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BEVEZETÉS.
Ennek a könyvnek kiadását az tette szükségessé, hogy
az eredetiből csak pár példány van mindössze, a melyek
hez csak a budapesti könyvtárak hivatalos órái alatt ju t
hat a kutató, s így az érdeklődő tudománykedvelő meg
van fosztva attól, hogy a XVI. század eme ritka, de értékes
termékét ismerhesse.
Ezért egészen betűhíven, még a nyomtatási hibákat is
megtartva adom e könyvet, hogy az olvasó e kiváló iró
orthographiáját is ismerje s így4e kiadás az eredetihez tel
jesen hű legyen.
Irodalomtörténeti szempontból valóban egyik legérté
kesebb munka ez a könyv, mert első terméke annak a
nagy irodalmi harcznak, mely ettől kezdve a katholikus
és protestáns egyház kiválói közt egy egész századon
keresztül folyt.
Míg ez a könyv meg nem jelent, a mind nagyobb tért
hódító protestantizmus éppen a betű és az élőszó ékes
ségével és hatalmával nyomúlt előre, s a hol megjelent,
biztos győzelemre számíthatott.
Telegdi az, a ki ellenállt a hódításnak, s mióta a
jezsuiták nyomdáját megszerezte, élet-halál küzdelemre
szállt síkra korának leghatalmasabb protestáns férfiával,
Bornemissza Péterrel.
A protestantizmus összes XVI. századbeli termékei
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csak a protestantizmus tanait hirdetik: az Isten igéjét a
megújított vallás szellemében. S mert ők az új szellemet
a nyomtatott betűvel oda is elküldik, a hova maguk el
nem juthatnak, s mert a buzgó hívőnek saját használatára
olvasni valót adnak, az eszme hatalmasan terjed, a minek
következménye a protestantizmus híveinek nagy számá
ban jelentkezik.
A tudós és litteratus prédikátorok nem harczot kez
denek, ők nem támadnak, csak az igét terjesztik.
A katholiczizmus egyik leghívebb bajnoka megrettenve
a nagy sikeren, síkra száll. Hogy útját állja a protestáns
eszméknek, neki támadnia kell. Támadásában megdönteni
igyekszik mind azokat az állításokat, melyek a katholicziz
mus ősrégi felfogását és tanítását másítják meg, azután
a protestantizmus apostolai ellen fordúl s Luthertől
kezdve Bornemisszáig mindenkit leverni törekszik.
Mikor Telegdi látta, hogy a nagyszombati kathedrális
szószéke nem elég a protestantizmus terjedésének ellen
súlyozására, ő is az ellenfél fegyveréhez nyúlt: könyvre
könyvvel felelt. A prédikácziókat kinyomatta, hogy pap
társai, a kik maguk nem voltak képesek tudományos ké
szültség nélkül a protestantizmus tanaival megküzdeni,
az ő prédikáczióiból vegyék a villámokat, melyekkel az
újítók ellen dörögjenek.
A tulajdonképeni hitvitázó irodalom tehát Telegdi
Postilláinak megjelenésével kezdődik. Hiszen addig Bor
nemissza nem támad, legalább kiadott három kötetében
alig van ennek nyoma. 1574-ben az alsó-lendvai prédiká
tor, a jó öreg Kulcsár György a tőle kiadott Postillában
még nem is gondol arra, hogy munkájával támadja a
katholikus tanokat és csak azért bocsátja ki könyvét,
hogy a kik deák könyveket nem szerezhetnek, vagy a
deák írást nem tudják, a vasárnapokra és főünnepekre ren-
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eleit evangéliumok magyarázatát prédikáczió formában
magyar nyelven olvashassák és hogy az együgyű protes
táns lelkipásztoroknak eszközt adjon kezükbe, mint kell
jen a szegény paraszt nép között az Isten igéjének hirde
tésében eljárniok. Sőt expressis verbis kimondja, hogy
«senkit nem káromlottam, heyságos és haszontalan kér
désekben sem mulattam időmet, sem pedig valakinek
botránkozásra okot nem adtam, hanem csak az igazsá
got mondottam meg és csak az egy istennek dicsőségét
akartam oltalmazni».
A protestantizmus tehát 1574-ben még nem küzd,
hanem csak buzgósággal terjeszti tanait. Nem bántja a
katholikusokat, csak híveket szerez az élő szó és a kiadott
könyvek segélyével.
A támadást Telegdi kezdi, a ki azért támad, mert véde
kezik. Védelem közben szüksége van az ellenfél letiprására, mert máskép nem győzhet. És Bornemissza is
csak ettől az időtől kezdve lesz védő és támadó és nem
csak czáfolásra, hanem Telegdi állításainak megsemmisí
tésére is törekszik.
Az összeütközés tehát itt kezdődik. Telegdi a kihívó,
Bornemissza csak folytatója a küzdelemnek. Sőt Bornem
issza külön harezot provokál a Fejtegetésben.
Ettől kezdve a küzdelem bemegy a templomokba: a
katholikusba és protestánsba, és a nyomtatott betű segélyé
vel mind a két küzdő magára vonja a figyelmet s a nem
zet megoszlik Telegdi és Bornemissza híveire.
Mind a kettő megragadja a legkisebb alkalmat is, hogy
a másik felekezet álláspontját gyöngítse, hogy annak val
lási felfogását mint helytelent tüntesse föl.
Míg Bornemissza valóságos hitvitázó fejtegetéseket
akar adni, melyekben a protestáns vallás tisztasága van
feltüntetve a szerinte megromlott katholiczizmussal szem-
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ben, addig Telegdi nem csak a protestantizmus ellen
küzd, hanem a prédikácziókban a jámbor egyházi emberek
nek az evangélium azon magyarázatát akarja nyújtani, a
melyet ö írt.
Telegdi prédikácziói egy erős, elszánt küzdelem czélzatával jelennek m eg: neki elégtételt kell venni a múlt
sérelmeiért, útját kell állani a hódítás diadalainak s egy
szersmind meg kell semmisíteni az ellenfelet.
Mind a két küzdő erős és hatalmas. Vitájuk, küzdelmük
nagy készültség mellett megy végbe.
Bornemissza sokat tanult ember, ismeri a szent irás
minden részét, olvasta a szentatyákat s a conciliumok
végzéseit, s ezek mellett a protestantizmus minden előharczosának felfogásával tisztában van, talán csak saját
magával nincs még tisztában, mert nem tudja, igazán
kinek értelméhez csatlakozzék. Erősen protestáns, buzgó
és kíméletlen reformator, a ki gyűlöli a katholikusokat és
türelmetlenségében kíméletlen az extravagantiákig.
Telegdi szintén sok oldalú, nagy tudományú férfiú, oda
adó szeretettel és buzgósággal csüng vallásán, melynek
igazságaitól át van hatva. Kitűnő theologus, a ki minden
vágásra erősebben üt vissza, a nélkül, hogy cselhez folya
modnék. Dialektikája rendkívül éles, látása biztos, föl
fogása könnyű, s minden erőssége mellett is nagyon sze
líd. Inkább gúnyolódó, csipkedő, mint bántó. О is támad,
de hangja nyugodt. Vádjai, melyeket a protestantizmus
ellen fölhoz, mély meggyőződésből fakadnak. A mit mond,
az védelem ugyan, de egy-egy fájó sóhaj sem hiányzik
belőle. Erős meggyőződése, hogy minden bajnak, a mi a
világot és a magyar hazát érte, a protestantizmus az oka
s a prédikátorok az előidézői.
Erre felel Bornemissza a Fejtegetésben, melyet a
pozsonyi gyűlésen 1578-ban szétosztogatott. Csudálatos,
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hogy ebből a könyvből egyetlen példány sem maradt
fenn! Talán nem csalódom, ha úgy vélem, hogy e példá
nyok összeszedésében és megsemmisítésében a Telegdi,
Monoszlói, de főleg Pázmány működését gyanítom, mert,
a mint a Feleletből kitetszik, sok olyan dolog volt benne,
a miknek elterjesztését, vagy az utókorra való eljutását
megakadályozni jónak látta az előrelátó gondoskodás.
Telegdi Felelete tehát első igazi terméke a hitvitázó
irodalomnak, a melynek kezdetét nem Pázmány fellépése
óta, hanem ettől kezdve kell számítanunk.
Bornemissza Péter Telegdi ellen írott «Fejtegetés»-ében
a postillának Septuagesima vasárnapi prédikáczióját tá
madja meg, küzdvén Telegdinek a jócselekedetekre vonat
kozó fejtegetése ellen. Az egészről pedig azt mondja, hogy
abban csak az a jó, a mit Telegdi az evangélikus prédiká
torok írásaiból szedegetett.
Telegdi Bornemissza szitkait három csoportra osztja :
1 . a melyek az ő személyére, 2 . a mik az egész katli.
papságra, 3. a mik Telegdi tanítására vonatkoznak.
Mivel a Felelet alapján Telegdi és Bornemissza küz
delmét Telegdi és Bornemissza czimü nagyobb tanulmá
nyomban bőven feldolgoztam, legyen szabad az érdeklődő
olvasó figyelmét erre is fölhívnom.
Budapesten, 1898 febr. 14.
Dr. fíupp Kornél.

TELEG DI MIKLÓSNAC
PEECHI PISPÖKNEC FELELETE BORNEMISZA PETERNEC
FEITEGETÉS NEUU KONYÜÉRE.

A MELYBE FŐKÉPPEN AZ IO CHELEKEDETEKNEC IUTALMÁRUL
VALÓ IGAZ KERESZTYÉNI TUD OMÁNT OLTALMAZZA. JÓLLEHET
EGYEBRE IS MINDENRE VÁLASZT TESZEN, VALAMIBEN PETER
AZ Ü VALLÁSÁT ELLENZI,

ECCLESIASTICI 1 6 :
AZ IRGALMASSÁG HELT SZEREZ, KINEC KINEC MIND AZ V CHELEKEDETINEC ERDEME SZERENT.

NYOMTATTATOT NAGYSZOMBATBA

MDLXxx. esztendőben.

TELEGDI MIKLÓS
peechi pispők, az alazatosfágnak lelket kéri Itten
iül Bornemiíza Peternec, hogy fellyeb ne eichen
maga felöl annál á mint illic.

Ez el múlt ezer ót fzaz hetvennyolcz efztendőbeli Bornemifsza
könygyűléskor, akadot vala kezembe egy könyved, mel- I’éter
uerfil.
lyet én ellenem és az én poftillam ellen, chac akcor
irtai volt, es Pofomba az vraknac es nemefseknec
hazanként mutogattál, es ofztogattal. Kit midőn
Szitokcal
meg olvaftam volna, rakua talalám ondoc fzitkok- rakua
a liorcal, ragalmazasokcal, es chufolafokcal. Szörnyen szi- nemifsza
írása.
dogacz, atkofz, es ragalmafz én magamat, chufolod
es meueted az én iratomat.
Azt irod hogy mig hírrel hallottad, hogy az én
fzokot praedicatioimat magyarul ki kezdettem volna
nyomtatni, más remenségbe voltai. Vélted azt hog Bornemifsza
ítélete az en
lia néhol el teuelyednémis, vifzont valami fzép poftillanmil.
iduöfséges dolgokrais tanetanéc. De kilőmben efet
annal á mint remelletted. Mert noha vg vagyon
bog ütőm vetem az igazatis, es mikor az igéket feiegyetem, á ti atyatoc fiainac az Evangelikufoknac
irafokból, alkolmas ertelmet fzedegetec, de aztis
mintha bottal vernec ki belőlem: Es hamar el futamodom arrul, á mi á szegen egigyü hiueke epe-
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tené ä Chriftufnac igaz efmeretibe, es az io marha
mellet, mint az alnoc chaplár, es a hamis kalmár
hitvan borát, es marhaiat elő hozza, azonképpen
enis á rutot a fzépnec közibe Őlgyetem, es á leuet
nag fen adom az hufa nélkül.
2. Cor. 4.
Továbbá aztis befzélled hog fzent Pálnac imez
mondáfat. Meg nem hamiffetyuc, az Ii'tennek igéiét,
hanem az igafságnac ki jelenteseuel aianlyuc ma
gunkat minden embereknec lelki efmeretinel, az
Iften előtt hamiffan hoztam elő, es méltatlan nyom
tattam á poftillanac első leuelére : Es hog ez ilyen
fzép czeger alatt, büdös es nyúló
bort aruloc.
»
Mind ezec kedig, chac kezdeti á keferűfegéknec,
es chac elől iaro leueledbe, (mellyet á Chriítus Jefusban való fzenteknec, es hiú atyafiaknac irtai, es
ßomemifsza kőnyuednec eleibe töttel) talaltatnac. De midőn toízakaí." ' " u^b még ä dologba, es az én ellenem való harfolodáshoz valóba hozza kezdesz, iszonusag, oluafni,
minemű ektelen ízidalmakcal illecz : Néha Judafnac,
néha őrdőngőfnec, néha orunak, porofzlonac, dilkofnac, hazugnac, Chriftus ellenfegénec, bolondnac,
fzemfenyuefztőnec, baiqlónac, baluanyozónac, chufnac, Czigánnac, az igaz eghaz haborgatoiánac, rokánac, alnoknac, kofzos erdemünek, Chriftus chufolónak, karomlónac, fefzetönek, es foc egyeb efféle vtalatos nevekcel neuezuqn engemet. Eöuid beszéddel,
valami gonofz eszedbe iuthatot, abban femmit el
nem hattal, hanem mindent reiám fzórtal, es feiemhez vertei.
Bomemifsza
Igazat mondoc benne, hog noha tudományodat,
E ma :eS vallafodat foha nem igazlottam, mind azáltal,
М ы nemmig ezt a te fzép könuedet nem oluastam vala,
mein.
mertekletesb erkőlchfl, es chendeszb elmeiü ember-
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nec, aletottalac tegedet: de moit vefzem efzembe,
hogy tauol vagyon te tilled, mind az mértékletes erkőlch, mind ä chendefz élnie. Es hog fzent Dauid- I'salm. 13.
nac mondáfaként, ollyan ä torkod, mint á fel nyit
tatott büdös koporío, nyelueddel nem iol élfz, alpis
kigyónac mérge vagon aiakidban, rakua a te fzád
atokcal es mérges bel’zéddel.
Igen mented vgan magadat, erőffen esküfzöl esMaganac
fzabodol, hog fém harag, fém bofzuság, sem iregség ^as"ns n,c"~
nem ind^ttot, hanem á praedicatorságnac tiszti kefzeretet tegedet reia, hog ollyan rutol bántál én ve
lem, es azt hányod hog Iften akart te altalad engemet meg fzóllettani: de azonkőzbe egnehan helyen
kimutattya magat irafodban a te felindulafodnac irafra uain
más igaz oka. Midőn azon panaszolkodol, hogy f o c ob!"
efztendőtül fogua reiad törtem, foc fő püspököket es
á feiedelmetis tőbfzőr fzazfzernel ellened fel indetottam. Hogy ä kic itt Nagyfzombatban á religio
dolgában valami vietaft kezdettenec vala, azolmac
ellenec vyaskottam.
Értem (barátom) mi íailallya a te gyomrodat, Mit bán en
Az maria beledet, hogy kőfalul vetem magamat te
ellened az Ifraelnec hazáért. Hogy az en vitezfegem-jp-^13.
nec lelki fegyuerit, mellyec az Iften hatalmaual erőfzek, á nagy erőfségec ellen ki vonfzom. az emberi
okoskodafokat, es minden fel tamadaft, mely az Iften
efmereti ellen fel tamad, rontom. Hogy nem futa
mom el á farkafoc élőt, hanem Iftennec fegétsegéuel
szembe alloc veletec, nem hadlac titeket fzabadon
dihösködnőtőc az Iftennek aklaba, es ebben é va
raiban á Chriítusnac iuhait ragadoznotoc, teftoua
hannotoc, őlnőtöc, es keduetec szerent veíztenetec.
Ez oka hogy engemet fzidalmafz, atkofz, es minden
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rutalmas befzeddel illetcz. Bánod hifzem, bog fém
á te tarfaidnac nem engettetic ollyan nyiluan es
szabadon hintenetec szombatban á konkolyt, á
mint ti keuannátoc.
11onnét teMert ha tifztan chac azért tamadtal volna reiam,
czic meg
miuel
hogy az én tanetafom kilőmbőzne ä te velehogy nem io
uégre irt el kedesedtul, es á te itileted szerent á Chriítns tifzlenem.
tel'segénec ellene volna, fokcal kilómben chelekedtel
volna en velem : es ha ízinten fzolletaft auagy feddeít erdemlettem volnais, nem mindgyaraft vgy fzidogattal volna, mint ellenfegeket ízoktac fzidogatni
ä beketelen emberec, hanem azt miuelted volna á
± Tliefs. 2. mire ízent Pál taneta á Tefsalonicabelieket monduan.
Keresztyéni
meg feddés- Ha valaki nem enged a mi befzedunknec, ielenchetec
nec modgya.
meg azt leneleteknec altala, es íemmi kőzőtőc ne
legyen anal, hogy meg pirullyon : de maga vgy ne
tarchatoc mint ellenfeget, hanem inchétec mint atya
Gal. 0.
fiat. Megint a Galatabelieket imigyen imán nekiek.
Atyámfiái még ha foglalatos leend is valamely em
bervalami vetekbe, ti kic lelkiek vattoc, oktafsatoc az
olyan embert ízeledíegnec lelkéuel, meg gondoluan
tennen magadat, hogy te is keíertetben ne efsel.
Szent Pálnac
Hallod hifzem, hogy ízent Pál, ki teneked mind
tanelál'a.
untalan aiakid kőzőt es pennádon forog, (adnaia Iften
hogy bátor fziuedbenis forgana, mert vgy fzebben
tudnál velem fzollani) azt a ki nem enged az Apoftoli
befzédnec es tanetafnac (á mint felőlem befzelled,
hogy en sem éngednéc) nem akaria hogy vgy tarchac
az hiuec, mint ellenféget, hanem hogy inchec mint
Gál. 5.
atyafiat. Es hogy a vetkes embert á lelkiec fzeledA fzi tkozó
ember nem segnec lelkéuel oktaísac, sőt mafut a teftnec cheleérdemli az
híveknek lar- kedeti közzé fzamlallya á haragtartáft, verfengeft,
fafagat.
iregységet, es patuarkodást: A fzitkozodo embert
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peniglen oly igen vtállya, hogy chac eggyüt fém j. cor. 5.
akaria hogy egyenec vélle az hiuec. Aztis befzelli2- Tim- 2eggyüt, hogy az vr szolgaianac nem kel vyaskodónak
lenni, hanem engedelmefnec mindenekhez, kitudgyon tanetani, bekefeggel el türuen ä gonoszokat.
Ki fzelédféggel tanécha azokat, á kic ellenkednec az
igafsággal. Az Ephefnsbelieket kedig erőfsen kéri, Epli. i.
hogy minden mérges befzed, minden geriedés, harag,
kiáltás, es atkozódas, ki vettefzéc közzülőc.
Annakokaert ha á fzent páltul praedicaltatot Boniemifsza
tndomannak hirdetőié, ha az vr fzolgaia, ha nem n!c°én uelcnii
tefti, főt inkab lelki ember vagy, mit haragfzol ? | ^ уГ®"‘
mit verfengefz? mit fzitkozodol ? mit vyaskodol Apoftoii taillyen rutéto befzedekcel? Ha ä mint mondod a z modgya ke
iften fzollét engemet te általad, miért nem intesz,l,annyamiért nem tanetafz, miért nem feddesz kerefztyeni
fzeledfeggel.
De még ezis keuésnec teczic teneked, mert azt szép maga
irod, hogy ha meg nem mertekletted volua magadat, merlekl®sekeményben kellett volna fzollanod a fzent Profétaknac es Apoftoloknac példáiat kőuetnén, kic rut gya
lázatos neuekcel neueztec á Chrtftusnac ellenségit.
Es hogy vgy legyen irafra igazétafz monduán. 01- Bomemifsza
uasd meg 56. I. P ét: 2. P h il: 3. Holot azon kérec ™ly «J™
minden iambor keresztyen oluafot, hogy nem én szent irásnac
*
helyeit.
erettem, hanem az igafsaghoz való í'zerelemből,
vegye iöl efzébe, mely igazan fzoktad te á fzent
iráfnac helyeit citálni es előhozni, ki engemet aual
pirongacz, hogy á fzent Pálnac mondáfat hamifsan
hoztam volna elő.
Az elfő hely, mellyet elő hoi'z, azt irod hogy 56. Nem tlltiíya
reízében. vagyon. De nem tudod meg
mutatni k i-lielyet
adni
.
annac a mit
choda irafanac. En hifzem Bochatiufnal akartad mend.
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mondani de natura deorum. Auagy Ouidiufnal de
arte amandi. Mert ä mint az ördőgy kefértő praedicatioidbol meg teczic, ezeket gyakorta es fzorgalmatofsággal szoktad olvafni. A mafodikat I. P é t: 2.
iegyzed hog meg kel kerefni. Aztis olvastad onnat,
mert én ott nem találom. De azt meg találom hog á
Azt fogta sz. keresztyennec nem kel fém irigynec, lem rágalmazó
b a ninehon nac lenny. Az harmadikat P h il: 3. ielented lenni. Am
bátor ott légyen ha vagyon, maga bizony nem hogy rutabbakcal es galazatosbakcal, de ollyan rut es gyaláza
tos neuekcel lem neuezi fzent Pál az aránt a mi
vrunc elleségit, a mint te neuesz engemet, noha még
reiani nem raktad, foha fém rakhatod hogy Iftennec
ellensége volnéc. Es minden, valaki figyelmetefsen
meg oluafsa, a minemű valafzt ingyen maid tene
ked tefzec á te irafodra, megefmeri hogy nem az
vagyoc.
Az egyházi
Imezen vagyon leg nagyob chodam, hogy en
in'alázza^ 1'1 reiam haraguttal meg, en ellenem es az én Poftillam
ellen vőttel bait, es nem elegfzel aual hogy engemet
gyalafz, es tellyefseggel földhöz versz, hanem egyebeketis mindeneket, valakié en velem egy ertelembe
vannac rutetaíz. Az egyházi feiedelmeket kiualtkeppen, kiket ha még gonoszoc volnanac is, tifztelned
1. i’et. 2. es böchülnöd kellene az Iftennek rendeleseért, kitul
Horn. 13.
vagyon minden hatalmafság.
így emlekezel meg a tennen beszededről, holot
eggyűt azt mondod, hogy mind engemet f-mind á
papi feiedelmeket mindenkoron tifzteltel szemeBornemifsza lyunkbe. Kellő tifztelet, ez egesz világ élőt reianc
"v"l<u' kiáltani minden fertelmes ondokfagot, ollyatis á kit
foha hozzanc nem lattal es ertettel. így iut eszedbe
azis, á mire egyebeket intesz az ördögi kefertetek-
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rül való praedicatiokban monduan. Hát ne neues te Fol. 911.
fenkit, hanem vide manticam á tergo.
Ha fzitokcal kellene egymás ellen tufakodnunc, Kém fz'idom
bátor az élőt nem tudtunc volnais, immár eleget
tanulhatnánc a te kőnyuedböl szitkozódni, es vifza
mérhetnőiőc neked ä te Гос atkaidat. Talalnánc talám mies valamit te benned, szantalant
peniglen a te partodon való nemely vraimban,
kirül volna mit mondanunc. De tauol legyen az mi
tülünc.
Ygy teczic mintha tartottál tülem, hogy erdemed Tartót ifilem,
szerent fogoc teneked valafzt tenni, es azért intefz,
hogy meg emlékezzem az vr Jefusrul, kit mikor á kotPapi tanáchnac előtte arczul cliapánac monda. HaJoa. is.
gonoszt fzoltam bizonéch meg hogy gonoíz legyen,
ha kedig iót fzóltam, miért vtcz engemet? Meg fo
gadom fzodat, es noha te elfeledkeztel volt arrul a
mire engemet emlekeztecz, midőn nem egyfzer ha
nem szantalanfzer verfz arczul á te nyelueddel
auagy pennáddal, es mondod ugyan hogy gonofzt
fzoltam auagy Írtam a Poftillaba, de meg nem bizonyetod. Mind az által en tegedet nem verlec fém
rutollac, hanem meg bizonyetom, hogy kdömben
vagyon az á dolog, a melyríil en ellenem irfz, an
nál, á mint irod.
Szidgy te minket ä mint fzinte akarod, gondoly Bornemifszatöbbet még annal hozzánc, á mit az élőt gondoltál fokozódás.3
volt, mondgy mindent nem cliac olyat a kit tudcz,
hanem (fzokafod fzerent) olyatis, á mit fém te
nem tudhacz felóllünc, fém á mi lelki efmeretünc
nem vádol mi bennünc, de engemet reia nem véfz
vgyan, akar mit ingerlyis, hogy azon mertekcel mériec neked vifsza á mellyel te mérfz minekünc. Sőt
Telegdi Miklós Felelete.
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oly fzeledséggel akaróé meg felelnem, á mint igaz
kerefztyen, es alazatos eghazi emberhez illic.
Tridentomi
Bele akadcz eggyűt ä Tridentomi ConciliomConciliom el-,
.
.
len иaló rá- banis, es annac vegezeiit alnac decretomoknac, es
galmazafa. Aegyptomi főtetsegnec nenezed, maga, én azt hifzem,
hog foha szemeddel fém láttád, nem bog oluastad
volna. Mertha valamikor chac kezedbe vetted volnais,
tudnád hog nem 1566. esztendőbe, a mint irod,
Vakmerő ite- hanem 1563. Karacbon hauanac negyedic napian
vegefztetet el ä Conciliom. lg fzoktal te vakmerő Íté
letet tenni arrulis, á mit ingyen fém tudcz mi legen.
Kemniciuft
Kemnicius Martont igen diczéred erette hog á
Conciliom vegezefi ellen irt. De maga abban a mi
ről te közötted es en közöttem a vetekedes vagyon,
tauol iarfz vallasatul, miképpen a hol helye lefzen
nyiluan meg mutatom. Kiből meg teczic, hogy chac
az Bomai egyházzal való ellenkedéft kedueled ű
benne. Es hog nem az igaffagot kerefed azokuac ira.Mit koros fokban ä kiknec kőnyuőket
oluasod, hanem chac
egyebeknec
J
kSnyuőkbe. azt, hog tudgy valamit irni, es ízollani mi ellenünc,
es módot talalv benne miképpen minket fzidogathass.
Irt vg vagyon Kemnicius á Conciliom ellen, de
valafza vagyon nem chac Andradiuftul, hanem
Lindanuftulis, es töb egnehany tudós iambor fő
emberektől. Kiknec írásokat á ki oluaffa, tegyen Be
letet felőle, ha méltán hányod azt, hogy győződelmet vöt volna á te Mártonod, es meg nyerte volna á
pályát az Romai atyác ellen.
De hogy foc fzóual ne tarchalac tegedet, veget
vetec á te fzitkozodafidrul való panafzolkodafnac
l. Pét. 2. arra haguan á bozzu allaft, ä ki igazan itel, közelben
iaruloc a dologhoz, a mely előttem vagyon.
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Sommaia ez ä te kőnyuednec ä mint a Titulus i’eter könymutattya, hogy meg akarod ielenteni, mint teczic
f 'n
teneked az én poftillam. Es iollehet mind az egéfz
poítillat (velem egyetembe) fzidalmazod es gyalazod,
de kiualtképpen á Septuagefima Vafarnapi praedicatiomat valafztottad ki á többi kőzzul, hog abban
mutasd meg, mit kellyen minden kereíztyen embernec az én konyuem felöl tartani. Főképpen kedig^ö igyekcazon igyekezel, hogy a io chelekedeteknec erdeme felöl való tudománt, melyről abban a praedicatioban emlekezet vagyon, tellyefséggel fel fordechad, es ördögi tudomannac bizonéchad lenni.
De ehez egyeb dolgokatis ölgyetefz, es hol imide, Sokat ölgyet
■o
t
#
effvbe.
f-hol amoda, (a houa keuanságid vonfznac) ki tér- '
uen ez elődbe vöt vtrul, eg ollyan fzabasu foc felé
ből egbe fzedegetet, es egybe zauart könuet kefzétefz, mint az Simulus Moretoma Virgiliuínál, es
mint amaz foc allatoknac tagiaibol égbe ragattatot
kép, melyről Horatius ir, de arte poetica.
Ezekre en imigyen felelec meg teneked. Leg elő- Mint felelne
ízör, hog poftillámat rágalmazod, es azt irod bog
annal tőb io íemmi benne ninchen, a mit á te necEuangelicus atyadfiainac irafókból fzedegettem az
igeknec feitegetesére, aual eg mákszemnit fém gondoloc. Mert te vgyan nem tebecz igaz iteletet az en Nem tehet
iratom lelol, miuel hogy az íregseg, es gyulolseg an-peter az en
néra meg vaketot tegedet, hog ingyen chac azt fém künyuemru1'
erted mi legyen a mit én iroc (miképpen egnehah
helyen maid meg teczic á te könuedből) nem hogy
meg itilhetnéd ioé az, auag femmire kellő.
Nemis keuanom bátor meg hidgyed, hog diche- Nem keuaried az en kőimemet. Sőt iob neuen vefzem tőled
a
hog alázod. Oka ez, mert ha teneked teczenéc, azok-
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пае tudom nem teczhetnéiec, a kic igaz iteletct
tehetnec, es fzoktanac tenni, az iróknac iráfoc felöl.
Elég ennekem hogy ä kiknec Írtam, es á kikért
munkalottam, keduelic az en munkámat.
EuangeiikaAmazokat kedig kiket te Euangelicufocnak nesoknac iráso- „
. ,
» ,,
.
, ,
.
kát mi uegre uelz, mi vegre lzoktam legyec néha kezembe venoivasom.
nem, á poftilla első refzenec, előtte iaro bei'zedembe
elegge meg ielentettem moftan azért nem fzíikség
többet arrul fzóllanom. De ebben vgyan semmit ne
ketelkedgyel, hog nyiluán foha az Euangeliomnac
igaz ertelménec meg találásáért affeleknec eggyiket
fém oluafom. Mert arra valókat iobbakat talaloc,
mind regieket f-mind moftaniakat á mieinc kőzőt.
ßornemifszaTouabba, á mi a te fzantalan foc fzitkaidat
fék fzitkai!"1illeti, azokat három felé valafztom : mert néha ennen magamat, néha á tellyes eghazi rendet f-neha
Ej» ( magam az en tanetáfomat fzidogatod. Az en fzemelyem ellen
tétel.
való fzidalmokrachacez évalafz. Hogkeremaz Iftent,
bochaffa meg teneked, mert nem tudod fzegen mit
Az egyházi miuelfz. A közönséges eghazi feiedelmeknec es
uaío feieiec" fzemelyeknec képekben, meg felel teneked fzent Pá1,
Rom. 14. nionduán. Ki vág te, ki meg Ítéled á más fzolgaiat?
Az ü vranac áll auag) esic. Sőt még áll, mert hatal
mas az Itten azt tenni hog állyon. Aual hogy máit
Rom. 2. itelfz, te magadat kárhoztatod, mert vgan azonokat
chelekeded, mellyeket itelfz
Azt mondod ä többi kőzőt, hog lohol anni pa
rázna, tragar fzó befzed, ektelen ondoc fzitoc ninchen, mint nemely pifpőkőc, es Captalanság közt.
Itellye az Itten, es itellyec azok meg, á kic á te ör
dögi kefertetrűl irot kőnuedet oluaffác, hallottanaké
na™omíocZa- valaha vag a Pifpökőktül, vág a Captalanokban,
beízédi.
vagy akar holot az egefz világon, anni es ollyan
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fzörnyüséges, es ondokságos rutfágokat, mint á ki
ket te ott egbe gyűitöttel, nag gyönyörűséggel elöfzamlaltál es ízemérem nekűl, ingyen nem valami
kerülő befzéddel, lianem tulaidon neueken, Гос fzűzeknec, artatlan gyermekeknec ifiaknac, es egyeb
rendbeli tií'zteíséges iambor fzemelyeknec botrankozafokra mofolyogua ki feitegettel.
No ennec is beket hagyoc, mert vg elmerem termefzetedet, hog vgyan nem tehecz egebet benne, Terméfeete.
hanem mondanod kel valamit mi ellenünc, vág
tudcz ollyat mondani a mi bizony volna, vág nem.
Jaryel azért io atyamfia dolgodba, es mint Semei
Dauidot, fzidgad az Iftennec ízolgait, leízen mégolyé. He.s. и>.
idő, bog meg tekenti az vr a mi gyalazatunkat, es
iot ád nekünc á te moftani ízitkaidért.
De a hol tanetafomat kárhoztatod, azt el nem Tudomáhalgatliatom, mert a fzent Peternec intéfe fzerent,
a
mindenkoron keíznec kel lennem megfelelni, á ki аг|;а de''é<'
okát kérdi á remenségnec mely en bennem vagon. l. Pét. 3.
Es tudom bog köteles vagyoc nem chac azokat in
teni az iduőfséges tanetáfnac altala, á kic engemet
örömeit halgatnac, hanem azokcalis ízembe allani
á kic ellent tartnac, es affeléknec be dugni szaiokat. Annac okáért meg mutatom es meg bizonyetom SommaiaenIí'tennec fegetfegéuel, hogy iol, es igaz ertelemre ^ y(i^n|)®
cn
magyaráztam én, á Septuagefima vaíarnapi Euangeliomot, es hogy te oc nekül f-meltatlanul szidal
mazod az en magyarazáfomat.
Touabba meg adom ertened, hogy á kerefztyeni
tudomannac a minemű egyeb refzeibenis teuelgönec
mondafz engemet, nem en vagyoc, hanem te vagy
teuelygő.
Azon kérec peniglen es arra intec minden ke- intés, mint
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kel olvasni e refztyént,

valaki az en Írásomat oluafsa, bogy figyelmetes oluafóia legyen annac á mit iroc: es midőn
ideie lefzen, tegyen igaz lelki eímeret fzerent való
iteletet az en feleletemről.
Ne nézzen fe engemet fe tegedet, hanem chac az
Azokm],a kié igazat kerefse mi nallunc. Es á hol azt talállya oda
vafsáo°á rrü haiollyon. Nemis oc nekől miuelem ezt, mert fokán
iráfunkát. talaltatnac é moftani időben, kic valamely kőnyunec az eleit meg tekentu^n, mihelyen azt lattyac
'raita, hogy valakitől mi félénktől iratot, ottan tőruént tesznec reia, es karhoztatyác, kiből imes kőuetkezic, hogy efféle idő nap élőt tetetet itelettel iaruluán ösztön oluafafához, foha oly iót, es oly Iften
fzerent való dolgot benne né talalhatnac, mely ő
nekic tetheffec. Mert az iteletnec igyenefséget regen
meg horgafetotta őbennec, á mi ellenőnc való győlőlség.
A ki kezébe vefzi, oluaffa meg előfzer, es a mit
Vegye ioi
en felelec teneked, veffe melleie ä te ellenzefednec.
olvaso.eZt 17 Eigyelmezzen reia, mellyikőnc míuel bizonyét, mint,
es mely hiu^n hozza elő á fzent irafnac helyeit,
mint magyarázza, es honnét véízi az ő magyarazattyat. Annac főlőtte, a hol vg teczenéc, hog az az
Iften igeienec eggyic helye ellenkednéc á mafikcal,
mint engefzteli es bekelteti azokat egybe. Es vg te
gyen ofzton tőru^nt mi köfztőnc. Ezeket á ki meg
miueli, remellem bog annac nem fog vifsza teczeni
az en iraíom.
konyuet.

A Septvagesima vasárnapi Euangelhm .
Minél hogy á Septuagefima Vasárnapi Euangeliomrul nagyon főképpen mi kófziunc á tufakodas,
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igerúl igereide irom azt, hogy az oluafoknac fzemec
dot legyen, es lafsác mellyikűnc talallya közelb es
iobban á fel tetetet czelt.
A z Euangeliomot fzent Mate irta meg X X . refzében.
A z időben, monda Jefus az и tanetuanyinac Hlyen
példa befzedet. Hafonlatos mennyeknec orfzága az
cheledes emberhez, mely ki mene io régnél munkafokát
fogadni az й fzoleiebe. Mikoron peniglen meg fzegődőt
uolna az и munkafiual egy napi penzbe, el kulde
ükét az и fzoleiebe. E s ki menuen három óra taian,
lata egyebeketis aluán heuolkodua azpiaczon,esmonda
nekiec. Mennyetec el ti es az en fzőlömbe es á mi
méltó lej zen meg adom tinektec. Azoc penigle el menenec. Megint ki mene hat, és kilencz óra taián, es
azonkeppen chelekedec. Tizen egy orataiánis ki mene
es lata nemellyeket aluan, es monda nekiec. M it allatoc itt napotnapestig hiuolkoduan ? mondánac neki.
Mert Jenki minket meg nem fogadót. Monda nekiec :
Menyetec el ti es az en fzőlőmbe. Mikoron peniglen
eftue löt uolna, monda a szólónec ura az ű Vinczellerenec: H id elő az munkafokat, es ad meg nekic az
и bereket, el kezduen az legutolfoktul az leg elfókig.
Mikoron azért elő iottenec uolna, a kic tizenegy óra
taian mentenec uala a fzőlőbe, vovenec egy egy pénzt.
Elő iőuen annak utanna az elfSkis, alettyac uala,
hogy uc többet veendőc uolnánac, de maga űkis chac
egy egy pénzt ueuenec. E s el ueuen morgodnac uala
az cheledes ember ellen m onduán: E z Utolsoc chac
eyy óráig miueltenec, mégis egyeulőkce tetted ükét hozzánc, kic uifeltuc az egej'z napnac terhet, es heuet. De
amaz felelven eyynec kőzzulőc monda. Barátom nem
tefzec teneked ham iffa t : nemde egy penzbe fzegőttele
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meg en uelem■? Ved fel azt a mi tied, es mennyel,
mert annit akaróé az utolfonakis adni mint teneked.
Auagy nem fzabade nekem azt miuelnem a mii aka
róé ? Auagy talam az te fzemed álnoc, mert en io uagyoc ? Ezenképpen lefzn.ee az utolfoc elfoc es az elf6c
utolfoc: mert J'okac az hiuatalofoc, de keuefec az valáfztottac.
A Septuagesimanac neuezetirul.

Tellyes igyekezeted az teneked, á mint a te kőnyHornemifsza
Peternec tel- uednec chac eleies meg mutattya, hog az én postillyes igyeke
lamat velem egyetembe mindenekcel meg vtaltasd,
zeti .

