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APfalmufokbol va
LO ISTENI DICSÉRETEC.

P S A L M V S  i.

BOdog az ollian ember az Iilenben, ky gonoifok- 
nac nem ment tanatfokban, kegyetleneknec nem 
iárt ő vtokban, hamis Ítélet nem forgott ífeiában. 

De az Iílennec igeiét halgattya, erre főképpen va- 
gion minden gondgya, erre néz neki minden akarat- 
tya, ezt eijel nappal ßiueben forgattya.-

Mint az folyó viz mellet fép termo fa, mely leue- 
leit az hideg nem bantya, ő ideieben gyűmóltsét meg 
adgya, io íferentfefen leífen minden dolga.

De nem vgy leífen mind azoknac dolgok, kic az 
igéről nem vifelnec gondot, mint az (fel hinti (fellel az 
apró port, ackeppen hannya lilén el azokat.

Minden emberec mikor fel tamadnac, es életókról 
ha óc ßamot adnac, az hiuec kózzűl ézec kihanyatnac, 
es véghetetlen kárhozatra iutnac.

Mert az hiueknec vtokat az Isten, biria forgattya 
kegyelmes kezeben, az kegyedenec ó keménységek
ben, veílnec es efnec óröc fetetfegben.

Mikor a Soltart az (fent Dauid irá, ebben az igét 
minekűnc aianlá, bodognac mongya acki ezt fogad
na, bodogtalannac acki meg vtálna.

A
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2 PSALMVS II.
Ag lambor ha^afoc meg halgajjatoc notaiara.

Mind ez vilagnac im eße veßett, az igaffagtol el 
teuelyedet, á gonofíagba el bé merűlótt, az hit— 
lenfegben meg gyökerezett, 

lm fel támadott az igaflagra, az nagy Iítennec boß- 
ßufagära, ó ßent íianac káromlafara, ßent igéiénec 
nagy romlafara.

Szent Dauid irta á Soltar kónyűben, az ó kónyué- 
nec mafod regében, mint tanaczkoznac az népec egy
be, ackic nem hißnec az egy Iítenben.

Niluan tuggyatoc ne czudallyatoc, ez világ ban- 
nya az igaífagot, es oltalmazza az hamifíagot, Dauid 
erről ßol meg halgaífatoc.

Mit agyarkottoc vgy mond poganioc, es minden 
népec gonoßt gondoltoc, földi Kiralyoc mit tanacz- 
koztoc, az Iíten ellen fel tamadtatoc.

Hatalmas Vrac es feiedelmec, papoc pöfpökőc es 
ßerzetefec, az Chriítus ellen mind ößue gyűltóc es az 
tanatsban illyet végeztec.

Rontfuc el vgymond minden kőtelét, vefsűc el ro- 
lunc minden éreiét, es ne fogadgyuc femmi beßeddt, 
femmie tegyűc minden tőruéniét.

Itt á ßent Dauid im meg ielenti, hogy az hitlen nép 
Chriftuít nem véßi, femmi beßedet hog nem bóczűli, 
de minden keppen inkab üldözi.

. Ez volt Chriítufnac ő ßerentfeie, ez világ ötét hog
nem



nem keduelte, Herodes Király foká kergette, Annas 
Kaiafas meg ólettette.

Nag batorfaga ez é vilagnac, hogy az Vr Chri- 
ítuít mondgya czalardnac, iambor olgait mind aru- 
loknac, kic ßent irasbol igazat mondnac.

Alnoc tanatfot de kic végeStec, az igaflagot kic 1 
nem véfotec, nag íiegyenfegben feienkent eílec, im az 
ßent Dauid meg mondgya nektec.

Menyből Mentői meg czufoltattoc, tanaczotokban 
meg bolondultoc, lilén haragiát ti meg lattyatoc, ret
tenetes leßen nagy kin vallaftoc.

Simeon mondgya á Chriítuíl iegynec, kit nag foc 
keppen óc ellezenec, kibe az hiuec mind meg epűlnec, 
az hitetlenec mind meg tóretnec.

O te vac világ Chriíluíl nem veßed, ő szent igéiét 
im nem bóczűlőd, lám iduóíTeget hirdet teneked, kit az 
ßent Dauid im meg mond neked.

Sión hegyénec attam Kiralyol, az Atya lilén ßol ä 
Chriílufrol, az en népemnec érős hadnagyol, hogy el- 
lenfegtől legyen otalmol.

Sionnac hegye az kereíhyéfeg, ackit háborgat nag 
foc ellenfeg, lelki es teíli nagy hitetlenig, kic ellen 
Chriílus nekűnc fegitfgg.

Az Atya lilén királynac mondgya, mert ez vilag
nac ó len otalma, ördög orf?aga miatta romla, az kár- 
hozatnac ellene álla.

PSALMVS. II. 3
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4 PS ALM VS. II.
Nagy meltofagát Dauid meg mondgya, Iftennec 

fia kezdettől fogua, őtet dent attya ott el boczatá, ez vi
lág ellen azt prgdikalta.

Minden hatalmát az ó dent Attya, es ez világot 
kezébe adta, es őrőkfggűl bírnia háttá, mennyen es fői
dőn Vrra vallotta.

Ily nagy felfeget kic nem tidtelnec, (lent igéiénec 
kic né engednec, nagy vas pőrőlyuel odúé tőretnec, az 
lilén előtt femmié lednec.