Hét
ualo
zet.

monduán bog chac az egy Septuagefima Yafarnapi
Euangeliombolis meg teczic, mely nagy fürü homál
lyal akartam volna be vonni ízemeket az oluafóknac. Nem kellemetes nálad ä mint en magyarázom
azt az Euangeliomot. Egebütis Гос helyen nem ízereted az en vallafomat. Teuelygefnec neuezed azt, a
mit en igafságnac hiuoc.
Leg előfzőr peniglen, miuel hog á praedicatiónac kezdetiben az egigyüekért, rőuideden okát ad
tam miért hijuc Septuagesimánac, az az hetuenediknec, (es nem hetuennec á mint te irod) azt á Vafarnapot, mely á Vizkerefzt nap vtan való vafarnapokat
időrfil kőueti: A hol azt Írtam, hogy attul fogua á hét egy
emléke
más vtan köuetkez5 vaíarnapokon, ez vilagnac hét
ideierül emlekezic az anyafzentegyház, hogy meg erchüc miképpen az atya Iften minden időkben hitta
az embereket a Chriftusban való hitre, es az u Izent
igeiénec altala, gyuitőt maganac anyafzentegyház a t: f-uoltanakis mindenkoron valakié ez főidőn á
kic eímertéc, es dichertéc az egy őrőc igaz Iftent,
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noha gyakorta az emberi nemzet igen el merült á
baluany imadásban. Bele allafz az en befzedembe, Láfsác az olnafoc, hogy
es azt vitatod hogy arrul akaróé í'zollanom, miért fuc dolgot
liamilfan log
rendeltetet az Euangeliom az időkhöz képeit, maga ream
liorneén ingyen emlekezetet lem töttem az Euangeliom- mifsza.
nac rendeltetesérül.
Touabba azt befzelgeted, mintha én azt Írtam
volna, hog azért hiuattatnec Septuagefimánac az á
Vafarnap, miuel hog mint ä Sidoc nag ohaitua vártáé
az hetuenedic efztendöt, kire Iíten igerte volt hogy
ükét meg fzabadetanaia a Babilloniabeli fogságból,
igy mies az nap meg alazuan magunkat, es fekete mise
köntösbe öltözuen variuc az hetedic vafarnapot á
Letaret, es akcor örülnenc. Ez (vg mondafz) ertelme
Telegdinec a Septuagefimárul. De ezt fém találod
az en könyuembe. Hanem ott igy vagyon Írna.
Adámtul fogua mind világ vegezetiglen, fzinten Asimaseptuage
neiienec
ollyan az anyafzentegbáznac állapattya, ä minemű oka.
volt Babilloniában, az hetuen efztendei fogságban az
Ifrael fiainac allapattyoc Rabság, firalom, keferüség.
Nehezen vártáé á Sidoc az hetuen efztendönek be
teléfet, tuduán, bog akcor kellet az ü fzabaduláfoknac lenni. De bizony cháe alég vária az anyafzentegházis az itelet napiat, ertuen hog minden nyomorufáginktul való meg fzabaduláfunc akcoron fog
lenni. Annáé okáért á minemü hafonlatofsága va
gyon az anyafzenteghaznac ez világ fzerent való
nyomorufaganac az Babilloniabeli hetuen efztendei
fogsághoz, azért hiuattatic ez mai vafarnap Septua
gefimánac, az az hetuenediknec, noha ehac hetedic
az utolfolioz, az az, á Letare vafarnaphoz.
Vg teczic nem en fzóm az, hog hetedic vafarna
pot varnanc, hanem az itelet napiat, mikor elő iü az
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idő, melyről Letare vaíarnapon közönséges emléke
zetet tefztinc. Mondom az anyafzentegháznac min
den nyomornfagitul meg menekedesénec ideie, az
itelet napia.
Aztis reanc fogtad, hog chac hét vafarnapra ren
deltem az iteletnec varáfat. Kit foha mi túllőne nem
hallottal, lem iratunkba nem oluaftal. Mert ertyuc
hog mindenkoron vigyázni kel, miuel hog nem tudAz iteletet gyuc, midőn fog el iuni ä mi vrunc, estuee, auag
kel uárni. ellenkor, auag tikizokor, auag reguel. Ha en valaMai-r. 13. xnit ollyat mondanec ä te iratodba lenni, a mi ott
ninch, azt hifzem bizon hogy váltig igen meg hazuttolnal, es minden vefzelt tennel raitam erette.
De en tegedet nem hazuttollac, meg elegfzem aual,
hogy ercliéc az oluafóc, hogy nem hiúén számlálod
elő az en beízédemet, es chac azon iarfz, hogy ha
nem méltán, meltatlanis ragalmazhafs engemet,
aztis reiarn foguan, á mibe hírem ninchen.
SzomoretáfFeddődöl azonnis, hog meg fzomorétom az hiuerui. мл. '•>
mon(juan- j j a be akarfz az őrőc eletre menni,
tarch meg a parancholatokat. Mintha en monda
nám azt, nem a Chriftus. Mintha fzomoréto beszed
volna, azokat a kic iduőzülni akarnac azon igekcel
inteni á parancholatoknac meg tartasara : melyekcel
Szomorétani á mi vrunc intette. Es ha az volnais, mintha az
nem sonofz. Euangeliomi toruen alat gonolz volna meg ízomoRom. 8. rétani es banatra indetani az embereket. Holot ízt.
Pal, ohait es fohafzkodik, vgan azon bodogságnac
keuansága miat mellyet mies ohaitua várunc. Holot
I. Cor. 3 az Chorintushelieket nem chac meg keferéte es fzo1. Coi*. /.
e e .
.
moreta leuele által, hanem orülis raita hogy meg
Mat. 3.
szomoretotta volna ükét. Holot Chriítufis az Euangeliomha, boldogolmac mondg^^a azokat á kic fir-
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пае, es ä firas vtan uigafztalaft ig )r nekic. Vifzon-Luc. 6.
tag iáit kialt azoknac, á kic meuetnec es aual fenye
geti ükét, hogy firni fognac.
De nem akarod engedni, hogy io legyen tömé- TSruenves es
°
’ e
• kötelező síró
nyes es kőtelező, firo es őruendezo napokat rendelni, es oruendezfí
Maga én találoc á fzent iráfban, mind kefergo " j^ ^ k
f-mind vigadó bizonyos napokat. Ennec okáért, ha
mies á Septuagefimánac ideien, valami fzomoruságra
fogiuc magunkat, nem irás ellen chelekedünc, nem
is Judds módra miuellyüc azt, mert nem efunc két
ségbe, hanem remellyűc es váriuc hogy minden
könyhullatáft el töröl Iften iöuendöre á mi fzemeinkrűl. Kit meg mutatunc az Letare vafarnapon
való öruendezéfünkelis.
Elöb mégy el kezdetet befzededben, es azt mon
dod, hogy az itelet napiánac varasára rendeltetetA faisantfi-ui
hét vafarnapokatis meg czafoltuc, mert ez hetekben i>,.ter.
fzabtunc fafsangot, es vakmerőképpen azt vallód,
hogy á mi eleinktől fzarmazot volna á fafsang. Meueted aztis hogy á fzentegyházba gyaz kőntőft vifevifelunc, de mihelt onnét ki iöuunc, fafsángot uzünc,
lakunc, torkoskodunc.
Kerlec io atyamfia Bornemifsza Peter, miért kői- a faffangoi
töd azt hogy mi fzerzettuc ä fafsangot, ha tudod, zeuiíc.
hogy még Chriftufnac fzuletéfe előttis volt, es nem
á mi eleinc, hanem á poganoc voltanac kezdői ennec
e rutfagnac? Nem aletlac oly tudatlannac lenni |{admnaiia.
tegedet, hogy nem tudnád mi volt regenten á Bachanalia. Annae maradekia e fafsangnac ektelenfége. Melyet mindenkor karhoztattunc, f - m o f t a n i s A faffangot
^
v
kárlio/.tatkarhoztattyuc, de mit tehetunc róla, ha a ízo foga- tyue.
datlan kőfseg nem enged á mi intesunknec? Ez
világi feiedelmec es birác, kiknec bot vagyon ke-
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zekbe elhagyatbatnáiac, ha fziuec fzerentigyekeznénec raita.
i'afsang
Hogy peniglen aual pirongacz minket, hog}7mies
módra nalo »
,e
, . ,
,
eietn,i.
laisang módra eiunc es dobzodunc, ha azt vgy
niiuelnőiöc, hogy á mit minelnénc, azt mentenőiőkis, czafolas volna, mert vgy á fzomorkodaft egy
felől dichernőiőc, f-mas felől fzidalmaznoioc. De ha
ki miueli kőzzulunc, nem dicheriuc, főt tudgyuc es
vallyuc hogy nem iol miueli, es aual meg nem
czafollyuc a mi eleinknec io rendeléfet. Mert ha ottan
л c/ifoiásnii á tanétafnac czafoláfa volna az, midőn valamely
tanéto ellene iárna eletéuel az ü tanetasánac, tahat
fzent Pális meg czafolta volna az ü io tanetáfat, vg
liom. 7. mint ki imeszt iria maga felől. Nem á iot chelekefzem ä mellyet akaróé, hanem a mely gonofzt nem
akaróé azt chelekedem. Megint: Gyönyörködöm az
Iftennec tőruenyeben, a belső ember fzerent, de
más tőruént latoc az en tagaimba, mely ellenkedic
az en elmemnec tőruenyéuvel, es mely foglyul ád
engemet, á biinnec töruenyénec, á mely az en
tagaimba vagyon.
SzomorúSőt chac azertis is volna a mi fzomoruságra
szertartásnac intő fzertartáfunc, hog annac altalais intetnénec á
10 ""lu‘
faffangofoc á faffangoláfnac el hagyafara. Nem men
tem magunkat nemis tagadom, hogy elég gonofság
vagyon kőzőttimc, nem chac fafsangba, hanem
egyeb időkbenis. De vallyon miuel iobbac á te veled
eg tudomanba valoc ? A mi nem io, fém it, fém ot
nem io. De á gonofzert nem méltó á iot meg vtalni.
Tűddé mit tegüuk-? Jer hadgyuc el mind mi f-mind
ti á fafsangot, es fafsangi eletet, es maradgyon
helyen á Septuagefima.
Í íf p e tr .
Bőytönkbeis bele akacz, es ig irfz felőle. Azon-
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koppén tekench meg böitőket. Böite az midőn
Chukat, potykat, vizát, Tokot keczeget ieles fű
szerszamokcal, tisz hufz keppen, ratua fütue,
fő borokcal torkig efznec ifznac? Talam kolmya
mefter voltai valamely iol lakó praelatus vduaraba, azért tudod illyen igen előszamlalni, mit
fzoktunc bőit napon fofzni. De még többetis kellett
volna mondanod, Kefzőlczet tormaual : Cliikot
kapofzta leuel, habarniczat, rákot, karaízt, kefzeget,
pifztrangot, lepeiihalat, kophalat, kőuihalat, olaios
leuet, répát, borfót lenchet es egyebetis mindent á
mi eízedbe iuthatot volna. Mert néha effefetis
fozünc, mikor, es a hol fzerét tehetyüc.
Azt kerded ha ezé a bőit? Nem ez: Hat mi-Miclmda a
choda? Meg mondottam á bőit elő vafarnapi praedicatioban, meg találod ott ha kel. Holot ä többi
kőzöt imeztis írtam. Io es igaz kerefztyéni bőit miko
ron az ember Iftenérfc őrömeft tartoztattya es fzenuedteti magát tefti eleségtül, es egyetembe minden
féle dologiul, ki a teftet gyönőrkötteti, bog meg enyhettefséc ä teft, es á leleknec birtoka alá vetteffec.
Meg erched azért bog á io bőitőles, nem cbac á
fölötteb való, auag meg tíltatot eleségnec el tauoztatasába vagyon, hanem minden győiíörüségnec
es á bünnec hatra vetesébe, f-az teftnec fanyargatasába.
Azért int minket az anafzentegház, ё mai Ifteni \ nyaszent_
dicheretbe, hog° mikor bőitölünc nem chac etellel,’ es bolti
l'?y|.'ázi’a
.L
i
intefe.
itallal ellyünc mertekletesben, hogy fern mint egyéb
kor, hanem befzedünkel, alommal, trefáual: El távoztaffunc minden gonol'ságot, es íemmi helt ne
adgyunc az alnac ördögnec kegyetlenfegénec. Szün
telen imádkozzunk, kialchunc az vr Iftenre, firaffuc
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bűneinket, engeíztellyüc az ítélő bironac bofzu allo
haragiat.
Nem mi bőitnnc az, a kit te mi bóitunknek neueíz, hanem az ä mi boitunc ä kirüi ott fzollottam.
Ha mikor akar bőit nap f-akar egyeb napon iol
lakunc, nem bőitőlunc akcor. Lám a te praedicator
Réfzeges
prédikátor
tarfa Borne- taríaid kőzőttis találtál refzegeft, mellyet az ördögi
mifszánac. kefertetríil irot kőnnedbe mégis neueztel. Azt mondFol. 910.
gyámé tahát, hogy az á ti bőitötőc? Nem mondom,
mert nem hiízem hogy még azis a kit reízegefnec
mondaíz, á refzegséget bőitnec neuezze. Hanem ha
ü maga reízegfis, midőn á bőitrul pradicál, valamit
egyebet nenez bőitnec. nem a refzegséget.
Miiéről papi
Holot peniglen igen firtacz engemet, hog megöltözetni!.
mutaífam hol tanetot Chriítuf vrnnc, vág az apoftoloc, az ó tőrueny vtán, az vy teítamentomban, az
oltáron való aldozo misére: hol parancholtatot á
papi öltözet. Erre vgy felelec teneked, a mint Me
Eccloga 3. nalcas felele Virgiliufnál Damoetáfnac, az az, Miuel
in fine.
hog chac verfengefz, es chac kerdezkedel, enis á te
kerdefedet más kerdeffel verem hátra.
Traditiokrul
Bizonéch meg teis ennekem, hog íemmit egye
való bizonbet be nem kel vennunc, hanem chac azt, á mirűl,
fágoc.
nyiluan való irot parancholattyát talallyuc ä mi
vrunknac uag az apoftoloknac. Mert én vg találom
ä fzent irafban, ä közönséges Conciliomokban, es
á regi doctoroknál, hogy foc dologra nem irás áltál,
hanem élő beízeddel való tanettáfsal oktatta, es ve
zérlétté az anyaízentegyházat ä fzent lélec, Mellyeket mind az áltál, nem vg mint emberektul, hanem
mint az Iftentul fzarmazot tudomannac egy réfzet,
vg kel vennünc es tartannnc. J o : 16. Acto: l ő .
16. 2. Tej ja : 2: 3. 1. Corint: 11. Concil: Nicae-
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пит fecundum, actione 6. et 7. et 8, Synodus gene
ralis Conftantinopo: can: 1. D io n i/: Areopag: lib :
Ecclefi: H ie r: cap: 1. et 7. C yp: in fe r m : de ablu
tione pedum. Tertulia: De corona militis. E p ip h a n :
haere/: 61. con: apo/tolicos. H aer: 75. contra
Aerium, C hryfo/t: et Theophil: in z. Tej/ а : cap : z.
in exhoi’ta t: ad Ca/titatem. Hiero: D ia l: aduer:
Luciferian : epi/t: 54. ad Marcellam cont: erro:
montani. EuJ'eb: de demon/trat: Euangelica lib:
1. cap: 8. B a /il: lib. de fp iritu sancto cap: 27.
Origen: in cap: 6. epi/t: ad R o m : Auguft: lib : 2.
de gene: ad lit: ca: 23. libro 4. con: Donatum ca
pite 24. Dama/cenus libro 4. orth. fidei cap: 17.

Kirül beuén fzollottam az Hufvet vtan való 4. vafarnapi praedicatioban.
Ha a Miíerul kellene Izollanunc, meg tudnoiok л misét meg
, , , , .
, j .
.
mutathat
nál azt találni es mutatni az iraibanis, miképpen. tyuk az irásDioniJ : Areop: E c c l: H ie r : ca : 3. E p : 8. ad De - banmophilum. Ignatius Martyr E p i/t: ad Smirnen/es.
Luj'tinus in dialogo cum Tryphone aduerfus Judaeos.
B a / il : Serm : 2. de B a p t: cap: 2. Tertull: lib : de
oratione. A uguft: ep: 2 3 . ad B o n ifá c: E p i f : lib :
2 0 . cont: F a u /t: M anicli: lib : 2 2 de c iu it: dei
cap: 8. in p s a l: 33. Clemens: ep : 3. de o f f c :
facerd : et cleric: Irenaeus aduer : H aere/: lib: 4.
cap : 32. Fulgentius R u /p e n : Episc. lib : 2. ad Monimum cap. 2. et 5. Theodoret: H i/t: Sanct: pair:
cap: 2 0 . Chryfo/t: Н от : 77. in Joan: Нот: 18.
in a ct: ap o /t: Н о т : 49. operis impefecti in M a tth :
Gregor: lib : 4. dialogor: cap: 57. Beda lib: 4.
Anglicanae h i/t: E u /e b : Cae/aricn lib: 1. de dem on/tr: euangel: cap: 10. Marcialis in E p i/t: ad
Burdegalen/es cap : 3. Mondom meg talalnoioc, mi-
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keppen ezekis a kiket meg neuezec Г-az töb fzent
doctoroc is megtalaltác.
л mise hol
H akeredhol? Dánielnél cap: 9. 12. p f : 109.
irásbaí! ? 'u Sopho: 3. Malach: 1. Es á Chriftusnac imez monh e°r. и. (Magában. Ezt miuellyetec az én emlekezetemre.
Ezekben é ízent iráfnac helyeiében, meg talaltác az
írás magyarázó bolchec a Misénec aldozattyat.
л mife azon
^ mit fzent Pálból hofz elő, á femmit nem teegy áldozat a
Chriftufeual. í'zen á miié ellen. Mert mies vallyuc hog a Chriftufnac eggyetlen eg aldozattya áltál ízereztetet meg
a bünnec bochanattya. Es hogy ninchen más auagy
annal tob engefztelö áldozat. Es annac okáért nem
egyeb aldoztatic es nem kilőmb áldozat vagyon á
Miiében, hanem vgyan azon (idem numero) mely á
kerefztfan aldoztatot, es volt. Kirül halgasd meg
mit ir arany fzaiu fzent János. Es hogy iobban meg
tefséc mit mond, vgyan deákul vetem elő az ü befzédet mert talam magyarul nem fzinten ollyan tulaiadTicb" 17 ^on ige^cel magyarazhatnam meg. Quid, ergo nos.
oblatio ad Nonne per Jíngulos dies оferimus ? 0 ferimus quidem,
linn' mortisfed ad recordationem facientes mortis eius. E t una
cimsu.
ф paec hojiia non multae. Quomodo una eft et non
multae? quia Jemel oblata e t, in Jancta /anctorum:
Hoc autem /acrificium exemplar e/t illius, idip/um
femper offerimus. Nec nunc quidem alium agnum,
„
етаф па alium, fed Jemper eundem ipsum. Proinde
unum e/t hoc/acrificium, hac ratione: Alioquin quo
niam in multis locis offertur multi Chri/ti fu n t ? Ne
quaquam, fed unus ubique e/t Chriftus et hic plenus
Unum sacri- exiftens et illic plenus, unum corpus. Sicut enim qui
ubique offertur unum corpus e/t, et non multa corpora :
ita etiam et unum /acrificium. Pontifex autem no
ster ille e/t, qui ho/tiam mundantem nos obtulit: ip-
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Jam offerimus et nunc, quae tunc oblata quidem conJumi non poteft. Hoc autem quod facimus, in com
memorationem quidem fit eius quod factum eft. Hoc iioc quod
, • ’ Non
Л7 nutlc
sil est
enim facite inquit, m meam commemorationem.
reCordatio
aliud facrificium ficut pontifex, fed idipfum Jemper
facimus, magis autem recordationem sacrificii opera
mur. Sed quia facrifcii h uius mentionem feci, uolo
pauca ad uos initiatos dicere, plurimi ex hoc facrifcio f emel accipiunt in toto anno, alii bis, alii faepius etc.
Az kedig tiszta hamis, hogy mi hafonlatofoc volnánc azokhoz, kiknec imefzt mondgya vrunc í'zent
Máténál. Ti femmiue tettetec az Iítennec 1parancho- le
;Nm
cm
-,e/sz"c
mive
az
latit ä ti fzerzeftekért. Mert mi azt nem miuelyuc. ifién paranVgymint kic foha á mifzerzesinkért hatra nem Mat. 13.
vettyüc az Iítennec parancholatit, íem azoc ellen
valamit nem ízerzunc, íőt á mi ízerzéfec mi nalunc
vannac, azoc Iftentul vannac, ki a vegre adta á
ízentlelket minekunc, hogy meg tanéclion m indé-loan. l(>.
nekre minket, azokrais mellyekre á Chriítus, mig é
földön iárt, meg nem tanétot volt. Mégis tartyuc
mindenkoron vrunknac amaz regulaiat. Ezeket (az
Iítennec parancholatit) fzükség meg chelekedni,
amazokat, (az élő befzéd által, iras nélkül való rendelefeket, á tradíciókat, mellyeket te emberi fzerzefeknec hiíz) el nem kel hadni, hatra nem kel vetni.
Egynehanízer, es nem egy helyen fzabottal es Bomemiísza
idegen
esküttel te, hogy az Auguítana Confefsiot tartod. az " AugusHa azt tartanad, nem fzinten kárhoztatnád á m iiét,‘®"taul<'on,es'
íem á Papi öltőlzöt nem vetned hatra. Mert a z Az Anguf.
lana ConfesAnguftána Confefsioba azt beízélic azoc, az kic irat- sió nemfzintác, es Carol chafarnac be adtác, hogy hamifsan fogtac u reiaioc, hogy á misét él tőrlenéiec, mert üc
Tülegdi Miklós Eclelete.
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lé» kárhoz- meg tartyác es nagy tifztefséggel mondgyac, f-nagyob
ta'tya **M'fet réfzre ygyan mind azon ceraemoniakcal, á mint az
élőt mondatot. Az oltárral is emlekezetet teíznec.
Az apologia kedig, á mife mondo ruhakrulis fzol, es
vallya, hogy meg tartatnac á Confessioniftaknal.
Miképpen lattyukis fzemeinkel, hogy á hol az
Auguftana Confefsio fzerent praedicalnac, ott mind
oltár, í'-mind papi öltöző ruha vagyon. Kérd meg tahat ezektülis, hol parancholta Chriítus, auagy hol
parancholtac az Apoftoloc nekic, hogy azt miuellyec.
De ninchen itt helye, hogy foc befzeddel fzollyac
a miferäl, mert az töb időt es hofzab irafst keuanna
énnél, mely moft kezem kőzőt forog,
ínnepnapokAz innepnapoc neuénec valtoztatafarul vgan
nak nevcknec moftis azt mondom, vagy bánod vagy nem, hogy
ml.
nem fzukséges heuolkodo, hafzontalan, chac keuelységből es magadban való felfualkodásbol fzarmazot,
hogy mutogasd, bölchefegedet, efzedet, okofsagodat.
Talam kedig lehetlenis. Mert foha vgy nem foroghat
vgyan a te feied, hog más magyar nyeluet fzerezhefs
X\^ n n á l, á ki eddig volt. Am eleget praedicallottal
Semptén, de azért moítis vgyan vafarnapnac hijac
ottis a vafarnapot, á Hul'uétet Hufuétnec, á Karachont Karachonnac, ä tőbbitis vg ä mint á regiec
hittac. Mit gondoloc en velle, imezerté auag amaz
ért, attanac ollyan neueket a napoknac a mi eleinc ?
Elég az ennekem, hog ha vafarnapot neuezec, min
den magyar érti, de midőn te vr napját mondafz,
foc azt aléttya, hogy az oltári fzentségnec tifzteffegére rendeltetet inneprül fzóllafz, mely a fzent há
romság napia vtan való chőtőrtőkőn efic. Chac oltal
mazd nagyob baluánozástul magadat, ez ninchen
az első parancholat ellen, hogy á régtől fogua meg
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regzet neueket meg tartyuc. Hadgyunc beket tahat
az illyen balgatagságnac, es fzollyunc fzükségesb
dologrul.
A fzép szertartáft dichered, miképpen ízt. Pális a szertartás
dicheri. Es iouá hágod hogy vetés, es arataskort, á Jul'Cor. 4.
kenyerekről, (kinél Гос ezert meg elegétet az vr) rendeltetet praedicatio. Szőlő metéskor á fzőlő miuesékrül, hogy á munka kösztis eszekbe iutna azok
ertelme. És szép rendel hol születésérul, hol tanetasárul, hol chelekedetirül, hol kennarul, hol halalárul, feltamadasárul, menbe meneteimül, íz : lelke el
küldéséről, es egeb iduősséges dolgairul az vrnac Bornemiszrendeltetet praedicatio. De azt irod, hog ezec közibe, renlTtaná-1
Гос fuperftitiókat, bolond aietatos, es kilső fzemfeny"a,°
uefztő keuely Ifteni tifzteleteket hintünc. Melyet én
igen fzépnec mondoc, noha rut es ektelen es az vr
Iften igeietül gyalazatnac tartatic. Arrul berzéllesz
kedig ekképen, á hol en imigyen iroc.
De láfs fzép dolgot, ä mit fzent Pál apostol R0m. 8.
monda á hiuekrül, hogy mig ez világon v a g u n c ' "r‘ °nyőgünc magunkban, varuan az mi teftünknec meg
viulafat, es fohaszkodunc keuanuán á mi mennyei Az időnec
lakó helyünkbe be menni, azt az anyafzenteghaz rendéltetet
ma. es ez vtán való napokon, még á caeremoniák- ^r(’moniaknac kiualtképjjen való módgyabanis megielenti. Mert
leg először meg valtoztattya az egj'házi öltözetet es
mind az oltárokat, mind az oltáron aldozo papokat
feketében öltözteti. Touabba a Misénec es egyeb
Itteni fzolgalatnac rendiből, azokat á dichereteket,
kikben főképpen való vigasagnac ielentéfe vagyon,
ki hadga, (vgmint
az Alleluiat, Goria inexcelfift, az A
. C
^erenio.
az, az angali eneket, kit Chriftusnac fzületéfe koron niae váitozmondanac az angalok, Te Deum laudamuft) es ota!3"^
3*
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mintha vgan keferves fzabaiu enekeket enekel ezec
helyebe. Miért? mert keiergi, es firattya az ö Гос
naualyait, es nyomorusagit, kikcel itt ez főidőn meg
kőrnyekőztetöt, es könyörög az Iftennek ezektől való
meg fzabadulaíaért.
Ez te nállad á Superfticio, bolond aietatofság,
killo ízemfénueíztő tisztelet, rut es ektelen galazat.
Kiről azt méred mondani, bog az igaz ahaízentegháznac ellenfegétől hintetet az io fzertartas köziben.
Azd 1и,к1°г
^ aiba oluafnád te Peter vram á regi fzent
szertartáfoc Doctorroknac iráíat, meg találnád azoknál, hogy
voltana'^'aznem az ellenség, hanem az Iftennec lelke (ki őrökre
у házban” az an a ^zentegyh áz zal vagyon) rendelte az illyen fzertartafokat, es hog eleitől fogua voltanac á kerefztyénec kőzőt valami bizonyos efféle fzertartáfoc, melye
ket az időkhöz fzabtanac, es az eí'ztendőnec kilőmbkilömb refzeiben kilömbőző képpen gyakorlottanac.
Mint bog regenten Hufuét napiatnl fogua Pinkősdic, fenki terdre el'ue nem imadkozot, hanem fen
alua. August: Тот: 2. E p ift: 119. ad Januarium.
Tertullianus lib: de oratione. Bajil: de jpiritu ca:
27. ad Amphil. Nicaenum concilium. Hog néha néha,
vg mint Huíuétbe, alleluiat enekeltenec, es vigadtanac, f-neha nem. August : Тот : 8. in Pfalm : 106.
110. Tum: 10. a Serm: 151. de tempore. De vgan
igéről igére ide irom, fzent Agoftonnac eggvic mon
datat. Deákul kedig á mint önnön maga irta.
Alleluia certif
Venerunt dies ut Cantemus alleluia. Adeftote
fatum! can animo fratres, ad percipienda ea, quae dominus Jnggerit, ad exhortationem noftram et nutriendam chariMeroretgau- tat em, qua nobis inhaerere D E O bonum ejt. Et
sim" fuccl-~Paul° P°ß- Sicut enim dies isti, praeteritis diebus
'1'int.
quadragefimae, quibus ante refurrectionem dominici
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corporis, uitae huius J'ignificatur meror Jolemniter
grata hilaritate fuccedunt, jic dies ille qui poft refurrectionem dabitur plenario corpori domini, hoc eft,
Sanctae Ecclefiae, cunctis vitae huius aerumnis
atque doloribus exclufis,perpetua beatitudinejuccedet.
E t deinde quinquagenario uero numero poft refurrectionem domini, quo cantamus alleluia: non cuiusdam
temporis finis et tranfitus, fed beata illa J'ignificatur
aeternitas, quia denarius additus quadragenario,
laborantibus in hac uita, fidelibus, merces illa persoluitur, quam, et primis et nouifsimis paterfamilias
praeparauit aequalem. Тот : 8 .in P fa lm : centefimum decimum.
Ereggyel azért vélle, es neuezzed az igaz anya- A rpgi szent
izenteghaz ellenfeginec ezeket, miuel hogy miképpen mi, azonképpen ukis, é kilsó fzertartafokat, es á mit mi.
Ceremóniákat, valtoztattac az időkhöz képeit. Es
néha vígan, néha fzomoruan tartottac magokat, a
mint ä napoknac es a dolgoknac, mellyekrul á na
pokon tőttenec emlekezetet, mi uolta keuanta.
Nem bolond, fém fzemfeny veíztő tifztelet ez, Mire lialüC a
hanem oly a mi erzekenséginc ala vettetett caere- septuagesi.
m
.
manac kilsó
moma, mely hozza segéti, es reia indéttya a mi el- rendtartási,
ménket azoknac elmelkedesére, mellyekrul a Septuagefimában kel elmelkednünc, es efzunkbe iutattya
mi nekunc az mi e világ ízerent való nyomorult
állapotunkat, hogy meniuel nagyobnac, es firalmasbnac ertiüc ezt lenni, annéual inkab keuannyuc e
világból való ki mulaíunkat, es ё firalomnac völ
gyéből, vagyodgyunc az őrőc dichőségnec helyere.
Nem latodé te belől mi bennunc az igaz lelki firalmat? Hifzem hogy nem latod, mert nem Itten vagy
hogy fziueinknec gondolatit láthattad.
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Nag fzepen kéred az embereket, hog meg oluafmo"dasar"i. gj£c [zen^
coi : 2. i. Tim : 4. Es ott meg tálallyác mint pirongattya, az ilyen emberi találmányo
kat napi valagatáfokat, kőntőfi valtozáfokat, teíti
tettetes íugorgáfokat es .az fzin alat angyali eletnec
Sz. Pál nem mutogatafit. Io egyebeket arra intened, hogy oluafíi*s mi szer• •
tartásnnc
sác, de kellene ha teis iobban oluaí'tad volna annál,
ellen.
^ mint latom, hogy oluaítad. Col: 2. femmit nem
ízéi a Chriftusnac apoftola mi ellenünc auagy á mi
Mír fii fzói. í'zertartaíunc ellen. Ha ízól é világi bölcheknec termefzet ízerent való okofkodafokrul, es oly emberi
fzerzesekrűl, melyeknec altala, meg tartoztatnánac
az emberec annac elhitelétül, hogy á megfeízült
Jesvs Isten volna. Touabba ízól alfele, napoknac es
eledeleknec valogataíirul, á mineműt a pogan bőlchec es nemely eretnekec miueltenec, alétuan eggyiket, iónac, haíznofnac, ízerenchéínec lenni, a
maiikat gonoíznac, artalmainac, ízerenchetlennec.
Megint á mineműt a Sidoc tartnac, vgymint á
Pornemifsza Moyíes tőruenyénec parancholattyábol. Annac főlőtte
iíiiuya szent
ellened ízól, ki magadtul tamadot meíterkedő
,>álvagy, alazatofnac mutatod magadat, de maga óc
nélkül fel fualkodtal az te tefti értelmedbe, es Ítéle
tet tefz mi felőlűnc. Pharifaeus módra magadat magafztalva, egyebeket fzidalmafz, es meg vtálsz. Ki
ízakadtál a Christvs teltéből az anyaizentegyházból,
es nem éred á feiet, mely főtűl az egefz teft, az
egybe erefztéfec áltál egybe foglaltatuán, es őfzue
ragafztatuán neuekedic Isteni neuekedéűel.
A* ,utolst’ B Azonképpen 1 : Tim : 4. Nem mi felőlünk befzél,
időkben 10110
“
тр- тетт
eretnekekrfii. hanem azokrul mellyec az vtollo időkben el ízakadnac á hittűl, az az, ti rullatoc, kic e világ vegezeti fele tamadátoc, es azt kialtyátoc, hogy moftan
Szem Pálnac

n e u e r Al

.

8ft

ti altalatoc talaltatot, es jelentetet volna meg az
igafság. Maga ming az Euangeliom, í'-mind az apói- Mat. 24
toloknac irafoc hamis prófétákat mondanac hog ta-2. Tim. 3.
madnac é taiban, nem igaz tanétokat.
Pet' 3'
A méniből kedig a többi kőzőt emlekezetet tefzen Az elefeguec
fzent Pál az elefegeknec valogatasárul es á hafzaf- nac tiialmáságnac tilalmáról, arrnl eleget fzollottam az vizke-rul'
refzt vtan való masodic, es á bőit elő vafarnapi
predicatioban. Melyekről ingyen chac helye fém volt
volna itt emlekezetet tenned. Mert ezec nem illetic
á feptnagefimát.
Inted az oluasót, hogy megláfsa a hét Euange®i'an~
liomot, (tudni illic mellyeket Septuagefimatul fogna
Letareig, es vgyan azon Letarenis oluafunc) es ha
meg lattya, u maga chac parafztulis meg elmerheti,
hogy olyrul fzólnanc, melyeket kabasag fzabni a hét
időhöz, etc. lm nem regenis mondám, hogy en femmit nem fzollottam az Euangeliomoknac az időkhöz
való rendeléséről. Tahat nem tudom mit patuarkodol errul velem. Mindazáltal nem kábául rendeltet- Az Euangetec, nem chac ezec, hanem á tőb Euangeliomokis deltettenec á
á tellyes efztendő áltál való vafarnapokra, hanem “®*агпаРак~
bölchen, io módón es úgy, hogy hozzá illic minde
me ahoz, á miről kiualtkeppen való emlekezetet te
fzen akcor á kerefztenyfeg. Kit ha te nem ertefz,
nem choda, mert vgyan nem akarod erteni. Ertic
azoc á kic oluaftác ä kőnyueket, mellyeket Guilelmus Duranti, es ltupertus irtanac, De diuinis
officiis.
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A Septuagefima Vafarnapi Euangeliomnac
fommaiárul.

Szokáfunc hogy á praedicationac kezdetiben,
sommáíásá- legelőfzőr es rőuideden fommáiat mondgyuc meg az
nac szokása- Euangeliomnac, hogy tudgyác á halgatóc, mit kelA Septuage-lyen a következendő beneb magyarázatból varnioc.
napi' Еиап-Enis azért ä Septnagefima vafarnapnac Euangeliunr!ián„Som”mát me8 fommáluan a többi kőzot imeztis mondot
tam. Hogy az anyafzentegyházba miueseknee kel
lenni, kiknec az u miuekert az atya Itten megadgya
vegezetre az őrőc eletnek napi pénzét.
Peter mint
Errül az en mondafomrul, te azt befzelled hogy
"iffommala- ^ Chriftusnac edes vigaztalo ízauát, fzanszandékfomat,
Cal keferű méreggé fordetom, es ez egefz Euangeliomot ebbe akarom befoglalni, mintha Cbriftns vrunc
ezt á példát arrul mondotta volna, hogy az orőc éle
tet á mi munkánkért adná meg nekunc. Noha ezt
hol imide hol amoda chauargatnám, monduán, hogy
Chriftus által adatnec, de á mi munkánkat nezue.
Kire en igv felelec teneked.
Felelet az u
Nem fordétom á Chriftusnac vigafztalo befzédet,
v^a'ztaiTs keferű méreggé, midőn azt irom, hogy meg fizet es
»em keferé- iutalmat ád Iften á mi munkánkért. Sőt nagy vigafztés az inta,
.
lom nacem ie-talás ez minden keresztyennec, hogy az mi Izempilз^Сог. 4. lantásig való es nyomorufagunc fzerez mi nekunc,
főlőtte való es őrőc dragalatos dichoséget. Az volna
keferu mereg, ha hafzontalan volna a mi chelekedetűnc, es ha heiába lenne a mi munkánc. De édes es
gyönyörűséges Őröm ez, hogy ä mi Iftennunc nem
liadgya fizetés nélkül akar mely kichin chelekedetünketis.
Az Eiiange-
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így ízol az vr Jeremias Prophetanál. Alyon meg Jer. 1.
á te ízaiad firaítul es á te fzemeid könyhullatáftul,
mert bére vagyon á te chelekedetednec. Latodé
hogy vigafztaláful igeri á bért. Chriftusis az Euangeliomban igyfzol, őrüllyetec es vigadgyatoc, m ertMoL r,‘
a ti béretec beuséges mennyorfzágban, Őruendeztet
a bérnec emlekezetiuel, nem keferget.
Befzedemet lem chauargatom lem imide, lem Nem chauaramoda, hanem alhatatos vagyok ebben, hog az Ígéret- ^edemet.1'' "
nec ereiéből, tartozic Itten iutalommal, az iot chelekődöknec, és vagyon ü neki ualami tekenteti á fizetés
ben á mi chelekedetun kreis. De mint legyen, meg
talallya az én Poftillámba ä ki kilomb igekezettel oluassa,hogy lem mint te oluaítad.Tudni illic á meniból
á mi chelekedetinc, á ízőlötőkénec a Chriftusnac, kibe
beoltattunc, gyümőlchi, es miért hog nem Itten Mint tekerni
ellenségitül, hanem vionnan ízületet fiaitul, es Chrifkainkat!'
tusnac örökös tarfaitul chelekedtetnec.
A hol azt irod, mintha en azt ielentenem, hog Bornemifsza
Chriftus áltál, de a mi munkánkra nezue adatnec mee.*mii'
nekfinc az őröc élet, ki tekered nyakat az en besze- .mon .am
demnek. Mert nem azt mondom hog Chriftus áltál
á mi chelekedetinkre nézue, hanem mindenkor
azt vitatom, hogy Chriftust nezuén a mi chelekedetinkbe, es u reia való tekentetiből, vagyon
Iftennec valami tekentete á mi munkankrais, es
meg adgya az őröc eletnec meg igertetet iutalmat.
A sommat chac keues befzeddel fzoktuc írni. De
mint kellyen azt erteni, es minemü tanulság legyen
az, melyrul á fommába röuideden emlekezunc, á
köuetkezendő magyarázat meg m utattya: kiben imez
igéket talallya az oluafo. A Chriftus orchaiara néz chriftusra
Itten á mi chelekedetinkben, azt tekenti meg, hogy
l""
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nem mi chelekedgyuc, hanem az ü malafztya mi
tinkbeede' velünc. Lá£ía azért minden iámbor, mely méltatlan
fogod en reiam, hogy Chriftns által á mi chelekedetinkre nezue mondotta volna adatni az бгбс életet.
Méltatlan led
De talam imez eg dologban méltán feddefz enreter «»se-gemet, hog az бгбс életnec napi pénzét a miuefeknec az ü miuekért írtam, ä fommaba fizettetni? Nem
méltán bizon, miképpen meg teczic az Euangeliom
magarázatánac utolfo refzébol, es iobban meg fog
teczeni, ingyen maid, midőn valafzt tefzee teneked
reia, ä mit az ellen irtai. Oda igazetom innét az oluafokat.
Boruemifsza
Yegezetre, midőn meg chufoltad volna az en
sommalafa. fommalafomat, teis meg fommalod az Euangeliomot
monduán. Mert bár parafzt efzuel figyelmez iol
reia, es meg latod, hogy Chriftns vrnnc a feibe
mondgya ezt a példát, hog fenki ne bizzéc az u
munKaiaba, mint amaz keuely maga hányó kapafoc,
kic azt mondgyac hog uc ä napnac terhet es heuséget hordoztac, es azért nekic többet kellene fizetni,
hogy nem mint a kic chac eg, vagy két órát miueltec. De emezekre ä cheledes ember meg haragfzic
es mond. Lám meg attam teneked ä mibe fzerzőttem volt. Ved fel azt, es meny ki hazamból. Imezeknec ha az én io uoltombol ingen, es aiandekon aka
róé annit adni mint teneked, fzabad vagoc vélle. Es
mond Chriftus vrunc. lg az elsőc utolfokcá lefznec,
es az vtolsóc elsőkce.
Bornemisza
Ezt kedi§ У8У mondod, hog vgyan el kel mindenuzt akarja, nec hinni, mierthog te mondod. Mert ha valaki akar
liotry ualamit
.
v
fi mond, azt itt, f-акаг mafut kilőmbet mondánd annal á mi teimnd d ".ay-neked teczic, ördőngős lefzen annac neue te tilled.
Mind az áltál, meg mondom bizuáft mi legen errül az
nec,

a

mi
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en ertelmem, valamint iaroc veled, ha fzinten vijonnan igen fzidogaczis engemet erette.
Nem tagadom azt, hog íenkinec nem kel az ű. Munkánkba
munkaiaba bizni, noha tudgyuc bog iutalma vagyon
a mi munkanknac az Itten igeretinec igatfagábol.
De tagadom hog főképpen azért mondotta volna Hogynemio1
_
j V
- л
X - í T i i
sommallya
vruc ezt a peldabeízedet, mintha a mi chelekede- Peter az,'
tinkbe való bizodalmát akarná altala ki rekefzteni. ^ n?eho’
Tanét vgyan foc behren arra, bog fe magunkba, fe
io tetemenyünkbe ne bizzunc, ingyen itt mafua néz,
es egyeb ókból monda ezt á hafonlatofságot. Tudni
illic: Hogy é peldabefzédbe meg magyarázza azt, j1' nésre,,al°
á mit az élőt fzollot vala, monduan. Sokan kic elßöc példa beszéd,
vtolsóc lefznec, es kic vtolsóc elsőc lefznec. Erched
az órőc eletnec el veteleben, melyrul akcoron tőn
emlekezetet. Hog ez ig} legyen, chac ebbőlis meg
teczic miuelhogy e példa befzéd vtannis azon mon
dáit veti. E keppen vgy mond az vtolsóc elsőkce
lefznec, es az elsőc vtolsókca, mintha imigyen fzóllana.
Miképpen ё példában hallatoc, hogy á kic utol- Értelme a
fzor mentenec vala á fzőlőbe, azoknac előb fizettete | ld'"df
meg á fzőlőnec az vra, es fzinten annit adata nekic,
menít az elsőknec. Yg lefzen az Iften fzőleiebe az
anyafzenteghazban munkalkodoknakis dolgoc. Ottis
az elsőc vtolsókca, es az vtolsóc elsőkce lefznec. Holot mindnyaian eg arant el vefzic az őrőc eletet, es
fém az nem él többet az menyorfzágnac bodogfagá
ban, á ki gyermekfegétul fogua mind munkálkodót,
mint kerefztelö fzent Janos. Sem az nem keuesbet,
á ki cbac halála élőt tért meg mint á lator.
Elfőknec auagy vtolsóknac mondatnac kedig Elsőknek e*
imezert, mert mintha eleikbe vettetnénec az vtolsóc "lo,fok":"'
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az elíoknec, midőn az ü keués munkaiokertis vgyan
azon őrőc boldogság adatic, mint az elíoknec az ű
foc fáradságokért. Megint noha tob ideig farattanac
az elfőc, mind az áltál nekikis chac vgyan azon napi
pénz iut, mint az vtolíoknac.
Aug. serm.
így magyarázzac ízent Agoíton, es aranyfzaiu
59. de uerbis
ízent
Janos, az elíőkce es vtolíókca való letelt, ért
domini.Chry
sos!.. in Matt. eién á iutalomnac egenlő való voltat raita.
Mely magyarázat az én íommalaíommal, nem
chac nem ellenkedic, de inkáb vgyan eggyet teszen.
Mert mindeniknec bért fizettete a chelédes ember,
és munkátokért adatá a napi pénzt, monduán a
vinczelernec. Hid elő á miuefeket, es ad meg nekic
az u béreket. Munkát es munkáért való bért emleget.
Honnet ve
Ha azért véled hogy az mi munkánkba való
hette Peter az
bizodalom
ellen befzellette volna efzt é példát vrunc,
fi Sommaiat.
miuel hogy a keueset munkalkodonakis anit adata
á chelédes ember, mint a nap eítig faradoknac, ab
Az igéretnec ból az nem kőuetkezic. Hanem imez. Hogy akar meereiéből tar
tozik Iften nit munkalkodgyunkis mi, mindazáltal vgyan nem
bérrel.
ä mi munkánknac nagy voltából, de az ü igeretiből
es fogadásából tartozic nekiinc berrel es iutalommal.
Es chac annéual tartozic, á menit ü rendelt es igert
adni, nem á menit az emberi itelet gondolna. Mert
az okoísag azt mutatna hog kilőmben kellene ennél,
á mint az Euangeliom mutattya lenni, az az, hog
ha az egy óráig miuelőnec egy pénz adatic, annac a
ki nap eftig miuelt fokcal tőb adatnéiec. De az em
beri okofságnac efféle gondolattyat hatra veti es alnoc fzemnec mondgya iduozetőne es á fzegődségre
igazét mindent monduan. Hifzem egy napi penzbe
fzegőttel meg en uelem, ved fel azt a m i á tied, es
mennyel.
miért mon
datna«.
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lm halod hogy tiednec mondgya, annacoka.ert Mieukueo
hogy munkalkottal erette, de aztis meg ielenti, hogy d?ya a
akar menit munkalkottal volna, fém lot volna tied,
ha á te vradat az u szegődsége nem kőtelezneie reia
hogy fizefsen.
Holot kedig azt mondgya, hogy annakis ä ki ké- Mit kel e
ien mene a izolobe egy arant akar űzetni: az u.iza-teni. Annit
bados es beuseges io akarattyat adgya élőnkbe. Mely ^ а^ ;еппек
ütet arra vezérli, hogy többet adgyon annal ä mit
erdemlenénc. Sőt anúit ád, a menit ingyen fém tudtunc volna várni. Mert bizony dolog az, es ä mi tulaidon lelki efmeretünkis meg mutattya, hogy é keues es egy igen kichin ideig való munka, őrőkce való
eletet nem erdemlene. De ü igy akaria es igy fzegödöt meg velunc. Azért nem mondhattya fenki, hogy
hamifsan chelekedic, többet fizuetuén annal a mit
erdemlenec.
Sőt igazan miueli, igafsága es irgalmafsága ke- is32«" «hefzeréti reia hogy azt miuellye. Mert az u igereténec a fizetéssel,
es fzegőtfegénec ereie kőtelefse tőtte reiá, hogy ad
gyon, irgalmafsága megint, hogy fokát adgyon. Nem
tagadhattya meg magát az Iften, igaz es irgalmas ü,
a fizetésbenis tahat eggyüt iár az irgalmafság az
igafsággal.
Igen beí'zélled bog bátor chac parafzt eízel figyel- Nem az a
Sommaia a
mezzems reia az ember, meg talállya, hogy a legyen kit Peter
fommaia az Euangeliomnac mellyet te mondafz, de
áltálán fogua nem az. Es bátor parafzt éfz, mon
dani, hogy ott rekefztetic ki ä io chelekedetnec er- Paraszt ész.
deme, a hol mindvntalan fzegődséget, fizetést es
bért emleget az irás. Ne parafzt efzel, hanem Iftentül vilagofettatot fzemekcel tekench az Euangeliomba, es azt találod benne, á mit én tülem hallafz.
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Nem fzükseg azon főllótteb törnöd feiedet, á
publicanus, Mate, Zacheus, es tob effele Iftentelenec mint igazultanac meg. Mert abban semmi ketí’eg
ninchen, hogy ingyen igazultanac, ingjon nyertec
bunóknec bochanattyat, ä Chrlftus áltál, es vgyis
A meg iga- iduozültenec remenfegben. De á meg igazulafnac
zultaknac
vtanna, á mint teis mondod, tartoztanac iot chelemunkáioc
erdemes.
kedni. Es az nem volt nekic haízontalan auagy iutalmatlan. Míg az Iftennec fzolőie kiuül gulloktanac,
addig íemmit nem erdemlettenec. De mínec vtanna
ä fzőlőbe be allottanac, es ott miueltenec, hafznos
kezdet ottan lenni az ü munkáioc.
Tudom én mire tanét Chriftus fzent Lukachnal,
Mint tarcliuc
haszontalan mikor imefzt mongya : Ha mindent meg miueltekis
fzolgaknac
magunkat. azt mongatoc, haízontalan ízolgac vagyunc. Nem
Luc. 17.
arra bizony, hogy a mi fzolgalatunc haíznos nem
volna, és hogy Iíten meg nem erdemezne minket á
mi munkánkért. Mert hogy tagadna á mi io chelekedetinknec iutalmát, ä ki ízamtalan helyen téízen
emlekezetet rulla, hogy meg fizeti nekünc á mi
In 2. (Jor. fzolgalatunkat. Hanem a mint aranyízaiu ízent Ja
cap. 12.
nos magyarázza, ä dichekedéít tiltya, nem akaria
Horn. 2d.
hogy magunkat magaíztallyuc, es á mi io tetemenyiukből fel fualkodgyunc, de azt keuannya hogy min
den dichőséget az vrnac tarchunc es tulaidonéchunc.
Heiába vonízod azért a te velekedesednec erőfsetesére, azt ä Chriftusnac mondafat.
Az istenteleneknec igazulása
in
gyen.

A z Eucingeliomnac 1. RefzéruL

Sommaia az
Három réfzre oíztottam az en poítillamban á
Ewangeliom
-.
eisd részénec Septuageíima valarnapi Euangeliomrul való prsedi-

I. 'reszéiotl .

catiot. Első reízében azt mutattam meg, hog fzükség iot chelekedni azoknac ä kic iduózülni akarnac,
mert írtén nem kedveli, es ne tűri az ü fzóleiében á
tunakat, es heuolkodokat.
Kirűl midőn imig kezdenec í'zollani. De azt fogadám hiízem, hog meg mutatom ez moítani preedicationac első reízében, hogy minden kereíztyennec
munkálkodni, es iot kel chelekedni az anyafzentegyházban, ha iduőzülni akar. Arra inted az oluafo- Imez ezikeikat, hog imez vtolío czikelt, ha iduőzülni akaríz iot „§7/,inj akar.
chelekedgyel, igen eízekben vegyec az én iratomba,
vgmint oly mondáit, mellyel a gégéién ülőc fzent
Palnac, es ä torkát verem, főt ü magát arczul chapdofom á Chriftuít es az embert iduői'fegébe bizontalanná tefzem. Mert azt mondgya fzent Pál. Ezért Rom. i.
hitből hogy kegyelem fzerent legyen, erre, hog bizo
nyos legyen az igeret.
Arra intefz néhol engemet f-egyebeket is, hogyAz írás heha az iráfnak helyeit io módon meg akariuc erteni, éSnétmha
meg olvatfuc mind az eleit f-mind az vtollyát. Ie rkel П|е£ке.
.
. . .
J
resni.
miuellyüc azt ittés. Mert igen röuideden, kezeit labait, MegchonketsőDfeiétis el vaguán, hoztad elő á fzent Palnac irá- sV^páVirásán
sat. lg fzol azért a Chriftufnak valaíztot edénye.
Mert hogy ha a tőruenből valoc őrőkősőc, tahat
heiába valoua tetetet á hit es hafzontalanná löt az
ígéret. Mert á tőrueny haragot fzerez. Mert a hol
torueny ninch, ott vetkezes finchen. Ennec okáért
a hitből, hogy kegyelem fzerent legyen, erre, hogy
bizonyos legyen az igeret mind az egéfz magnac.
Nem annac mely a töményből vagyon chac, de annakis á mely Abrahamnac hitiből vagyon, ki mindnyaiunknac attya. E fzerent kellet volna meg fzolletanod fzent Pált, hogy ne nyegtetnéd, hanem mon-
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clatnad eppen ki velle á mit mondani akar, es vgy
meg teczenéc az ű mondasánac igaz ertelme.
Értelme asz.
Mellyet íz: Hieronimus ig feiteget ki, es ig ád
fánac.
élőnkbe. Ha chac azoc őrőkősőc, á kic kőrnyűl metelkedtenec, nem tellyefedic Ьв az, ä mit Itten
Abrahamnac igert, hogy Гос nemzetíégeknec attya
lenne. Es vg heiaba hit volna Iítennec. Mert a tor
ven ne az igazaknac adatot, es azoknac ä kic vet
kezni akarnac inkab nehezetette bűnöket bog lem
mint áldozta uolna, mert ertuen ä tőruénböl, hog
bűn, mégis tudua azt miueltéc, Chriftnsnac amaz
mondata kent. Ha uakoc uolnátoc bűnőtoc nem
volna. Annac okáért miuel hog á hit (erched kiuel
hitt Abraham az ü igeretinec) heiába valoua nem
lehet, es az Ígéret hafzontalanna nem lehet, nem ä
töményből vagyon az őrőkfeg, hanem a hitből. Mert
a tőrueny nem bochattya ä bűnöket, de karhoztattya, es azért nem tehet minden nemzetségeket
Abrahamnac fiaiua. Mert á mint hogy mindenec
bűn allat talaltattanac, azonkeppen mindenec bűntetéfre méltőc valánac. A hit kediglen á bűnöket
Iítennec kegelmefsegéből meg bochatnán, mindene
ket Abrahamnac fiaiuá tefzen.
A sz. iiieroígy magyarázzá tzent Hieronimus á ízent Pál
Iryarázauvá- iráfát, mely magyarázatból azt ertyűc, hogy arrul
iíac értelme. fzóllot tzent Pál es arrul ád tanulfagot, ha chac á
kőrnyűlmetelkedőkeie az őrőkíég, auagy a környűlmetelkedetlenekeis, az az, chac a fidoc kőzzűl meg
tért kerefztyenekeie, vagy azokeis a kic a poganságbol tertenec meg. Es arra tanét hogy mind á két
feléke: Miért ? Mert az igeret melynec hiúén Abra
ham, meg igazult es örőköíse lőtt, azt tartya hogy ű
foc nemzetsegeknec attya. Es ha chac á, fidoc volna-
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nae örököföc, vg ebac azoknac volna attyoc. Kiből
á következnec hogy hamis es hafzontalan volna az
Iftennec igerete, f - üis heiaba hitt volna annac. Ezt
hogy el tauoztaí'suc a vegre mondgya fzent Pál azt,
a mit te elő hofz, es nem oly értelemmel, melyre
erőuel akarod chigazni.
Ezokaert úgymond (tudni illic hogy az Abraham A textusból
hiti lieiába valoua ne tetefsec es az igeret hafzon- értelem. '
talanna ne legyen) a hitből (vagyon az örökség) hogy
kegyelem 1‘zerent legyen, erre, hogy byzonyos legyen
az ígéret mind az egeíz magnac, Ertede? mind az
egel'z magnac vgymond. Arra való ez é mondás,
hogy á magnac egy réfze, mely a poganságbol lót
magga a hit áltál, ki ne rekefztefsec az örökségből.
Es nem arra hogy a mi io chelekedetinket tegye
hafzontalanná, auag erdemetlenné. Ki meg teczic
abolis á mit ez élőt nem regen ira 1‘zent pál monduán. Auagy chac á fidokeie az Itten. Nem de a poganokeisé ? Bizonnyal á poganokeis. Mert egy az Rom. 3.
Itten á ki igazzá teszi mind a környül metelkedel't,
á hitből, es mind á környül metelkedetlenséget á
hit áltál.
Hog kedig fzent Pál mind á hitet emlegeti, es szent Pál
az által mondgya hogy Abrahamnac maguáua örő- "^г1а
kősőkce es igazakca lettenec, azért miueli, mert fzól
azokrul ő kic vionnan löttenec Iftentelenekből Iftenefekce : vionnan tertenec m eg: vionnan lettenec io
faua. Kic nem igazulhattanac io chelekedetec által,
miuel hogy a hit élőt erdemes iot nem chelekedtenec, hanem kegyelemből. De a ki egyezer
igazzá es fzenté lőtt, annac igazba es fzentebbe
kel lenni ä io chelekedeteknek altala, mellyec a
hitnec gyümolchi. Az irasnac imilyen helye fzerent. Apó. ±2.
Telegdi Miklós Felelete.

I
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A ki igaz, mégis igazullyon, es á fzent, mégis fzentelteffec.
л kegyelmet
Aztis efzébe veheti itt á ki akaria, hog á kegel!е"П"еPák met ellene ueti ízent Pál a korhűi metelkedéfnec es
az ó tóruenbeli chelekedeteknen, melyec előtte iartanac ä hitnec, es eleb lettenec á Chriftufhoz való
téréinél. Azokat bátor halzontalanoknac, es erdemetleneknec mongad, nem tartóé i'emmi ellent
benne. De á fzeléd fánac gyümőlchét nem engedem,
hog izetlenne tegyed.
Ghrifiust kic
A Chriftuft nem én verem arczul, hanemti veriuenc atcztii
jjjc az ^ [zent lelkénec, es fzent malalztyánac
chelekedo es gyumolchőzo ereiet tagadgyátoc, az ü
aiandekinac méltóságot kií'sebbettitec. Nem akariatoc engedni, hog minket mindenekbe vg kazdagéthaffon meg hog femmi aiandokba meg ne fogatkozzunc.
A bizonyai
Imeztis mondod, hogy azért igerte ingen á mi
ualo "aiasrni vrunc ^
bizonyáual varhaíd. Mert
ha valami erdemedre igerte volna, mindenkor ketelkednéc á te fziued, hogy azt te meg nem érdemlet
ted, te azt meg nem miuelted á miért azt erdemleniicfelelnünc néd. Bezzeg vgyanis fély, es rettegy fzent Pálnac inPh'i. 2.
tele fzerent, felelemmel, es rettegéffel chelekedgyed
az te iduofségedet. De vg, hog bizzális. Mert Iften
azt chelekedi te benned, hog akariadis, vegreis viheffed az ű is akarattya fzerét. Ne leg vakmerő,
mindenkoré fnfs, foha meg ne ály. Iary el á te
hiuatalodba, kereskedjél az Iftennec giraiaual, es á
többit had reia. Nyereséget tud ü venni pénzé vtan,
chac te ad az afztalra. Tudgad hog nem á ki el
kezdi, hanem a ki végig meg marad, iduözül. Mal. Tim. 1. radgy meg tahat teis végig, es iduózülfz. Yitezked-
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gel io vitefséggel meg őrizué ä hitet, es az io lelki
efmeretet, mellyet hatra uetuen nekic, nefzedelmet
fzeuedtenec.
Ennec vtánna, meg engeded azt, hog iot kel ehe- Bornemifszár
.
,
, .
nac mérges
lekedni, de imez az alnaksag (azt írod) hog el ha- ellenem ualo
gyom ä fő okát, miért kel iót ehelekedni, es imefztfza' a'
hozza tefzem. Ha iduoznlni akarfz: es azon mefterkedem, hogy iráffal ezt hamiffan el hiteffem az oluafokcal, hogy az iduőfség, az io chelekedetnec érde
méből vagyon.
A hol azt mondod, hog el hágom fő okát, miért
c!1)en1®'
kel iot ehelekedni, arra ez a válafz en tűié. Ha aztku|igertem volna, hogy a io chelekedeteknec, minden
okait elő fzamlálom, es valamellyet el hadnec benne,
kiualtképpen ha azt hadnam el, a mellyic fő oka
volna, meg erdemlenem hog alnoknac neueznel engemet. De hog az nem volt nekem ad propofitü, nem
igertem alfele előfszamlálaít, itellye meg minden
iambor, ha erdemlem en te tülled ezt á fzidalmat.
A mit fogattam, azt beis töltöttem, á mit nem fo
gattam, nem voltam itt arra kőteles.
Hog peniglen azt mondottam, hogy mindennecNem áluakiot kel ehelekedni, á ki iduözűlni akar, ez fém al- danMiol'y'ä
nakság. De talam méltán mondhatnoioc azt alnakságnac, hogy reiam fogtad, mintha en tőttem volna ehelekedni.
ezt hozza, ha iduőzülni akarfz. Nem en tőttem, ha
nem az írásban talaltam, es ounat vőttem elő. Kit
mégis bizonétottam. Mert é mai Euangeliomban B ánsági az
«
.
.
.
„
,
en beízedemlem egyebeknec igertetéc, es adatéc á napi pénz, nec,
N
•
• •
31 IU
hanem á munkafoknac. Chriftus kedig imezt mond- ‘
gya, ha be akarfz az eletre menni, tarch meg á parancholatokat. Annakis á ki azt kérdi vala tőle, mit
chelekeduen vehetnéie az öröc eletet, imigyen felele.
í*
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Szeretted á te vradat Iftenedet tellyes fzíuedből,
^e^yes telkedből, es minden tehetségedből. Az vtolfo
iteletkoris azoknac fogia ezt mondani, iőuetéc atyamnac aldotti, vegyetec el a tinektec kefzettetet orízáMattli. 21. got, á kic iot chelekedtenec. Ygan azont ielenti á
példa befzedbenis, mikor az heuolkodo fzolgát á
kenra vetteti, es annac a ki kereskedet, es nyert
Luc. 13.
vala, oromét hirdet. A gyümőlcztelen fige fánac meg
atkozafa, es ki vagaíais azt bizonettya.
BotneinifszáMeg ízoktad te, bog mikor valamire olyra talalíz,
"ac s/,lkala kire valaízt nem tudcz tenni, ottan vagy chufsággal
meg el melóié, vagy ízitkozodáttal. Ittés azt míueled.
Vg mondaíz hogy a mai Euangeliomot nem arra
magyarázza Telegdi ä mire Chriftus, es nem eg igát
vonfzoc a Chriísal, mert ti elő vonfza í-en hatra
rántom. Disparibus autem bobus non bene trahitur
Nem kellene currus» Ne iaczal Peter batya, hanem ízóly valóba á
d0i0ghoz ha fzollani akarfz. Es ollyat ízóly, á mit
mégis bizonyethacz. Mert bog megint vionnan íommálod az Euangeliomot, ízinten vgmint az élőt,
aual hatra nem vered az en vallaíom it. Mi nem
Apollo vagy, hogy ä mit mondaíz, chac azértis el
higgyem bog te mondod. Irafsal bizonyétoc én nem
moíolygafíal, irattal felely, ha felelni akarsz, ne moízolygo auag pantolodo beízeddel.
Ingyen igerte Iften az ű io voltából ízent fiáért
gérte' ifién az iduőíséget azoknac, kic chac ü benne való bizoudiiofsé- dalommal az u igereti fzerent variac. De az ü igeConditiona- rete conditionalis. Si vis ad vitam ingredi, íerua
uai löt az i^c- mandata. Ygy varbattyuc tahat mies tellyes bizodaPeter ualla-lommal>a mint fi igerte.
fza az Euanд ízent Mate, es ízent Lukach Euangeliomaibol
geliumoac
e
helyeire.
elő hozatot helyekre, holot Chriftus á parancholaMait!
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toknac megtartására igazettya azokat á kic iduozülni akarnac, ilyen valafzt tefz. Röuideden felelec.
Laid meg iol eleit, vtollyat, á bol á fel fualkodot
iíiunac Matth : 19. es egy toruenytudonac Luc: 10.
mondgya ezeket. Es meg érted hogy azért fzolt ig
nekic, hogy efmernéc meg ha tőkelletes tellyesen, Hozza tefzed
egy cheppig he töltöttéke á parancholatokat. Ha abból'"'1
liija volna kedig, tahat nem azbol, hanem Chriftus
áltál varnac az öröc iduofséget.
Iol tefzed bog röuideden felelsz, a hol nem Hol fzokot
tudcz mit mondani az igaz ellen. Röuid befzedu ,6uid auagy
vagy ott, á hol á dologhoz kellene fzollani, de ä ^edfiVimí
hol papokat, barátokat, pifpököket, káptalanokat,
apaczakat, es egy eb íoc rendbeli fö nepeket fzídalmafz es rutetafz, nem győzöd el végezni ä nag foc,
es hofzu rutfagokat.
Yallyon hol vötted azt a magyarázatot, mellyel Nema uégre
röuideden magyarázod a Chriftufnac hefzédit. — nihu( p'éu'r^
Meg oluaftam chac mais mind eleit vtolyat, á te in- mon<kvntéfed fzerent, de nem találom fém ertem hogy a
vegre fzollott volna ott Chriftus á mint te mondod.
Az ifiu fel fualkodasbol kerdezkedetté vagy mint,
tarcha dolgát véle. Chriftus egy altallyaba, es valóba oistus áltál
felel neki, nem ironice. Ha be akarfz vgymond oSauaiob'a'kz
menni az eletre, tarch meg á paranczolatokat. H a ifiunactökéletes akarfz lenni, eregy ad el mindenedet, es ad
ä fzegenyeknec, es kenched lefzen menybe, es köues
engemet. Ha amazt, tarch meg á parancholatokat,
vgy kel erteni á mint te mondod, tahat imeztis, ad
el mindenedet es köues engemet. De ezt érté az
ifiuis hogy valóba monda Chriftus, es annac okáért
meg fzomoroduan raita, miuel hogy kazdag leuen,
nem örömeit vált volna meg iófzagatul, elmene.
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A tőruentudónac kedig mi vegre fzollott legyen
vrunc, hozzuc éppen elő annac á fzónak mind eleit
vtollyat, es meg teczic belőle. íme egy tóruenytudo
fel kele, kefertuen utet, es monduan. Mit chelekedgyem hogy az őrőc eletet birhaffam ? ű kedig monda
neki. A tőruenybe mi nagyon irua? Mint oluafod?
Az felele es monda. Szereffed á te vradat Istenedet
telyes fziuedből, es tellyes lelkedből, es tellyes erőd
ből, es tellyes elmédből, es felebarátodat mint tennen magadat. Es monda neki. Igazan feleltél, azt
miueld es élfz.
Dicheri á Chriftus á toruentudo feleletit, ki
Chriftusnac
felelete ä torazt
mondotta vala, hogy a ki az őrőc eletet birni
tudo kérdé—
férc.
akaria, annac á parancholatokat kel chelekedni. Es
nem befzel femmit affélét, á mit te mondafz (el
merd meg magadat be tőltettede ezeket egy chőppig
vagy nem etc.) hanem, azt miueld, vgymond, es élfz.
Mennyel f-teis azonképen chelekedgyel.
Az vtolfo Ítéletkor leendő fentenciárul, azt irod,
Az ítéletkor
leendő fenhogy
á hitnec kilső gyümőlchirül fzolott Chriftus, es
lenciárul.
az aldottakat híja mely löt Chriftus erdeme áltál.
Vgy vagyon, az Abrahamnac maguába kellett min
den nemzetfegeknec meg aldatni. De vgyan azon
Abraham fiainac imigyen befzelget eggyüt á Chrif
tus. Ha Abraham fiai vattoc, Abrahamnac chelekeJoa. 8.
detit chelekedgyétec. Azis igaz, hogy az hitnec kilső
gyumolchirul fzol iduőzetőnc. De azt fém kel el
hadni, hogy midőn az Abraham fiait híja, nem azt
mondgya nekic, iőuetec mert hittetec, hanem, mert
chelekedtetec.
A te praedicatiodban, mellyet az en ellenem fara
got konyunec vtollyara fugoretottal, azt irod, hogy
azért Ítél vrunc á clielekedetee fzerent, mert mint

A tömény—
tudó kérdéfe.
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biro, bizonságra fog töruént tenni. A hit peniglen
lathatatlan, azért a hitnec lathato gyumölchet ízamlallya elő, az az, ízem latomaft való bizonság léfz.
Tifztes magyarázat. Tekerhed vgyan de nem me
gyen arra á Chriftusnac befzede, hogy chac vgymint á hitnec bizonságat fzamlalná az io chelekedetet. Hanem vgymint azt, á miért intalmat ád. Biriátoc vgymond á vilagnac kezdetitől fogna nektec
kefzéttetet orfzágot, mert eheztem, es ennem attatoc. Ez ige, mert, annak adgya okát, miért biriác
Azért hogy ezt miueltétec. Nem hogy hittetec, ha
nem miuel bog hiúén chelekettetec. Nem vgy ma
gyarázta azt á helt, ezer, haromfzaz, negyuenkét
efzendöuel ez élőt Origenes, a mint te magyarázod,
hanem imigy. Sancti, qui dextera opera operati funt,
acceperunt pro mércédé J'uorum dexterorum, dexteram
regis, in qua requies ejt et gloria.
Imez egy modgyát adgya élőnkbe Cliriftus azt
befzélled, hogy a ki hiszen iduözől. Yalyon michoda
hitről fzol ottis, egvebőttis, ä hol ä hit által igeri az
iduöfséget? meg magyarázza fzent Pál. Midőn azt Gál. 5.
mondgya, hogy az á hit hafznal, mely a fzeretetnec
általa chelekedic. Megmagyarázza ünnen magais
Chriftus, mikor nem egyízer, hanem egynehanfzer,
az iot chelekedö hiueknec, igeri az örőc boldog
ságot.
A heuolkodo l'zolgat, azért akarod heualkodónac Az heualkodo
neueztetni, hogy hitetlen volt. Am mennyel vele,
nem vetekedem moft arrul veled. I)e helyen marad
mégis az, hogy annac hirdettetic es adatic az őrőc
eletnec öröme á ki kereskedet es nyert, az az, iot
chelekedet es köuetkezendö keppen, az is, a mit
euel bizonyétoc, tudni illic, hogy iot kel chelekedni
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annac, á ki iduözűlni akar, minél hogy nem tuttal
chac egy bötűtis ennec ellene írni.
a figefárnl.
A figefarul igy felelíz. Méltó io gyümölchöt te
remteni, de nem azért, hogy az áltál iduözüllyűnc.
Mert chac Chriítus tifztefsége az. Ha fzeretnéd az
vr Chriftuft, igy fzolnal. Mitft az io fa, elöfzör ii
maga lefz, es az vtan ü raita is gyümölch terem. így
az ember elöfzör Iften fia lefzen, ingyen chac a
Chriítus áltál bűne bochanattyát nyeruén, es fzentlelket vöuen. Ez meg löuen, az vtan iot chelekedic.
így á Chriítus tiízteísegetis meg adnád, es az embereketis az ióra fel íerkentened. De még ióua íem löt,
mert bűnbe es atokba fogantatot es ízületet. Es te
immár keízereted, hogy az vad kökén fan fige teremien. Szégyen efzt nem erteni enni efztendös ргазpoftnac es praedicatornac.
Hornemifsza
Sőt fzegyen teneked, a ki ittes chaplar es kal!'rify n'a'ó'y mar módra dickered: drága, gyönörüséges es ízép
(‘i’ivén bamü- ertelmuneC mondod az te iratodat, igyen chac meg
san magya.
nizza az én íem ertened az ón iratomat nem hogy valaizt tud....
nál reiá tenni. Auagy ha érted, fzanfzandekcal liamifsan magyaráznod. Hol mondottam azt én, hogy
á uad kökény fa, io gyümölchöt teremien ? Az az
hogy á bűnbe es atokba fogantatot es ízületet em
ber, mig io faua, Iften fiaua nem lefzen vionnan
nem fzűletic, oly iot chelekedhefsec, melyre Iftennec tekentete legyen az iduőfsegnec adasában ?
A z io f án ac
Chac abból á prsedicatiobolis, melyrül moft veS i'S ír tekedünc meg teczic, hogy á io fánac io gűmölcherűl fzolloc, nem á kökén facrul. Holot imezt írtam.
Es ha iol vefzed efzedbe á mitmondoc, meg tanolhattad eddig, hogy azoc chelekedhetnec chak iduefsegre való iót, a kic Iftentül hiuattanac, az ű fzöle-

ELSŐ R É S Z É R Ü L .

57

iéneo miueléséré. Mert vgymint mi magunktól nem a mi elegielenié0lind.
volnanc elegec, cbac meg gondolaíarais az ionac, 2 . Cor. 3.
hanem az mi elég voltunc Iítentül vagyon, ki az
töruenv által meg feduen az mi reftsegünket, hij es
küld minket az ü fzöleiebe: az az tanét az Euangeliomnac hirdetéfe áltál, meg viet l'zent lelkenec ál
tala, meg igazét, meg bochattya bűneinket, es erőt
ád reia hogy iot clielekedhefsünc. ü alkomani vagunc,
azt mondgya fzent Pál, kiket alkotót az io cheleke- EPI|('S- -•
dekre mellyeket ízérzet, hogy azokba iariunc.
Meg adom a Chriftusnac tiízteíséget iobban te a Chrifuifnalladnal, vgymint ki az ű aiandékit mi bennünkis "égé.' z S
haíznoínac vallom es íemmit nem magunknac, ha
nem mindent, még chac á iónac meg gondolaíatis
neki tulaidonétoc. A Chriftus tifztefsége tat á mi
iduözetésünc. ü adga hog higgünkis ü benne, hogy
chelekedhefsünkis iót, ü adgya annac iutalmatis.
Mind eleit vtollyat ü tüle tartyuc á mi iduöfsegünknec. A io chelekedetböl, á mem'böl mienc. íemmit
nem varunc, á meniböl Chriítufe mi bennünc,
varunc.
Az embereketis iobban íerkentem á ióra te nalladnál, ä iutalomnac es fizetéfnec igeretiuelis edeígetuén ükét.
Dauid miért chelekedic iót? hogy iutalmát ve- A fzentec a7.
gye, az az, hogy iduözüllyön. A te parancholatidnac néztetít*«'-!**
czelekedetire haitottam az en fziuemet, vgymond, v r I>sa1, IIHItte n : A íizetéfert, auagy a iutalomert. Moyfes
azonkeppen. Kirül imigyen ír fzent Pál. Nagyob
kazdagságnac itéle á Chriftusért való fzidalmafsa-Hebr. 1 I.
got, hogy nem mint az Aegiptusbelieknec draga
kencheket, mert néz vala á iutalómnac meg adasára.
Io let volna Georgius maiortiil értekezned, ki fö em-
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bér volt tudod á te Euangelicus rokonid közöt. Meg
talaltad volna foc helyen az ü irafaban, hogy fzükíegesec az iduöísegre á io chelekedetec.
Az Euangeliomnac Mafodic refzérül.
A Septuageíima
Sommaia az
Euangelium
razattyánac
mafodic
mafodic réfzénec.
chelekedhetnec iót,

vaíarnapi Euangelioín magyarefzében, errül fzollottam. Kic
és hol, es mint kel chelekedni.
Dichered midőn azt mondom, hogy chac azoc
lot kel chelekedni.
chelekedhetnec iot kic az anyafzentegybazban vadnac, es az vionnan fzüllőttec. (Tahat mire fogod vala
im nem régen azt reiam, hog á gonofz kökény fatul
kiuanoc iduöísegre való io chelekedetet? Hifzem
nem kökény fa az anyafzentegyhaznac élő tagia, es
az vionnan ízületet ember? Mafzor iozanban fzoly
es iri, hogy iltyen könnyen kezedbe ne kapiác. etc.
no nem mondom meg á többit.) De azt vitatod hogy
nem a feiebe, hogy az által adaísec az örőc élet.
Mert immár meg nyertec az hit áltál. Eom. 5.
Chriftns által
Szinten chac illyen pufztan es gorombául nem
de nem
hallottad
tullem, a mint te irfz, hogy á mi chelemunka nél
kül adatic az kedetünc áltál adatnéiec az iduőfség. Mert Chriftus
firdc élei.
által adatic, de nem munka nélkül, es chac azoknac
a kic munkalkodnac, á mint ez vtan iobban meg
Horn. 5.
bizonyétom. Holőt peniglen ízent Pálból azt akarod
bizonyétani, hogy az vionnan fzülöttec immár meg
Chak remen- nyertec hit áltál az iduőfséget: Meg találom vgyan
l’egbe moft
mienc az azt ott á hol te mondod ízent Pálnál, hogy á kic
oroo élei.
meg bekeltünc Iftennel, iouendöre iduozülünc,
auagy meg tartatunc (falui erimus) de nem hogy
letel ízerent iduözültünc. Sőt ittes azt mondgya
Rom. 8.
hogy az Iften fiai dichöfegénec remenfegébe diche-
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kedünc. Ez vtannis azt iria, hogy remenségben iduőzültünc. A remenség kedig á mely lattatic, nem
remenség az. Mert á mit lát valaki, miért remellene ügy vfefszuc
eletlel sze
azt? Ha kediglen a mit nem látunc azt remellyűc, rén!, ha iol
tahat azt tűrés áltál varinc. Chac remenségben vet- chelekedunc.
tec el azért moftan az iduófséget az vionnan fzülöttec. Es hogy ez vtan valóba el vehefsec, tartoznac
iot chelekedni, es á hitnec gyümőlchit teremteni.
Mert vgv nem fzegyenét meg a remenség, ha az Rom. 5.
A remenséIítennec fzereteti ki ontatot á mi fziuünkbe á fzent get a fzerelet tel’zi bizoleleknec altala.
nyofsá.
Touabbá azon töröd leiedet, ki legyen az anya- Ki legyen az
anyaszentízentegyhaz, mezben munkálkodni kel. Es azt vita egyház.
Két dologgal
tod, hogy mi nem vagyunc. Kit két dologbol akarfz akaria
Peter
bizonyetani,
meg mutatni. Elöfzőr ebből, hogy valtoztattuc, tol- hogy mi nem
doztuc, foldoztuc, az miatyankat, á Sacramentomo- uagyunc
kát, es az egeíz í’zent iráí't. Maíod fzör imezböl, hogy j^^asz'
a Chriítus az ü feregéuel mindenkor haborgattatot,
minket fenki nem háborgat telt ízerent, mint Chriftust, az ü prophetait, es apoftolit haborgattae, etc.
Az elfő fzinten hamis, l'-te fém bizonyetod meg Elsőbizonyehog igaz volna, hanem chac mondod. Kire noha in- hamis/' "
gyen femmit nem kellene felelnem, vgy mint te
tülled irigységből, bizonyetas nélkül, vakmerő képpen kifzalafztatot fzora, mind az áltál hogy azt ne
mondhal’d, hogy chac fülem mellől bochattom el,
nem tuduan reia meg felelni, meg felelec ez vtan,
ott á hol egyenként vionnan elő hozod ezeket.
A máfic lem igaz. Es miért hog azt kerded hol Az fém igaz
haborgatnac minket teft fzerent á mi hitünkért, im habor/uatmeg mondoc benne. Nem tudódé, hogy a papokat
a 1111
es fzerzetefeket Erdélybe es Yaradtaian, chak egyAmifocha-lei
ic ,
ic
borgatáfinkneliany elztendóvel ez elot meg lolztac, es el uzec mi.
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onnat, mégis őlenec bennec? Nem ertettede, meni
templominkat, oltarinkat, Clauftrominkat, chac ma
gyar orízagbanis el rontottac ä te partodon való kegyetlenec? Angliába mint öleté meg Ianoft a Boffensis pispököt, es Tamas Moruft á Cancellariuít,
fob foc iamborokcal egyetembe, ä nolczadic Henricus Király, miuel hogy ä papa engedelmfetül el nem
akaránac fzakadni? Annae vtannais e moftani ott
való királyné afzony, mint dihösködöt es dihosködic
á fzegeny papiftác ellen, fegyuerrel, tűzzel, akafztofáual, fzamkiueteffel? Scociabol, Sueciabol, Dániá
ból, Nemet orfzágnac nagy refzeböl ki üzettenec a
Chatolicns lelki paíztoroc. Keues vr es nemes va
gyon Magyar orízagbanis, ki iofzagaba fzenuedgye
ükét. Yai mely igen iol tudod, még Sempten lakál,
hanfzor kalodafztanac, es birsagoltanac meg á te
kifztetéfedre, fzent Abrahamon, es egyébül á te vrad
iofzagában lakozo egynéhány egigyü parafzt embert,
azért hogy ide Szombatba iőttenec gyunni, miiét, es
praedicatiot hallani, f-még lem bánt fenki minket,
Vallyon inkab ha te raitad allana, itt turnéié engemet á hol moft lakom ? Engednede hogy abban á
Bornemifsza izékben praedicallanec ä kibe prsedicalloc ? Lafía
igazat mon- azej-d minden ember, mely igazat ízoktal te fzollani,
dam.
midőn magadat, es á tieidet magafztaluán, minket
gyalafz. Noha máit neuefz hamiinac, es hazugnac.
Miuel bizoDe nó, ha mi nem vagvunc, kichoda tahat az
netlya Peter
n ,
, , .
íiogy fic uqi- anyalzentegyhaz ? azt fitogtatod hogy te vág a tieidanvaszeniegyetembe, miuel hogy tőrrel, tőmlőchel, taiteegvház.
]50^ turunc fuunc arra a feregre melybe ti vattoc.
A taitéc túráira, fzinten ollyan ekes valafzt tudnec
neked tenni, mint te fzollafz, ha bolondoskodni, es
ertetlenkedni akarnéc. A tőrőkőketis kergettyüc, es
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vagiuc, á hol Il’ten hozza legét. Az Árián ufó ka tis,
Anabaptiftakátis üldözzüc, es tömlőczözzüc. Tahat
ha errül kel meg elmerni az igaz anyafzentegyhazat,
ezekis mind a Chrii'tusnac népéi leíznec. Nem á
háborúság ízenuedés, nem az üldöztetés probaia az
Iften fiainac, hanem annac oka. A mit bűnöd ízerent Г-nem az vrnac neueiert 1‘zenuedsz, méltó bün
tetés az.
Chodalkozom raitad, michoda orczáual mondod, Nem iíraz.
hogy ez egel'z világon, femmi egyeb hit nem habor- aornemifsza'
gattatic telt fzerént a tieteknel. Dáuid Ferencz, á lllU" 'ia!oc
ízent haromíagnac ellensége vallyon miért ül mól'- haborufágot.
tan á tömlőczbe? az hitért. Seruetuít miért egetec
meg Geneuaba az te Caluinifta taríaid ? az hitért.
Az Anabaptiftákat miért vegezte egynehanízer ez orl’zág a gyülefekben, hogy ki kergeííec a mi hazánk
ból ? ä hitért. Danid Györgyöt miért asác még á
koporíobolis ki Basileaban, es miért egetec meg á
teltet mind könyueivel egyetembe? a hitért. Szoluan közönséges keppen ä hitről, á mint teis fzollafz
itt, vgy a mint akarkies hitnec tartya, az ü Iften
felöl való velekedéíet. Annac okáért ebből meg nem
teczic, hogy ti volnatoc az anyaí'zentegyhaz, á mi
köz tinektec ollyakcalis, kiket ti lem mondotoc igaz
hitü embereknec lenni. A lelki bekeséget, melyben
igen dichekedel, azt mondom, á ki te nallad vagyon,
tarch magadnac bátor. Non eft pax impiis.
Kfai- 4A hiuatalrul choda mefterséggel fzolloc azt irod,A fzöiöbc
es mikor azt magyarázom, hogy á fzölöbe munkai-“j,1'’ lllvalal"
kodni hiuattatunc, azt á munkát chac á tiz parancholatrá, es hol mi baluanyozo chelekedetre, az en
anyahazamnac parancholattya ízerent ertem. Michoda? Anyahazamnac? E volna ám á tragar be-széti
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ízednec eggyic, ha veled akarnec érte enyelgeni,
hogy chufos igekcel iaczodozol. Anyafzentegyházat
mondottam en nem anyaházat. Am menyei vele.
Eléb megy ä befzédbe monduán. De az Iftennec
hiuatallya fő képpen az ü í'zent fianac efmeretire
vagyon, az Euangeliom fzerent. etc.
Peter bolcheBodoganya Maria, mely nagy bő/clien ir á Peter
vram, ki engemet bolondnac, es balgatagnac fzokot
neuezni, es aual menet, hogy regi praepoft, es prsediл tíz párán- cator vagyoc, f-meg fém tudoc femmit. Ezt mondá
i g 1foglal- nám bolcz emberhez illendő tudomannac lenni,
Ife^el'meretk" h°gy m®8 chac azt fém érted, miről vagyon a tíz
parancholat. Vallyon az első parancholatban, nem
paranchollyaé Iften, hogy ütet az az, á tellyes fzent
háromságot, az Atyát, a Fiút, á fzent Lelket efmeriüc, ő benne higgyünc es bizzunc, őtet tarchuc, es
vallyuc Iftennec lenni, es femmi teremtet állatot
Iften gyanánt ne tifztellyünc ? Tahat mikor azt mon
dom hogy á tiz parancholat meg tanét reia mit kel
munkálkodni, nem rekefztem ki az Iftennec efmeretit.
Meg nagyon
Kit nyiluabban meg ielentettem az vtan a hol
cboiatbair" imigyen Írtam. Meg találod ä tiz parancholatba miminél^ tartó- ue} tartozol Iftennec, hittel, tifztefséggel, imadságzuneIftennec
’
’
,• ’
ö
gal, fzeretettel, felelemmel, etc. A hit áltál eímeriuc bifzem az Iftent, es a kic efmeric, azoc til'ztelic,
imadgac fzeretic. Aztis meg mondottam Moyfesböl,
vgyan chac az élőt, hogy az Iften parancholatihoz
,
nem kel tenni. Bator azért euel íe tatarozd az en
befzedemet, hanem tatarozd ä tiedet, ha miuel tu 
dod tatarozni, melyben im latod, meni hafadekot, es
reiset találunc.
kimenetele.
Otszer ielenti Chriftus á Septuagefima Vásár
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napi Euangeliomban, hogy ki ment volna Iften miueíeket fogadni az ü fzöleiebe. Az első kimenetelrül Elfő ki iné
ig Írtam az en prsedicatiomban. Első Ion io ideien, "uelt’
igen reguel, mert mindgyaraft, hogy ez világ teremtetéc, ki mene, mikoron az töb allatoknac teremtéfe
vtan, monda az Iften. Teremchünc embert az mi
fzemelyünkre, es hafonlatofságunkra, es teremtő
Adamot Euat, ielentuén az ü Ifteni io voltát, es
bölcheséget. De miért mene ki akcoron ? Miuefeket
fogadni az ü fzöleiebe, az az, ä vegre teremte az
embereket, hogy az anyafzentegyháznac tagiai lennénec, ifmernéiec, szeretnéiec es dichernéiec az ü teremtöieket. Mégis fzegödec vellec egy napi penzbe igeruen iftennec fzenekiec az eletet, ha fzauát fogadnáiac, es ü neki fzol- emberrel,
galnánac. Yifzontag fenyégetuen ükét az halállal,
ha engedetlenec lennenec. Es minee vtana az ördög
iül meg chalatuán, bűnbe efenec, ifmeg meg vieta
a fzegödséget, fogaduán, hogy el küldenéie az
azonyiallatnac maguat, ki meg rontandó volna, az
merges kegyónac feiét.
Kerefzteny oluafo, vefzed hifzem efzedbe hogy A "*y|,ka
közzé vslo
á fzőlőbe való munka közzé fzamlálom aztis, hogy az ifiennec
a munkafoc az Iftent efmernéiec, fzeretnéiec, esefmeieties'
dichernéiec. Mégis vgy fed engemet Bornemiísza,
mintha chac á parancholatrul fzoluán, ki rekefztenem á mi iduözetőnknec eímeretit. Ne hidgy tahat
effele embernec, kinec egynehanfzer kaptuc immár
kezebe, bog ollvakat fog en ream, mellyekbe fém
hirem fém tánachom. De had befzellyec ü magaual.
A mit az elfő ki menetelrül írtam, annac chac az Péter felelete,
vtolío refzére felelfz, azt igered. Maga arra fém
felelfz femmit, hanem chac azt befzelgeted, hogy az
draga vtolfo igéket emletem, f-nem kefzeretlec, nem
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oktatlac, nem tanetlac, mire való volna. Tegedet
nem kel íem oktatni, lem tanetani, mert mindent
cbac te tudcz, en femmit nem, egynéhány helyen
aual pirongacz. De egyebeket a kiket oktatnom, es
Meg mondói- tanetanom kel, oktatoc, es tanetoc. Ez kedig az en
i'iaío azírtén- tanetal'om. A mint az vtolfo ki menetelrül való be- ‘^9 е1е‘ fzedembe, meg vagyon. A Chriftus (ki meg igertetet
magua az aízonyiallatnac) azért iot é világra, hogy
meg kerefíe, es iduózéche azt, á mi el veízet vala.
Azért hala meg hogy az Iftennec Гос felé ofzlot fiait,
•ioa.il.
egybe gyüiteneie. Ez az atya Iftennec akarattya,
hogy minden á ki lattya a fiat, es bifzen ü benne,
el ne vefzen, hanem vegye az oroc eletet. Lám meg
mondottam ä hol helye volt, mire való az Iftennec
igerete, midőn azt fogada hogy el küldi az aízoniallatnac maguat.
Сект mint
Vay Telegdi Telegdi, hogy nem érted, bog immár
"emet* e"~el vefztettéc volt az oroc eletet. így orczafz ittes engemet. Hogy ertheffec en valamit, ha mindent chac
te ertefz ? De talam ertem ezt, ha többet nem ertekis.
Mert meg mondám, hog az ördögtül meg chalatuán,
bűnbe esénec, á mi első fzűleinc. Io ideien meg
mondám aztis, hogy az ember magatul femmi iot
nem chelekedhetic ollyat, á mi Iften elöt kedues
volna. Ha kedig az en poftillámat oluaftad, fzantalan helyen talaltal emlekezetet benne, az emberi
nemzetnec efetirul, es á Chril'tufnac io tetemenyirül, nem fzűkség azért aual pirongatnod engemet,
hogy cbac azt fém értem.
Iftennec máA mafodic ki menetelt, á viz özőnkort mondotfodik ki me.
4
neteie.
tam hogy volt: kibe íelenti vala Itten a gonolzoc
ellen hatalmafságat, es haragiat, Noéhoz peniglen
irgalmafságat. A vegre hogy miuefeket fogadna az ü
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fzöleiebe. Hogy Noé es az ü maradeki, Iítennec a
gonoízoc ellen való kémén itiletiből, tanolnáiac meg
ütet felni, es más felől Noéhoz való irgalmafsagábol
fzeretni. Mert ez ä fzölőbe való dolgozás, felni, es
fzeretni az Iftent.
E feni teczic teneked, azt forgatod, hogy nemlfteni fzei-emondottam meg, hogy az Ifteni fzeretet kilömbenlelm"'1ltlul'
nem lehet, hanem ha Iften elofzer meg bochattya
bimeinket, az ti fzent fianac aldozattyaert. Nagy do
log hogy nem fzegyenled minduntalan azt vitatni,
hogy meg nem mondottam, á mit tennen magadis
meg vallál imént hog meg mondottam. Hifzem azoc
az vionnan fztilöttec, es az anyafzentegyhaznac eleuen tagjai, kiknec btinöc meg bochattattanac, és a
kic á Chriftusba beoltattanac. Lám teis meg találad
im né régen az en prsedicatiomba, hogy az vionnan
fztilöttekrtil fzolloc, midőn á fzőlö miuefekrül em
lékezem. Mert mig az ember vionnan nem ízületet,
addig nem miues, hanem á piaczon heuolkodo.
Megint az henyelő tragároc módgyara kezdefz i’éteinec tráízollani, monduán, hogy Telegdi ittis azon eg bakot "ai
nyúzza, hog üis munkás volt. Ygy Peter vgy, hogy
Telegdit chufolhaffad, á hol való dolgokrul kellene
ízollani, ottis mind bac nyuzafrul ízoly, es chuf befzedekcel mennyel á dolog mellől. Azt irod kedig
vgyan azon bac nyuzafnac lenni, á mit teis nem
tagadcz, vgyan fém tagadhatnád, ha tagadni akar-Noe mint volt
nadis, hogy Noé munkás volt. De vgy mondaíz, hogy
Iften igeretibe való bizodalom által, mely nezet az
vr Chriftufra. Még mind ezt mondottam enis, l'-ez
vtanis ezent mondom, hogy á mi munkánkis, an
nak hafznais, az Il'ten igeretiból vagyon, mely igeretÖt töt az ti fzent fiáért, es arra való tekentetböl.
Telegdi Miklós F elelete.
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Annac okáért nem bakot nyuzoc, hanem igazat
mondoc.
Iftennec har
A harmadic kimenetelről azt írtam, hog Abra
madik ki me
ham ideiebe lot, kit az ü maradekiual egyetembe
netele.
Ií'ten az ő fzöleiébe kőidé, midőn frigyet fzerze véle,
Gén. 18.
es nagy igereteket tőn neki etc. Erre te imigyen feAbrahamnac lelfz. De leg főb igerete ez vala. A te magodban a
tot fő ígéret.
Chriftusban meg aldatnac minden nemzetségec. Ki
Rom. 4.
ről fzent Pál így fzól. Hun Abraham Iftennec, es
azt tulaidonéta Iften igafsagul neki. Ezben guitöt
Joa. 8.
üis fzölö miuefeket, Mond az vris róla. Abraham la
tot engemet, es örüle raita. Vgy vagyon io atyamfia
a mint mondod. It femmit en ellenem nem fzollasz.
NegyedickiA negyedic ki menése Iftennec á taiba lön, azt
menéfe.
mondottam, mikor ü fzent fölsege é világon ielenté
Exod. 7. et magát, nagy rettenetes bunteteíekcel az Aegiptussequentibus.
beliec ellen, es kiualtkeppen való io atyai akarattal
fzabadetafsal az u hiueihez. Mellyet a végre chelekedéc, hogy miueseket fogadna az ü fzöleiebe. Azért
Deut. 10.
mondgya Moyfes. Hallde Israel, azt keuennya á te
vrad Iftened te tőled, hogy fellyed őtet, iary az ő
vtain, es ízerefsed őtet.
Ill is maid,
Erre te illyen valafzt tefz. Ezen Moyfes inti a
maid meg lá
népét,
hogy á Chriftuft meg ne utalnac, De meg
tod mely hi
úén hozza elő
vtaluán
nem az ő fzöleiében kezdenec munkálkodni.
Peter az Írá
sokat.
Es mond nekic az vr. Moyfes atta nekiec á töruent,
de fenki chelekedetiuel be nem tellyeséti. Mond
Joa. 10.
fzent Pál, Mert nemis lehet, Es mond ismét. Azt az
Rom. 8.
igal'ságot, kit az Iften ada nekic, nem akarác venni,
Rom. 10.
hanem u magoc kerefsenec Iften élőt való igafsagot,
de nem talalác. Mert az Iften nem keduel más félét
az öuei kiuől. Nagy tanulságoc volnanac ezec ha
fzaporethatnoc á ízét. De á kinec kedue vagyon
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reia, mennyen vegére ezeknec, kiből fok örömet
vefzen.
Tifztes iambor vagy. Az iraínac hamiísan való Nem éppen
elő hozásánál, be viízed az egyigyü oluafot ä fötet- zLTozza^o
ségbe, es benne hagyod. Io löt volna, a nagy tanol-®^™snac
sagokat elő raknod, hogy lattuc volna mit akartai Az első hely
faragni az iráfnac meg chonketot helyeiből. Mert ékL nilt liagy
három közzül, eggyiket lem hozod eppen es igazan
elő. Az elíöböl fzinten azt az igét hagyod ki, mely
meg nitnaia az oluasónac izéméit, es á te teuelygesedet meg mutatnáia.
Nem azt mondgya Chriftus hog a töruent fenkiKikrfiimondchelekedetiuel be nem tellyeséti: Tahat mit? Imeft.
Nem de Moyfes attae nektec á törnent es fenki ti£®*jjc chele~
közzülletec nem chelekedi a töruent? Ezt az igét
reitetted el. Ti közzületec. Erched azoc közzül a
kiknec fzol vala. Szollot kedig akcor a hitetleneknec, kic nem mentenec az Iftennec fzöleiebe miuelni.
Kikcel nekem femmi dolgom ninchen, hanem eh á
hiuekrül es vionnan ízületiekről befzéllec. El vőtted
onnat á mi oda való volt, es hozza tötted azt, a
mit iduözetönc nem mondot. A íenkit, ollyan közön
séges keppen, hogy á tillyes emberi nemzetre vetteíséc, nem találod az urnac mondásában, hanem
chac vgy á meniböl az Istenteleneket illeti.
A maíodic helytis, kilömb ertelemre v o n íz o d A máfadie
nem arra, melyre fzent Pál mondotta: ki ekeppenértelemre^1'
ir ott á hol teneuezed. Sapientia carnis inimica eftuonsza'
deo : legi enim dei non eft fubiecta, non enim poteft. Az az, ä teítnec bölchesége, (vagy okofságaHom . s.
vagy ertelme) ellensége Iftennec, mert az Iftennec
töménye ala nem vettetic, auagy nem haiol: mert
vgyan nem lehetis. Mi nem lehet? az á mirül moft
5*
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fzolla. Nem lebet hogy á teí'ti bölcheseg Itten töm 
ényé ala haiollyon. Nem tagaddya l'zent Pál a töruennec lehetséges voltát, hanem azt tagadgya, hogy
á töménnyel egybe ferien a tefti ertelem. Az vionnan fzülőttekrül kedig vgyan ottan azt beízélli, hogy
nem tett ízerent iárnac ef elnec, hanem lelec fzerent. Kiből a köuetközic, hogy nem köuetic á tefti
okoskodaft, fern a téfti indulatot, (ha indulatért
kelleneis venni é görög igét '.cpóv7j{ia) es annac oká
ért nem illeti ükét é mondás, nem lehet.
A harmadikat
A harmadikat azonkeppen mint a többit aztis
Й “ "- változtatod, nem tudom mi feiébe. Ott igy vagyon
irua. Ignorantes iüftitiam dei & fuam quaerentes
ftatuere, iuftieia? dei, non funt fubiecti. Az az, Nem
tuduán az Iftennec igafságat, es az ünnen igafsagokat kerefuén tamafztani, az Iftennec igalsága ala,
nem attác, auagy nem vettéc magokat. Szól kedig
azokrul, a kic á töményből kerefuén igal'ságot, á
Chriftus hiti nélkül, meg nem talaltác az Iftennec
igafságat, mely á Chriftusban való hitből vagyon.
Kikrül itten nekem femmi befzedem nem volt.
Nem ielented meg moft nyiluan, de ez vtan ki
fakafztod : mit akarfz ez illyen iras h arab dala fsai.
Tudni illic, hogy fenki az Iftennec parancholatit,
meg nem tarthattva Kire mies ide ala tefzünc valafzt teneked.
Peter szól
Aztis irod hogy á kiknec Moyfes monda im eft:
Halláde Ifrael, azt keuannya ä te vrad Iftened te
tülled, hogy fellved ütet, iary az ü vtain, es fzerefDcui. io. séd ütet, meg vtaluan á Chriftust nem az ü fzőleieben kezdénec munkálkodni. Ha ezt valogatáfsal
mondanád, eggyket á mafiktul el valafztuan, meg
engednem: de illyen közőníegefsen nem engedhe-
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tern: Mert íolia nem volt oly idő, liog valakié á Minden időkn
tí*i
'
г ei * i
X
i
ben voltanäc
feregec
Iltenenec
Jzöleiebe nem mentenec
volna
miliefek az
miuelni. Még amaz igen gonofz Iftentelen es baluaszoleie"
nyozo időbenis, midőn Illyés prophéta azt aléttya3. Reg. 19vala, hogy chac egyedül volna, meg tartót volt Itten
hét ezert magánac, kic terdet nem haitottanac
Baal élőt.
Ytolfzor ki mene Itten (azt Írtam vala én)
ielentnén es iímertetnen magát az emberekcel az u
ízent fiánac altala. Miért? Hogy miueseket fogadna iftennec
az ű fzöleiébe, kiknec ez világnac vegeztikor munka- néfe.
iokert meg fizetne. Mert azért iöue Chriftus é vi
lágra, hogy meg kereíse es iduözeche azt, á ki el
vefzet vala. Azért hala meg, hogy az Iftennec foc Luc. lü.
felé ofzlot fiait egybe gyűteneie. Ez az Iftennee aka^'
rattya, hogy minden á ki lattya á fiat, es hifzen ű
benne, el ne vefzen, hanem uegye az örőc eletet.
Ezt miuel hogy nem tagadhatod igaznac lenni,
azt írod hogy chac emlétem, es ottan vifza czafolom.
Mert a Chriftuft nem vgy praedicalom ki meg fefzet- Tagadgya
tét, ki eleget tót á te bűnödről. Es nem tanétlac j ^ 1’fez'‘^
arra hogy vgy bízzál ű benne, mint ki minden adof-tel es
.
ualto Chrilsagoclat le tette eretted, hanem mint Adam, Noe, tuft praedicaMoyfes, Abraham, ä prophetác es az Apoítoloc lanec‘
munkátokat hittac á fzölöbe, űis oly fzobásu volt
volna, azért iöt volna, azért holt volna mégis, hogy
az által munkafokat gyűitene, kic az ű magoc mun.
kaioc vtan, ofzton nyernénec óröc eletet. Hogy chac
prophétat es chac pradicallo doctort akaroc iduozetonkböl fzerezni.
Nem tagadtam en foha, hog á Chriftus meg fe- ‘ján,.|tl,,es
fzettetet. Sőt ittis nyiluán irom hogy meg hóit, azt meguáitó
feni tagadtam, hogy á kerefztfán meg fizette minden pnLdicáimc.
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adoísaginkat. Mert tudom mit monda á propheta
által. A mit el nem vóttem volt, azt fizettem meg.
Psalm. (iS. Tudom mit kialta á kerefztfanis. Mindenec be tellyesettenec. Meg fizette, de vgy, hogy megint adofsa
tót m inket: nem valami kegyetlennec, hanem maChriftus mint ganac. Ki meg teczic chac abbolis, hogy imefzt kel
edofsaginkaí nekunc á mi chelekedetinkrül mondanunc. A mit
tartoztunc miuelni az miueltuc. Ha kedig aual
Luc. 17.
mondod hogy viíza czafolom ezt, miuel hogy hafznofnac es erdemefnec mondom az io chelekedetet,
arra teneked róuideden chac igy felelec.
Marasztalása
Nem czafolom, hanem magai'ztalom á Chriítus
kerefztinec. kereíztinec ereiét, es többet tulaidonetoc neki te
nalladnal. Vgy mint ki azt vallom, hogy annac altala tellyefséggel fel eppettettünc es mind mi magunc, f-mind chelekedetinc meg ízenteltettünc, es
keduefse lettünc az atya Chriftufban, vgy hogy va
lami iot miuelunc azt u miueli, es annac okáért tekenteti vagyon reia az atya Iftennec, mint az űfia
kerefztfaianac gyumölchére. Oly igen chac u benne
bízom kedig, hogy femmit iot magamba nem mondoc lenni, hanem mindent neki tulaidonétoc, fi indét, u ad erótis reia, hogy iot chelekedgyem, u coronázza, es erdemezi en bennem, nem azt a mi enyém,
hanem az ü aiandékit. Varom az en munkamnac
iutalmát I fte n tu l, de az u fiaért, es az ü fia által.
Kire való tekentetből örőc eletet ígért azoknac á kic
iot chelekednec.
Peiiariánufsá
Azt befzelgeted, mintha en azt is praedicallanam,
met telim hogy ^ munkáfoc az fi maguc munkaioc, es erdePeter.
mec
nyernec 5roc életet. Édes bátyám, hon
oluaftad ezt az en iratomban? auagy ki hallotta
valamikor én tülem? Nem vagyoc en Pelagiánus,
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hogy annét tulaidonetanec magamnac, mintha az
en ízabad akaratomnac ereieből, vgy á mint enyem,
chelekedhetnem valamit ollyat, ä mi őrőc eletet erdemlene. E vala az en befzédem hogy Itten meg
fizet ä munkaíoknac munkaiokért, nem az ä mit te
reiam fogíz, hogy a munkáfoc nyeric az fi. mun
kámé áltál az őrőc eletet. Meg fizet nem azért hogy Men mint
az en munkám u magabol erdemlene, hanem hogy k^,a
io voltából igerte a fizetéft, es miuel hogy igaz hiro,
tartozic meg adni a mit Ígért. Tartozic azokat a jüa. 3 .
chelekedeteket, mellyec Iftenben lettenec, vgymint
ü aiandekit, mellyec ingyen az ü malafztyábol
fzarmaztánac, meg coronázni. Nem az akaróé fern a Rom. 9.
futóé, hanem á könyörülő Iftene. Ezt fém magam- Mat. R.
túl mondom, hanem az iráfbol vettem. Melybe ezt
oluafom, hog Iften mindennec meg fizet az ü chelekedetec fzerent. Szent Pális ig ir a Sidoknac. Nem Apó. 2 2 .
hamis az Iften hogy el feletkeznec a ti munkátok- Heb. R.
rul, es fzeretetekrül, mellyet megmutattatoc az fi
neuehez, euel hogy fzolgaltatoc á fzenteknec
í-moftanÍ8 fzolgáltoc.
Ha kedig prophetanac neuezem valahol a Chrif- A Chriftns
tuft (iollehet talam ebben é prsedicatioban melyrfil Pl0,),'eU'
moft fzollunc, nem), az fém czáfolas. Mert az iráfis
annac neuezi fitet. Sőt még á fém volna c z a fo la s, Mat. 13. 2 1 .
ha azt mondanám hogy ollyan propheta mint Moy-Joa- 4- 9fes. Mert ü magais azt befzelli felőle Moyfes, monduán.
A te vrad Iftened prophétat tamafzt teneked te köz- üeut. 18.
zfiled, es á te atyadfiai közzül, miképpen engemet,
azt halgafsad. Propheta, es praedicator á C h r iftu s
tifzti fzerent, mert fi hirdette, es ielentette nekfinc
az atya Ifte n n e c akarattyat.
De á hol imez kis igét, chac, hozza tefzed, Nem char
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monduán, hog Telegdi ä Chriítusbol chac prophetát
es prsedicallo doctort akar fzerezni, á nem igaz, te
fém bizonyétod meg. A prophetáknac eggyic fém
volt Iften, de Chriftust Iftennec vallom lenni. Eggyic
fém volt meg váltó. A mi vrunkat kedig en annac
tartom. Eggyic fern fzentelte, es nem tette erdemefse
az en chelekedetimet, de á Iefus azt miuelte. Egiket fém nézi az atya Iften az en munkámba, de az
u fzent fiat nézi, es ű. erette, (a menibol u benne, fi
tűié, es fi altala lettenec) kedueli es iutalmazza az io
chelekedeteket. Hij á Chriftus munkátokat a fzőlőbe, de nem chac hi, hanem erőtis ád a munká, , hoz, kit egy propheta fém adhatot.
Nem okofsae
’
1 r
es nem a térEzeket nem az okofsag adgya elonkbe hanem az
'•enMiaioTu- Iftennec igéié, fém á termefzet fzerent való tudodomany tanét m a n y> hanem az Euangeliom.
Chriftus kiTudom hogy á Chriftus kiuul (miképpen te irod)
tusban mit chupan haragot, halált es vefzedelmet erdemlenénc.
erdemh'i'c. j^e az^ g értem hogy (az én tanetafom fzerent) á
Chriftufsal eggyüe, ha u benne maradunc, ü véle
egy tefté lefzűnc, az atya Iftennec kegyelmét, életet,
es iduofséget erdemlunc.
ATorokoces
A törököket es fidokat nem fzukség lot volna itt
nem (‘idem- elő hoznod, mert azoc nem vionnan fzulóttec, es
le"ei'
nem erdemlenec femmit, miuel hog nem oly alkomanyi az Iftennec mint mi, kiket á Chriftus Iefusban teremtet á io chelekedetekre, melyeket regen
Ephes. 2.
meg kefzétet hogy azokban iariunc.
[vier mit
Ez á bolondság, azt irod, hogy nem véfzem
íondfasnac. efzembe, hogy a parancholatoknac chac á leg
kiftebbic reizet fém toltyuc vgy be ä mint Iften
keuanná. Mint ha az Iften lehetetlen dologra eről
tetne minket, es olyat parancholna, á kit fenki meg
piopiieiánac
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nem miuelhetne. Sőt ez az efzeíseg, hogy inkab Eszerség.
hiúén az Iften igeiénec, hogy fém mint ä te puízta
es minden bizonyetas nélkül való beízedednec, nem
valóm vfcanad ä mit mondaíz. Mert ha fzent Pálnac Rom. 8.
hifzünc. Azért bochata Iften az ű fiat ä bűnös teftnec hafonlatofsagába, hogy a mi á tornennec lehe
tetlen vala, á menibol meg erőtlenettetic vala á teft
miat, á bűnért kárhoztatna a bűnt a teltben, hogy
ä töruénnec igafsága be tellyefettetnec, vgymond,
mi bennűnc. Mint? Vgy, hogy nem teft fzerent
Iarnnc.
Ennec iobban való értelmére, ide írom Clemens Clemens Aie.
.
* ,
4 xandrinus
Alexandrmusnac egy igen fzep mondalat. Ki а уь. 5. stroChriftllSrul fzolllán Így Ír egy kőnyuébe.
matum.
Non id quod erat uifus eft iis, qui non poterant
capere propter imbecillitatem carnis: Cum ergo car
nem accepiIset fenj ibilem, uenit oft enfurus hominibus,
fuffidentes effe eorum, uires, ut pofsint obedire man
datis. Lex precipere poterat, caeterum infirmior fuit
caro noftra quam ut quod ab illa praeceptum fuit,
praeftare pojfet. Indutus carnem noftram dei filius,
quod in ea corruptum fuit, reparauit, ac aboblito per
mortem peccato, nobisque Deo patri reconciliatis, tulit
ea cuncta de medio, quae impedimento effe poffent,
quominus iufticia legis in nobis impleretur, Chrifto
non modo uerbis docente, et exemplo nobis praeeunte,
uerumetiam ipfo in nobis operante, ipfo faciente, ut
iufticiam faciamus, ipfo diligente nos, ut uicifsim ipfi u f amore prouocati, eum diligamus.
Erőffen kerdezed, ki miueli meg imefzt, f-ki Ki miueli az
míueli meg amafzt, á mit az Iften paranchol. Meg|.^!l(i{)a, 'n"
felelec te neked az vionnan ízületet, á Chriftuftul
fel eppetetet, es a Chriftusban lakozo ember. Errfll
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beuebben irtain, a l'zent háromság napia vtan valo
vafarnapi Euangeliomnac magyarazattyában. Oda
igazetlac innet. Auagy inkab á mit ott mondottam,
ittis elő hozom hog eleget tegyec á te kerdezkedefednec.
Szolnan azért á töruenytudo doctornac kérdésé
ről, ki azt kérdi vala Chriítuítul, mit kellene chelekedni, hogy az őröc eletet birhatnáia: imigyen, Írtam
felőle: oluafd meg, es ved iol efzedbe.
Moftan is
Ez moftani időbenis vgyan ezen kérdés forog az
mitekéi8mi- emberec kozott, es nem minden ec egyképpen felel,,elne’e
nec reia. Nemellyec
azt alléttyac,
hog
az őröc életaz oroc eleJ
J
. 0
tetbirhassuc. nec meg talalasara igaz elég á hit. Nemellyec azt
tartyac, hog az ü chelekedeteknec tulaidon erdeme
áltál nyeric meg az őröc életet. Amazoc tellyeséggel
erőtlene, es hafzontalanna tefzic á Chriftusban meg
viult hiueknec io chelekedeteket. Imezec többet tulaidonétnac chelekedeteknec annal, ä mint kellene.
Igaz felelőt a Mi tudgyuc hogy minden kerefztyennec az Ij'te n paке",е1"'‘ rancholati fzerént iót kel chelekedni, de é mellet
aztis ertyüc, hogy á hit nélkül femmic á mi io chelekedetinc. Okofoknac kel lenni itt ez arant az embereknec, hogy ennec é kerdéfnec meg feitefébe, vala
hogy meg ne chalattafsanac. Iollehet a ki figyelmeteffen olnaffa, anagy halgattya azt, á mit Chriftns
ebben az Euangeliomban befzel, az könnyen meg
ohattya magát, hogy fe egy felé, fe más felé el ne
A fola fidest, teueledgyec. Mert á kic azt aléttyac, hogy elég
t'ai'íva Chíil: hinni, es annal egyeb femmi nem kel hozza, hog
tusiduőzulhefsenec, azoknac be dugia fzaiokat, midőn
imillyen valafzt tefzen á tőruentudonac. Azt miueld,
es elfz. Mennyel, es teis azonképpen chelekedgyel.
Azoknac kic Más felöl megint azoknac á kic többet tulaidonét-
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пас az ü clielekedeteknec annal á mit erdemlené- tuiaidon ehelekedetekbeii
nec, eleibe veti az meg febhetet embert, mellyen er- bíznak mii
tetic a tellyes emberi nemzet, mely az első fzulek-1)elzel nrlinknec efeti miat, annera meg romlot, es meg erotlenűlt, hog fenki az u tulaidon ereiénel az őröc eletet
meg nem nyerheti. Sőt ingyen fém gondolhat magatul l'emmi iot, nem hog chelekednéiec. Mert azt 2. Cor. 2.
mondgya ízent Pál, hogy nem vagyunc elegec vala
mit magnnktul, vgmint tálaidon magunktul gon
dolni. Ninchenis fenki chak iggyis á ki iot chelekedneiec. Mit mondgyunc tahat? Mert aztis hallync, Psalm. 13.
hog Chriftus azt keuannya, hog ä ki iduözülni akar,
chelekedgyec, aztis ertyüc hog az őrőc eletet birhatnáia, Chril'tus utet ä toruenre vezerle. Es minee
vtanna á tőruennec fommaiát, elő fzamlálta volna,
monda neki, azt miueld es élfz. Keuannya peniglen
Iften á tőrueiibe, hog ütet fzereÜ’üc, es felebaratinkat. Az az nem chac a kilső engedelmeíséget az mi
erkőlchunknec igazgatásában, hanem hog mind á
két tablaban parancholtatot io chelekedeteket, nem
keízeretésből, hanem fzeretetből, es fzabad akara
tunkból, őrőmeft, ehelekedgüc, es az Iftent, tellyes
fziüböl, tellyes leiekből, tellyes erőből, es elméből
fzereffüc. Az az Mindeneknec főlőtte, es mindenekbe Mit kenan
1‘zereffu.c. Ne zugodgyunc ellene, midőn vagy beteg- miieny’
séggel, vagy egyéb nyaualyaual látogat minket. Szerelsüc nem chac mikoron aiandékoz, hanem miko
ron büntet, es oftorozis minket, tuduán, hogy min
deneket ionkra, es iduőfségünkre miuel. Szereffüc
vgy hog vallyuc utet, es az u hitit, nem chak bekeségnec, hanem haboruságnac ideienis. Inkab fzereffük hog fém mint pénzünkét, marhánkat, iofzágunkat fzűleinket atvankfiait, barátinkat. Inka!) le-
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gyünc mind ezec nélkül, hog nem mint Iítenűnket
ezekért meg bantonóioc, es az ü párán ebolatit meg
fzegnőiőc. Meg gondolnan ä mit eggyüt fzolla taLuc. U.
netuaninac mondnán. Ha ki en hozzam iü, es attyat,
annyat, feleséget, gyermekit, attyafiait, még eletétis
nem gyűlöli, nem lehet en tanetuanyom.
FelebarátinEelebaratinkatis kedig, nem chac befzéddel, ha
lyen szeretni, nem fziüböl fzerefsüc, nem kilömben mint tulaidon
teltünket. Ygy hogy nem chac meg ne sérchüc, es
meg ne bánchuc, hanem fegellyűkif űtet. Nem chac
ne ragalmazzuc, es fzidalmazzuc, hanem oktaffuc,
vigafztallyuc, es dichiriüc. Nem chac az öuet ne
keuannyuc hamiffan, vfnráual, chalardsággal, ál
noksággal, es érőnél el ne vegyüc, hanem ä mienkbölis adgyunc neki. Ez ertelme á ízeretetrül való
parancholatnac, mely ä tőruennec fommaiát foglallya magaban.
Ez ige, telDe imez igékét iol kel meg ertenűnc. Tellyes
lián’ m'j* ti- fziuedböl, tellyes lelkedböl, tellyes erődből, es tellyes
llincelmedből. Melyec vgy teczic az Itten tőruenyénec
Ez a Borne- oly tőkelletes meg tartását keuannyác mi tüllünc,
kedéfe. " 1( bogy temmibe chac egy ínakl'zemnibeis ellene ne
uetchünc. Kerdhetneie azért valaki en tülem, meg
tarthattyac az ember é parancholatot oly meg tarKérdés.
tátsal, mellyet Itten keuan ű tüle? Kinec én azt
Megtarthat- fe]e]em hogy á Chriítusbcui vionnan ízületet emchoiaioka^t az bér, meg tarhattya. Mert vgyan azon meg febhetet
lelet ember Samaritanusrnl való peldabetzéd, melybe á mi
ereinknec elegtelen volta ielentetic, azt keuannya,
hog nem chac azt gondolyuc meg, mit véíztet legen
el mi tűlünc az ellő fzüleknec bűne, hanem aztis,
mit nyert, es mint eppétet legyen fel minket á
Л Samarita-Chriftus. Igaz hogy annéra el vefztünc vala, hogy
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nem chac mi magunc, de a tőruenis (mely a papon auiVui uaio
es a Leuitan ertetic) íemmi iot nem tehet vala mi gy^zatiyla
velünc, es nem í’egéthet vala minket. De az mi Sa
maritan u snn c az Iítennec fia, ez világnac vtát iaruán,
kőzelgetuen es haíonlatolsá leuén mi hozzáne á fel
vött emberi termefzetben, be kőte á mi febeinket,
ólait es bort tőlte bele, az az, a töruennec es Euageliomnac oruolsagáual oruoslá. Meg ízoréta bennünc ii gonol’z keuanságot, es vgy gyogyéta meg
minket, az mi reiánc vettetet chapafokbol, bogy
immár azt keuannyá tfilünc, bogy kéményén lepiunc
es iariunc. Mert imel'zt mondgya mindenikünknec, Mai.. !). 19.
köues engemet. Ha bé akarl'z az elétre menni, tarch
meg á parancbolatokat. Es iollehet marat még va- Gyarlofag el
bírni réize bennünc az erőtlenségnec, mindazáltal ll0SSag.
azért batta nekűne á fzentségeket, hogy ä ki azo
kat gyakorlya, malafzt adatic neki, hogy akarhal'sa,
meg is miuelhefse á iót.
Nem minden elégséget tagad mi bennünc lenni Mi m-míi
fzent Pál apóitól, hanem azt á ki mi magunktul, az cl^n"'és"uami terméízet fzerent való erőnkből volna. Azon- »£on
ml beib
mine.
közbe peniglen, nyiluan mondga, hogy ä mi eleg- 2. Cor. 3.
ségünc lltentül vagyon. Es midőn finnen maga felöl“'
imigyen ira. Iftennec malafztyaból vagyoc, a mi vá
gyóé. meg ielenté, hog az ember ki finnen magátul
lemmit nem miuelbet, Iften fegetsegéuel fokát miuelhet. Kit maíut annalis nyiluabban ielent, monduán.
Mindent miuelhetek abban, a ki engemet erőiét.
Ь.
Ygy teczic az apoftolokis aual dicbekednec, bogy Mai- 1W
mindent el hattanac, es Cbriftust kőuettec volna:
Magdolna felölis azt mondgya Chriftus, bogy ü te tl,uc- '■
igen i'zerette, es azért bochattatanac meg neki íoc
bfinei. Ezec mind azt bizonyettyac, a mit az élőt
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mondäne, bogy az vionnan ízületet ember cbelekedheti es meg tarthattya az Iftennec parancholattyát.
Totalitás.
Mellyet bogy niluabban, es tokelletesben meg
kétképenTé- erthefsűnc imefzt kel efzünkbe vennünc, hog midőn
tellcá parancholatban azt mondgya á törueny, hog i'zereísüc az mi vrunkat Iftenünket tellyes íziüból, tellyes leiekből, etc.
Elfő jegyzéfe
A tellyeíséget két keppen erthettyüc. Előfzör iminei'i "tarthat- gyen, hog az Iften vgy fzerettefséc mi tülünc, hog ü
tyuc a párán- паЩпа1 egvebet femmit ne ízereísünc, chac tiíztan
cholatot.
^
'
ütet, es annéra fzereísüc, á meiíire méltó ízeretetre.
Soha íemmibe neki keduét ne fzegiüc, es az ü parancholati ellen ne uetchünc. Hlyen értelemmel a
parancbolat, mig itt e világon vagyunc, mi tülünc
meg nem tartathatic, mert gyarlóé vagyunc, es ízüntelen vetkezünc á mi vrunknac parancholati ellen.
Sőt azt mondgya Tzent Agofton, hog é képpen in
gyen íem parancholta Iften nekünc az ü fzerelmét.
Hanem cliac vgy vetette élőnkbe, mint egy czélt,
bog tudgyuc mely felé kel futnunc. Mert iol meg
futhatnánc, ha nem tudnoioc lioua fzükség futni.
Oda fuffunc azért a tőkelletes fzeretet felé, es men
tül kőzelb mehetünc hozza, attul iob. A más világon
ofzton el ériüc azt á mit itt nem érhetünc.
a tellyefségMafodfzor á tellyefséget erthettyüc közönséges
lies módón keppen: vg á mint a közönséges beízédnec folyasázése egy~ ^an
vetetni. Miképpen mondguc valaki felől,
hogy tellyeíséggel tanulságnac auagy kereskedesnec
adta magát. Nem hogy femmit annal egebet nem
miuelne hanem vagy chac tanulna, vagy chac kereskednéiec, vagy chac refzegeskednéiec, mert lehetet
len dolog, hogy néha néha kőzösleg egyebenis ne
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foglalnáia magát. De hogy nagy ob reízre, gyakrab
ban, es fökeppén ezekbe volna foglalatos.
így azért be töltheti ember azt ä parancholatot, Mint töltheti
á melyről itt vagyon befzédüne. Es mondatic tellyes parancb0|atoíziuéböl, 1‘zeretni Iftent midőn vgymint tókelleteskaliót, mindenkoron ízemei élőt vifeli, mindeneknec
eleibe veti, mindeneknec fölötte fzereti, inkab akar
minden teremtet allat nélkül, hogy fém mint Iften
nélkül lenni. Főképpen abban gyakorolya magát a
mi az Iftené, leg inkab igyekezic ü neki keduében
lenni, es vg fárad az Iften parancholatinac chelekedeseben, hogy ha valamikoron, es valami módon
gyarlóságból auagy tudatlanságból, azoc ellen vetkezic, fziue fzerent bannya, es igyekezic minden
tehetíegéuel magat meg iobbetani.
Hogy peniglen ez mafodic ertelem fzerent keuen- Bizonyetása
tafsec tulőne á parancholatban, az Iftennek fze- keuan’nya'ifrelme, a fzent irásnac egy néhányJ oly
helyéből
megten
">‘|/|П1с .
J
J
° parancholatiteczic, melyekben oluafsuc nemellyec felől, hogy va- nac megtarlamit tellyes sziuőkbol, es tellyes lelkekből miuelte-taSJt'
nec. Szent Dauidrul imigyen fzolla Iften Ieroboan- Dáuidrui.
nac. Nem voltai ollyan, mint az en fzolgam Dauid,3' R<v 1
ki meg őrzötte az en parancholatimat, es köuetet
engemet tellyes fzmében. Es vgyan azon Dauid bá
torsággal azt meri magárul mondani, hogy tellyes
fziuében kerefte az Iftent: Tellyes fziueben miuelte
az ő parancholatit. Iofiasrulis az vagyon irua. Hog {^!1'r1lM
|ll8‘
az vr Iftenhez tért volt tellyes fziuében, tellyes leiké- 4. Reg. 23.
ben, es tellyes ereiében. Moyfesnec minden tömé
nye fzerent.
Vallyon nem tellyes fziuökből 1‘zerettéke ezec az Megtarumác
Iftent, á kikről azt befzélli az iras, hogy tellyes lelek- ^оЫоГ™"'
cel kereftéc es kőuetec utet, tellyes fziuökből őrzőt-
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tec, es tartottac parancliolatit, ezeknec fölötte, tellyes ereiekböl tertenec Iftenekliez? Vagy hamiísac
azért ezec az irafoc, vagy kefzeréttetünc vallani,
hogy az viorman ízületet ember, a ki Iítennec fia,
Miül tarlói- meg tarthattya á fzeretetnec parancholattyat. De bitác.
zoií dolog, hogy ollyan tökelletes keppen nem tart
hattya, a mint a tellyeíségnec ellő ertelme iegyzi.
Tahat chac vgy, á mint az maíodic ertelem mutattya. Es vg hogy mindenkoron ízent Pállal imefzt
I. Cor. 15. kell m ondani: Nem én miuelem, hanem az Itten
malaíztya en velem. Es e ízerent lem az mi ereinknec többet nem tulaidonétunc annál, a mi illendő,
lem á Sainaritanuiünlmac mi körülünc való inunkáiat, haízontalanná nem teízüc. Sőt eímeriüc es
vallyuc az Iítennec io voltát, ki engette ezeket latnunc es hallanunc, es oly időt adót érnűnc, melybe
kéíz ornoíságot találunc az mi erőtlenségünknec es
termeízetünknec meg romláía ellen.
Mintha mi íoha nem hallottuc volna többe, oly
A Cliriflus
miért iőt e
nagy
móddal befzelled, hogy nem chac azért iöt
\ ilágra.
Cliriítus é világra; hogy miueíeket fogadgyon auagy
hijon a szőlőbe, hanem azértis hogy á tőruént egy
Még ezt is puntig be tölche. Vay hírünkéi volt az nekünkis, ki
mines liiuáfnac mond- meg teczic abból, hogy á kis karachon napi prtedilialnoioc.
catióban, meg tanetottam reia az en halgatoimat, es
Mat. 5.
iraíömnac oluaíoit, mindenic reízét mint töltötte be
a Moyíes töraenyénec, es mint szabadétot meg
minket tüle.
Tagagod, hogy az irás a iambor eletet igaíságnac
Igaíságnac
nevezi az irás
neueznéie,
auagy íizetésnec. Ezt vtolío igaz, mert á
á iámbor éle
tet.
io élet, auagy a io chelekedet nem fizetés az a mit
azért ád Iíten. Ingyen, hog igaíságnac né neueztetneiec a ízent irasban, á nem igaz. Mert ízent Máté-
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nak az alamoínalkodáft, es az imádságot CbriítusMal- bannac neuezi monduán : Meg lafsátoc, hogy a tiigafsagtokat emberec élőt ne miuellyétee, hog latafsatoc.
Mely mondáit az maga mutogató alamofna adáfnac
es imadkozáfnac ellene veté.
Meg találta Kemniciusis (kit igen dicherí'z) ezt az
Írásban, vala hogy nem találtai te reiá. Mert u
nyiluán iria, hogy az vionnan fzulötteknec vij engedelmefségeket igafságnac neuezi az Ií'tennec igéié.
Mely dologrul imigyen szol abban ä könyuben, kit
ä Tridentomi conciliom ellen irt. Nam et nona rena- Par. 1. Föl.
torum obedienta, ornatur injer ip túr a titulo iufticiae 1
R om : 6. E p h : 4, 2, cor: 9. H eb: 11. 1. I o : 2.
Terülíz, fordulfz es minduntalan ollyat fogíz Peter oiiyat
reiam, ä kibe lem hírem fém tanáchom. Itt azt kibe ГЫтош
rebesgeted, hogy noha enis azt praedicállom, hogynincl,enChriftus meg holt e világért, de imezt eh oda íetétesen zauarom öfzue, hogy az u halálával azt érdem
iette, hogy az Iften minekunc azért adgyon ízent
lelket, hogy az által iot clielekeduén, mi magunc
erdemellyűc meg az őröe életet. Ha igaz ember Hamisa bor
vagy, mutáld meg valahol azt az en iratomban, Ufóndása
hogy mi magunc. Soha nem mondottam, fern írtam,
fém gondoltam.
Meg akarod valamikor mutatny, hogy íőtet
halyoggal rakua ízemem á Chriftus felől, vgy mint
kit nem tifztelec, hanem chufolom, karomlom, es
fefzétem. Meg lafsuc akcor oízton, mint mutatod
meg. De hifzeni Iftent, hogy ebbenis benne maracz,
mint á többibe.
Ez vtan megint á rágalmazáshoz kezdefz, de azt Hány kimeneked hagyom. Hanem á hol azon bőlchelkedel. "éférí>l1 szó1
hogy az Iftennec nem chac öt, hanem Őt ezerfzer- Enangeliom.
Telegdi Miklós F elelete.
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nélis tob kimenésrül ízol ez Euangeliom : köfzőnőm hog megtanetafz reia. Maga ötöt találíz az
Enangeliomban, nem többet. Nem hogy chac ennyií'zer ment volna ki Ií'ten, mert soha egy ízem pillan
tásig lem fzunic meg miuefeket hini az ü fzőleiebe,
de itt ot fő ki menésirul tefzen emlekezetet.
őt óra.
A hol az ot órát arrais magyaráztam, hogy mi
képpen ez világnac, minden időkben mutatta es
ielentette Iften magát, azonkeppen feienként es
egyenként, minden embemec mutattya es ielenti, az
mi eletűnknec minden refzébe : hogy az ü fzőleiébe
mennyunc, az anyafzentegyháznak tagjai legyünc
etc. Ott arra inted az oluafot, hogy meg emlekezzec
arrul, á mit oda fel mondottal, az igaz anyafzentegyházrul. Mely eppettetet nem Eomai papára,
Sokai zauar hanem az vr Jefus Chriftusra. etc. Nem kellene
effybe Peter.
.
e
' chac imigy amug foc félét egybe zauarnod es olgyetened, fzollanal arrul ä mit elődbe vőttel. Mert em
lékezni valamiről, es chac vgy hadni, nem igen hasz
nos. Erről én moft nem fzolloc, mert keues befzeddel nem lehetne, es igen hofzu iráft nem akarnéc
nyuitanom. A fzent Peter fzent Pál napiara való elfő
praedicatiómat á ki oluafsa, abból tanulságot vehet
az anyafzentegyhaznac eppületirul.
Helyén hagyod, á mi itt köuetkezic az én praedicatiomban á többit, chac hogy mikor ezt monAzanyafzent-dóm, hogy a kic az anyaszentegyház kiuül munkal(>..) .a/. ie. kocj,nac e^.c> Magyarázod az en fzómat es azt irod
hogy az anyafzentegyházon á papa sereget értem.
De ugye ? hogy tudod hogy azt ertem ? Az anyai'apa mi dől- fzentegyhaz nem Papae, hanem Chriftusnak oly
CT()S,
ferege, melyben Papa fő pifpők es fő pásztor, á
pafztoroknac feiedelme vtan.

ЯЗ

MASODIC RESZÉRtlL.

Vgymondafz hogy az irás Pápát Antichriftusnac
híja. 1. Thefs : 2. Dán: 7. Apoc : 11. 12. 13. Peter
nem találod ott azt. Szól vgyan az Antichriftusrul
eleget az irás, de árral hogy Pápa Antichriítus
uolna, nem. En penig meg bizonyetom á folyül
meg neuezet fzent Peter fzent Pál napi, maíodic
praedicatioban (mellyet külön maganakis ki nyom
tattam) hogy Papa nem Antichriítus, de á kic ütet
annac mondgyác, Antichriítusnak tagiai.
Touabba imefzt írod, hogy valamit talált es gon- ßomemifsza
dolt a mi anyafzentegházunc, líten paraucholattya,ian"s llel,l<"
kiuül, löt ellene, aztis mind a io chelekedet közibe
ölgyeti Telegdi. Még reanc nem rakód, hogy vagy
azokat a kiket itt elő fzamlálsz, vagy valamit egye
bet líten parancholattya ellen találtunc, addig, iften paranpuszta rágalmazó es fundamentum nélkül való i^'uagy kíbefzededre nem tartozom felelni. Esztelen ember- Ullle
nekis itelem lenni azt, valaki bizonság nélkül meg
hiszi befzededet. Mert vgy bánói velünc mint ellen
ség, es ennec okaiért hitele nem lehet, á mi gyalazatunkra mondua chenalt befzedednec, mig ele
gendő bizonsággal nem támasztod annac igafságat.
Mert mondani es nem erőfseteni mondásodat, chac
szél. Parancholat kiuül íem hanem ha chac azt
mondod te I f ten parancholattyanac lenni, á mirül
nyiluán ualo irás vagyon. Kitmi vtánnad nem
vallunc. Mert fokra oktata az ü népet Iften irásnelkül, ä mint ez élőt meg bizonyétoc.
Hogy penig még á bordélyban való rutfagis Bornemifeza
annac fölötte á te könyuedhez illendő imez fz e p ^ f*nacekef~
fentencia, Si non cafte, caute. Telegdinec io chele
kedet legyen, (mert nem fzegyenled te azt Írni en
felőlem) itillye az vr Iften meg, es mind az egefz
6*
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kerefztenyfeg, ha igazé vagy nem. Nagy örömeit
fzollafz es irfz illyen parázna dolgokrul, es io kedued vagyon hozza, hogy effele fzőrnyüfegekcel ekeséched á te iráfidat. valamint vagy benne.
Pápánac és
Papárnl ittis emlekezel, es a Captalanságrul.
паГ képében
kepében imezt felelem te neked. Percutiet te
\ct° S elet- ^eus Раг*ев dealbaté: meg ver tegedet az Itten,
meg feieréttetet kőfal, ki feieréted es fzepéted tennen
magadat, minket kedig arczul chapdofz, es rutétafz
nyelueddel, es pennáddal verfz.
Lant pengeA lant pengetésríil chac azt mondom, hog neked
léfhii.
vér tanczot az á lantos, iard el igen szépen. Jarodis
á mint látom, Mert tanczba való volna ez illyen
fabula, nem ide ä hol ä kerefztyeni tudománnac
egy fő czikcelérül vetekedunc. Tanczoly chac tancholy, lefzen még oly idő bog el felelted á tanczot,
es á foc chufságot.
Mit kei miSzollottam arrulis á Septuagefima Vafarnapi
men,lfz6leie-Praedicatióban, mit kel miuelnunc az Iften fzőleiébe,
benes azt mondottam, hogy arra meg tanét á tiz
parancholat, a többi kőzőt kedig, vgan ezen dologrul imezt írtam. Meg találod á tiz parancholatba,
miuel tartozol Iftennec. Hittel, til’ztefséggel, imadkozáfsal, fzeretettel, felelemmel. Aztis meg találod
miuel vagy ados felebaratodnac, azzal, hogy fzerefsed ütet vgy mint tennen magadat. Az miueld vgy
mond Chriftus es elfz. Ygye ? Ygy tat.
BomemifszáItt te elő vgrol, es nagy keuélyen imigyen chuchnfoiáfaely
ez^ az en mondatomat. lm mint baragfzic,
hogy nem akarom el hinni. Azt mondgya hogy vgy,
maga bizony nem vgy uagyon.
a Keuéiyfég
Sőt bizony vgy vagyon, es mint Iften f-mindem\ oi leng«.
^er jattya, hogy kilőmben ninchen ennek Choda
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dolog, mely igen meg vakéttya embert a keuelység.
A ki fokát tnlaidonét magánac, verfengésnek okáért,
még aztis tagadgya, ä mibe semmi kétség nem
volna. Egy pontot sem tőttem hozzá, hanem á
mint fzent Lukáchnal vagyon, vgy hoztam elő a
Chriftusnac mondatat. Mégis azt mondod hogy
nem vgy vagyon. Mintha nem vrunc mondása volna
ez. Azt miveid es elfz.
Ennec kedig á mi iduőzetőne mondafanac ér
telméről, es betőlthetie ember az Itten parancholattyat vagy nem, fzollottam az élőt. Nem fzükseg azért
itt fzollanom, es vgyan azon egy dolognac gyakran
való elő hozafaual, nem akaróé bantafara lenni az
oluafonac.
Kiváltképpen
Bánod hogy á bizonyos napokon való bőitőleft, sTgokml.at°f'
fzerzeteseknec fzertartafokat es nemely atyankfiainac egy eb kiualtkeppen való aitatofsagokat, oly efzközőknec neuezem, mellyekcel hoza fegétic, es alkolmatofsa tefzic magokat, hog á tiz parancholatot
könnyebben miuelhefséc. Azt irod, hog fzent Pál
igy fzól ezec felől. H a b e n t Z e lu m f e d n o n f e c u n d ü Rom- ю.
/dentiam. Vagyon vgmond aitatofságoc, de nem érte
lem fzerent, hanem bolondul ertelem nélkül. Te
mondod, de á kinek efze vagyon fenki nem hifzi,
bog}7 ezekről fzollana ott fzent Pál. Hanem a Sidokrul á kic á Chriftusban való hit nelkől, az ő ő töruén fzerent való chelekedetekböl vártáé az igafságot.
Meg mutattyác ezt ez értelmet, ime kőuetkezendö
igéé. Mert á tőruennec vége ä Chriftus az igafságra
minden hiuőnec. Mi nem kerefőnc Chriftus kivul
igafságot, főt ő benne vettyuc, es ő reia rakiuc, min
den dolgainknac fondamentomát.
Io á bőit azt befzélled, cliac bog bőit legen, es .u.itariiV"'
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io értelemmel legyen. Hogy vag femmit vág igen
keuefet egei igái, a tefti keuansagodnac meg zablazasára, es aietatos töredelmefségre, tanuláfra. Vg
Peter vgy enis veled tartom eddig. Mit mondafz
többet ? De igazan való tanuláfra, es igazan való kőnyórgéfre. Eztis veled tartom. Mondgy többet mégis.
Nem a meg bolt fzentec elöl való efedezéfre, nem
Mife halláfra, nem bolchóra.
Sokai hoz elő
Ez eggyic ä ki nem io á te iratodban, hogy foiiéíkfi|kíiláff\\ hat zauarfz egbe, és gűlőlségefse emlétefz effele dol
gokat, f-ozton azonba hagyod. Yennel eggyet vala
mit elő, es fzolnal tókelletefseggel arrul. A mit ki
nem akarfz feitegetni, hadnal beket annac. En fém
fzolliatoc itt mindenikrül egenkent, mert ninchen
helye miuel hogy nem illetic ez itt való vetélke
désünket, ninchen alkalmatofságomis hozza, mert
enni foc dologrul á menirül fzerte fzerent emléke
zel, illyen kis könuechkébe lehetetlen valami io ér
telmet adni.
Az eledel uaEs (aztis írod) ne valagafs a napban, es az étel
ben. Vgy hogy Iften élőt penteken erdemefb hogy
nem mint fzerdan. Es hog bűn chac meg koftolniis
á huft. De nem bim ä Toc, a Kechege, á Ratot
hal, az io bor. Ezt fzent Pál ördögi tudomannac befzelli 1. Tim : 4.
Erre fém felelnéc itt femmit. De miért hogy fzent
Pállal bizonyetafz, meg kel felelnem. Azt felelem
kedig, á mit az én poftillamban Írtam, á bőit elő
Vafarnapi praedicatiomban. Ki imillyen.
ciioiat alat
Vgymondnac hogy io es halznos dolog a bőit,
kötelezni
a
nem
parancholat
alat fenkit arra kötelezni, 1
boilre es bi1
zonyos napo- es nem méltó, hog bizonos napokat fzabiunc á bőitszabní.
nec, hanem fzabad akarattyara kel azt embernec
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hadni, akare, es mikor akar bőitőlni. Latom hona
néz ezeknec az u igekezetec. Ertic hog ä telt bánná
á bőitőt, vefzic efzekbe hog az emberec nem oro
méit fzenuedtetic magokat. Azért fzabadlagot hadnac mindennec, gondoluán bog keuefen talaltatnac,
kic, ha u raitoc fóg allani boitőllyenec. E fzerent
igyekeznec laffan tellyefséggel elfeleitetni az emberekcel a bőitőt. Higgyed bog az pokolbeli őrdógnec
alnakíagábol fzarmazot hamis vallas ez : Mert az
lítennec igéié máit ád mi nekíinc élőnkbe.
Vgy teczic Niniuebe, nem hagyanac fenkit az u Kőtelező ЫН. i * -i
í i i
i
' i - т
tőc uannac a
tálaidon akarattyan, hanem a király vgyan megsz i,ásban.
paranchola, hogy mindenec boitőllyenec. Azonképpen Ioíaphatis: Touabba aztis meg talallyuc az bizonyos nairasba, hogy vgyan bizonyos napokat fzabot Itten á mén a bőitböitnec, es erőfíen meg parancholta bog azokon á ncc'
napokon nem chac egyfzer, hanem efzfcendőnkent
minden ember böitőllyőn örökce való tőruen legen
ez vgmond ti köfztetec, hog az hetedic holnapnac Lenit. n>.
tizedic napian meg íanyargafíátoc magatokat. Za-Zach- 8charias prophetais emlekezetet tefzen, az negvedic,
ötődic, hetedic, es tizedic hónac bőitirűl. Es holot Matth, о.
Chriftus vrunc ideiében az Pharifeufoc efféle bizo- м a Pbarinyos napokon való bőitőket meg tartanánac, nem [je"nsoi; l,mtl'
monda vrunc, bog azt gonofzul miuelnéiec, ha
nem helyen haga az u bőitőket, es chac azt feddé
meg, ä mit uc hozza tettec vala, módot fzabuán
benne, bog kellene á böitöléí'nec lenni, ha akarnaiac
bog Iftentől erdemet venneiec.
Ezekből meg teczic hog nem gonofzul chelekszic
az anyafzentegbaz, mikor bizonyos napi bőitre, parancholattal kötelezi az embereket. Azonközben peniglen, ha valaki oly iambor aitatos ember, bog
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i’zabad akaratból, az egynehaii fzamos нарос kiuülis
akar bűitölni, dicherem annac az ü iamborságat, de
az meg parancholtatot bőiteket, nem kel fenkinec
meg vtalni, es hatra vetni.
a hús elődei
Ha peniglen az étel válogatás felöl ketelkedic
okamanac valaki, es azt aléttya, hog nincben méltó oka miért
kellene ä bus ételt tiltani bőit napon a kerefztyenektűl. Annac én rövideden azt felelem, hog nyffa
fel fzemeit, es meg lattya, hogy nem óc nélkül tiltatot meg böitbe mi tüllünc ä hús étel. Terméfzet
fzerent iobban taplallya á teftet, es töb erőt ád neki
a hús, hogy fém mint á hal auag egéb féle bőiti
eleség. Taliat mikor á böitöleffel teftünket akariuc
enheteni, es az ü gonofz keuansagit öldökleni méltó
afféle eleségtül fzeuedtetni magunkat, a ki hizlallya,
es köueriti az mi teftünket: Hifzem io teneked akar
mi dologbais oly efzkőzökcel élned, az mellyec áltál
könnebben es alkalmatosban el végezheted azt, á
mire igekezel ? hog nem volna io tahat, mikor büitölfz, afféle eleségeket el tauoztatnod, a kic tegedet
né hadnac, können oda iutnod, ä houa indultai, es
oly elettel élned, á ki nem annéra ád erőt a teftnec
mint ä lius?
Nem fértélMert hog meg erched, nem Manicheus módra
mos a lins. ^у^уа az anyafzenteghaz, á huft te túl led vg mint
tifztatalan auag fertelmes állatot. (Mert ha tifztatalannac es fertelmesnec tartanoioc mi á huft, né
chac bőit napokon, báné egébkoris minden időben
el tavoztatnoioc, es foha huft nem ennenc,) hanem
chac a teftnec es ereienec meg ízegeseert tyiltya.
io ókból az
Hogy peniglen io végre es io ókból fzabad legatást tót az gyen embernec az eleségec közöt valogatáft tenni,
oiodoieo ko/.t. meg bizonyul az fzent Írásból. Mert egy ne-
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hány helyen talallyuc, hogy az Iften a prophetae,
es az apoftoloc, valami bizonyos tekentetböl, valafztáft tettenec, az emberi nemzetnec eletere teremptetet állatokba.
Az Iften mikor paradichomba helyhezteté Adá- Gén. ±
mot, fzabadon hagya ütet á töb fáknac gyümölchén,
de az ionac es gonofznac tudomanyánac faiátul meg
tilta, es meg haga neki, hog annac gyümölchét meg
ne koltolnaia. Nemis engedé az elfő fzüleknec, hog
válogatás nélkül mindent meg egenec, ä mit moftan
meg efzünc, hanem füuet es gümölchöt ada nekic
eleségül. Es mind az viz özönig az lön az embereknec eleségec, hanem az viz özön után bochata reia
Noét az hús etelre.
De maga még akoronis valami valogataft tén az Gén. 9.
étel dolgában, mert erőfsen meg hagyá Noénac,
hogy verrel ne egye á huft.
Az ó töruenbenis meg tilta, á nyúl huft, á difzno Deut- u huft, foc egeb féle allatoknakis hufat. Aztis meg Exod. 12.
hagyá hog fenki kouafzos kenyeret ne egyéc á
Ilufuét innepébe, hanem minden ember pogacháual
ellyen. Touabba Samfonrul azt oluaffuc, hog bort iudic. 13.
fólia nem iuot. Danielrül hog fém huft nem ott, fern Dán. n.
bort nem iuot, hanem bochüuel élt.
Az vy töruénbe peniglen, azt vegezéc az aposto- a ci. 15.
loc, hogy á poganságbol á kerefztyenségre tért né
péé, meg tartoztatnáiac magokat, a baluanyoknac
aldoztatot huftul, foitot allatoktul, es vertül. Szent
Palis azt mondgya. Hog fólia huft nem enneiec in- i. cor. 8.
káb, hog fém mint felebarattyát meg botrankoztatnáia.
Ez mind eleség válogatás. Ha azért mind az ő Io°kboi lehet
e
.
,
,
az ölesei; uátoruenbe, es mind az vy tbruenbe talallyuc hog va- logatás.
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logatás volt az eledelbe, valami oly ókból, ki az akcorbeli időt illette, moftis lehet á végre es afféle io
ókból, mint az élőt meg mondám.
A.z apostoioc
Az apoítoloc vtan való fzent iamborokis éltenec
tcnec" a'/óíe- ezzel a fzertartáfsal, mint ám Timotheus, ki bort
táfsai "ál°sa"nem
hanem chac vizet, es miért hog gyönge
gyomra vala, fzent Pál paranchola neki, hogy valami
keues bort inneiéc.
1. Tim. 5.
Philo azt iria, hogy az u ideiebeli kerefztyenec
nis.
vgyan közönséggel, nem ettenec huft, es nem ittanac bort.
Super Lenit.
Origenefis, mikor bőitölunc vgymond, huftul,
Horn. 10.
_
(
^
e
bortul, es minden fölöttébb való elefegtul, meg tar*
toztattyuc magunkat.
H iero: lib : 2. contr: louiniamum. Aug. lib : 30.
cont: Fauftum , De moribus Manichc.ca: 13. et 14.
cont. Adimant, cap: 14. E p. 8ő ad Gafulanum.
Tértül: lib : 2. ad Vxorcm. Athanaf : in uita S. Antonij. E t lib : de Virginitate fine de meditatione. В а f ű : hom il: 1. de laudibus Jeiunii. Item Clemens
lib. 5. C o n jtit: apoftolic: cap: 19. Sexta Synod:
Conftantinop. C a n : 56. es foe egyeb fzent Doctorokis bizonéttyac az étec valogatafsal való böitöleft.
л ciirifuis
Houa tefzed tahat, (azt kerdic ä tefti emberec)
eiienkedic
Chriftus befzédet ki azt mondgya, hogy nem fertezMat. 15. teti meg embert az, a mi fzaiaba bemegyen ? ha
nem fertezteti tahat nem kel abban femmi tartozaft
tenni, hanem mindent fzabad embernec minden naMint legyen pon megenni. Igaz á Chriftus befzede, hog az elemip!»Tús étel s®§ terméfzeti fzerent az embert meg nem fertezteti,
de ha gonofzul él valaki az eleseggel, ä gonofzul
való elettul meg förtőztetic. Mint a bor hogy io ü
magaban, es fenkit meg nem ferteztet: de ha ki fo-
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kát ifzic benne meg refzegül tüle, es meg ferteztetic,
nem á bortnl, hanem á fölötteb való italtu l: á bor
ral hogy nem iol élt, az oka az ü ferteztetésénec.
Azonkeppen vagyon á bus etelnekis dolga ű magába
nem gonoíz á bus etel, de gonofz annac á ki nem
iol él vele. Nem iol él kedig, valaki az anyaízentegháznac io vegre rendeltetet tilalma ellen efzi. Lám
fzent Palis azt tartotta, hogy ha felebarettyánac
botrankozesára ennéiec huft, meg ferteztetnéc tüle.
Azért a Chriítus mondásat iol kel erteni, es á ki iol
érti efzébe veízi hogy nem ellenkedic az anyafzentegyháznac rendelése az mi vrunknac tudomanyáual.
Szent Paltis hannyac fzemünkre, mintha mii. Tim. 4.
ellenünc volna az ü tanetáfa, mikor ördögi tudománnac mondgya az eledeleknec tilalmát. De mint Mint legyen
. .
„
..
.
. .
.,
ördögi tndoegyebbe lemmibe, azonkeppen ebbems nem idegen mány az eiraz mi valláfunc a fzent Pál tudomanyátul, m ertles ,,alo*alas
miys azt mondgyuc, hogy ördögi tudomány az elefegnec tilalma, ha valaki vg tiltya á hús ételt, auagy
akar mi egyebfele elefegetis mint Manicheus, monduán terméfzet fzerent tifztatalannac auag fertelmesnec lenni: azonkeppen ha valamely ember azt mon
dán áia, hog az ö töruenben meg tiltot állatokat,
vgmint az ő töruenre való képeit, nem fzabad meg
enni, vallyuc hogy azis ördögi tudomány volna. De
egy altallyába mondani, hogy akarmimódon, es
akarmi okból legyenis, ördögi tudomány, az eleségnec meg tiltáfa, es tellyefséggel az apoftoloc ertelme
ellen volna: mert ám meg mondoc hogy az apostolokis meg tiltottac volt a poganságbol tért kerefztyeneket a baluanyoknac aldoztatot hustul, foitot
allatoktul es vértül. Szent Pális az elesegnec nem
mindenféle valogatafat karhoztattya, löt azt mond-
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Rom. id.

gya eggyüt, hogy io embernee lauft nem enni. Tahat
nem vgy kel fzent Pált ertenunc á mint ezec értic,
hanem á mint fzent Hieronimus, fzent Agofton, es
arany fzaiu fzent Janos magyarázza: Hogy akcor
ördögi tudomány az eleségnec tilalma, mikor vagy
azért tiltatic, mintha tifztátalan volna, vagy az ó
töruennec (kinec immár vege vagyon) meg tartásáért.
Augustana
Sőt még az Auguftana confusiois azt tartya,
Confessio
hogy vgy volna á hús eteltűl való tiltás ördögi tu 
mitat
mondgya
domány, ha á Chriftusnac io tetemenyet arra haördögi tudománnae.
réntanoioc, az az, bunünknec bochanattyat, ki á
Chriftus áltál adatic, az hús eleségtűl való meg tartoztatáfnac tulaidonetanoioc, es az mi böitőlesunkböl varnóioc, kit mi nem miuelunc.
Nem kel
Senki ne hidgyen azért azoknac, á kic az keliinni a bőit
refztyen
anyafzentegyhaznac rendeléfe fzerent való
kúromloknac.
böitöt karomlvac, meg vtallyac es karhoztattyac,
hanem inkah hidgyen az anyafzentegyhaznac, ki á
Chriftusnac, Prophetahnac Apoftoloknac, es az regi
fzent iamboroknac példáiat hadgya mi nekünc köuetnunc, es az mi teftünknec enyhetefére es öldök
lésére, bizonyos böitöket fzerzet, mellyeket tartozic
minden igaz iambor kerefztyen meg bőitőlni. E ualafzod á napoknac es eledeleknec valogatatárul.
Kerdéft kerdefz en tőlem midőn imigyen irfz.
Peternec ä
szerzete кml
ualo kérdése. Szent Ferencz, Domonkos, Benedec, fzerzetirűl nem
oluastade, mit ielentet Chrifstus vrunc monduán.
Mal. 23.
Ne hiuafsatoc meftereknec, egy á ti mefteretec. Es
fzent Pális tiltya. Ne mondgyad én Pálé, Peteré,
Lac. 3.
Apolloe vagyoc. Mind oluaftam ezeket á fzent iras1. Cor. 1. nac helyeit. De azt nem oluaftam hogy azokról fzollottanac volna Chriftus es fzent Pál, á kikre te vonfzod az u befzedeket.
Felelet.
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Es leg elöfzör miről befzellet legyen ott Chriftus, cimfrns a
meg ielenti az, ä mi előtte vagyon ennec á mondás- len'fc^nem
пас. Ki imillyen, fzeretic (az iraítudoc es ä Pharifeu- ^|^erzetec
soc) á fő helyeket a lakodalmokban, első fzekeket a
Synagogakban, köfzőneteket ä piaczon, es Kabbinac
neueztetni az emberektől. Vg kőuetkezic ofzton. De
ti Kabbinac auag mefternec ne hinafsatoc : Mert egy
a ti mefteretec a Chriftus. A keuelység, emberi
maga hányás, es mutogatás ellen praedical. Hog az
ő tanetuanyi ne dichekedgenec abban hog tanétoc
es mefterec, hanem arra vifellyenec gondot, hog az
ű meítereknec Chriftusnac igaz tanétuani legyenec.
Kit aual bizonyetnac meg, ha eg más ellen fel nem
fualkodnac, mert egyenlöue tőtte ez ükét, hogy eg
mefter tanétuani, es atyafiac.
Szent Pál megint, az eíz vefzés vifzauonyas, es Szem l’ái a
egyenetlenség ellen ír, nem arrul hog valakit mefte- ellenTr.
rűl ne vaiafzunc magunknac. Yganis ha vg kellene
ez iráfnac helyeit ertenunc, hogy femmiképpen eggyikunc a mafikunknac meftere ne legyen, ig min
den tanétas, es tanulás ki vettetnéiec közzulunc. Lám közön
^ufeges
,U(,|'ec
á te nem Euangelicus atyadfiai, communis praecep- mefternec hitornac hijac Melanchtont. Inkab illetne titeket, h a JtontMelanc""
arrul akarnéc vetekedni, hogy nem mint fzent Ferenczet, Damankoft, es Benedeket, á Chriftusnac»
es fzent Palnac mondáfa. Kic a Kabbi neuet, oly
igen keuamiátoc, egyebeknec fém akartoc hiuattatni,
hanem chac tanetónac, es praedicator vramnac.
A plebanofnac es Caplannac regi alázatos neueket
tellyefséggel hatra vetuen. Es ki Lutteré közzuletec,
ki Caluinusé, ki Illiricusé, ki Maiore, ki Iftenség
tudgya chac kié.
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A. kuklyarul az á válafz á mit á kiualtkeppen
való aitatofságrul Írtam á praedicatioban.
л kuklyánil
Holot kedig azt kerded miért öltöztetic bele á
kcules.
bolt telteket. Io volt volna Yelenczebe meg kérde
ned az Inquifitortul, ä hol á mint irod láttád, hogy
ä kazdag aízont Apacza ruhaba temettéc: Válafzt
töt volna az kerdefedre. Feddeted volna meg azokat
róla, á kic fzemed lattara miueltec, ha bantad, ne
engemet á kit nem lattál, hogy azt miueltem volna.
Feleld.
De meggyfinc neki ha valakié azt keuántac, hogy
vg temettefsenec, még halaloe oraianis meg mutatuán, valamely fzerzetbeli iamborokhoz való í'zerelmeket, kiket eltekben kiualtképpen fzerettenec es
böchűltenec.
Tudgyuc mi hogy ä teft mind ruhaftul a földbe
megyen, á hol fenki nem lattya, á ruhát raita, es
femmit fern varunc a ruhanac, melybe el temettetünc fzép anagy rut voltából.
Hoíz elő ez vtan, vág három darabonként fzaggatot, es harabdalt czikcelyeket, nem tudom michoda
konyűből, (mert ä mi könyueinkbe, mellyekcel az
Ifteni. fzolgalatban itt élűnc, ninchen) alétom hog
Kemniciuftul kaptad, mert ü fzokot eftelékcel örö
meit chufolkodni. A minemű tiíztelettel á fzenteket
tifztelyűc, vgy teczic azt akarod meuetni véle. De
miuel hogy tennen magadis azt mondod felőle, hogy
nincli itt ezeknec helye, es többet nem fzollafz felöle,
enis beket hagyoc moft neki.
Qualis interA hol azt irod, hogy egy háznac meg kellene
егГrefponsio. télni á kőnyuekcel, ä kiket fzázezer hamis Ifteni
tifzteletinknec ki feitegetesérűl irhatnánac, arra ez
á válafz. Hogy a ti hitetlenségtekrűl, teuelygestekrűl, kepmutatáftokrűl, heiaba való dichekedestekrul
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Tömény ezerfzel való fzaz tömény ezer hamissagtokrul nem egy ház, hanem 9876543210 varasis
telhetneiec meg véle, annit irhatnánc, ha hozza
erkeznenc. Jóllehet nemis fzukség, mert annelkülis
nyiluan léfzen mindeneknec a ti bolondságtoc, azt
iria fzent Pál.
2. Tim 3.
Nem elég teneked, rél’z fzerént 1‘zollanod a mi peter oiiyat
tanetáíunc ellen, hanem végre egyszerfmind fel akarod fordetani tellyes tudományunkat, ezt monduan. j>!aia
Ninch óly czikcel az egéíz fzent iráfban, kit fel nem
bontot a Pápaság. Azt hifzem chac azért mondod
ezt, hogy eleget tégy ama ragalmazáfra intő közön
séges befzednec. Calumniare audacter femper aliquid
haeret. De feleilyen Luter Marton meg neked reia, ki Lutor Marton
így ir Epiftola ad duos plébános de AnabaptiJ'mo. Nos ^aLánae"*"
fatemur J'ub Papatu plurimum ej'se honi Chrijtiani,
imo omne bonum Chriftianum, atque etiam illinc ad
nos deuenifse. Quippe fatem ur in Papatu uerarn ejfe
fcripturam facram, uerum Baptifmum, uerum facramentum altaris, veras claues ad remifsionem pecca
torum, uerum praedicandi officium, uerum caihechifmum, ut J'unt oratio dominica. Decrm praecepta,
articuli fidei: Dico infuper fu b Papatu ueram Chriftianitatem, imo uerum nucleum Chriftianitatis effe.
Tanuly mefterettul, ha fzent Ferencztul nem Bornemifsza
akarfz tanulni. Hallod hifzem mit mond a te Mef-rfutertu”'1
tered Luter Marton, hogy igaz fzent irás uagon á
Papiftáknal etc, Hát nem iol mondod, hogy á pápa
ság minden czikcelet fel fordetotta az irásnac. HaNem fordcvg volnais, hog á mibe ti tulletec kilömbözunc, ab- s”u“®áelrel a
ban nem io vton iarnánc, (maga nem vg vagon.)
Hifzem á mibe eggyet ertünc veletec, azt nem bontottuc fel. Mond meg chac imez czikcelét az Iften
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igeiénec, mibe bontottuc fel, mikor Moyfes azt iria,
hog kezdetben teremté Isten é világot. Auagy
joa. i.
imefzt. Kezdetben uala az ige es az ige Iítennel
vala, es Iften vala az ige. Szegyen ollyat mondani,
ä kit mind az egéíz világ lát, hogy hamis.
Nagy hamis
Azis ne igaz, hog mi azt mondanóioc, hog fza"l<"ld,,s
bad Papanac meg változtatni az Iften fzerzéset.
Az egy izeA mit az égy fzemely alat való communicalásrul
'!ai!,Уооnimu-fzollafz, azt akaruán bizonyétani, hogy abbanis á
mcaláfrui. Chriftus parancholattya ellen chelekedünc, arra fém
engedi ennec ez iráfnac rövid uolta hogy moft felellyec. Hanem miuelhog frafkánac neuezed. (De meg
nem bizonyetod hog az volna) a mit erről írtam á
poftillaban, kerem a kerefztyen oluafókat, ne higgyec addig befzededet, mig meg nem oluafsac az en
irafomat. Mert te chac eg kis foltot hofz abban elő,
melyből 1‘enki iol meg nem értheti vallafomnac okait.
Meg talallyac azt az en poftillamnac első refzében
az vr Vachoraiarul nalo harmadic praedicatiomban.
a Mifnac ^
Emlékezetet tettem volt arrulis, hogy noha
kmszteiéfrui Chriftus azt paraneholta volt az apol'toloknac, hog
Atyanac, Fiunac, es Szent Leleknec neuébe kerefztellyenec, mind az áltál uc chac á Chriftus neuében kerefzteltenec. Kiről te (minden tudomannal,
bölcheséggel, es értelemmel, tellyes léuen, f i dijs
placet) es az én tudatlanságomat meuetuen, imigen
irtai. A mint latom nem érti Telegdi, hog moftis
chac á Jefus neuébe kerefztelünc. Mert vg tanét
szent Pál hog mikor meg keresztelkedünc, az u halalaba kerefztelkedunc. Mert chac u holt meg minekünc.
Hóm. 6.
Nem arrul fzollottam én ott, á miről fzent Pál
neben mim fzollot, lionnet legen ereie á mi kerefztségunknec,

Gen. I.
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tudni illic, a Jeíus halalanac érdeméből. Hanem kei-efzidkel'zollottam de forma verborum, az igékről, melyek- dunc mosl'
cél élűnc á kerel'ztségnec fzolgaltataí’aban. Ygy az
ért, nem igaz, bogy moftis chac á Jesus neuébe kerel’ztelnénc. Mert nem azt mondgyuc á kereíztelkedö l'zemelynec: En tegedet kereíztellec ä Jeíufnac nevébe, hanem Atyanac, Fiunae, es ízentleleknec neuebe. De hogy az apoftoloc vgy kerel'zteltenec, meg teczic az iraínac egynehan helyeiből.
A mit á köuetéfrul mondottam, hog á ízentv köueiéf
lzerzetelec, nem kilomb mmtba mindeme azt шоп-агга? \ю„у
danaia, köueffetec engemet,
mint . en á Chriftuft,m
,
esindbaiátoc>
apaczac
abból á nem köuetkezic a mit te irfz, hogy mind- legyflnc.
nyaian baratta es apaczaua legyunc tahat. Mint hogy
midőn 1‘zent Palis vgan azont mondotta a Chorinthusbelieknec, nem köuetkezet, bog mindennec
apoítolla kellett volna lenni. Ne chigazd tahat arra
az en bel'zedemet.
Abban lem vétettem, ha azt Írtam hogy fzentA fzeniekei
Palt, es á töb fzenteket á tiz parancholatban kel
k' 1 k°"
kőuetnünc. Mert a hol te nem chac abban, főt az
Euangeliombanis befzelled hogy kel köuetni, aual
meg nem hamiíséttod az en mondatomat. MiuelhogyA iiz paraná tiz parancholatis arra tanét engemet, a mire az ly&i iár^L
Euangeliom. Tudni illic, Nem chac hogy iol éllyec, ^uangehimihanem leg elöí'zőr hogy el'meriem az Il'tent, es ü
benne bízzam, i'enkibe ne egyebbe, á mint oda felis
meg mondám. Io volna ha fel nyitnád á fzemedet,
es iobban meg tanulnád a tiz parancholatot, kit ha
meg miuelnél, igy találnád á mint en mondom.

T elegdi M iklós F elelete.
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A Septuagefima VaJ'arnapi Euangeliomnac harma
dic refzérűl.
Som inai a az
Magarazuán ennec ez Euangeliomnac, melyríil
Euangeliom
.
moí't
fzollunc, vtolso részét, azt bizonyítottam, hogy
harmadic réfzénec.
noha Iften az ü io voltából adga embernec az örőc

életnec iutalmát, de mind az által, nem munka nél
kül, es chac azoknac a kic munkalkodnac. Holot
midőn á többi közöt ezt mondottam volna, bog
mind azoc teuelegnec, ä kic többet tulaidonetnac,
az ü chelekedeteknec, hog lem mint kellene, mint
amaz maga hányó Pharifaeus: mind azoc á kic azt
aléttyac, hog femmi tekenteti ninchen Iftennec a
fizetésben a mi chelekedetűnkre, hanem tifztan
chac aiandékon adgya mi nekunc az öröc életet.
Eröfien kezded magadat hanni, es engemet hol bolondnac neueíz hol rutul hazuttolfz, monduán.
Bornemifsza
Hát teuelyeg i'zent Pál? ki ez igekcel ízéi. Az
Peter lianyörőc élet Iftennec aiandéka ä mi vrunc Jefus Chrifkodása.
tusban. lm hallod hog aiandéknac mondgya. De
Telegdinec teuelyg i'zent Pal. Yalamelyic vag Pal vág
Miklós meg bolondult. Egic igazat mond, á masic hazud etc. Szinten itt kellet volna efzedbe iutni, Peter
.
vram,
á Chriítufnac amaz mondaíanac, melyre oda
Elfelette ma
gát Peter.
fel engemet emlekeztecz vala. Si male locutus fűm,
Ioa. 18.
teftimonium perhibe de malo, si autem bene, quid
me cedis ? Ha gonofzul fzollottam, bizonéch reiam,
hogy nem io ä mit fzollottam, ha kedig iól, mit
verfz, mit bolondofz, mit hazuttolfz engemet? Mi
nem fzitokcal kel meg győzni, azt, ä kiuel bait
■vifz ? Az afzonnepeknec, a hituanahoz illic, hogy
nyeluekcel vegyenee igazat, nem praedicatorhoz,

09

HARMADIC RESZÉRUL.

nem illyen tudós emberhez mint te vagy, ki mind
vntalan tudatlanságomat hányod ennekem.
De talam azt mondanád. Lám reiad bizonétom. Petor íráisai
Szent Pál aiandeknac mondgya, ki nem hazudhat, tecreneiec"Sy
mert Ií’tennec lelke vagyon ü benne. Tahat igaz hogellenemhazucz, vgmint teuelygőnec mondod azt, á ki azt
vallya, á mit ízt. Pal, hog tiíztan chac aiandékon
adatic az öröc élet minekünc.
Hog im Bornemifsza vagy, en hifzem el hittedíozan értelme
.
.
az aiándékmagadban, hogy mindenkor íozanul beízelleíz. En- nac és érgemet peniglen a ki bort ifzom, foha ne aletafzclemmt'
iozannac lenni. Yay mi fém mindennap rel'zegec vagyunc. Oly iozan ertelembe veízem én az aiandeknakis az erdemnekis neuét, hog egybe fér, es egye
tembe meg maradhat mind é kettő. Ezis hogy aiandekon, f-azis hogy a chelekedetűnkre való tekentetböl
adgya Iften az öröc eletet: Es vgy nem ellenkedic á
fzent Pálnac mondáfa az enyemmel.
Azt mondod te nag keuelyen, hog vagy Pál, v á g Se»' sz. Pál
п т т ' - ni
i
. , .
uem liazud
Miklós, de hazud. Hog Pál nem hazud teis bizonyé - sem én.
tód. Hogy Miklós nem hazud im én meg bizonyétom. Nem hazudoc azt mondo mégis. Mert valaki
azt méri en reiam fogni hogy hazudoc, kefzerettetic
aztis meg engedni hog° fz: Pál hazud, kit te fém en- ,hogy
Sz- 1>alchele,ir,ia>
gedcz. Ha kerded, honnét köuetkezic az? Meg fele-kedetre tizet
léc teneked. Innet. Miuel hog eztis fz: Pál mondga.lfUn'
Meg fizet Iften mindennec az fi. chelekedetec fzerent.
Latodé hog Palis azt iria á mit Miklós. Es bátor ve- Roni- 2gfic elő amaz regulat, á kire te igazetal eggyfit, hog
az apoftol mondafanac, mint eleit vtollyat meg kel
oluafni, vgis meg teczic hog eggyet ért Pál Miklofsal. így fzól azért fzent Pál.
A te kemenséged fzerent, es meg térni nem tudó Sz- Pálnac
7
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egész mou- fziued fzerent, tennen magadnac haragot gfiitefz á
haragnac napian: Es az Iftennec igaz iteletinec meg
ielenesénec napian. Ki meg fizet mindeneknec az ü
chelekedetec fzerent. Azoknac bizonáual ä kic az io
chelekedetekbe meg maradnac, dichoséget, tifztefséget, es halhatatlanságot kerefnec, az öröc életet.
Azoknac kedig á kic vifzauonyóc, es engedetlenec
az igafságnac, de engednec az hamifságnac, harag,
fene indulat, gotrelem, es homorúság, minden gonofz teuő embernec lelke ellen : Sidőnac elöl'zer, az
vtan Görögnekis. Dichöség kedig, es tifztefség es
bekeség minden io chelekedönec : Sidonac elöfzör,
ofztan Görögnekis. Elég legyen moft eddig, maga a
mit ez vtan ir, azis mi mellénc való volna. Miuel
hog imez igekis benne vannac. A töruennnek nem
halgatoi hanem chelekedöi igazac Iftennél.
Sz. Pál mondA kinec füle vagon hallatra hallya. Meg talallya
írbe ' életre2 ^t, hog az io chelekedetbe való meg maradáfsal, az
tetbe techéie ^^uec dichoséget, tifztefséget, es halhatatlanságot
kednec iot a kerefnec, az az. A vegre chelekednec iót, hog meg
dichöüllyenec, tifzteltefsenec, es örökre meg maradgyanac. Nemis chalatic meg az u remenségec. Mert
azoknac adatic az öröc élet, á dichöség, á tifztefség,
es a bekeség, ä kic iol chelekednec.
Aiandec is
Latodé hog ha Miklós hazud, hazud Palis. De
ЬвбГ ÍS dZ
•
oroc élet.
egyic fém azt mondám, f-ifmet azt mondom. Mint
bekeltefsüc meg tahat fzent Pált magáual, ki néhol
aiandeknac mondga az öröc életet, néhol az io cheAz írás ijia- lekedetekért adattya Iftennel? Tat vganis a volna
gyarázasában v
y
f
.
.
.
uaio mefter-á meítérség, hogy midőn vg teczic, mintha az írálnac egyic helye ellenkednéiec ä mafikcal, egybe
tudnóioc hozni es bekeltetni. Haggyuc fzent Ágos
tonra azt, kinec á te nem Euangelicus atyadfiai es
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lókat tulaidonétnac, es maid elönkbe rakia ű, mint Sz. Ágofton
lehefsen aiandekis, az io chelekedetnec intalma is. ^afmint ieEgbe kőfzőruli az iráfnac helyeit, es m e g b i z o n y é t t y a ^Уе.п a'ancíéc
hogy mind aiandéc f-mind b ér: Es hogy midőn azt
mondgyuc, hog á mi chelekedetünkértis adgya,
aiandekonis adgya Iften az oroc életet, é két mon
dás nem ellenkedic egymafsal. Szollvon deákul elol'zör, es az vtan mondgyuc meg magyarul, mit befzél. lg ir azért eggyüt.
E t nafcitur inde non parua quaeftio, quae do- vitam «ter
mino donante foluenda eft: S i enim uita aeterna opeI-ibn"'s
bonis operibus redditur, ficut apertifsime dicit reddlScriptura, Quoniam Deus reddet unicuique, fecun- Rom 4.
dum opera eiu s: quomodo gratia eft uita aeterna,
cum gratia non operibus reddatur, fed gratis detur
ipfo Apoftolo dicente. E i qui operatur, merces non
imputatur fecundum gratiam, fed fecundum meri
tum. E t iterum, Reliquiae inquit, per electionm Rom. it.
gratiae faluae factae f unt. E t mox addidit. Si autem,
gratia, iam non ex operibus: alioquin gratia iam
eft gratia. Quomodo eft ergo gratia uita aeterna,
quae ex operibus fum itur ? A n forte uitam aeternam
non dixit Apgitolus gratiam ? Imo uero fic dicit, ut
negari omnino non poféit, nec intellectorem acutum,
fed tantumodo intentum defiderat auditorem. Cum Rom. 6.
enim dixiffet Jtipendium peccati mors: mox fubdidit,
Gratia autem Dei uita aeterna, in Chrifto Jefu, do- Etiam bonum
mino noftro. Ita ergo quaeftio, nullomodo mihi uide-l |P"ses, sra*
tur poffe difsolui, n ifi intelligamus et ipfa bona
opera noftra, quibus aeterna redditur uita, ad Dei
gratiam pertinere, propter illud quod ait dominus
Jejus, fin e me nihil poteftis facere. E t ipse Apoftolus R»a. 1 ?>.
cum dixiffet gratia fa lu i fa c ti eftis per f dem, et hoc крь- -■
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non ex nobis, fed Dei domum eft, non ex operibus, ne

Utriimque fortequis extollatur. Viditutique.putarepoffehomines,
putari'! non hoc ita dictum, quafi neceffaria non J'int opera bona
пГь'опаf sa~credentibus sed eis fides fola f u f f i d a t : et rurfus
°pe|a, fsed poffe homines de bonis operibus extolli, uelut ad ea
sufficere: etfacienda

f ib ifu ffid a n t. M ox itaque addidit: Ipfius
b u s* ta n q u am enim fum us figmentum, creati in Chrifto Jefu in
bnsfactisex'°Per^ us honis, quae praeparauit Deus ut in illis
tolli.
ambulemus. Quid eft hoc, quod cum Dei gratia com
mendans dixiffet, non ex operibus, ne forte quis ex
tollatur, cur hoc dixerit rationem reddens: Ipfius
enim fum us inquit, figmentum creati in Chrifto Jefu
in operibus bonis ? Quomodo ergo non ex operibus,
ne forte quis extollatur ? Sed audi et intellige, non ex
operibus dictum, tanquam tuis, ex te ipfotibi exi)ten
tibus, fed tanquam his, in quibus te Deus finxit, id
Duplex сгы-eft, form auit, et creauit. Hoc enim ait: Ipfius fum us
"° homin,s- figmentum, creati in Chrifto Jefu in operibus bonis,
non illa creatione, qua homines facti fum us, fed
ea, de qua ille dicebat, qui utique iam homo erat. Cor
Psalm. 50. mundum crea in me deus: et de qua dicit Apoftolus
ir. Cor. 5. f i qua ergo in Chrifto noua creatura, uetera tranfierunt, ecce facta f unt noua, omnia autem ex deo.
Fingimur ergo, ideft creamur et f ornamur in operi
bus bonis, quae non praeparauimus nos, fed parauit
deus ut in illis ambulemus. Itaque Charifsimi uita
noftra bona nihil aliud eft, quam dei gratia:
Sine dubio et uita aeterna, quae bonae uitae red
ditur, Dei gratia eft, et ipfa enim gratis datur,
vita aeterna quia gratis data eft illa cui datur. Sed illa cui da<|1Ыgia"a' tur, tantummodo gratia eft: haec autem quae illi da
tur, quoniam praemium eius eft, gratia est pro gratia,
tanquam merces pro iufticia, ut uerum fit, quoniam
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uerum eit, quia reddet uncuiqae deus fecundum opera
eius. Tomo 7. de gratia et libero arbit: cap : 8. Idem
docet cap: 9. 15. 16. 20. et 21. Item Tomo 2.
Epift. 105.

Vefzede efzedbe mit befzél fzent Agofton ? Elő- A sz. Ágosizor, nyiluan mondgya es íraísal bizonettya, hogy nac értelme,
az öröc élet, a io chelekedetekert adatic. Mert fzent
Pál iria hogy meg fizet 11‘ten, mindennec az ű. chelekedetec fzerént. Touabba azt kérdi. Miképpen ta h atRom- 2aiandéc auag keduu, mert az aiandéc, nem á io
chelekedetekért adatic, hanem ingyen, vgyan azon
fzent Palnac imillyen mondafaként. Annac а k iRom/*munkalkodic, nem keduu fzerent tulaidonéttatic a
bér hanem adofsag fzerént. Megint. A maradékoc az Rom. н.
Ifteni keduunec ualafztafa fzerent meg tartattanac.
Es leg ottan vtanna veti imeztis. Hog ha ä keduunek altala, hát nem á io chelekedetekböl. Mert vg Hogy keduu
á keduu nem volna keduu. Miképpen (vgy mond) ie!kedeteit ^
keduu, auagy aiandéc az őrőc élet, mely az io ehe-atlatl(:lekedetekbol vetetic?
Ezt á kerdeft igy feiti meg. Azért keduu, mert
á mi io chelekedetinkis, mellyekért az őrőc élet ada
tic, az Iftennec keduébol vannac. Miképpen Chriftus
meg mondotta, hogy ü nalla nélkül femmit nem
chelekedhetunc. Szent Pál azonkeppen. Keduubölioa. 15.
iduözültetec á hit áltál, es ez nem ti magatoktul
vagyon: Iftennec aiandéka, nem io chelekedetböl,
hogy valaki ne dichekedgyéc.
Vegezetre imigyenis kerdefzkedic. Mi dolog ez, Miért mondhogy midőn fzent Pál, az Iftennek keduét aianluán,
,-fzla|ks„i
ezt mondotta volna, nem az io chelekedetekböl. т 4пУ! 'ia'
.
,.
gyiiiik etc.
hogy valaki ne dichekedgyec, vgyan azon mondáfnac imillyen okát adgya: Mert ü alkomanyi vagyunc
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á Chrií'tus Jefusban teremtettec io chelekedetekre,
melyeket elöl meg kefzétet Il'ten hogy azokba iáriunc.
Miképpen azért nem chelekedetekből, hogy valaki ne
Mini nem dichekedgyec? Hald meg es erch meg. Azt mondgya
cselekedetek-hogy nem chelekedetekből, vgymint tieidből, azok
ból, mellyec magattul vannac, hanem vgymint
ollyakbol, mellyekbe az Iften alkotót, az az, formait
es teremtet tegedet. Mert azt ielenti midőn igy fzól
ű alkomanyi vagyunc, teremtettec á Chrií'tus Jefusban io chelekedetekre. Nem aual á teremtéfsel,
melybe emberekce lettünc, hanem aual, melyről á
fzent Dauid fzol, ki immáron ember vala, monduan.
Psalm. 50. Vy fziuet teremch en bennem. Es melyről fzent Pál
2. Cor. 5. imefzt mondgya. Ha mi vy teremtet allat vagyon, á
Chriftusban, ä regiec el multanac im mindenec
meg viultanac, mindenec kedig Iftentöl. Alkodtatunc annacokaert, azaz formaltatunc es teremtetőnc
az io chelekedetekre, mellyeket nem mi kefzetettunc, de Iften kefzétet, hogy azokba iariunc. Ennec
okáért fzerelmes atyamfiai, a mi io eletőnc femmi
nem egyeb, hanem Iftennec kedue, auagy aiandeka. Ketfegnelkul kedig az őrőc életis, mely á
io eletért adatic, Iftennec kedue. Mert azis ingyen
adatic, miuel hogy azis (á io élet) a miért adatic,
ingyen adatot. De az (á io élet) á miért adatic,
En io uoiiia chac keduu, az őrőc élet kedig ki azért, adatic,
нас eszébe miuel hogy á io eletnec iutalma, keduért keduu,
ne"Hi.
vgymint az igafságert való bér. Ygy hogy igaz le
gyen, miképpen igazis, hogy meg fizet Iften mindennec az u chelekedetec fzerent.
Az érdem
Ezeket mind fzent Agofton befzélli. Melyekből
die a sz. Pál meg teczic, hog a is chelekedeteknec erdeme, nem
mondájánál. e}ien]je(iic ^ fzent Pál mondalaual mikor azt iria,
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hogy az öröc élet Istennec aiandéka auagy kedue,
a mi vrunc Jefus Chriftusnac, altala. Mert az chelekedetis aiandéc, az orőc életis aiandéc. Amaz chac
aiandéc, ez kedig aiandékert aiandéc, az az, oly
chelekedetekért adatic lí'tentül mellyec az u aiandekaiból vannac. Es az, á mit mafuttis monda. Merita Epist. 105.
noj'tra Junt dei dona, qua’ cum deus coronat, nihil
aliud coronat, quam munera ju a . A mi erdemunc az
Iftennec aiandéki, mellyeket midőn koronázza Iften,
1‘emmit egyebet nem koronáz, hanem chac az u
aiandekit.
De ezt efzébe vegye a keresztyen oluaío, hogy Kétféle io
fzent Agoíton miképpen két teremtetéíet talallya az
irasban. Egyket termefzet fzerent valót, malikat az hernec.
Iftennec kedue es malafztya fzerent valót: Azonkeppé két féle chelekedetirulis fzól az embernec.
Nemellyekrül ollyakrul, mellyeket á termefzetnec
ereieből chelekedic. Nemellyekrül, affélékről, kiket
vgy chelekedic, mint á Chriftusban való
terem
tet állat. Es arra tanét hogy ä termefzetnec ereie.\ termefzetaltal lót chelekedeteket rekefzti ki fzent Fal, midőn "^сЫекеezt iria. Nem chelekedetből, hogy valaki ne diche-deteket re~
ы
ktíl'zti ki fzent
kediec. Az vy teremtet allatnac chelekedetit kedig, Pál.
fzükfegefeknec mondgya lenni az iduőffegnec meg
talalasára.
Es ékeppen meg feiti fzent Agol'ton egyfzerfmind, sz. Ágoston
minden hizonyetásidat io Bornemifsza prtedicator, ífac'^ínímh'n
mellyekcel azt akarod bizonyetani, hogy azért nem
mondhattyuc hogy az őröc eletnec meg adasában
tekenteti legyen Iftennec az io chelekedetekre, mert
az irás aiandeknac neuezi. Ha nem vefzed elég Meienehton
f ,
.
r
is uallya,
neuen en tulem, hog ízent Agoftonnal bizonyétam hogy mleme
az en válásomat. lm ottan a te fzép Euangelicus IMg-vm ,lz
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atyadfianalis bizonyétom. Melanchtonnal, ki imigyen
nec'
ir eggyut az io chelekedeteknec erdemerul.
in locis Cap.
In reconciliatis bona opera cum placeant fide
[Iramiis!'"" propter mediatorem, merentur Spiritualia et corpora
lia praemia in hac uita, et post hanc uitam Jicut
plane oftendit parabola de negotiationibus. Habenti
dabitur etc. E t 1. Tim : 4. dicitur, Pictas habet promifsiones praejentis et futurae uitae etc. M a r : 10.
Recipient centuplum in hac uita, fed cum tribulatione,
et poft hanc uitam aeternam. Ha nem egyebet, azt
nyiluan vallya Philöp, bogy erdeml valamit mind
euilagon, í-mind a másikon az io chelekedet.
in СоnfelDe ízollyanac fokán eggyut ä nem Euangelicufoc,
doctrina;
talam vgy inkab meg hifzed a iamboroknac befzesianim^Anm beket. így íollánac azért á tellyes Saxoniai Doctoroc,
es prsedicatoroc, kiknec vtannoc vallyác á Pomerianiabeliekis, Argentiniabeliec, Mansfeltiec, Brandenburgiac.
л ConfeffioCaeterum etfi uita aeterna datur propter filium Dei
„aiiásoc aL io renatis, tamen Jim ul etiam merces bonorum opera,
nec'eérdemé-f ^ u t dicitur M a tt: 5. Merces ueftra ejt copioja in
coelis. Jóllehet az őroc élet az Iftennec fiáért adatic
az vijonnan fzulotteknec, mind az áltál á io clielekedeteknek is bére. Miképpen fzent Máténál mondgya
vrunc. A ti béretec beuséges menorszagban. Latodé
hogy nem ellenkedic aual, bog Chriftusért adatic
imez mondás. A io chelekédeteknec bére az
öröc élet.
Jo módon meg magyaráztam én, mit kellyen
tartanunc az io chelekedeteknec erdeme felöl, de azt
te foc képpen ellenzed. Annac okáért, hogy iobban
efzekbe vehefséc az oluafoc, mely meltatlanoc legyenec á te ellenzésid, igerul igére be irom mind eg
chelekedei-
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végbe ideis á poi'tillabol azt az en magyarázatomat.
Ki imillyen.
De mi el nem teuelyedünc, hanem az Euange-Az io chelckedeleknec
liomnac igaz értelmét meg talallyuc, ha a közép érdeméről
vton iárnnc. Ha kérded mellyic az igaz, es közép vt, jj®1®.|»az ,n~
azt fzent Pál é mai Epistolaba igen fzépen élőnkbe
adgya.
Nem tndgyátoke, vgymond, hogy ä kic az pallyát 1. Cor. 9.
futtyac, mindnyaian futnac, eggyic vészi el a iutalmat. Vg fufsatoc hogy meg foghaísátoc. Minden
peniglen ki a győzködő helyen kuzdic, mindenekről
meg tartoztattya magát. Es azoc azt á végre mine •
lie, hogy á meg rothadandó koronát el vegyec, mi
peniglen az rotbatatlant. Két példát hoz itt elő Sz. Pálnac
fzent Pál: egiket az pállya futókrul, maiikat az kőz-kt'’ lel,1<"a*
dőkrul, kikből meg teczic mit kellyen tartanunc az
Iftennec kegyelmeifegérul, es az mi chelekedetunknec érdeméről.
Az pállya futásban elfő dolog, az iutalomnac apályafutás
- ,.
, .
ban nalo dolauagy aiandeknac tel tetele, mellyet az a ki felloe,
tészen nem kőtelefségből teszi fel, fém tartozásból,
hanem chac io akarattyábol. Mert ha nem akarnáia
fenki űtet töruen fzerent nem keszerethetnéie reia,
hogy fel tegye. Es mikor fel tette, mindeneket hij
vgyan, es ingeri á fntáfra, auag az gyözködefre, de
fenkit nem kefzerét, hanem azt meg kialtattya hogy
azé lefzen az aiandéc, á ki előb éri á czelt, auagy
meg győzi az ü küzdő tarfat. Ezt haluán, á nyereféghez való remenségbe, fokán hozza kezdnec á
futáshoz es az győzkődéshez. A ki gyorfab, es eröfb
lefzen, annac iut á fel tetetet iutalom. A ki futni
fém akar peniglen, az még régen tutta, hogy neki
femmit nem adnac.
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No immár á kinec efet a iutalom, kinec köszön
heti az ü labainake, vag annac a ki atta. Bizony ha
efze vagyon inkab annac á ki atta. hogy lem mint
az ű labainac. Igaz hogy az ű labainac gyorfaságais
íegetette ütet, főt labai iramodasa nélkül foha az
iutalomhoz nem iuthatot volna, de megint chac
heiába futót volna, ha amaz iambor az ű io szabad
akarattyából ideién iutalmát nem rendelte volna á
gyors futáfnac. Eggyűt iar azért é kettő, hogy az
aiandec io akaratból rendeltefséc, es hog}7 annac
adafséc, á ki gyorfab a többinél.
Igaz igy vagyon dolga az Iftennec kegyelmes
lutalmunknac erdeme
Chriftns által. akarattyánac az mi io chelekedetinkel Christus vrunc
az ű fzent vereuel erdemlette es vette meg bűneinknec bocbanattyát, az iduöfséget es az öröc eletet.
Ez mind ezt á mi erdeműnc nélkül hirdettette ki az
Futni kel az apoftoloc által es igerte mi nekunc. De azonkőzbe
iduSfsegért.
aztis meg prasdicálta es praedicaltatta, hog valaki el
akaria ezeket venni, váltig igen fufson erette. Halhacza
mit monda valaki en vtannam akar iuni,
Mat. 16.
tagadgya meg magát, es vegye fel kerefztit, es köuefzen engemet. Halhacza megint mit mondatot fzent
Pállalis. Vefsünc le rolunc minden terhet, es körűHehr. 12.
lünc allo bűnt, bekeséggel való szenuedes által fufsunc az mi elönkbe vettetec győzködésre, nezuén á
mi hitűnknec szerzőiére es vegezoiére Jefusra, ki
mikoron vigaság vettetet volna eleibe, kerefztet
szenuede.
Röuideden: Chriftus ez világnac piaczárul, az
ű fzöleiebe hiuot minket, azt parancholta, hog}T
munkalkodgyunc a napi pénzért, es ha munkalkodunc meg adatic mi nekunc az meg igert bér.
A lizHósi a
Kerded immár, hogy az munka vtan meg fizet
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nekünc az Isten, kinec tartoznnc azt köfzönni, az chriftuinac
mi munkanknaké. Semmiképpen nem. Mert h a "a"mi
Chriítus az mi munkánc nélkül nem nyerte volna, nianká[>knac.
es nem igerte volna, nekünc chac heiába munkalkodnánc. Azért az iduüfseget, es az öröc bodogságot
annac köszönd á ki kefzetette, es igerte á ki io
akaratból hiuot minket az ű ízoleiebe, es erőt adót
hozza, hogy munkalkodhafsunc.
Annac okáért, noha az a mi dolgunc hogy fuf-A mi dolgunc
e i e l e
. , ,
i l
, . futás és gy 5zsunc, es gyozkodgyunc az íutalomert, de mégis kodés.
mindenkoron azt kel vallanunc, hogy íemmit nem
tehetnénc, femmi hasznát nem vehetnőiöc lem gözködesűnknec, ha az elöt az Chriítus az ü erdeme
áltál a mi erdemünc nélkül meg nem keízetette
volna azt a mit kerefünc. Mind az áltál im hallod, Bér is az 6róc
élet.
hogy az öröc eletet bérnekis neuezi az Euangeliom.
H id elő á munkaíokat, azt mondá á Yinczelernec
az cheledes ember, es tizeid meg nekiec az ü béreket,
mert az líten chac azoknac igerte, a kic munkalkodnac erette. es chac azoknac adatic, a kic futnac,
es küzdenec.
De ha mégis azt keuanod, bog ennélis niluabban
mondgyam meg: az öröc életnec iutalmát az mi
chelekedetünknec kellé tulaidonétani, vág chac az
Iftennec irgalmaísagánac ? imeízt ved eízedbe, hog Két féle Idvaebben é példa beízedben kétféle hiuatalrul teízen
vrunc emlekezetet. Egic hiuatallal á í'zölöbe hiuatunc, maíikcal az iutalomnac fel vetelere. Az ü
ízöleiébe hiuot az Itten minket tellyeíséggel chac az
ü meg mondhatatlan io voltából, nem tekentuen eg
makfzemnitis lem clielekedetinkre, íem érdemünkre.
De mikoron az iutalomnac fel vetelere fog hini,
akcor azt kezdi mondani az Vinczellernec. Hid elő
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az munkasokat, es fizefd meg nekiec az и kereket. It
emlekezic immár a mnnkarolis, kinec bére, az az
iutalma nagyon.
л kétféle
Ezt á fzent irásnac egyeb helyeiből iobban meg
bizonyétásoc! erthettyüc. Mikoron Chriftns az apoítolokat el küldé,
hog minden nemzetségeket hijanac az ü ízöleiébe,
azt mondá nekiec. El [menüén praedicallyátoc az
Mare. lő.
Euangeliomot minden teremtet allatnac. Nem fzól
ott íemmit az mi chelekedetinkrül, es érdemünkről,
mert ingyen hiuot minket az Ií'ten az anyafzenteghaznac társasagába, nem gondoluán azzal, á mit
az élőt chelekedtünc, vág io volt az, vagy gonosz.
De itelet napián kulőmben leízen á dolog. Mert
Mai. 23.
akcoron azt fogia mondani ä ióknac. Jönetec en
atyámnac aldoti, vegétec az ti néktec kefzettet
országot, mert ehezém es enné adátoc &c. Megint.
Mennetec el atkozot emberec az örőc tűzre. Mert
ehezem, es nem adatoc ennem. Itt immár latod
hogy az iutalomnac fizetésében emlekezic az mi
chelekedetíinkrülis. Mintha az mi chelekedetünkértis
Mint tartozictartoznéiec Uten minekünc az iutalommal. Vganis
jutalommal, tartozic, a mennyiből a mi chelekedetinc a szőlötőkénec az Chriítusnac, kibe oltattunc, gyümölchi,
es miért bog né Iften ellenségitül, hanem vionnan
ízületet fiaitul, az Cbriítus örökös tarfaitnl chelekedtetnec. Az Chriftuínac arczaiara néz az Iíten á mi
chelekedetünkben, azt tekinti meg, bog né mi chelekedtüc, hané az ü malaíztya mi uelünc.
igereti áltál
Tartozic azért az Iften nekünc bérrel, az mi
magát liftemchelekedetinkert, né ä cbelekedeteknec termeízet
ízerent való ereiéből, hané az ü igeretinec igaísagabol, mert mikoron a munkaíoknac bért igert, akcor
adoffa tőtte magát veile, Honnet imez következic,
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hogy az öröc élet aiandekis, béris. Aiandéc mert nem
kilömben tartozic velle Itten, hané chac azért hog
igerte. Bér mert fern igerte fém adga egebeknec,
hanem chac az munkalkodóknac.
Mit mondafz te erre? Azt vartá volna á mit
Efaias szól, hogy igaz iteletet tettel volna, es im eEzai. 5.
chac zaigafz. Sőt nem fzűnhetel meg ä mérges Bornemifszá.
. uste mérges
befzedektül, hanem á mint ez elöt el keízted moftis szitkai. ?
l'zitokcal töltőd bofzudat en raitá. Azt mondod, hog
io á futás, de Iften az ü fiában igerte á nereséget.
Ezt fuffad hog meg ragadgad á Jefus Chriftusban
tüt igeretet, kit ezerképpen el akar venni Шипе az
az ördögös Telegdi.
Meg mutatod bog azoc közzül való vág, á kic Sido módra
vrunc Chriftus ellen tufakodnac vala fzent Janóinak Üefem^eter.
Mert mint azoc, midőn nem tudnánac á niluán való
igafság ellen mit fzollani, atokra ereztéc meg nyelueket, es ördőngöfnec neuezéc á mi vrunkat, azonképpen chelekedel teis en veié.
De én chac az felelem teneked, hog ördögös nem Felelet a i'evagoc, sem á Jefus Chriftusban töt igeretet el nem 101' szilkanaakarom az emberektől vefzteni. Sőt mind azt vita
tom, es bizonétom, hog á mit Iften Ígért az й fzent
fiában, azoknac á kic az й akarattyat, chelekedic,
meg adgya. Touabba azt predicallö, hog az iduöfséget, es az öröc boldogságot anac (a Chriftusnac)
köfzönd a ki kefzettette es igerte, á ki io akaratból
hiuot minket az й fzöleiébe es erőt adót hozza, hog
munkalkodhafunc.
Azt mondod, hog fz : Pál meg tanét minket reia, a futás mi
es meg magarázza, mi legyen á mi pállya futálunc l,'sycn'
es hafártunc, midőn imefzt iria. Jól vitezkedgyel, 1. Tim. l.
hog meg őrizzed hitedet, es io lelkiesmeretedet Elfő
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az igaz hitnec őrzése, az vtan io lelki eímeret. Az igaz
bit peniglen mi legen azt irod hogy nem Telegditül
kel meg tanolni, mert ü arról hií'toricé l'zól, hanem
Ibidem.
ízent Páltul ki azt mondgya. Bizon dolog, bog á
Jei'us Chriftus á bunösöknec iduőfsegére iöt é
világra, kic közzül eggyic en vagyoc. Es mond a
l'zent Pál. Ezt méltó hog mindenképpen hozzanc
fzorechuc.
Két dologba
Bator vg legyen hogy é két dologba füg á pallya
íiiíás pal,ya~futás es á küzdés, á hitnec, es ä lelki eímeretnec
meg őrizetében, oroméit vefzem el'zt é valláft tuled.
De michoda a io lelki eímeret? Itt te azt el halgatod,
iollehet ennec vtanna nem engette Iften el halgatnod, hanem ki fakaíztatta veled akaratod ellenis.
loa. 3.
Holot imeízt irod. Az iduöí'ség chac ä Jefus Chriftus
halalanac erdeme áltál igertetet azoknac valakié
benne biznac. Ez penig egic pallyafutáfunc, es egic
küzdesunc, hog ezt é birodalmat kapliafsuc, es
\ í io lelki hozzanc kapcholhafíuc. Mafic hog é mellett is lelkiL'f,"eiet'
esmeretünkis legen iambor életben foglalatofoc
leuen.
E mind ió, es az irás fzerent vagyon. Ha á tied
ből ehez többet nem zauarnál, ezen meg alkhatnánc.
Enis azt mondom, hogy a hiuec futnac azoc tusákodnac, es hiúén iót chelekeduen, iambor eletet
viíeluen igyekeznec el venni á fel töt iutalmat.
Mini futot es
De lafsuc más helyetis ä ízent Pál irasánac, a
íodott szfpáf. h°l oly nyiluan fzól errul hogy vgyan tulaidon neuen
neuezi a futáft, es haríolaft, es minden homályos
ság nélkül meg beízelli, mint futót u, es mint harfolódot.
l. Cor. 9.
En vg futoc, vgymond, hogy bizonytalanul heaba
ne legyen, vg harsoloc, vgmint nem heiába veruen
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á izéiét, De meg enhétem az en teltemet, es rabság
alá haitom, hogy valamiképpen mikor egyebeknec
prredicalloe én magam íemmire kellő ne legyec. Yg Futás a tefiteczic, hog fzent Pál, az ű teíténec enhetesétis es tnéeske js®nyllt,~
rabság ala haitafat futáínac neuezi.
Touabba, azt mondgya, hog ä vegre fut effele
futál'sal, hogy bizontalanul heiaba ne legen. Tahat TSiztat az
chelekedct.
nem ketelkedőue ä mint te irod oda fel, hanem
bizonyofsa tefzi embernec fziuet az io chelekedetec
áltál való futás az őrőc életnec el vetelebe. Es houa,
mi végre futót legyen fzent Pál, auag egyebeketis
mire futtatót, aztis meg talallyuc az u Írásában. J o 2. Tini.
bait vittam ä futást el vegefztem, ä hitet meg tar
tottam. Touabba el tétetet ennekem az igafságnac
koronáia, mellyet meg ád nekem az vr ama napon,
amaz igaz biro. A koronára futót, ä vegre hogy el
veheffe az igafságnac koronáiat, es ebből biztattya
magát hog el vefzi mert iol gőzködőt, futáfát iol
uegefzte.
Mafut megint imigyen ir. Minden terhet es bűnt Szenuedés
le teuen, mellyec fzűntelen környűl fognac minket, nehrMs"1"1
á bekeséggel való fzenuedes által, fufsuc a mi
élőnkbe adatot pallyát nézuen á hitnec kezdőiére,
es el vegezöiere a Jefusra, ki az ű eleibe adatot
örömért, á kerefztfán ként fzenuede, á gyalazatot
meg vtaluán, es á királyi ízekben, az Iftennec iobbia
felöl ült. Ittes arra int minket, hog á fzenuedetefség áltál fuffuc á pállyat vgy a mint Chriftus futotta,
ki az ű fzenuedél'e áltál ule á királyi izekben, az ű
attyanac iobia felöl.
De mi fzűkség errűl fokát írni, ha tennen magad Áz io clielefem tagadod f-nem is tagadhatod, hogy á pally a hnúnVaz
futás á hitnec, es io lelki efmeretnec meg örizéfe, es,,roc él',,reTelegdi M iklós F elelete.
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az iambor életben, való foglalatofsag. Kiből vág
akarod vág nem, imez kőuetkezic, hogy á io chelekedetec altalis iutunc az őrőc életre. Mert ha futás
ä iamborsag terminuffanac czellyanac, es hataranac
kel annac lenni, á houa iut altala á ki fut. Euuel
kedig egyeb hatarat, es czellyat nem talalö, hanem
az őrőc életet. Kit mikor el erűnc es el uefzünc, meg
fzűnünc á futattuk
Historica
A hol azt irod, hogy Telegdi hiítoricé fzól ä hit
gyen. mi lL felől, igen meg chalatol magadba. Mert az hiftorica
fides, mortua fides. Mi legyen kedig á mortua, az az,
lac. 2.
meg holt hit, meg tanét minket reia fzent Jakab
monduan. A hit chelekedet nélkül meg holt. Hog
fzolloc én tahat hiftoricé a hit felől, ki mindenűt
azt irom es azt mondom, hog nem chac hinni, ha
nem iot kel chelekedni annac, a ki iduőzűlni akar.
Nem chac a bizodalom eleuenéti meg (a mint netalam te alétod) á hitet, hanem á fzeretet, az io es
kerefztyeni élet.
Sz Hál monNem tűrheted hog minden vntalan merget ne
dáfánac tol- okádnál ellenem, es hogy dagályodat tölthetted
clozása.
,
raitam, iaczodozol á fzent iráfsal, toldozuan, es íoldozuán gonofzul es hamifsan a fzent Palnac mon
datat, midőn imigen hurczolod. Mely hitet es io
lelki efmeretet nekic hatra vetuen, vefzedelmet
ízenuedtenec, kic kőzzűl vagon Himeneus, es
Alexander, es Telegdi Miklós, kiket (mond fzent
Pál) á Satánnac attam, hog tanollyanac, es karomlo
befzédet ne mondganac. Nem neuezet fzent Pal, fém
ott, sem mafut Telegdi Mikloít. Jól meg kellene tahát
gondolnod, hog mikor az iráfnac valamely helyet
citálod, tifztan es igazan vg a mint magában vagyon
őlgetes nélkül, hoznád elő, am az vtan magaraznad
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ofzton, húznád vonnád ä mint akarnad, ha egyebet
nem tehecz benne. De iol vagon, örömeit látom hog
meg mutatod meni böchülete legyen nallad az Itten
igeiénec, kihez néhol téfz, néhol el vefz benne a
mint immár ez elöttis kezedbe kaptuc.
Mit mondaíz többet Telegdi ellen. Imeízt, Telegdi тбь dSrgóazon igekezic, hogy az iduöíséget Itten aiandekianakis ielencbe Chriítus erdemenekis a te m unkádnemerdemenekis. Ez pedig merő hamiíság, Isteni károm
lás, es az vr Chriítus erdeménec gyalazattya, es a
hiueknec birodalmánac ellensége es karhozattya
kinec okát oda fel meg mondottam. Oda fel enis
valafzt tettem neked arra, á mit ott mondottál, most
chac mondod á mit mondafz, es nem bizonyétod.
Annac okáért pufzta befzededre nem tartozom fe
lelni, meg tanéta minket reia fzent Agofton, hogy Aiaudécis
mind aiandéc f-mind erdem az őrőc élet, es hogy
egyebe fér á kettő, hogy aiandékis legyen, erdemis,
miuel hogy azis aiándéc az io chelekedet, ä mélyért
az öröc elet iutalmol adatic, kinec nagyoh bizonsagáert mégis elő hozom vgan azon, íz : Agoftonnac
egy mondatat. Veruntamen quia et ipsa uita aeterna, i>e comipquam certum ejt bonis operibus debitam reddi, á ||!’"e et gra'
tanto apoftolo gratia dei dicitur, cum gratia non
operibus reddatur, fed gratis detur, fine ulla dubita
tione confitenduu ejt, Ideo gratiam uitam aeternam
uocari quia his meritis redditur, quae gratia contulit
homini. Beete quippe ipfa intelligitur, quae gratia Cur dicatur
in Euangelio legitur gratiam pro gratia, ideft, pro Sterna. "Ita
his mentis, quae contulit gratia.
Nem azt iria fzent Agofton, mintha azért mondatnéiec aiandeknac az öröc élet, hogy á mi erdemünc nélkül adatnéiec, hanem imezert, mert oly
8*
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érdemekért adatic, mellyeket á keduu, az Iftennec
nialafztya adót embernec.
Vallód hogy í'zükseg á munka, es hogy nagy
Kiknec kedues chelekefizetése
lesz ä munkánac. De arra inted az oluafot,
detec Iften
előtt.
hogy iol eí'zébe vegye, hogy ä kinec Itten meg kegyel
mezed bűnöket meg bochatta, es az öröc eletnec
kunyuébe neueket be irta, ingen Chriítusert, azoknac munkáioc kedues, es á fizetesis chac u neüebe
letzen.
Ita ejt domine Petre: Ygy vagyon á mint mon
dod, mert ezec az vionnan fzulöttec á kikrül most
fzollafz. Enis kedig az vionnan fzulötteknec chelekedetekrul iroc. Azis igaz hogy chac Jetus neuében
létzen á fizetés. Es azért fizet nekunc Itten ä mi
munkánkért, mert á Jetus neuében vadnae.
A mi érde
Meg fizetödic (azt irod) ä munka nagy béuen, de
mimé Chrifnem
az u érdemébe, hanem ä Chrittus erdemebe.
lus érdeme.
Chrittus erdeme a mi erdemunc, mert miképpen ű
loan. 7.
egy az atyáual, azonkeppen mies eggyec vagyunc ű
velle, és ü chelekedic mi bennünc. Nemis kulömben
erdemes á chelekedet, hanem chac vgy, a mint ü
Mint érdemli általa löt. A ki egy óráig miuele a fzölöbe ha annac
és mint nem
érdemli a mi munkaiát uefzed, nem chac ollyan keues munkáért, de
munkanc.
bátor nap eftig faradot volna, tem erdemleneie az öröc
eletnec egy pénzét. Miért? Mert azt betzélli ízent
Honi. 8.
Pál. Hogy nem egyenlöc é moftani idönec nyomorusági, á iouendö dichoféghez, Mely meg fog ielentetni mi hozzánc. De más keppen meg érdemli. Ha
kerded mint, meg mondom, maga ez elöttis meg
mondottam, á fzegötségböl, az Ígéretből, mert öröc
életet igert az u fzent fiába azoknac a kic iot chelekednec. Ados tahat vele hogy azt adgya.
Kirul hallyad mit ir fzent Agofton. Audi illum
ln Psalm. 83.
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iám exigentem ueritatern. Primo ergo in q u it : M iferi- 1. Tim. 1.
cordiam confecutus fűm , qui primus f u i blafphemus, i Tini. 6.
et perfecutor, et iniuriofus: Sed gratia dei fu m id
quod fu m . Poftea dicit, cum paffioni propinquaret:
Bonum agone certaui, curfum confummaui, fidem
feruaui, fupereft mihi corona Juftitiae. Ille qui tri- ibidem.
buit mifer icordiam, feruat im itate. Vnde Jeruat
ueritatem ? Quam reddet mihi dominus in illa die
Juftus iudex. Indulgentia donauit, corona reddet.
Donator eft indulgentiae, debitor coronae. Vnde debi
tor? Accepit aliquid. Cui debet aliquid deus? Ecce
uidemus, quia tenet eum debitorem Paulus, Confecu
tus eft miferi cordiam, exigens ueritatem. Reddet mihi
inquit, dominus in illo die. Quid tibi reddet ? N ifi
quod tibi debet. Vnde tibi debet? Quid ei dedifti?
Quis prior dedit illi & retribuetur ei. Debitorem Deus donadominus ipfe fecit fenori accipiendo, fed promittendo, u*'"deíitóiNon ei dicitur. Redde quod accepifti, fed redde quod coroniepromififti. Mifericordiam mihi erogauit, inquit, ut
faceret me innocentem. Nam prius f u i blafphemus ei Quomodo
iniuriofuf, fed ex illius gratia factus fu m innocens. bUoremfeok'
Ule autem qui praerogauit mifericordiam., negare
poterit debitum ? D iligit mifericordiam et ueritatem,
Gratiam et gloriam dabit. Quam gratiam ? n ifi de
qua ipfe dixit, Gratia dei fu m id quod fum . Quam
gloriam ? nifi de qua ipfe dixit, Supereft mihi corona
iuftitiae.

A latrot veted például, kirül azt befzélled hog л lator is
femmit nem munkalodot, az élőt ollyat, ki áltál az mnnka,üdot'
öroc eletet erdemlette volna. Ygy vagyon, hog a
meg teres elöt nem munkalodot, és nem erdemiet
femmit, de á meg térés vtan munkalkodéc. Mert
minec vtanna fziuéuel hit volna á meg igazuláfra,
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nem chac bizakodéc, hanem fzaiáual vallaft ton az
Rom. 10. iduófségre, kőnyórge, fohaízkodéc. Ygy viue ofzton
be vriinc utet á paradichomba. Nem erdemlette
volna azt írod lem az u valláfa, fém konyorgéfe,
hanem ehac á Jefus Chriítns &e. Jól mondod azt,
ha ezted mit mondafz, Chriftus erdemlette, es az ü
kedue atta, á meg tért es kónyőrgo toluainac: főt
aztis u atta, hogy meg tért és kónyorgót.
Nem a gyaEzec vtán vionnan megint mind azt uitatod,
repetaiafsai* hog i°t kel chelekednunc, de nem azért, hog annac
lefzen meg a általa variuc az oroc életet, mert chac á Jefus
dolog.
ioa. 3.
Chriftus halalánac altala igertetet azoknac, ualakic
beiie biznac. Jóllehet meg feleltem erre teneked
immár egynehanfzer, annac okáért rnoft nem fzukség volna felelnem. De ottan mégis felelec, es azt
mondom, hogy á mely Chriftus fzent Janofual az ü
benne hiuőknec igére az örőc eletet, vgyan azon
Mai. 25.
mondgya eztis fzent Máténál. A kic iot chelekedtenec az örőc eletre mennec. Mint kellyen kedig azt
ertenünc, bog néhol az hiuőknec, néhol á chelekedokuec igéi*tetic á mennyei bodogság, meg tanét reia
G á l. 5.
fzent Pál, mikor imigyen ir. A Chriftus Jefusban
fém á környulmetelkedés, fém á kornyulnieteletlenség nem hafznál, hanem á hit hafznál, mely a fzeretetnec altala chelekedic.
Az oroc .leTouabba imefztis mondom, mint oda felis monciieiekedni. dottam. hogy á vegre kel iot chelekednunc, hogy
azertis variuc az oroc életet. El hagyom itt az irafnac helyeit, mellyekcel ez elot vgyan azont bizonyeMai. iá.
tottam. De azokhoz többet hozoc elő. Azt mondgya
Chriftus, hogy vannac ollyac, kic meg herélic mago
kat, az az fzuzefséget tartanac az mennyeknec orfzagáert. Chelekedet hifzem a fzuzeség, mellyet ä
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mennyeknec orízagáert kel tartani, azt ielenti a mi
vrnnc.
Szent Pal igy ir a Galatabelieknec. Jót cheleked- Gál. ü.
uen meg ne fogyatkozzunk Mert mikor annac ideie
lefzen, aratunc ha meg nem fogyatkozunc az io
chelekedetben. Ezis azért iut, hogy á io chelekedeteket gyakorolijuc, mert hafznat vefzüc á más
világon. Mafut megint ezt mondgya. Dichekedünc ti 2. Tefs. l.
felőletec az Iftennec fzent gyülekezeti elöt, az az, á
ti türeftec felöl, es á ti hitetec felöl, minden haborusagtokban es nyomorufagtokban, mellyeket fzenuedtec, az Iften igaz iteletinec peldaiára. Hogy meltoknac talaltafsatoc az Iftennec orfzagára, mellyert
fzenueditec ezeket. Ittis azt befzélli, hogy a hiuec
az Iftennec orfzagáert fzenuednec, ä vegre, hogy arra
meltoknac talaltafsanac.
Ezechez hafonlót oluafoc, a fidokhoz iratot leue- Hebr. 11.
lebenis. Hitnec altala hiuattatuán az Abrahám
engede Iftennec, hogy el menne a helyre, mellyet
örökségül veendő vala, es ki menüén nem tudgya
uala, lioua menne. Hitnec általa lakéc az igeretnec
földén, vgymint idegen, es lakéc latorokban Ifakcal
es Jákobbal, kic vgyan azon igeretnec valánac
örökösi. Mert a varoft varia vala, melynec fondamentomi vannac, melynec meftere es eppetöie az
Iften. Hallod vgy teczic, hogy Abrahámis ki á hit
nec altala meg igazult vala, azért volt engedelmes
Iftennec, azért miuelte á mit Iften parancholattyára
miuelt, mert várta az vrnac varasát, az menyországot.
Ytanna uetem az iras helyeinec á fzent Agofton in Psalm,
tanetasátis. Ki még imigyen tanét minket. Miclioda
0
az, bog nem tudgya a te bal kezed, mit miuel a te
iob kezed? Imez, bog midőn iot chelekedel, az öröc
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eletért chelekedged. Mert ha é földön azért miueled
á io chelekedetet, hogy é földiekcel béuelkedgyel,
ottan tudgya a te bal kezed, mit miuel á te iob
kezed. A iob kezedbe ölgyéte á bal kezedet.
Nem miuel femmiert egyebert, hanem chac az őröc
eletert. Azért miueld es bátorsággal miueld, mert
azt párán eh olta I f ten. Ha chac emberi dologért es
é ielen való eletért miueled á mit miuelfz, chac bal
kezed chelekedic.
Az vallya fzent Agoíton, ä mit te tagadez Bornemifsza Peter, hogy az öröc eletnec meg találásá
ért kel iot chelekednunc. Azt adgya elönkbe, hogy
Mut. le. Iítenis vgy parancholta á io chelekedetet. Ki igaz,
mert Chriítus mondáía ez, hogy ha be akarfz az öröc
eletre mennyi tarch meg a parancholatokat. Éhez
hafonlatoft ir in praefatione enarrationis P fal: 31. &
Píal: 93.
Nem chac
Azt irod, hogy chac ferkengetes az, midőn bérerkensetés
a/, iiiwiom-nec neuezi, es mint iutalmat vgy igeri Chriftus az
мае ^eréfe.
e]e^e^ hogy az igerethez kepeit, ne reftelkedgyenec á hiuec az vrnac fzolgalni. Mondod, de nem
bizonyetod, hanem valami akaíztofátul fzakat embernec peldaiat hányod veted. Hol oluaítad, kitül vőtted,
auagy az irálnac mellyic helyéuel erőfséted ezt é
magyarázatot, hogy chac ferkengetes ? mert ha
magadtul mondod, neked bizony chac aniet hifzec,
mintha Terentius mondanáia. Mutasd meg azért
valakinél, hogy vgy kel erteni azokat az igere
teket.
Vgy vagyon, hogy ä iutalomnac igereti edefgeti
es ferkengeti á kerefztyeueket á io chelekedetékre,
de nem hamis az Iften, hogy chac igernéie es meg
nem adnáia á fel ferkenteknec azt á mit Ígért.

HARMADIG R ESZÉ R H L .

121

Iutalmat igert, bért igert. Nem tagadhattyuc tahát
hogy aztis ád.
A gyermekeknec peldáia, hogy noha ükét illeti a gyermcattyoknac öröksége tőruefzerentis, de azért mégis dafjl'ui. pß*
ferkengetic őket a fzulec azt fogaduán, hogy vyonnan nekic liadgyác ha ióc lefznec, es ki vetic belőle,
ha fzót nem fogadnac. Semmit nem tefzen mi ellenűnc. Mert vgy vagyon, hogy á vérnec fzarmazáfa
ízerent, reiaioc fzallando volna, mind az által, nem
elég az arra, hogy bizonyoíoc legyenec benne hogy
reiáioc ízal. Mert meg engedi ä tőmén a ízüleknec
hogy refzetlenné tegyec, magzattyokat az ü ioszagőkban, ha ahoz nem tartyác magokat, á mihez tartani
kellene. Annáé okáért, a vérfzerent való fzarmazáfhoz ezis kel, hogy ióc legyenec ä gyermekec, es ha
ióc lefznec, vgy tudhattyác, hogy valóba őuec az
örökség. Mert vgy nem rekefztheti ki őrőkíegéböl a
fiat az atya, ha okot nem ád reia hogy ki rekefztefséc.
Azt mondod, hogy nekűnkis vgy vagyon dolgunc
Iítennel, mint á gyermekeknec attyokcal. Mert ter
űén fzerent, es Itteni igafság fzerent, moftis azoke
az őrőc élet, kiknec meg kegyelmezet Itten fzent
fiaért, mindazáltal, noha őuec, mégis elő tzamlállya
Itten, az őrőc eletbe mely foc íóual fizeti meg á mi
kichin fzolgalatunkat.
Vallom énis, hogy őuec moítis, de chac remen- Mint légyen
ségbe. Mint ez élőt meg bizonyétam. Es a mint J^nfógbe °
fzent Pál iria, hogy az Iítennec kedueből meg iga-az 5r8c él,,tzuluán, remenség fzerent vagyunc örökösi az őrőc
eletnec, Őuec, de nem oly bizonnyal, hogy el nem
veízthetnéec. Sőt el vefzthetic es fokán el vefztic, Tit. 3.
miképpen fzent Pál iria nemellyekrul, hogy egyfzer Hebr. (>.
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meg vilagofetattac, es meg koftoltác á mennyei
aiándekokat, es refzesültenec á fzent lelekcel, es
meg koftoltác az Iftennec io igéiét, es á iöuendö
vilagnac iofzágit, f mégis el hanyotlanac, magoknac
efmet meg fefzetic az Iftennec fiát es meg chufollyác.
Kikről touabba azt mondgya, hogy lehetetlen hogy
meg vietafsanac a meg teréfre.
Ertede mit befzel? Tauul eshetic ám meg az
Kic uehetic oi’őc eletnec örökségéiül az, ha el hanyatlic. Tauul
rént^az 5r6c mondom, mert ha meg nem uiulhat, es meg nem
eletnec oroe- térhet, бгбкбз sem lehet. Kic vehefséc el kedig letel
fzerent, a meg igert aldomaft az öröc eletet, vgyan
ottan meg mondgya fzent Pál imillyen példa befzedben.
Mert á fold, mely az u reia iöuö eföt gyakorta
be ifza, es hafznos fűét teremt azoknac, a kic űtet
miuelic, az meg aldatic az Iftentul. De á mely touifseket es boitorianokat teremt, liafzontalan az, es az
átokhoz nem mefze, melynec vege erre megyen,
hogy meg egettefséc.
Nem elég hog á fold az esőt be igya, hanem azis
kel hozza, hogy io fuuet teremien, es vgy aldatic
meg. Ez fém elég ahoz, hogy létéi fzerent örökségül
biriad az бгбс életet, hogy egyfzer az Iftennec lelke
adatot neked, es meg igazottal, az Iftennec ingyen
való aiandekiabol: de ezis kel hozza, hogy teis io
gyumolchot teremch.
Mihez kei
Szent Peteris halgafsacza mit keuan azoktul, kic
unf'maJo-'az Adomáit örökségül akariac birni. Annac fölötte,
adomáit aZm^ndűyaian eggyefec legyetec. Egiteknec faion á
örökségül maftoknac nyaualyaia. Az atyafiui fzeretet legyen
akarják birni,
,
T
,
.
bennetec. Legyetec irgalmaioc, embersegesec, gonolzt
gonofzal meg ne fizefíetec. Szitkot szitokért ne ad-
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gyátoc, hanem vifzóntag alduán. Vg mint kic tudgyatoc, hogy erre vattoc hiuatuán, hog az aldomáft
örökségül biriatoc.
Latodé mit befzel ? Hiuatalofoc vagyune vgan az
örökségre, de azt el nem vefzüc, ha iót nem chelekedünc, azért int minket azokra ä io chelekedetekre,
mellyeket elő fzamlala. Ki meg teczic chac ahbolis,
á mit ingen maid vtanna vét ezeknec monduan.
Mert á ki akaria fzeretni az életet, es látni az io
napokat &c. Tanozzéc el á gonofztul, es chelekedgyec iót &c. Szeretede es keuanode az életet?
akaródé amaz io napot látni, mellyen ízent Pál az
igafságnac koronaiat vária vala ? Tauozzálel á gonoíz- in Hja die
túl es chelekedgyel iót. Arra chelekedgyél, hogy el- *"
*'
heí's, hogy lathafd az io napot. Mert bizon henelue
el vefzed á meg igertetet örökséget.
Éhez hafonlo ä mit a Colofsisheli fzolgaknakis c0|0fs. 3.
irt l'zent Pál. Valamit miueltec, vgmond mindent
íziuetec fzerent miuellyetec, mint az vrnac fzolgaluan, es nem embereknec, es tuduan, hogy az vrtul
vefzitec az örökségnec iutalmat, Ittes á iót miuelőknec az az, chelekedöknec igeri az örökséget. Jutal
mul kedig. Miképpen hogy máfut á gonoíz eletü- Ephes. r>.
két kirekeízti belőle.
A Romabeliekhez iratot leuelébe kedig, azt he- Rom. 8.
Izélli, hogy, vg vagyune az Iítennec őrökőfi, es
Chriítuínac örökös taríai, ha egetembe ízenuedünc
ü velle. Mi vegre? hogy egetembe dichöeteísúnc.
Keízeretetém errül eg keueíse beuebben fzollani,
minél hog immár ketízeris vetetted elő, hog moítis
az vionnan ízülötteké örökségül az őröc élet mintha
abból á következnéiec, hogy tahát nem adatic iutalmul á io chelekedetért. Nem kővetkezic, mert mienc
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remenségbe, de létei fzerent vg tefzüc mienke ha iól
élűnc.
Bornemifsza
E nag dolog, hogy váltig igen kerülőd vgyan, de
me s 'n;Hlan i , nem kerülheted, hanem kefzerettetel meg vallani,
hogy mi^bé-jjjji noha cpac Chriftus erdeme az orőc élet, ü iuélet.
talma, ü bére, de u benne mi bérünknekis mondhattyuc, f mégis nem akarod hog vg váriuc mint
bért. Ha az, miért nem varhatom vg mint azt ?
Miért monMert nem azért mondatic bérnec (azt feleled
datic bernec,
Bornem ifsza erre) hogy a mi chelekedetinkért adatnéc, hanem
magyaiazattya
szerént. }10gy béuen meg fizetődic az őrőc eletbe, minden
munkanc. Jeles Etymologya. Bér mert Beun. Nem
Merces a
í'okcal kilömb, mintimez. Tormentum Torma, vgyan
merendo.
ki liafad belőle. Vallyon ä Deac ige merces, honnét
auag mitül mondatic? á merendő, ejt enim praeBér magya- mium quod datur pro labore feu ftipendio. Hát mire
rúl, mert érdemellyuc. nem azért bér magyarulis, hogy erdemlyuc vala
mit? Hanem ha más ertelme vagyon Magyarul más
Deákul, más Tótul, más Németül, az iráfnac, kit te
fém mernél mondani, mert vg nem eg, hanem íoc
féle volna á kerefztyeni tudomány.
I'éternec
Improprie bér, aztis befzelled. Igen chauargafz,
cliauars:áfa.
es igen tetouafz, de nem fzaladhacz fohoua az igafság élőt. Bér azt mongya az irás. Hogy kedig improprié, te tefzed hozza. De nem talaltam én lem az
Iíten igeiébe, fém á regi fzent Doctoroknac irafokban ezt az igét, annac okáért mig meg nem muta
tod vag ä Bibliaban, vág á fzent atyáknál, addig
tarch magadnac.
Bornemifsza
De laísác á kereíztyen oluafoc, minemű fabulakfabulái.
cal bizonyetod á te vallafodat. Azt rebesgeted, hogy
mikor egy király fzaz foréntot adatot egy parafztß uilágon nac, hogy aiandekon egy nagy répát vit neki. Es
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mint Mathias királynál beízéllic hogy egy ízegeny men i rci|«iisitoriát irnac
domine Mathiánac oskola meíternec, egy tál kapoíz- mindaual
találnád
tas hűiért nag vrasagot adót, az egy répa nem er fém
meg ezt a
de mlette volna á 1‘zaz foréntot, lem az egy tál étec Mathias
király donaa tiz kő varat, ízinten vg nem mondhatyuc bérnec tióiát. L)e
hogy Iften
az örőc eletet hanem ha improprie.
dónál, es ád
Halláde, kilöm á répa Г ä kapoíztás hús az Ilten az io chelekedetért, azt
íiainac io chelekedeteknel. A Répa chac Répa, a megtalályuk
a sz. Írásban.
kapoíztás hús chac kapoíztás hús. De az mi io chele- Nem
illic ide
kedetünc, nem chac mi munkánc, hanem a mi ben- fém a répa,
fém a káposz
nünc lakozo Iítennec alkománya, ü dolga, u kedue, tás hús.
ü aiandéka: A léleknec gyümolche, azért erdemes.
Miért futcz illyen igen a bérnec, iutalomnac es Az Luterec
is élnec a
erdemnec neuétul, ha Kemniciuíís ä tob nem Euan- bérnec, juta
lom nac és
geliculokcal egyetembe, oroméit él vélle ? Nem chac érdem néc
azért kedig, hogy béuen adatic az őrőc életnec iu- neuénel.
talma, hanem azértis, hogy Iften azt lógatta, hog
Chriltusért iutalmazza a mi io chelekedetinket. Es
miuel hogy nem á heuolkodóknac, vág gonoízul
chelekedöknec, de azoknac adatic, a kic munkalkodnac az vrnac izoleieben. Kirul igy izéi a te
Kemniciuíod.
Ivemnicius
Sed in reconciliatis pof-tea hona opera cum pia- 2 1 0 ' *' fo1
ceant fide propter mediatorem, habent praemia fp iritualia et corporalia in hac uita, et poft hanc u ita m :
idipie, ex gratuita promifsione d iu in a : non quod deus
propter perfectionem et dignitatem no/trorum ope
rum, f it debitor, fed quia ex mifericordia et paterna
liberalitate, propter Chrijium prom ifit Je praemijs
ornaturum, quamuis inchoatam, languidam, imper
fectam et inmundam filiorum J'uorum in hac uita
obedientiam. E t illae promiisiones debent in renatis
excitare Jtudium bona operandi. Inde enim intelligi-
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mus quam grata patri coelefti f i t filiorum qualiscunque
illa, quam fp iritu f ancto ducente in hac uita Juh hoc
corruptibili onere carnis inchoant, obedientia: ut
quam praemijs et fpiritualibus, et corporalibus, quae
fu a dignitate non meretur, ex gratia 8: mifericordia
propter filium ornare uelit. E t in hanc fententiam
noftri etiam ä uocabulo meriti non abhorrent: Sicut
etiam patribus ufitatum fu it. Praemia enim promit
tuntur ex gratia et mifericordia : non tamen dantur
Apologia
otiofis uel male agentibus, fed laborantibus in uinea
A°igusiana\ domini. Atque ita in Apologia con fefsionis Auguftavittenber
nae>
Gonfefsione Vittembergenfi, et in alijs noftrogensis.
rum scriptis u fw p a tu r uocabulum meriti. Hoc modo,
et in hanc fententiam proponimus in noftris Ecclefijs
scripturae fententias, de praemijs bonorum oporum,
1. Tim 4. Pietas ad omnia utilis eft, habens promifsiones et huius et futurae uitae. L u c : 14. Retribue
tur tibi in refurrectione iuftorum. M a t: 5. Merces
ueftra copiofa erit in coelis, M at: 10. Non perdet
mercedem fu a m G al: 6. Bonum faciendo non fa tig e
mur, tempore enim fu o metemus non defatigati. E ph:
6. Scientes quod quisque fecerit boni, hoc reportabit a
Deo. Heb: 6. Non iniufius eft Deus ut obliuifcatur
operis noftri, et dilectionis, qua miniftratis fanetis
2. T efsa: 1. Si tamen iniuftum eft apud Deum, retri
buere tribulationem ijs, equi tribulant nos, et nobis
qui tribulamini, requiem etc. E t plena eft feriptura
talium promifsionum, de fpiritualibus <£ corporalibus
praemijs.

Boruemifszálenfése.

Miért nem altallod tahát azt Írni, hog hamis, es
еёе^ izent iras ellene Izol annac, hogy azért
mondom az őröc eletet nem chupa aiandéknac,
hanem bérnekis, minél hogy á mi chelekedetinkés
az

erdemlic. Ha meg teczic mind Kemniciusbol Г mind
azokból, mellyekrul ü emlekezic, hogy vg aiandéc,
hogy mind az áltál ä mi chelekedetinknekis iutalma,
erdeme, es berni adatic a munkafoknac, az Iítennec
igeretinec ereiéből, Mely Iften (a mint Melanchton
mondgya egüt) kőteléffe tőte te magat nekunc, es Locis com.
adofsá azoknac á kiknec, íemmivel nem tartozic
vala, az igeretnec általa.
Midőn meg holtáé volnánc, Iíten chac az u f z e n t iftennec кб- T i
1
1 . fzonűnc minnanac altala elelzte meg minket, es chac neki dent.
kőfzönhettvüc hog élunc, f-nem chac azt, hanem
imefztis, hogy oly életet élunc, mely vt az őrőc
eletre. Annac okáért noha gratia, mind az áltál
merceíis az őrőc élet. Es noha merces, de gratiais.
Miuel hogy a mint fzent Agoftontul meg tanulóé,
az io életis, melynec iutalma az iduőfség, gratia.
Nem volna fzukség minduntalan, főt néhol chac
fél leuelenis kétezer mutogatnod a mit fzent Pál ir
R om : 4. Mert oluafta talam fz : Hieronimus oly
gyakorta fzent Pált, mint te, de ám meg mondám
oda fel, hog kilőmben magarazza u te nalladnal azt
ä heit. Es hogy az á magyarázat nem öue hanem
tulaidon fzent Pálé, mint a bőtuböl meg teczic.
Az őrőc életben hog foc á iutalom, hogy min- Soc a imai
i
i i• i
i
/
• i
i
lom ciz oroc
dennec eleg adatic benne, es nog minden ember meg életbe,
elegfzic az ü dichőséges rendibe, igaz. De ezis tagad
hatatlan, hog az egy őrőc eletben, kilömb lefzen ä a fzenteknec
l'zenteknec az ü erdemek fzerént való iutalmoc. Kit ^пГ'аauf*'
en meg bizonyetottam, es im hallyad miképpen ^ 1а|пЛ :(. az
bizonéttya fzent Agoftonis, az irálnac vgyan azonéíétbe, nem
helyeinél, mellyeket mi elő hofztunc.
Quid ergo fib i uult ingűit, iíle denarius, gui
opere Vineae terminato, aequaliter omnibus reddetur,
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fin e ijs, qui á prim a hora, fin e ijs, qui una hora
operati fu n t? Quid utique n ifi aliquid fignificat, quod
omnes comuniter habebunt, ficuti eft ipfa uita aeterna,
ipfum regnum caeloru, ubi erunt omnes, quos Deus
praedeftinauit, uoeauit, iuftificauit, glorificauit ?
oportet enim corruptibile hoc induere incorruptionem,
et mortale hoc induere immortalitate. Hic eft ille
denarius merces omnium. Stella tamen ab ftella
differt in gloria, fic et refurectio mortuorCi. Haec
fu n t merita diuerfa f anetor Ti. Si enim coelum signifi
caretur illo denario, nonne in coelo effe omnibus eft
commune Jyderibus ? et tamen alia eft gloria Solis,
alia Lunae, alia ftellarum. S i denarius ille profani
tate corporis poneretur nonne cum recte ualemus omni
bus membris est communis f unitas, et ipfa f i ufque ad
mortem perueniat, pariter et aequaliter omnibus in eft ?
E t tamen posuit deus membra fingulum quodq. eorum
in corpore prout uoluit, ut nec totum f i t oculus, nec
totum auditus, nec totum odoratus: et (juicquid eft
aliud habet fu a m proprietatem, quamuis aequaliter
habeat cum omnibus Janitatem : Ita quia ipfa uita
aeterna pariter erit omnibus f ancti, aequalis dena
rius omnibus attributus eft. Quia uero in ipfa uita
aeterna, diftinctéfulgebunt lumina meritorum mul
tae fu n t manfiones apud patrem : ac per hoc in dena
rio quidem non impari, non uiuet alius alio pro
lixius; in multis autem manfionibus honoratur alius
alio clarius. Tomo. 6. de Sancta Virginitate, ca p :
2 6 . In eandem fententiam lege plura ibidem cap:
2 7 . E t de uerbis domini in E uang: J o a n :
Serm: 59.
A praediacionac vége.

Imigyen vegefztem el á íeptuageíima vasárnapi
prsedicatiot.
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Végezetre, liolot azt mondgya Chriftus, hogy az
clj'oc el ueuén az egy egy pénzt, zugodnac uala az
cheledes ember ellen m onduán: E z utolfoc chac egy A ziigodáft
mint kel ér
óráig miueltenec, mégis egyenlokce teaed ükét mi hoz- teni.
zánc, kic az napnac terhet es heuet uifeltuc. Nem vgy

érchazt, mintha az boclogoc kőzőt irigyfeg lenne,
anagy zugodás, hanem hogy az Ií'ten oly nagyra
bochűli az ű fzent fiáért az kerefztyen embernec
egy keués szolgalattyát, es oly béuen fizeti meg
munkáiat, hog ha az emberec kőzöt, ualakinec ollyan
béuen fizetne az ü vra, maid irigykedni fognánae arra
á töb fzolgác. De ezt az Iíten az fi fzabad akarattyábol es io voltából miueli. Azért ha valaki azt
aletanáia hogy nem iol teízi, alnoc Izémé volna
annac, mert alnoc es hamis iteletet tenne vra felöl.
Mi adgyunc halat róla az mi vrunknac, hog
minket az fi fzőleiebe hiuot a piaczrul, nemis fzünic
minden időkben hini munkátokat, kiknec mikor
ideie leízen, az u igerete ízerent, beuíeges fizeteísel
meg fizeti munkaiokat.
Ez lem teczic teneked, mert igy irfz felölle. Nagy Bornemifsza
kiket ért a
raualz magyarázat ezis, es nem illic a példához, zugodokon.
mert á zugodoc nem á bodogoc közöt leíznec, kit el
halolfz, hanem bal kéz felől. &c.
En raualzul nem magyarázom az Euangeliomot, Mi legyen a
rauasz ma
hanem hiúén es iamborul. A magyarázza raualzul, gyarázat.
á ki magátul gondol valami oly magyarázatot, mely
a bőtűhöz nem illic. Hiízem Istent kedig, hogy
lenki nekem azt kezembe nem kapia, vgymint ki,
nem magamtul gondoltam a mit Írtam, hanem
köuettem abban ízent Agoftont, ki azonkeppen Sz. Ágostonnac magya
magyarázta á mint én. lm chac mólt hozom elő néki rázata.
egy mondáfat, melyből meg teczic, hogy mind azokon,
lelegeli Miklós Felelete.
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á kic nap éltig munkalkottac volt, f-mind azokon á
kic egy óráig, á boldogokat ertette, f-nem á bal kéz
felől valókat.
Szt. Gergely
Ezenképpen ízet Gergelis, ki igy ir erről : E u n d e m
Пот. ы. d e n a ri u m a c c ip iu n t, q u i la b o ra u e ru n t a d u n d e c im a m
( quem e x p e c ta u e r m t toto d e fid e rio ) et q u i la b o rauer u n t a d p r im a m , q u ia aequalem u ita e aeternae re trib u 
tio n e m f o r t i t i J u n t cu m his, q u i ab in itio m u n d i u o ca ti
fu e r a n t, h i q u i in f in e m u n d i a d d eu m u en eru n t.

címfoltomus

Arany fzaiu fzent Janóinál kedig aztis meg talá
lod, á mit ä zugodáfrul Írtam. Hogy nem úgy kel
azt erteni, mintha azoc kőzőt, á kic egy aránt el
vefzic a napi pénzt, zugodas lenne &c. Mert arrul
efzt oluafom u nalla. N o n oportet ea quae in p a r a 
bolis f u n t fe c u n d u m to tu m quod d ic itu r in u e ftig a r e ,
f e d in tentionem , p ro p te r qua co m p o fita e ft in tellig ere,
et n ih il u ltr a J c r u ta r i. N o n ergo in d u c it, u t o fte n d a t
a liq u o t in u id ia efl'e m orfos, sed u t oj'tendat, hos ta n to
p o tito s efse honore, quod et in u id ia m a lijs poterat

л

generare.
a bal

felől valoc nem munkalkottanac femmit az
.
,
_
Iften fzőleiébe, azt veti ízemekre á bíró. Éheztem,
lóbeii.3 SZ0" vgymond, es nem attatoc ennem &c. Aual dicheMat. 25.
kednec vgyan öc, hogy ott miueltec monduan. Yram
Mat. 7.
nem de á te neued áltál prophetaltunke? &c. De
hazudnac, es annac okáért igy fzól nekic az vr.
Soha nem efmertelec titeket, tauozzatoc el en tülem
mindnyáian kic hamifságot chelekettec.
л példához
Nem illic á példához azt hefzélled az en magyaí!“
razáfom. Sőt uigenis hozzá illic, de á tied nem. Mert
111а Ц у а Г о А а fomá példába á vagyon, hogy mind az elsőc, mind az
vtolsoc el vettéc a bért, á napi pénzt, es a meg igertetet iutalmat, kit el nem vefznec á bal felöl valoc.

bal felöl
valóé nem
munkalkot-
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Nam teis azt mondod az vtan, mikor á te praedi- Bornemifsza
catiod elöt rouid magyarazattyát irod az Euange- Ináénál!'
liomnac, hogy egyaránt fizetet az elíoknekis mint az
vtolíoknac. Es meg atta nekic, á mibe meg fzegódet
volt vellec. Azt peniglen nem mondhatod, hogy a
bal felől valoknac, egyenlő fizetéfec lenne á iob
felöl valokcal, mert ezeknec őrőc tűz, amazoknac
öröc élet es bodogság adatic. Es egy kenefsé annac
vtanna, megint azt ielented, hogy á ki nag kelen
tért volna mégis, mint Magdolna, Zachaeus, Mate
fzent Pál auagy ha cliac egy oraual halala élőt, mint
amaz toluai, fzinten azon őrőc elettel fizete neki
mint ä ki kichinfegétűl foua Iftenes eletben neuekedet, mint Dauid, fzűz Maria, Jofeph, Simeon, es
tőbbec.
Ez eggyűt iar az én magyarazafommal, Mert énis
azt irom, hogy az elíoknekis kic reggeltől, az az,
gyermekfegektűl foua, az vtolfoknakis, a kic kefeb
ben mentenec az Iften fzőleieben, mindeniknec azon
őrőc élet adatic, mellyet fólia nem véíznec ä bal kéz
felöl valóé.
Ez volna am a czafolas, ha efzedbe vennéd, péiernec
hogy á mit eggyűt vallafz azt mafut tágadod. Midőnczafolafaen ellenem harfolodol, ellenkedéfnec es vifzauonyáfnac okaiért, es hogy eggyűt ne iáry mi velűnc.
Bal felöl állatod es pokolra veted azokat á kic eften
eftig munkalkottanac. Mikor kedig tennen magaddal
befzéllefz iob kéz fele tafzitod, es az őrőc eletre
vifzed őket.
Panafzal vegezed el á te kőnyuednec elfő réfzet, BomemifszáElöízer közönségesképpen panafzolkodol az en praedi- "Al ,ianalzacatiom ellen mintha azoc, mind rakuác volnánac,
Iften ellen, es lelkem efmereti ellen való magyara-
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zattal. De azt chac mondod, meg nem bizonyétod.
Touabba azt hányod ízernemre hogy nagy rauaí'zul
mind el hagyom azt ä mi fzéke veleie volna, es á
mi feiebe az vr magyarázta á példa beízédet. Tudniillic, ä mit a chelédes ember felelt ä kapáfoc panafzolkodasára monduán. Barátom, nem toruentelen,
a panaszra nem hamifsan chelekfzem te ueled &c. Ez lem igaz,
"''lo felelu' mert nem hattam el. Ha ollyan fokát nem chachogoc, es haízontalanul heiába való magam muto
gató keuély fzókat nem fzaporetokis, mint te, mind
az által megmagyaráztam az Euangeliomnac min
den czikcelét, oly róuideden, a mint elég volt egy
praedicatiora. Errul a chelédes embernec mondasá
rul igy Írtam.
De ezt (hogy az vtolíoknakis annyit ád mint az
elsöknec) az I f t e n az u fzabad, akarattyábol es io
voltából miueli, azért, ha valaki azt aletanaia, hogy
nem iol téfzi, alnoc í'zeme volna annac, mert álnoc
Ainoc fzom. es hamis itiletet tenne vra felől. Latodé hog nem
hattam mind el, főt keues befzéddel io értelmét
attam annakis a mondasnac.
El hattam azt á mit te hozza tefz. De meg Írtam
a mit az Euangeliomnac igaz ertelme keuant tőlem,
hog meg iriac.
Ez á Válafz en tulem á te kőnyuednec elfő
reízére kit, ha 1‘oc fzot akarnéc fzaporetani, nem
annyinál chac, á mennyit oda fel elő hoíztam, hané
fzantalan helyeiuel eröfsethetnem az Iften igeiénec
ä fzent Doctoroc irafanac, es a közönséges Conciliomoknac. A ki akaria oluafsa Gén: 7. I . R eg : 20.
Ecclefiaft: 8. 9. 51. Prou: 11. P fa l: 7. 16. 17.
25. 34. 118. 3 3 1 . Tob: 4. Sapient : 3. 5. Hierein :
36. Malach : 3. M a t : 5. 6. 7 .1 0 . 1 6 .1 9 .2 5 . J o a n :
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2. 3. 15. L u c : 14. Вот : 2. 6. 1. cor: 3. l ő . 2.
cor: 4. 9. G a l: 5. 6. C ol: 1 .3 . 2. T efs: 1. E p h ef:
6. 2. T im : 4. T i t : 2. l a c : 1. 2. 1. P e t: 2. 1. Io :
4. H e b : 6. 11. 13. A poc: 2. 3. 14. 22. Ciprianq.
E p : 57, ad Corn : de Simpl, praelat, A u g u ft: in
praefat in p fa l: 31. Tract: 3. 77. In loan: E p :
1 0 5 . ad Sixtum praeibit: de moribus ecclefiae C ath:
In P fal: 4. 83. 9 3 .1 0 0 . 111. 1 2 0 , lib : 50. homiliarum. De 8. Dulcitij quaeft: 9. 4. Chryfoft:
Нот: 2. in Gen: Concilium Arauficanum fecun
dum. Trident, S e fs : 6. cap : 10. 16. E t alios multos
infinitis fere locis.
A Bornemifsza Peter kónyuenec mafodic refzérul.

Azt fogattad vala á te kónyuednec leg elfő leue- Bomemifsza
lén, hogy elofzer chac á Septuagefima vafarnapi '.'b'ävi'*l'ouaEuangeliomrul fzollafz: Mafodfzor, egyeb helyen (,ala"a('valo teuelygesimrül. De vg teczic hogy el feletkeztel
fogadasodrul, mert á mint eddig az Euangeliomnac
ertelmerül fzollottál annál maid többet ölgyetettel
egyebet iratod közzé. Moí't kedig mikor fogadót
miuednec mafodic refzéhez kellene kezdened, azt
hátra liagyuan, uy dolgot véfz elő. Mert azt irod
hogy az anyafzentegyháznac efmeretirűl akarfz
fzollani. Jóllehet azt fém miueled, hanem vionnan
mi ellenűnc köfzörulöd pennádat, es az anyaháznac
neuezeti alat, minket pirongach, oftorofz, es fzidogacz.
En hifzem aual akarod bizonétani,’ hogy az igaz
}’etei' mi,iel
°
bizonettya,
anyafzentegyhaznac tagia es praedicatora vagy, hogy hogy fi igaz
fzitkozodni tudcz es minden bamis dolgot reiánc prsJdh-ator.^
költeni es kijaltani.
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De mi nem vgy tanultnc á Niceabeli Conciliomtul, hogy fzitkoc auagy ragalmazáfoc volnanac az
anyafzenteghaznac ielei, hanem imezec. Q u o d u n a
e jt, S a n c ta , C h a to lic a et A p o jto lic a . Az az hogy egy,
Az anyaszentegyházfzent, közönséges, es apoftoli. Es valamely fokaságba
nac ielei.
ezec é tulaidonsagoc meg nem talaltatnac, á nem
Bornemifsza igaz anyafzentegyhaz. Annac okáért, miuel hogy á
gyülekezete
nem Chriftns ti gyülekezettec fém egy, fém fzent, fém közönséges^
egyháza.
fém Apoi'toli, ketfegnélkül nem á Chriftustnl gyüitettetet egyház, hanem az Ördögtől foc felé tekozoltatot fokafag.
Mért nem egy
Nem egy mondom. Mert ki Luteranns bennetec,
ki Zuinglianus, ki Caluinifta, ki Flaccianus, ki Maiorifta, ki Anabaptista ki nem tudom michoda. Sőt
chac annac fém mehettem még eddég vegére, te mi
légy. Ygymint ki néhol a Luteranufokcal tartod a
Caluiniftac ellen, néhol ä Caluiniftakcal a Luteranufoc ellen.
Egy az anyaNem engedé Iften hogy az ü fianac eppen ízűt
szentegvház.
köntösét á hohéroc meg ofztottae volna, meniuel
inkab nem engedi, hogy ü az iegyese enni felé fzaggatIna. 13.
tafséc. Egy az en galambom azt mondya á Mefsias
Сап. 0.
1. Cor. 1: az anyafzenteghazrul. Szent Pális azt iria felöle,
Eph. 4.
hog egy teft. A hol tahát az eggyefség nem talaltatic, mint ti nallatoc, ottfenki igaz any^afzentégy hazat
ne kerefsen.
CornemifszáDe tifztes mentséget találtál magatoknac, mellyel
nac mentfége
azt akarod ielenteni, hog az egenetlenségert titeket
hamil'nac, es az egyenefségert minket igaz anyafzentegyháznac nem kel tartani. Ygy mondafz hogy á
Törökökis eggyet ertenec. Mintha abból á köuetkeznéiec, hogy miképpen azoc nem á Chriftusnac népe,
noha vifzauonyas ninchen köfztőc, azonkeppen mi
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íem bizonyethattyuc aual, hog anyafzentegyhaz volnánc, hog (á mint tennen magadis valód) eggefec
vagyunc.
Chauargás ez Peter vram. Mert moft nem arrul Chauargáfa
vagyon a kérdés, mint kel az Iftennec népet, ä po-Pel""t(
gan nepektül, mellyec tellyel'séggel tagadgyac á
Chriítust, meg valafztani, hanem holot mies kerefztyeneknec mondgvuc magunkat es anyafzentegyhazn ac: í-ties, mellykűnc igazan es valóban az ? En
azt mondom hogy mi vagyunc nem ti. Es hogy mi
legyunc euel bizonyetom, hog mindnyaian egget ertünc. Hogy ti nem vattoc imeuel, hog ninchen eggéfség kőfztetec. Maga á íem igaz hog ä Tőrököc
fzintén vg eggyet ertenenec mint mi. Mert Kazul
hala az öueiuel egyetembe kilombet vall a tőb törö
köktől, es azért hadakozikis ellenec.
Touabba nem í'zent a ti taríaságtoc. Fornicata Nem ízem a
eft enim cum amatoribus multis, az az ki ízakaduán abból, az eg gyülekezetből, melyben á Chriftus
lakic es orfzágol, foc ízeretökcel őlgyödőt, Luterrel, Hier. 3.
Zuingliufsal, Caluinuísal, Maiorral, Illiricufsal etc.
Sőt tennen magatoc íem meritec valóba ízentnec
mondani. Holot fenkit nem találtoc köíztetec á ki
l'zent volna, hanem azt beízéllitec, hog chac tartattoc azoknac lenni. Es noha tulaidonettatic nektec,
de nem meritec mondani, hog volna bennetec va
lami igafság es fzentség. Mi peniglen hiízüc es tu d - Szeme« is
gyuc, hog noha ide polyua vagyon, de ä polyua kő- anyäszentzőt, Гос búza magis talaltatik az Iftennec fzürüién, egy,lázl)a»az az, á kép vtáloc kőzőt, vannac igaz es, í'zent kereíztyenekis á mi egbazunkba. Kiktül vgmint iob Sz. az anyaréíztül, á tellyes gülekezet ízétnec neveztetic.
szentegyluz
Annac főlőtte, nem közönséges á ti güleke- Nem közűn-
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féges a Péter zettec.
gyniekezete.
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Mert az á közönséges, mely az egeí'z vilaterje(je^ minden időkben volt, vagyon es
leízen. Nem ollyan kedig á tiétec, miuel hogy fém
Afiába, fém Africába meg nem mutathattyátoc, hog
löt volna valaha, hanem chac Europanac (mely e
vilagnac leg kifsebb refze) egnehany tartomaniban
fugorog: Es Luter elöt fenkit nem neuezhettee, ki
tellyefséggel mind azt vallotta volna, á mit ti valloKőzonfégesá toc. Hogy peniglen á mi egyhazunc mindenkoron,
üázunc.
es niindenüt löt legyen eleitul fogua, meg bizonyul
ä regi conciliomokbol, es á fzent doctoroknak ira
tokból, kic vgan ezen tudománt hirdettéc, mellyet
mi hirdetunc.
Nem apoftoii
Vegezetre nem apoftoli á ti fokaságtoe. Mert
miisza'16"vú-nem vihetitee eredetieket, per continuam epifcopoíeke/.ete. rum fuccefsionem, az az, á pifpököknec fzép rendel
egmas vtan való kőuetkezéfe áltál az apoftolokra.
Nem mutathattoc az apoftoloktul fogua mind eddig
valami közbe vetesnelkul oly egházi feiedelmeket
auag fzolgakat, kic ä ti vállaltokon lettenec uolna.
Apoftoli a mi De mi mutathatunc. Am fzent Agofton elő l'zamlalegyltázanc. jya а20ра^ kic fz: Pétertől fogna Athanasiusig
Ep. 165. ad Romai pifpőköc voltanac. Athanafius vtan megint
i.eiHiosimi. meg talallyuc az hiftoriakban kic igazgattac mind e
mai napig ä mi egyhazunkat.
Contra Epist.
Ennec az vtolso ielnec annit tulaidonétot fz :
Mciiiichei
t
•
cap. í.
Agofton, hog á többi kőzőt ez altalis mondgya hogy
ü meg tartatot á Chriftus eghazánac engedelmefseLib. í.Ep.6. gébé. Cyprianufis arra tanét, hogy ott volt u ideié
ben az anyafzentegyhaz, á hol Cornelius papa volt.
Melyről á kinec kedue volna hozza, foc fzép dolgo
kat oluashatna apud Irenaeum lib : 3. cap. 3. lib :
4. cap ; 63. Tertull: de praefcriptione aducrfus hae-

g0n

IE L E IR U L .

137

reticos. Orijinem in prooemio lib: 1. Periarchon.
Cyprianum lib: 4. E p ift; 2. 9. Optatum lib: 2.
cont: Donat. Eufeb. lib : 5. cap: E ccle: h ift: et
plurimos alios.

Azt irod hogy noha régi a pápaság de hamis Leg régieb
hog leg regieb volna. Hanem á kit á prophetae,
' egyha"
Chrii'tus vrunc es az apoftoloc köuettenec, azoc igen
regiec. De hog meg erched, á pápaság ezekcel eggyet ért, annac okáért vgan igaz hog leg regyeb. Kit
az io chelekedeteknec érdemiről való tudomanba
ide fel mutattam, es midőn f-ahol helye vagyon á
mi vallaí'unknac egyeb refzerülis meg mutatóé.
Midőn a te gyulekezetednec femmi ieleit nem a papa alat
adhattad volna, mellyekből meg teczenéiec hog ti nem hamis*
volnatoc igaz anyafzenteghaz (maga az vala vtolfo
fogadafod, hog ennec efmeretirúl fognál fzollani)
vionnan megint reianc tatod fzaiadat, f-azt kialtod
hog á papa haza hamis anyafzenteghaz mert hamis
tudomanyu, es gilkos. En kedig maid meg mutatom,
hog fern a hazugságot, fém á gilkofsagot feiünkre
nem tuttad rakni, ez vtan lem tudod, más fém
tudgya, hanem iregségből, es gyulőlségböl hamiffan
fogtad reianc.
A z hazugságrul.

Elfő iele az hamis aúafzenteghaznac á hazug- Bornemifsza
ság azt befzélled. Mert az Iften igéiét hamiffan, ra. kd,ul"laL'uafzul, alnakul magyarazzác. A papa háza azt miueli, hát az á hamis anaízenteghaz.
EsaTelegdiMiklosaiiahazánacteuelygefit, azt Ígé
red hog kétképpen adod az oluasóknac eleikben. Elöfzör igen kőmíen cliac parafzt módra. Mafodfzor me
lyebben, kitáfigelmetes irás oluafoc vehetnecefzekbe.
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Touabba azt írod hog imez ot dolgot. A tiz parancbolatot. Hiízec Iftent, Mi atyankat, á kerefztségnec es vr Yachoraiánac igéiét, enis Cathechiínrnsba chenaltam, de mefterséggel, hazugul, chalardul. Mely chalardságot mint kellyen az oluafoknac
efzekbe venniec, modot akaríz benne adni. Többet
mondafz még ehez. Tudni illic, hogy á kit en anyafzentegyhaznac tartoc, á Eomai papaságnac ferege,
egy punktig, es eg czikcelig teteiül fogua talpig
mind el fordetotta, valamit Chriítus vrunc parancholt, rendelt, es hagyot, es az ä könnyen es parafzt módra való tanétas.
Péiernee paVgyanis bizony igen kónyü es parafzt. Mert
rüszt líülPtáiít
•
•
akar mely vargais, meg tudná ezt mondani de nehez
volna meg bizonyetani. Kőnyü mert chac mondod,
de meg nem bizonyetod. Parafzt mert paraí'ztul, ertétlenül gorombául, vakmerőképpen ízollafz. Hog
pafágaClirif-egy puntig mindent fel fordetottunc volna, azt hachoiatTt" mifnac lenni, ölöddel Luter Mártonnál bizonetá meg
ennec előtte. Moft kedig tennen magaddal bizonvetom. Ki midőn az en Septuagefima vafarnapi praedicatiomnac mal'odic refzerfil irfz, eg czikcelét mind
helyen hagyod. Kiből meg teczic, hog itt nem iga
zat mondafz. Mert ha chac az maradnais helyen a
mi tudományunkba, nem fordetottuc volna mind
egy punktig fel a mit Chriítus parancholt. Hog
amaz őt dolgot hamifsan es alnakul Cathechiímusba
nem chenaltam, aztis meg adom ingyen maid ertened.
Azt kerdem tülled. Ha chenaltam en CathechifPétemec muft? Láttádé valaha ennekem Catechifmufomat ?
hailieWga Soha nem. Latsa azért mind az egefz világ, mely
igaz mondo vág te, ki minket neueíz hazugoknac.
Hog azt merefzled mondani a mi vgy ninchen. A ki
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Cathechifmuft íohanem chenált, hifzern az valamit
vagy igazan, vagy hamifsan Cathechifmusba nem
tot. A Canilius Peter Catecbirmuíat, még ifiu ko
romba en fordetottam magyarrá, de bogy cbenaltam volna, meg eddig nem cbenaltam eggyetis.
Mert nem volt fzükség, miuelbogy egynéhány fő,
es ieles tudós emberec, kiknec tanetuanyokis alég
lebetnec, eleget cbenaltanac.
Kérded mi móddal kel meg elmerni a parafztnac az mi hamis tanetafunkát? Es igy felelsz meg
reia. Mondom oda fel hog őt rendbe fzolloc errül:
Elöfzör a tiz parancholatrul. No mond el hát. Meg
látod Peter, bogy a mely hazugságot reiánc fogtál,
azt leiedre terétem.
A tizparancholatrul.

Azt irod hogy á tiz parancbolatot tanéttya á
Telegdi anyabazáis, de ú nalloc chac kilencz. Mert
á mafic parancholatot, imefzt, ne chenály magadnac kepeket, es ne tifzteld azokat, ki liattac. Azért
mert baluanyozo kepekcel rakua az u templomoc,
kic élőt uagy terdet feiet baitanac, es nagy tifzteletet fzereznec. Az vtolsóbol kedig, ebből. Ne keuánd
á másét, kettőt chenaltanac. Nem de nem nagy chalardságe ez?
Allyunc meg itt, es lafsuc mely igaz mondo a BornemifszáBornemifza gyülekezete. Azt mondgya előlis, vtolis,
hogy mies tiz parancbolatot tanetunc. Középút kedig, bogy nallunc chac kilencz parancholat vagon.
Ha tizet tanetunc, nem kilencz, ha kilencz, nem tiz.
Es bátor ha igaz volnais, bog a mafodikat el lop- Nem kilencz
tue, es az vtolsóbol kettőt cbenaltunc, vgy fém ki- paiancMat.
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lencz parancholat talaltatnéc nallunc, hanem tiz.
Choda arithmeticad vagon neked Peter, ä mint
latom.
Semmit ki
De igazé vallyon hogy el loptuc á mafodikat ?
ГрагапгЬо-Nem igaz. Sot oly hamis, mintha azt mondanám,
látókból.
hogy az ördög Iften.
Stanislaus Holms, ama tudós es ízent Cardinalis,
ki é náron hala meg Romában, igen fzép és bölcli
kőimet irt, a mi kereíztyen hitunknec vallasárul,
melybe meg magyarázza á tiz parancholatotis. De
ki nem haggya, fém el nem lopia azokat az igékét,
mellyeket te mafodic parancholatnac neuefz. Petrus
Canifius, kirűl im nem regen emlekezém, két Catechifmuft chenalt: Eggyet kichint, az apró gyermekeknec : máit nagyot az öregeknec : (mellyet Petrus
Bufaeus, ezis ieles tudós es Iften felö iambor, a
fzent irasbol, Conciliomokbol, es fzent Doctorokbol
egbe gyuitetet fzantalan foc helyekcel nem regen
meg ekeséte). A kichinbe, kit én meg tolmacholtam,
cbac róuideden iria az első parancholatot, miképpen
a tobbitis. A nagyba, ha oluafnad oly hofsan meg
talalnad, hogy egy igét fém tét oda Moyfes, ki ittis
meg nem volna. Azonképpen chelekednec a többies,
kic az Romai egyházban á tiz parancholatot tanéttyác.
Egy nem
Ha az volt neked nehez, hogy ezt é parancholai»éier kettő- tot. Non habebis deos alienos coram me, non facies tibi
nee mond. j culp[ile, neque omnem fim ilitudinem , quae est coelo
defuper, et quae in terra deorfum, nec eorum quae fu n t
in aquis Jub terra, non adorabis, neque coles ea, nem
kettónec hanem egynec mondgyuc, ielentetted volna
azt meg es ne költötted volna imezt reianc gonofzul,
méltatlanul, es hamifsan, hogy el loptuc. Ott vagyon
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á mi Bibliánkba, ott vagyon egyeb könyueinkbe ke
resd meg es ott találod.
Az fém chalardság peniglen, hogy azokat az Magyarázaiigeket nem fzakaztync el az első párán eh olattul, ha-^fec a \ i t °
nem vg mint annac magyarazattyát hozza ragafzt
n'éasr°"
yuc. Sem imez, hogy a kit te vtol egy parancholat- kettő, a kit
nac mondafz, mi azt kettöue tefzűc. Ygy hogy6^"11 m°"d
kilenczedic ez legyen, felebaratodnac feleséget gonofzra ne keuand. Tizedic imez, fe hazat ne keuand,
fe fzolgaiat, fe fzolgalo leaynat, fe ökrét, fe fzamárat,
fe egyeb marhaiat. Mert aual el fém lopunc benne
f-hozza lem tefzünc.
Es nem chac mi, hanem a regyec, f-á Confefsioniftakis úgy mint Luter Marton, Vrbanus Regius,
Erafmus, Sarcerius, Brentius, Joannes Spangebergius, Joachimus Yveftualus, Philippus Melancton,
Georgius Maior és a többi, fzintén ezen modö
szamlallyác á tíz parancholatot mint mi. Calvinuf- calvinuftui
túl vetted te, hog az elsőből kettőt, á két vtolsóbol la"ul Iét<>1'
eggyet chenálsz. Kirül io módón valafzt tefzen neki.
Vveftphalus in Apologia Confefsionis de Csena c a p :
40. Vgyan ottan arrulis meg felel, á mit teis chachogfz, hogy a baluanyozo kepeknec oltalmáért loptuc volna el á mafodic parancholatot. Oluasd meg
nálla ha kel neked. A nem Papiíta hanem Luteranus.
A te Catechifmusodba, fzent Agoftonnal es egy1>eler neiu
néhány tőb régi Doctoral akarod bizonyetani, hogy
vgy kel ofztani á parancholatokat, á mint Calvinufnac es teneked teczic. Kiket í’oha nem oluaftal. Mert
ha oluaftad volna, tudnád hogy á mit fzent Ágoston
ból elő höfz, nem abba a Sermóba vagyon, melybe
te iegzed, hanem á mellette valóba. Aztis tudnád,
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hog noha mikor chac emléti á párán eh ólatokat,
valami ollyant talalunc nalla, de egyebüt egynéhány
helyen, vgymint S e rm : 95. de tempore, lib : 3. Con
st. Ágoftoufe fs : c a p : 8, azont mongya a mit mi. Es ä hol
paranchoia-8hinten arrul ir, az elíot ketté kelle osztani, es á két
tokát, mint vtolfot egygye tenni, anagy á mint mi mondgyuc,
imez vgyan kettő, es amaz egy legyen, Nem chac
velünc tartya, hanem vgyan iobnac iteli á mi
velekedesünket á tieteknek Halgaíacza mit befzel.
Quaeritur, decem praecepta legis, quomodo diuidcndajint, utrum quatuor fin t usque ad praeceptum dc
fabbato, quae ad ipsum deum pertinent, Sex autem
reliqua, quorum primum, honora patrem, quae ad
hominem pertinent, an potius illa tria fin t, et ipfa
feptem, qui enim dicunt illa quatuor effe, feparant
quod dictum est, Non erunt tibi Di) aly praeter me.
Vt aliud praeceptum fit, Non facies tibi idolum, et
caetera, ubi figmenta colenda prohibentur. Vnum
autem uolunt effe, non concupifces uxorem proxim i
tui, Qui uero illa tria effe dicunt et ifta Jeptem,
unum uolunt effe, quicquid de uno deo colendo prae
cipitur, ne aliquid praeter illum pro deo colatur.
Látódé hogy
Haec autem extrema praecepta in duo diuiduntur,
n X tm a pa- u t a^ yd f i t praeceptum, non concupifces uxorem, et
ranchoiat.
aliud, Non concupifces domum proximi. Decem tamen
effe praecepta neutri ambigunt, quoniam hoc fcripAuguftini
tura testatur. M ihi tamen uidetur congruentius accipi,
illa tria et ifta feptem, quoniam trinitatem uidentur
illa quae ad deum pertinent, infinuare, diligentius
intuentibus. E t r euera quod dictum eft, Non erunt
tibi D y aly, praeter m e : hoc ipsum perfectius expli
catur, cum prohibentur figmenta colenda : concupifcentia porro uxoris alienae, et concupifcentra domus
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alienae, tantum in peccando differunt, 'ut illi quod
dictum eft, non concupifces domum, adiuncta jin t
et alia. Difereuiffe autem uidetur, concupijcentia
uxoris alienae, a concupijcentia cuiuflibet rei alienae,
quando utrumque fic cepit: Non concupifces uxorem :
non concupifces domum proximi tui, et hinc cepit
caetera adiungere. Omnino haec efse uidentur coniuncta, quae in uno praecepto uidentur contineri, et
difereta ab illo, ubi uxor nominata eft. Illud autem
ubi dictum eft, non erunt tibi dy aly praeter me,
apparet huius rei diligentiorem exequutionem efse in
his quae fubiecta fu n t, quo enim pertinent, non facies
tibi Idolum, nifi ad id quod dictum eft, Non erunt
tibi dy alieni. Vgy teczic nem azt találod Agoí'ton

apánknál, á mit te mondaíz hogy kilencz volna nallunc a parancholat, hanem hogy tiz.
Touabba Imigyen írsz en felőlem. Ha kedig ma- -Vagy haznggyarazattyát meg hallod Telegdinec, chac phariíaeus s‘v‘
modgyára, nem Chriftus modgyara magyarázza:
Mint ha chac kilfö iamborfagot keuanna Iften, es mi
azokat á mi erönkbölcs Iften fegetfegéuel, meg fzerezhetnöiöc &c. Eztis kezedbe kapón maid teneked
Bornemifza. Hlyen az en magyarázatom, ä fzent
baromság nap vtan való hatodic vafarnapi praedicatiomban.
Minec vtanna beuu fzóual meg mondottam Mint magyavolna, hogy e parancholatot: Ne oly: nem chac a ®
ízegi meg, á ki kezéuel valakit meg öl, á Phariíaen-tokalfoknac velekedéfec fzerent, hanem azis a ki haragfzic, es fziuében gonofzt akar felebarattyánac, es á
ki valami iellel meg ielenti haragiát, anagy máit
meg fzidalmaz, (mint te ízidalmaíz engemet) vegezesre azt a hofzu befzedet, imigyen vegeztem el.
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Es immár lattyátoc, meniuel kellyen, ez egy
parancholatnac meg tartafaban á mi igafsagunknac
fellyeb halladni a Pharifaeusoknac igafságat. Vgyan
ezent erchetec á töruénnek töbrefzerülis. Chriftus
vrunc az egeíz töruennec meg tartáfat, a íziunec
indulatába rendeli. Moyies á fánac agaira vete á
feifzet, midőn azt mondd hogy a ki ölend, köteles
leízen itiletre, de iduőzetönc a gyökerére. Valaki
ygymond meg harakfzic attyafiára, köteles itiletre.
Mert á harag á gyilkofsagnac gyökere.
Lám nem chac kilsöt hanem belső iamboríagotis
mondom, hogy keuán Itten á tiz parancholatban.
Amaz Pelagius fzauat kedig, mi erőnkből, foha fenki
nem hallotta tiilem, fém iratomba nem oluasta.
Tahat nem mi vagyunc hazugoc, hanem az á ki mi
reanc fogta.
A H it Agazatirfd.

Itt azt irod, hogy á hit ágazatiban mondom,
hogy ként halait fzenuedet a Chriftus, de á fziueknec bizodalmát, chac egyedül az ü drága l'zent hala
idra nem eresztem & c. Erre elegge meg felel teneked
az, a mit oda fel á io chelekedetekbe való bizodalonirul Írtam.
Touabba azt mondod, hogy mi nagy vakmerő
bizodalomnac tartyuc, ha az ember vgyan valóba
hiszi biinénec bochanattyát, es az u öröc eletet.
Леш kelel- Nem ketelkedünc ennec egjdkbeis, de nem akarunc
kedfinc a liitnec ágazati (finguli) mindenikünc, ollyan vakmeröc lenni mint ti.
ban.
Kié egyenként azt vallyátoc, kiki mind magafelöl,
hogy mindenitec bizonyos benne hogy iduözül,
maga ha chac te reiad hagynámis, alétom, nem
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mernéd azt mondani, hogy minden valaki tegedet
lialgat, es te veled egy vallásba vagyon, iduözül.
Mert ha azt mondanád, tagadnád igaznac lenni
a Chriítusnac peldabefzedét, melyben arra tanét,
hogy az ü igeiénec haloia gonoszakatis fog, kiket
világ vegezetikor az angyaloc ki valafztnac á iocMat. 13.
közzül, es az égő kemenczebe vetnec.
Tudgyuc, á mint fzent Gergely iria, hogy hiva- Hum. 38. in
talofoc vagyunc, de nem tudgyuc ha valasztattunke ^Tab'erovagy nem. Annakokaert felelemmel es rettegéfsel % el!enchelekedgyüc a mi iduöfsegünket, fzent Pál intése 2. Cor. 7.
ként, tuduán aztis, hogy á ki moft igaz es vgy teczenéiec hogy iduöfségnec vtan volna, hamifsá es
gonofza lehet, es el karliozhatic. Yiízontag á ki go- Ezech. 18.
nofz es hamis, meg igazulhat es iduözülhet. Intünc
mindent, hogy mind addeg fuísori, hogy el éreie, de
fenkit vgy nem biztatunc, hogy mintha immár el
érte volna, oly bizonyos legyen. Es ki igerhet magá- 2 . Cor. 11 .
nac cbac egy napi való meg maradáftis, á ioban? ha
lattyuc hogy az angyalokis el eftenec menyben.
Saul kiralyis, ki igen kedues vala Iften élőt, ki eséc
vránac keduéből é földön. Es fzent Pál fölötte igen
félti á Chorintufbelieket, hogy meg ne kerültefsenec á fatantul. Es miképpen á ldgyo meg chalta.
Euát, az ti alnakfagiual, valami módon az ü efzekis
eine idegenüllyön a Chriftusban való egyigyuségtül.
Annac okáért hogy tudhattya mindenikünk bizony
nyal ha iduözül, midőn nem tudgya meg marade
végig á ioban auagy nem? Ez kedig igaz hogy á ki
végig meg marad, az iduözül.
Hifzüc minden kételkedés nélkül, hogy ha pienitentiat tartunc bününc meg bochattatic es bizunk
(a Chriítus által) hogy ha á paenitenciánac méltó
Telegdi Miklós F ele lete.
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gyümölchinec termesétül meg nem fzünunc, öröc
elet adatic nekünc. Illyen hittel es bizodalommal meg
elegí’zünc, es touab nem vifgallyuc az Iftennee tanachát. De nem fzaporétoc itt errül í'oc ízót, hanem az
huíuet vtan való negyedic vaíarnapi prtedicatiomra
igazétom az olnaí'okat ott beuebben való tannlí'agot
attam errül é vetekedeírül.
A M iatyánkrul.
A mi atyán
kat nem
mondguc a
fzenteknec.

Azt méred mondani, hogy á miatyánkat bodog
aízonnac, es nagy íoc fzenteknec, kinek eggyet,
kinec kettőt, kinek harmat, kinek többetis monda
ttané. Ez merő hamis, es egy cheppig íemmi igaz
ninch benne. Mert mi íenkit arra nem tanetunc,
hogy midőn miatyankat mond, á fzenteknec mondgya, auagy áz által kerien valamit tülöc.
A kerefztfégrűl.

Azon tudakozol, hol ízérzet Chriítus íót, nyalat,
Л kerefztségnec ceremó"ólait, koroímat, gyertyát á kereíztseghez ? Miért
niáim!.

hogy chac kerded, es nem tudod meg mutatni, hogy
valami gonoíz volna ezekben, mert ninchenis, mint
Chriítus Pilatusnac, azonkeppen enis nem felelec
íemmit teneked lieuolkodo kerdezkedeíedre. Nemis
vagy méltó reia, hogy a kereíztyeni rituíoknac mifteriomit erched.
A z Vr Vachoraiárul.

Péternec
mondára.

Errül imigyen irfz. Az ur vacboraiánac eggyic
reizet el loptac, az italat, Es a kenyérből vy Chriítuft
chenaltac. Sugas oluaísás áltál, azt meg aldozzac a
te büneidnec bocbanattyaert. Jelentuén, bog a
Chriítus aldozattya nem volt eleg arra. Touabba á
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kenyeret imadtattyac ueled. Es ot Гос gondolt tii'zteletekcel, ezfiftel, arannál, tifzteltetic a Maozint.
Kirül Daniel prophetalt Dan : 11.
A mi a lopaít illeti, hog el nem lopiuc a fzent- Az egy fzefégnec poharat, hanem ioes méltó okokbol vefzi ä
köfség egy fzemely alat az vr vachoraiat, meg bizo- nlcaiáfrui.
nyetottam á poftillanac ellő reízében, vgyan azon
vr vachoraiárul való harmadic praedicatioban.
Imadtatasárulis, es tií'zteletirül, á mi vrunc tel- л fzentségtenec, eleget fzolottam, az vr napi praedicatioban. |láe^rul|natila"
Hifzen azért vöttel bait iratom ellen, hogy meg feitegeted azt, á miuel en ott bizonyetom ä mi dolgain
kat. Kit midőn meg miuelíz, higygyed hogy valafzod
lefzen. De mig chac gyülölséges befzedekcel, es fzitkozodafokcal tuí'akodol ellenőnc, addig nem tarto
zom neked valafzt tenni. Miért? Mert helyen áll
az á mit Írtam es te nem bizonyetottal semmit
ellene.
Hog kedig azt mondod, hogy a kenyérből vyM i cinifuift
Chriítui't chenaltunc, azis chac karomlo befzed. Mi j1®"’ c,ie"a"
Chriltuft nem chenálnnc, hanem vallyuc, hogy a
fzentségben Chriftus vagyon a kenyernec fzemélye
alat, az Itten igeiénec ereié áltál, kit mégis bizonyetottam a hol helye volt. Te arra a bizonyetásra tern
tudtál semmit felelni, es azért mégy efféle tragar
befzedekcel el mellőle.
Az aldozatrul nem mondoc moftis egebet аппа1,д7 áldozat
á mit oda fel mondéc á miiéről. Mert ahoz foc fzórulkellene, ha valóba akarnánc rulla vetekedni. Te sem
bizonyetod, hanem chac tagadod, hogy nem áldozat
ez é fzentség.
Daniel az Antichriftufrul fzól, kinec ti vattoc |)a„ n
tagiai nem mi. Meg bizonyetottam azt en, kis röuid
10*
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irafomba, mellyet fzinten molt nyomtatnac, mikoron
ezt irom.
Eddig ízolottál valóba paraszt módra, immár
melyebben kezdeíz ízollani. Es á nag mélységes
bőlcheséget imigen kezded el.
A Deréc J'zcnt iráfnac czikcelind.
Mintha az öt dolog, mellyekrül az elöt pantolottál, á deréc 1‘zent irásnac czikceli nem volnánac, es
chac nioítan fognál azokban pifzkalni.
A Bűmül.
A uágyodáf
Bánod hogy tagadgyuc bünnec lenni á bűnre
uem un‘ való vagyodáít az vionnan fzűlöttekben. De vagy
bánod vagy nem, annit tulaidonétunc az Itten kegyelménec, es lelkenec, mely minket tisztét á
kerefztségben, bog mindenestül fogua meg szabadét
á büntül. Annyéra hogy a göriedezés es gonofz
a fircriedt'zcskeuanság, ä ki bennünc marad, nem bűn, ha nem
""" "al°' engedűnc neki, es akaratunkat reia nem adgyuc : de
chac arra hagyatic meg ä mi tettünkbe, hog legyen
mi ellen gyakorolnunc, ä kerefztyéni vitezkedél't.
Es nem chac nem árt azoknac ä kic Ij'ten fetetíegéuel valóba ellene vyaskodnac, hanem még haíznális,
± Tim. ± annébol, hogy a mint fzent Pál iria, ha töruen fzerent vinac meg coronaztatnac.
Sz. Faltul
Ezt kedig nem mi magunktul, es nem hamitfan
'iádárunkat'!'1mondgyuc, hanem tzent Paltul, az igafságnac prtedil\om. 8. catoratul, tanultuc. Ki azt iria : Hog femmi karhozattyoc ninchen a Chriftus Jefusban valóénak, á
kic nem tett fzerent iarnac, hanem lelec l'zerent.
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Mert az életnec lelkénec töruenye, meg ízabadetot
engemet á bünnec, es halalnac töményétől. Megint.
Nem tudgyátoké, hogy valakié meg kerefztelkedtűnk
á Chriítus Jefusban, az ü halaidra kerefztelkettünc Rom. o.
meg? el temettettűnc azért ű velle á kerefztség
által ä halaira, hogy miképpen Chriítus fel tamadot
halottaiból az atyanac dichösége által, azonképpen
mies életnec vyfagába iariunc.
Nem kel hofzu magyarázat a fzent Pál Írásához,
eleg niluan mondgya hog femmi karhozattyoc ninchen a Chriítus Jefusban valoknac, hogy meg
fzabadultunc az bűnnek töruenetül, ki ha igaz,
köuetkezic, hog a vágyódás nem bűn. Mert ha bűn
volna, nem igazan mondanáia az apoftol, hog
femmi karhozattyoc ninchen. Mert ä bűn méltó
karhozatra. Az fém igaz volna, hog meg fzabadul
tunc a bünnec töruenetül. Touabbá a bűnből való
fel tamadaíünkat á Chriftusnac fel támadásához haíonlettya, ki oly tökelleteffen tamadot fel halottai
ból, hog á halalnac femmi refze raita nem maradót,
mi raitunc fém tahat á bünnec chac egy chöppeis,
midőn meg kerefztelkedűnc.
Mafuttis azt befzelli, hogy á Chriítus Jeíufnac
vére meg tiztettya á mi lelki efmeretünket a megHeb- 9holt chelekedetektűl, az az, Mint fzent Janos ma
gyarázza, minden bünöktül. Nem tisztettanáia kedig . Ioa.
mindenektől, ha á bennünc maradót vágyódás, bűn
volna. Houa tefzed amaz mafic fzent Janofnakis
tanvbizoníagat, ki igy fzólla Chriítus felöl? Ime azioa. l.
Iftennec báránnyá, ki el vefzi é vilagnac bűnét. El
vefzi vgymond nem chac fedezi auagy nem tulaidonettya.
De hallyuc mit ir fzent Agofton Julianus ellen, August.
1

1

.
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meg ertyűc ü tulle niluabban, mit kel errül tartannnc.
Jam nunc illam tuam difcutiamus calumniamt
qua me dixisse criminaris, Baptizatos exparte m un
dari. E infra, D ixiffe me affirmas quod gratia non
perfecte hominem nouum faciat. Non hoc dico.
Attende quod dico, Gratia perfecte hominem nouum
facit, quandoquidem et ad corporis immortalitatem
plaenamque faelicitatem ipsa perducit: nunc etiam
perfecte innouat hominem, quantum attinet ad libera
tionem ab omnibus omnino peccatis, non quantum ad
liberationem attinet ab omnibus malis, et et ab omni
corruptione mortalitatis, qua nunc corpus agrauat
animam. E t interiectis nonnullis, quamuis iam
peccato mortui, Deo uiuum us : eft tamen quod in
nobis mortificemus, ut non regnet peccatum in noftro
mortali corpore ad obediendum concupifcentijs eius,
ä quibus nos foluit, ne his effemus obnoxij, plaena
atque perfecta remijsio peccatorum et remanferunt in
nobis, cum quibus generantur bella caftrorum. Nec ita
multo poft: Quamuis itaque facro baptifmate fa n cti *
ffcetur & corpus, ad hoc tamen fanctificatur, ut per
remifsionem peccatorum, non folum praeteritis pecca
tis omnibus, uerumetiam ipfi, quae ineft carnis concupijcentiae non j i t obnoxium, cui neceffe ejt obnoxius
omnis homo nafcatur, etiam moriturus obnoxius f i
non renafcatur. Vbi ergo me audisti fiue legifti
dicentem, non innouari homines per baptifmum, fed
Quasi nociiiaquafi innouari: Non liberari, fed quafi liberari:
поп1,ел!*иГ non Ja^uar^ •' Ab f i t ut ego inanem dicerem gratiam
tiniana. * lauacri illius in quo renatus Jum ex aqua et fpiritu,
qua liberatus fu m ä reatu omnium peccatorum, uel
quae nafcendo traxeram, uel quae male uiuendo
contra Lilian,
1. cap. 6. ,

lib.
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contraxeram ?■qua gratia Uberer u tfeio ne intrem in
tentationem ä concupifcentia mea abftractus et
illectus, atque ut exaudiar dicens cum confortibus
meis, dimitte nobis debita noftra. Qua liberabor ut
spero in aeternum, ubi iam nulla lex in membris
meis repugnet legi mentis meae. Non igitur ego ina
nem facio Dei gratiam, fed tu eius inimicus inanem
quaefiffe uideris iactantiam. Item infra : Quaprop
ter dimittuntur in baptifmate cuncta peccata, et ori
ginaliter tracta, H ignoranter uel fcienter adiecta.
Sed cum dicit Apoftolus Jacobus: unufquisque tentatur ä concupifcentia fu a abf tractus et illectus:
eleinde concupifcentia cum conceperit, parit pecca
tum : profecto in his uerbis partus á pariente difeernitur. Pariens enim eft concupifcentia, partus pecca
tum. Sed concupifcentia non parit, n ifi conceperit,
non concepit, n ifi illexerit, hoc eft ad malum perpe
tranda obtinuerit nolentis afsenfum. Quod ergo aduerfu s eam dimicatur, hoc agitur, ne concipiat pariatque peccatum. D im ifsis itaque in baptifmo peccatis Dimicatio
omnibus, id eft, omnibus concupifcentia foetibus, /tconiraTonillic etiam ipsa confum'a eft, que modo contra eam omliTpeocane concipiat dimicant fancti liuore corporis, pudore""" tollil
,
. .
n
• ■
e. л л
baptizmus.
membrorum,contncione carnis. Denique pojtnonnulla
injerta: Tu qui putas, quod f i malum effet concu
pifcentia, careret ea qui baptizatur, Multum erras.
Omni enim peccato caret non omni malo. Quod pla 
nius ita dicitur. Omni reatu omnium malorucaret non
omnibus malis. Nunquid enim, caret corruptione
corporis. An non eft malum quod aggrauat animam,
et errauit qui dixit, corpus enim corruptibile aggra
uat animam ?

Ha fzemed vagyon, lafl'ad: ha füled vagon
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mely erölTen bizonéttya fzent Agofton, hogy
tkliínnec.3 á kerefztségtűl femmi sem eredet, sem chelekedet
bűn nem marad emberbe.
Azt írod hogy az Euangeliom á vagyodaítis
Rom.
bűnnec tartya. Hol tartya? Nem mondod, mert nem
mondhatod. Találom vgyan en fzent Pálnál hogy
bűnnec nevezi, de nem azért hogy az első fzűlecnec
bűnetűl vagyon, es bűnre vonfzon. Miképpen fzent
Agofton iria monduán.
Lib. ±
Quomodo ergo mortuum dicimus hoc peccatum in
contra. Ini
ante finem. baptijmate, ficut etiam ifte uir ( Paulus) dicit. E t
quomodo habitare in membris fatemur, et multa
operari defideria reluctantibus nobis, quibus non
confentiendo refiftimus, ficu t etiam hic uir fatetur,
n ifi quia mortuum eft in eo reatu quo nos tenebat, et
donec fepulturae perfectione fanetur, rebellat et mor
tuum ? Quamuis iam non eodem apelletur peccatum,
equo facit reum, fed quod fcit reatu prim i hominis
f actum, 8c equod rebellando nos trahere nititur ad
reatum, n ifi adiuuet nos gratia Dei, per Jefum
Chriftum dominum noftrum, ne fic etiam mortuum
peccatum rebellet, ut uincendo reuiuifeat et regnet. In
hoc bello laborantes, quamdiu uita humana tentatio
eft fuper terram, non ideo fin e peccato non fum us,
quia hoc quod eo modo peccatum dicitur, operatur in
membris, repugnans legi mentis, etiam non fib i ad
illicita confentientibus nobis. Quantum enim ad nos
attinet, fin e peccato Jemper effemus, donec fanaretur
hoc malum, f i ei nunquam confentiremus ad malum.
Sed in quibus ab illo rebellante, et f i non laethaliier,
fed uenialiter tamen uincim ur; in his contrahimus
unde (quotidie dicamus, dimitte nobis debita noftra.
A ki többet akar errűl erteni, oluaffa vgan azon
A uagyodáshallyad,
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fzent Agoftont, lib : 1 . contra duas E p i ft . Pelagianorum, cap: 13, 14. lib : 2. contra Pelagium, et
Celeitinum, cap: 39, 40. lib : 2. de peccatorum
meritis et remifsione, cap: 28. lib : 1. de ciuit: Dei,
cap: 25. lib : 5. contra Julianum, cap: 3. fe r m : 6.
de uerbis apoftoli.
A Szabad akaratrul.

Igen melyen irfz, vgy teczic teneked á szabad Bornemifszá
akaratrul. Maga bizonyara valaki oluassa ä te ira- nétAfa*'УU
fodat, minden efzébe veheti, hogy nem melyen, ha
nem chekelyen, es chac á karaian forog ä dolognac
á te pennád. Hazugságnak mondod, hogy minden
emberbe benne vagyon mind io, mind gonosz
tetelre á fzabad akarat, chac hogy Iften fegetsége
kel hozza. De fern á fzent irafbol, fern ä f z e n t Nem bizo, .
.
nyét fenimit
Doctorokbol, chac eg igeuel íem hamiísettod. Az
Iften igeienec, nem a te fel fualkodot elmednec
mélységéből kellett volna valamit elő hoznod, es vgy
bizonyetánod, hogy hazugfag. Mert hogy te mondod,
aual meg nem lefzen.
Touabba nagyon bőlchelkedel, hogy á fzabad
akaratrul való tudomant, nyiluan adgyad eleikben
az oluafoknac, es mivel hogy á mi tanetafunkat
nem igazlod, hogy megmutafsád mi legyen az igaz.
De ott fém hofz chac egy betű vagy egy pont iraftis
elő, hanem a mit befzellefz, magadtul befzelled.
Mintha oly ieles ember volnál, hogy valami fzadbol
ki pottyan, mindent tartoznanc el hinni, bizonyetas
nelkülis.
Nem most tamadot ez, ё fzabad akaratrul való л szabail
vetekedes, volt regentenis, Manichaeus femmit nem ,abaralml
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Palagius többet tulaidonéttot az emberi akaratnac,
hogy ('em mint kellett volna, Mind a kettőnec
teuelygese ellen, igaz elegetirtanac a fzent Doctoroc.
Kiualtkeppen fzent Agofton, kinek imillyen rövid es
minden homalyofsag nélkül való mondáfat vetem a
te vakmerő hazuttolafod ellen.
Líb. 8.
E jt igitur, et peccatum, et recte jactum in libero
Quaestionum,
quaestio 24. uoluntatis arbitrio. Az az, mind á bűn, mind á io
lib. 3. Hypochelekedet, az akaratnac fzabad hatalmaba vagyon.
gnost.
Megint: E jt igitur liberum arbitrium, quod quifquis effe negauerit, catholicus non ejt, az az. Vagyon
á fzabad akarat, melyet valaki tagadangya nem kerefztyen.
BornemifszáChodalkozom alhatatlanfagodon, hogy á mit
nac uerfengS
azt ellenkedefnec
álhatatlan- tennen magad fém tagadhacz,
fúga.
okáért hazugfagnac neuezed. Ha mi hazudunc, teis
hazucz. Mert vallód hogy Adamban az elet élőt
tökelletes fzabad akarat volt, kit az vtan lem tellyefseggel uefztet el, hane refz fzerent meg maradót az
emberi nemzetbe, az io erkölchőkre, es magoknac
gonofz teteitül meg oltalmazására való fzabadfag.
Az vionnan fzületeskor kedig Chriftusnak fzent lelke
öntetic belénc, mely aztis el kezdi bennünc, hog
valamenyire örömeit akariuc Ií'tent felni, benne
bízni, tifztelni, es egymaft fzeretni. Es vegezetre az
vionnan fzülőttekben chelekfzic á fzabad akarat.
Te uallafod ez. Nem kellet volna tahat minket azért
hazuttolnod, ä mit teis vallafz. Mert oktalanfag^
minden valogataf nélkül tellyefseggel hazugfagnac
mondani azt, á minec nagob refzet kefzerettetel
meg engedni.
De nem fzükfeg itt errül fzot fzaporetani, á fzent
Il’tuan protomartyr napi prsedicatiomban meg bizoualo régi té
li el ygésec.
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nyetottam á mi akaratunknac fzabad voltat. Annac
okaert, Philep Melanchtonnae eg mondatat hozom
immár chac ide, es ottan veget vetec ennec é dolognac.
Sape dictum ejt ( inquit) cogitantes de deo opor- Loris comm.
tere ordiri a uerbo dei, non quaerere deu fin e uerbo t”snoo2' edl"
fuo. Cumque ordimur, a uerbo dei hic concurrunt
tres caufae bonae actionis. Verbum dei, Spiritus Sanc
tus, et humana uoluntas afsentiens, nec repugnans
uerbo dei, P of set enim excutere, ut excutit S a u l : Hig
Melanchtonnac ha fzent Agoitonnac es ha nekunc
nem hifz. Lám üis eg azoc közzül, kiket Euangelicus
atyadfiainec neueíz. lm hallod hog ä io chelekedeteknec harö okát i'zamlalya. Az líten ígéret, á ízent
lelket, es az emberi akaratot, mely enged az Itten
igeienec es ellene nem rugodoz.
A Paenitentiarul.

Imezis ízinten ollyan hamis, mint befedednec á P e te rn e c a
többi. Hög a Pápaság á bűnhöz egyenlő töredel- mefrégfino
metseget keuäna, а раеnitentia tartó bűnös embertöl. Mert tudguc mi, hog elégedendő arrát á bünnec
egeb meg nem fizetheti ä Chriftufnal. Annac okaert,
nem uagunc oly bolondoc, hog olyra erőltetnöiöc
magunkat, á mi tölunc meg ne lehet. A mi elégtéte
lünket fém mondguc, hog á bünec bochanattyat
erdemleneie, hanem hogy ä mint Joel Propheta
mongya, Iftenhez kel ternünc telly es Izmunkból,
böitölesbe, Sirasba, köny hullatasba, Touabba hogy Joel. ±
kerefztelö í'zent Janofnac intefze ként á paenitentia- Mat. 3.
пас méltó gyümölchet kel teremtenünc. Es hogy Тлю. 3.
mind ezekre á képpen f-azon okokbol vagyon

156

A HAZASSÁGRVL.

Iítennec tekenteti, mint oda fel az io chelekedetekrül meg mondottuc. Ha oluaítad, mint magyaráztam
után 22.iava- az adofz fzolganac imilyen mondáfat, Légy bekeféa r g e s en hozzam, es mindent meg fizetec te neked,
tudhatod hogy nem á mi elegtetelünknec tulaidonétom á bunnec bochanattyat, Annakokaert nem
kellet volna ollyat Írnod mi felölünc á mibe femmi
ninchen,
Meg neki kezdefz ezeknec vtanna á rutolafnac,
es vionnan elég kígyót békát kialtafz reianc. Kit az
ur Itten meg bochafson teneked, es fe itt, fe á más
világon meg ne bíintefsen erette.
Sz. H árom -

A Hazafságrul.

л házafságNem felettem el aztis, a mit á hazafsagrul
rümiáf.° irtai, á te elől iaro befzededben. Hamifnac mondod
azt á mit az en Poftillamba oluaftal, hogy á Sacramentomoc auagy l'zent ielec kőzzül egy legyen á
hazafsag, es hogy minden á mi illic A tob Sacramentumokhoz, ehez hozza illyéc. En kedig meg
bizonyetottam ott, a mi a tőb Sacramentomokat
Sacramentomma teszi az mind meg vagyon á hazafsagban. Mire nem feleltei meg az en bizonyetafomra, hog vg teczet teneked, hogy nem iolbizonyetom ? De nem tuttal mit felelni az igaz ellen. Ha
nem masua chanarodtal, es azt befzelled, hog á
kerefztség, es az vr Yachoraia bizonságot teíznec
lathato képpen az Iítennec lathatatlan io kednérül,
A házafsag mint l'zent Agofton szól, Mintha a hazafsagis azt nem
l e k a z í s t e n - miuelnéie am? Yay igenis miueli, mint megmutat
ja kt'ioOmc tam> es meg erofsetettem igen ízépen, á vizkerefzt
nap vtan való mafodic Vafarnapi prsedicatioban.

A HAZASSAGRVL.

157

Touabba imillyentis emlegecz. Erriil Iftennec
parancholattya vagyon, hogy annac bizoníagára
mofodgunc meg, es ellyünc á Chriftus vachoraiaual,
bog ü fzent fia áltál, ha hinnénc benne, keduébe
venne bennünket. (Ezt lem ig kellet uolna Írnod
hanem hog á kic immár hittünc kednebe nőtt). De
á hazafság ha fzinten peldazzais á Chriftul'sal való
tarl’alkodafunkat, nem parancholtatot ielul, hog
minden valaki meg hazafodic keduebe lefz. Michoda ?
Nem parancholtatic ielul, hogy a ki meg hazafodic,
Iftennec keduébe lefzen ? Sót midőn azt párán- Mit iegyez a
chollya Iften, á hazafoknac hogy, neuekedgyenec es liazafsa-fokafodgyanac, azt ielenti, hogy á töruení'zerent
való tarsalkodas, kedves ü ízent felfegenec, es azoc
á fzemelyec Iftennec keduebe vannac. Es valaki
Itteni felelembe meg hazafodic az altalis bizonyetatic, hogy Iftennec keduébe vagyon, engeduén az
Iften rendelesénec.
Vegezetre nagy értetlenül azt veted ízememre, Nagy értethogy chac nem a fertelmefséghez hafonlétom a^'! Iia/U?"
hazafsagot, midőn á papoknac ízüzeseget dichérem.
Yay te itelet nélkül való Peter. Fertelmefsegnec
itelie az á hazafsagban való tarfaságot, a ki a fzüzefeget dicheri? Ygy hát fzent Pál ondokíagnac t . Cor. 7.
tartotta á ferfiunac es afzoniallatnac töruenyfzerent
való egybe kötelezeíét, mert ü nem chac dicheri,
hanem fellyebb magafztallya á házafságnak á fzuzeséget. Midőn egyic iofzagos chelekedetet dichérem,
nem ízidalmazom a másikát.. Job itelettel fzoly
mafzor énnél.
Ezekből meg teczic, hogy gonoízul neuefz min
ket hazugokuac, es te vagy az, nem mi, Vgmint ki
hazugul kólteíz nemely dolgokat reianc, nemei-
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lyet peniglen ollyakat mondafz hazugfagnac, mellyeket meg nem bizonyetaíz hogy á volna. De en meg
bizonyétom hogy nem az.
Es ha ä hazugság, bizonyos iele ä hamis anyaízenteghaznac, az á gyülekezet hamis anyafokeghaz, melybe te vág, mert hazugsággal nem igaz
beízéddel ellenzeíz minket, es hazugul id o lo d á mi
tanetaíunkat.
Nem chac ebből teczie meg kedíg é kőimből az,
mely ellen moít iroc, hanem egyeb irasidbolis.
Kiualtkeppen á te Ördögi praédicatioidbol. Mellyec
rakuac, feiedtül a mi tudomanyunc es mi magunc
ellen gondoltatot hazugíagokcal.
Minemü amaz, hogy midőn egy olykor fzombatba egy házba prasdicallanál, es ä meny ütő kö
riét emletened az Iftentelenec büntetésére, vgy
ütötte volna á derec ízentegyhazat, hog á fa fefzület apróra rontatot, es az vraim aiandekon küldöz tec a morfalékiat. Ezt te magadnac magafztalafodra, es nekünc gyalazatunkra Írtad. Mintha az
Iíten á te tudomanyodnac ízent voltat, es á mi
Iftenteleníegünket bizonyetotta volna aual a chodaual. De maga nem vgy vagyon á mint befzelled.
Mert meg ütötte vala vgyan a meny, a fzent Mik
lós egyhaza Sanctuariomianac orrozattyat, de chac
egy néhány cherepbe tőt kart á heiazaton. A fefzületet peniglen, mely a nagy oltár egy fzegen allot,
meg érte es meg hasította volt a kerefztit, de el
nem rontotta, es ä kereszten való fefzület képét,
chac meg sem körömzelte. Melynec a kerefztit vionnan meg chenaltattac az egyház fiac, es moftanis
azon helyen áll. Nem tudom tahat hol vöttec volt á
te vraid, az aiandekon küldöztetet morfalekot.
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Tob foe fzantalап hazugfagidatis fzanilaihatuam
elő, mellyeknec egy refzéuel mi magunkat, más
refzeuel tudomanunkat es cseremoniankat hamiffan
gyalazod. De nem akaroc időt vefzteni velle. Ez
eggyet azért hozam elő, hogy meg erchec az oluafoc
illyen nyiluan való hamis mondaíodbol, mely ízemtelenül 1‘zoktal te akar mitis mi boízufagunkra
fechegni. A bizony dolog hogy ollyakatis irfz felölünc, mellyeket talam íoha meg lem gondoltunc,
nem hogy chelekedtünc volna. Nemis choda hogy azt
miueled, mert azoc féle vagy kic a prophetáual
imezt mondgyac. Posuimus mendacium fpem noftram >Esai.
et mendacio protecti fum us. Minden remenfeged
elme ebben vagyon mi ellenünc, hogy azt alétod
mintha ollyat nem bazudhadnal, kit el nem hinnenec á te irafodnac oluaíoi, miuel hogy nemely efztelenekcel el hitetted hogy valami légy. Noha seminelis femmib, es hazugnalis hazugb vagy.

28.

A Gyilkojjagrul.

A hamis anyafzentegyhaznac mafodik ielét a
Gyilkofsagot veted. Hogy peniglen gyilkos legyen á
Pápa anyahaza azt mondod, hogy az egefz világ
lattya es hallya, azért nem alétod hogy fzükseg
legyen l'okat arrül írnod, hanem chac Telegdirül
akarfz fzollani.
Iol tefzed hogy el nem feletkezel rullam, es
meg mutatod, mi indetot, tegedet reia, hogy bait
vöttel ellenem.
En felőlem kedig azf befzelled, hogy nem chac Pétei.nec pa
Nagyfzomhatba hanem foc varmegyékbe, igennafzagyorfalkottam es forgottam á hiueknec haborgata-
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sában es úldözefeben, az porőízloságban es gyilkofsagban. De kiualtkeppen azon panafzolkodol, hogy
Dichekedéfe. tegedet es á ízombatiakat háborgattam. Dichekedelis benne, hogy fém teneked, fern a fzombatiaknac
femmit nem árthattam, Sőt hafznaltam nektec velle,
hogy titeket haborgattalac. Az ördögi kefertö iratod
ban aztis hozza tetted, hogy midőn hufz mely fődön
Zólyomba kergetnénc, Iften fzinten orrunc ala, két
mely földre hoza (Semptere) es ot akara hogy a
nyomtatáft el kezdgyed & c.
válasz léte) a
Nem akaróé ezennis fokát mulatnom, hanem
panafzra.
r5vid es kerec valafzt tefzec teneked. Nem tagadom,
mindenkor igyekeztem tegedet es minden effele
ragadozó farkatokat, é Chriftusnac aklatul tauul
kergetni; mellyet tifztem fzerent miueltem, vgymint
az Iftentül hiuattatot, es valafztatot lelki paftor, ki
az én hiuatalomnac ез valafztatafomnac okát es
bizonságat adhatom : meg akartam mutatni, hogy
nem vagyoc béres, és nem futoc el latuán á farka
tokat á iuhoknac vefzedelmére iüni.
Annakokaert örömeit es fziuem fzerent vetettem
magamat, es tufakodtam ellenetec, vgy mint farkafoc ellen, oruoc ellen, es toluaioc ellen. Kic nem
kuldettettetec, (mert meg nem bizonéthattyatoc, á ti
töruen fzerent való kuldetefteket) hanem iöttetec
lopni, ízaggatni, öldökleni, es veízteni az vrnac
iuhait: í-niég ez utannis azon lefzec, hog abból a
likbolis ki vgrafsalac tegedet, a melybe moft róka
módra lappangsz. Es valamig te meg nem fzünöl
farkas lenni, en fém fzünőm meg pafztor lenni, az
az, teged huzetani. A menybeli Iftennec es é földi
feiedelmeknec efedezni, hogy te ellened ki nyuichác
az ű kariokat, ki vonnyác fegyuereket, meg mutat-
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sác igaz iteleteket, haragiokat, es hatalmafsagokat:
böntefsenec, kergeísenec, es űldözzenec mind addig,
mig meg nem terfz: ha peniglen vgyan nem akarandafz meg térni, meg öllyenec, es ki töröllyenec
é földrül, hogy annal többet ne dűhösködheísel, a
kerefztyen anyal'zentegyhaznac romlására á menit
eddig dihősköttel.
De á hol azt irod, hogy fizetel'tis igertem í'zol- Képtelen
gaidnac, kiualtkeppen egy Cetemen neuü nemetnee, ^ lia/llf~
hogy meg öllyenec tegedet, az Iítent hiuom bizonfagnl hogy hamiísan irod es hazugul, mert azt en meg
lem gondoltam. Soha egy í'zolgaddalis, tuduan hog
te izolgad löt volna, nem fzollottam chac egy igetis,
azt lem tudom volte valaha Celemen, Tiuadar, Bog
dán, Antal vagy Jakab neuű izolgad. Nagy dolog
hogy nem ízegyenlefz ízemtelenül illyen dolgot en
reám fogni, es meg nem tudod gondolni, hogy magadnac fzerzefz gyalazatot effele oktalan iraísal.
Azt fém tagadom, hogy mind fzombatba f-mind
egyebűt vgyan azon buzgosággal igyekeztem azoc
ellenis, á kic tegedet es egyeb hamis Prophetakat,
a iuhoknac vefzedelmekre tartottanac és tartnac,
tufakodni. Ez vtanis azt miuelem. Kiért mind azal- Nem uagyoc
tál gyilkos nem vagyoc, lém porofzlo. Mert ha az | yilpp*' 18
volnéc, tahat Illyesis á lett volna, ki Baalnac negyl’záz ótuen Papiait, es annac fölötte, negyfzaz, egyeb
fele hamis Prophetákat le vagá es meg öle. Dauidis, i>sa|,„. юо.
ki aual dichekedic, hogy io reguel meg öli vala, é
földnec minden bünösit, el akaruán vefzteni az
vrnac varasából azokat, a kic alnakságot chelekednec. Iehu azonkeppen, ki valahol valamenyit talala^ Rwf 1()
vgyan azon Baal papiba es Prophetaiba, Touabba á
baluanyozo Achab kiralynac maradekiba, mind meg
Telegdi Miklóe Felelete.
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öleté. Sőt ürmén maga az Itten, ki azt parancholá,
hogy meg olettelec az a Propheta, mely á népet el
akaria fordetani, az ü vrátul Iftenétül.
Eretuekeknec
Parmenienufis, egy regi Eretnec, azon panafzolpanaszoe.
^odie va}a> hogy Conftantinus Chaízar ütet, es az ü
Contra.Epist. tarfait kenzanáia es öldöklenéie, de fzent Agol'ton
ia™pU7llb'azt feleli neki, hog azoc mindent méltán fzenuedtenec. Ez azt mondgya, hog addig meltatlannac nem
mondhattyác az ü hüntettetéfeket, mig meg nem
bizonettac, hogy üc nem Eretnekec. Mert nem abból
teczic meg valakinec igafsága, hogy fzenued, hanem
á ízenuedes abból dichöséges, ha az igafsagert tőrMat. 5.
tenic. Es annac okáért hogy ne minden ä ki fzen
ued Martyrnac tarthafsa magát, nem közönséges
keppen mondá vrunc, hogy bodogoc á kic háború
ságot fzenuednec: hanem valasztáft tön a fzenuedéfec közöt m onduan: Bodogoc ä kic háborúsá
got fzenuednec az igazsfagert. Semmiképpen nem az
igafsagert fzenuednec peniglen azoc, kik á Chriftusnac eghazat meg fzaggattyac, es á hamis igafsagnak
mutogatása áltál, idő nap élőt el akarnac á polyuátul valaíztatni, mintha üc búza magot, hamis ragalmazafokcal illetic, maga vgy mint üres polyua es
búza mag, vagy valafztattanac el, á keuelyíegnec
Peternec fzói fzelei áltál az anyaízentegyhaztul. Nekedis iria ezt
sz. Ágoston. fz e n ^. Ag0fton, figyelmez iol reia, es fzünnyel meg
azon panafzolkodni, hogy háborgattatok Mert érde
med fzerent fzenueded á mit fzenuedfz & c.
Feledi Losiár
A fzegeny meg holt Feledi Leftarrulis, Caffai
uoifme^Bor- Capitanrul panafzolkodol, hogy tizennyolcz eíztenk°r°c№a igen meg vert volt buzogánnyal miuel
lin. 17.
hogy intetted volna ütet, hogy á fa kepec elöt való
imadkozaft el hadnaia. Ytanna veted panafzolkoda-

m
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íoclnac, hogy ennec hiftoriaia nagy es igen choda
volna, mint mentei eiel hozza, mit ízollottal, mint
ijet amaz, mit lattal almodba, es mint toltenec be
mindenec raita, mint fogatot meg tegedet mint veze
tet, mint tartatot, mint fzalattal el, es mint vefzet el
az a Capitan vegre. De miért nem mondod meg
mint voltanac mind ezec? En hiízem nekem tartot
tad, hogy en mondgyam. Annakokaert im meg mon
dóé egy darabot benne. Angyallá tötted volt maga- Angyallá
, .
i i
' i
V
i
• tőtte nőit ma
dat, es nem tudom a kemencz megee, vagy valamint p^ler.
igyeb fótet futtomba el reitezuen mintha Angyal
volnál, vgy keztel ü neki nagy ízép vékony fzoual
valamit ollyat praedicallani, melynec altala el akar
tad hitetni az igaz kerefztyeni hittül. Amaz egy előí'zör, vgy mint eiel* íotetbe, meg rémült. Annac
vtanna eí'zebe oöuén, hogy á ki ízollana nem men
nyei nyeluen, es nem Itteni dolgokat ízollana, kezdé
gondolni hogy nem Angyal, hanem valami chalard
lehetne. Meg kerete azért, meg talala, ki vona a
futtombol, erdemed fzerent kéményén meg dorgöle>
es tömlöczbe vettete tegedet. Honnet mint fzalattal
ki, azt te magad tudod.
De ottis azt fzenueded á mit meg erdemlettel.
A vilagofsagnac angyaláua változót fötetségnec
angyalai kergette ki belőled. Jóllehet chac eggyet
üzhetet ki, ä mint eízembe vefzem. A legyo peniglen vgyan benned maradót.
A te dichekódeíidrül chac azt mondom Ha Válasz tétel a
neked, es valakiknec egyebeknec nem árthattam, ne 1" e“ b
chodald, mert ingyen lem igyekeztem azon, hogy
archac hanem chac imezen hog ti ne arthafsatoc az
anyaízentegyháznac. Kit az Iften nagy re ízre veghez
is vitt, ez után kedig iobban veghez vifzen, nem
11*

164

Semptén
mint iára
Péter.

Hitit meg
szegé Вог
нет ifsza.

A GYILKOSSÁGÉUL.

annyéra en altalam mint nallamnal nagyöb es meltőb efzkőzőc áltál.
Semtere orrunc ala (á mint te irod) nem Itten
hozot volt tegedet, Mert ha ü hozot volna, ha en
altalam el nem hagyot onnan űzetni, fokcal inkab
nem hagyot volna ä te partodon valoc áltál. De
latodé mint mutata meg ű ízent fölíege, hogy ellene
volna, á te ott leted. Szádra bocháta, hogy hányát
homloc fzagodnal, valahoua te fel fuualkodot keuely
íziued tegedet hordozna. Midőn azért rúgnál es
harapnal minden fele, es mint egy dihős oktalan
allat, á te ondokságos, korchomara, es bardelyba
való ördögi prsedicatioidba, minden rendbeli embe
reket oly keuelyen, mintha fenki te nalladnal töb
iambor nem volna fzidalmáznál könyörűluen az vr
Jefus Chriftus az ü egyházán, melynec te ellensége
vagy, azokat tamafzta te ellened, kic nem Papiftác,
hanem teneked oltalmazoid es társaid voltanac.
Kiknec iteleti fzerent á te iratod ektelennec, es
Iítentelennec iteltetec. Tennen magad peniglen meltonac arra, hogy el üzettefsel onnat á hol lakói
vala, ha vifza nem hinad, az az hatra nem hazudnad, á mit irtai. Es miért hogy nem örömeit tauozhatol vala el á vág egtűl, ä foc tetouazas vtan, meg
pőcheteltetet kezed iráfa áltál, hitedre tifztefsegedre
fel fogadod, hogy hatra hiuod. Mellyet az vtan meg
nem miuelel fellyeb böchűluen á te tulaidon vac
iteletedet es teczefedet, nem chac azoknac, hanem
az egefz vilagnac iteletiueles teczeséuel. (Mert nem
chac azoc, hanem mind ez világ, mind Papiftac.
Luterec, Caluiniftac, es valahol valakié vadnac,
karhoztattyac ä te förtelmes, tragar, hiuolkodo,
hafzontalan, botrankoztato, gonofzra tanéto, Iften
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ellen kiíztetö irafodat, vgy annyéra, hogy ha valaki
teneked hizelkeduen fzemedbe dicherys, mafut bá
tor hidgyed mait fzól felőle). Annac okáért ki kelle
pironkodnod es fzegyenkedned Semtpei lakó helyed
ről. Szinten vgy iaral mint ä Baal papinac maradeki, kiket midőn Illyés propheta mindeneitől fogua
Izraelből ki nem vefzthetet volna, ki veíztette őket
tellyefseggel az Iften, Iehu áltál, mely nem Iftenes,
hanem Iftentelen baluanyozo ember vala. Elég
legyen ez erről.

A Bornemifsza KSnyuenec harmadic refzerul.

Minec vtanna eleget tettel volna keuaníagodnac, Bornemifsza
minden kígyót békát ellenem es tudományom ellen Р,|‘, м<а |иы
ki okaduán, vegezetre (kőnyuednec harmadic refzeben) tereted pennádat, es meg akaruán mutatni,
mint kellet volna ä Septuagefima vafarnapi Euangeliomot magyarázni, Teis egy prsedicatiot formalfz
belőle. Melynec eleibe vékony betűvel nagy dichere- Dichekedéfc.
tét nyomtattal. Dichered, magafztalod, es meltonac
iteled lenni a te alkomanyodat, hogy mindenektől
nem chac egyfzer, hanem egynehanfzor meg oluaítal'sec. Holot létei ízerent meg mutatod, hog (noha
én reiam foktad,) te vagy a hamis chaplar, es alnac
kalmar, ki büdös bort es hituan marhat arulfz a
l'zép czeger alat.
Mert á kinec io bora es io marhaia vagon, nem
kel ahoz íöc dichéret, annekulis el kel. u maga
dicheri aianlya, es fzeretteti magat az io marha, ha
fenki femmit nem fzolis felőle. Hanem á femmire
kellő iofzagot fzoktac a chalard arofoc igen dichérni,
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hogy el hiteíséc es altafsác a venöket, es méltó arra
fölöt el adhafsac roíz ároiokot.
így chelekedel te minden irafoddal. Nem hagyod
az oluafokra hogy üc tegyenec itiletet felöle, hanem
untalan azt hányod veted, hogy draga, ieles, hafznos,
es igen ízükséges dolgokat irfz. Ygyanis ha te nem
dicherned, felec raita, bog dicheret nélkül maradna,
azoknál kiualtkeppen, ä kic tudnac es ertnec
valamit.
Ninchen igyekezetem reia hogy fokát iriac á te
prsedicatiodrul: nemis fzükfeg. Mert valami oly
vagyon benne, ki ellenkedneiec az en tudomannyom- *
mai, arrul mind fzolottam idefel, es meg feleltem
teneked. Am tegyenec az olvasoc iteletet felöle,
miuel ioh az enyimnel, es mellyikünc kereti iobban
es melyebben ki az euangeliomnac értelmét. En
meg nem talaltam vgan benne ä példa befzednec
minden czikcelénec magyarazattyat. Maga haromfzoris magyarázod, egyfzer fomma fzerent, mafzor
beuebben harmadfzor nagy hofzan. Keues hafzon
vágyón a foc üres es tőkelletes ertelem nekül való
befzedben. Akar kies ízolhat es irhát fokát, de nem
abban füg á dolog, es nem azt kel nézni, ki menyit
ír, hanem mit ir.
Azt akarnam, hinned el magad felöl hogy teis
nem fzinten Salamon vagy, es hogy vagyon bennedis
valami refze ä tudatlanfagnac. Ha ezt el hihetned,
imillyen io könetkeznec belőle, hogy nem érténél
többet magad felöl annal a mi kepes, egyebeket
lem vtalnal meg. Es minee előtte valami iratodat
ki bochátnad, baratidnac, olyaknac kiualtkeppen,
kic nallodnal többet tudnac meg mutatnád. Vgy
lenne, hogy á mi vétket, es fogyatkozaft tennen
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magad efzedbe nem vettél volna, azt netalán más
efzebe venneie es elődbe adnáia. Mert fenki nem
eleg magánac: es az ember nem tud maga felől
f-az ü tulaidon dolgai felől igaz iteletet tenni. Szük
ség azért, hogy egyebeknec iteleti ala vefze magat
akarkies.
De beket hagyoc effele befzédnec, es el vegezem
az te veled való barfokodaft. Ne band ba kedued
fzerent nem efet az en irafom, mert nem ä volt igye
kezetem, hogy azt iriam, ä mit te auagy akarki
más keduélne, hanem ä mi igaz, es á Chriftusnac
Euangeliomaual eggyüt iar. Ebben á menyire lehe
tet, örömeit kedueztem neked, hogy fzitokcal es
atokcal (a te mondod fzerent) nem igyekeztelec
tegedet illetni. A hol a hazugsagrul fzollottam, ha
ott valamenyire vifza terétettem neked azt á mit
reianc fogtál, es nyiluan meg mondottam, hogy
nem mi vagyunc hazugoc, hanem ti vattoc, meg
bochasd az eggyet. Mert nem lehetet abban egyeb,
miuel hogy tudomanyunknac igafsagat kellet oltal
maznom, es á hazugfagnac vétket, magunktul el
tauoztatnom. A kegyelmes vr Iftennec fzent léiké
legyen veled, es vezerlyen minden iora tegedet.

AENIGMA.
Lvcae Peechi Pannonii, Petro Bornemijza, Depaftori aliquando Ecclefiarum Sempte ac Szered,
propojitum.

Serpere nunc uiride mulae videre dracone,
Pannoniis Homorú, quem dedit ore, lacus.
Illius immenias mirantur, fidera voces,
Quinas dum facies, colla fuperba gerit:
Centu luminibus, quartu caput inde corufcat,
Exercens linguas, ad mala cuncta nouas.
Lumina refplendent, denfae tame illa tenebrae
Obducunt, rectas nec petit ille vias.
Laeua manus pendet, dextra natura negauit,
Yno vix nato claudicat ille pede.
Lethifera tumidus, confurgens, aipide uenter,
Eamis hunc, lignum pacis oliua, tegit.

Si Sphingis, videor tibi forsitan, ore locutus,
Solue celer nodos, Oedipus alter eris.

ENODATIO
Petri Bornemifzae, rerum abftrujarum aetatis nojtrae,
inueßigatoris folertifsimi.

Ille ego fű fateor, nec me deus etfe negabit,
Semptea, me primo villa draeone, viret.
Hic tot inauditis, mihi quinque volumina, fectis
Nafcuntur, qua? nunc, tartara nigra docent.
Quarto hominu. mores vigili, fpectamus inanes,
Carpentes natos pannona terra tuos.
Parcimus haud facris caeci, caftaeque iuentae,
Emeritos lacerat, ruftica penna, fenes.
Dextra riget: facros inter mihi, nullus amicus :
E populo praefens, vnus & alter, adeft.
Errores varii, turgefcunt corpore toto,
Sola fides, cingens perfida monftra, lues.

Num tua, dissoluo Iuuenis, paradoxa? resoluis
Sedibus inferni, spiritus iste tibi.
Finis.
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