Miként az czerep ödue tőretic, ackeppen minden 
meg tőrettetic, az igaz vtrol ki el tauozic, az Chriílus 
ellen ki tőrekődic.

lm iol hallyatoc lilén haragyat, irgalmaflagát min 
den hatalmát, ó dent fianac nagy méltoífagát, már fo- 
gadgyatoc Dauid tanatfat.

Ebrőllyetec fel vgy mond Kiralyoc, Ifién töményét 
meg tanullyatoc, Vrac á földet ackic biriatoc, Ifién 
békédét meg fogadgyatoc.

Nagy félelemben ti dolgallyatoc, es (lent életben ti 
vigadgyatoc, az igaífagot otalmazzatoc, az (lent egy 
hazat fel taplallyatoc.

Ó (lent fiaban gyönyörködgyetec, nagy deretettel 
benne hidgyetec, (lent igéiében edeskedgyetec az Ifién 
népét ti őrizzetec.

Hogyha eckeppen nem czelekedtec, az igaz vtrol 
el teueledtec, Ifién haragiat fel geriedtitec, meg emed- 
tettec es mind el vedtec. Bodo-



Bodogoc ledtec ha dot fogadtoc, hogha Chriftus- 
ban igazan biztoc, minden gonodtol meg dabadultoc, 
hogyha Chriílusban igazan biztoc.

Ez kiket mondéc dent Dauid mondgya, dent lelec 
áltál mindennec mondgya, hogy az Iftennec fiat imad- 
gya, az hitlenfeget minden el hadgya.

Nagy hitlenfegben mind azoc élnec, ackic Rómá
ból Papatol fűgnec, mind baluany lilét azoc tidtelnec, 
kic az Chriílusban meg nem épúlnec.

Papa hatalma az mig regnala, őrdóg ordaga meg 
gazdagula, é deles világ vakfagban iuta, Chriftus Ie- 
fuflol mert el dakada.

Az Biblianac nem vala hire, az breuiarnac nagy 
foc kenyere, mind az papokat ez el éltette, az Chriftus 
Ieíuft egy fém hirdetté

De Luter Márton kár tón Papanac, hogy meg ie- 
lenté vétkét Romanae, es el hirdeté mind ez vilagnac, 
immár nints hadna az foc buczunac.

Az arany kaput mikor meg nyita, mind ez világot 
hozzaia hayta, kéntől es bűntől mind meg oldozta, foc 
ordag kintfet ó be takarta.

Már mint Herodes meg haborodéc, mikor Beth 
lemben Chriftus dűletéc, minden derzefe meg tantoro- 
déc, mert alnokfaga mind ki ielenéc.

Minden derzefet Ifién meg rontá, ó szent felfege 
mert nem plántálta, mind gyökereitől el ki daggattya, 
mert Vrunc Iefus regen meg monta Ez

PSALMVS II. s



6
Ez azért oka az nagy romlafnac el be ióuéfe az po- 

ganfagnac nagy pußtulafa az klaftromoknac, véget 
vét Ifién á foc baluannac.

De vegyűc éló á [lent Bibliát, reanc ne variuc lile 
oílorát, abban meg lattyuc ßent akarattyát, irgalmaf- 
fagat minden haragiát.

Te Magyar nemzet ha fel nem ebrolß, az Vr Iefus- 
ban ha meg nem épüli?, ßent igeiéuel ha meg nem í?e— 
pülß, maradafodnac hidgied nem órúlí?

Várád nagy kárt teiß mind ez orßagnac, hogy vé
get nem vetz á foc vakfagnac, czac zabot pallaß az nag 
ertz lonac, hißem az Iítent alitod vaknac.

Oly igen féltem az Tórőc Czaßärt, meg ne iargal- 
na ßent Laßlo louát, fogua ne vinne foc kóuér papiát, 
az kic kerengic ßép koporfoiát.

Mit pironkodtoc Varadi Papoc, az köuérfegtól fén- 
lic nyakatoc, nem kel Iftennec ti ßolofmatoc, Mefe 
mondaíloc es kialtaíloc.

Szent Laßlo feiét ti imadgvatoc, fépen ezűílben be 
foglaltatoc, olay az teile mind azt mondgyatoc, ezuel 
á nép kózt ti komplarkodtoc.

Az Chriílus teile olaija nem vált, iduőíTegűnkre 
ki nekűnc haßnalt, de az kereßtfan vgian meg ßaratt, 
ezuel fűzette mi bűnűnc árrát.

Nyiluan lattyatoc lilén haragiat, mind ez világon 
bofßu állafát, mert nem tißtellyuc az lilén fiat ő ßent 
fianac véré hullafat. A ßer-

PSALMVS II.



A ílerzetefec kic ezt nem tudgyac, á Luter Már
tont czac ßidalmazzac, az iamborokat czac haborgat- 
tyac, nagy vakfagokat mert óc nem lattyac.

Az Ierufalem példatoc volna, tudós papokual ki 
rakua vala, lilén tóruénye kezekbe vala, de az Chri- 
ílufert am mind el romla.

Azért nagy Vrac am meg lattyatoc, á sűketfeg- 
uel ti mit haílnaltoc, az lilén mit mond ne fogadgya- 
toc, á (lent Dauidtol hanem tanultoc.

Kereíltyé neuet fokán vifeltóc, de ez vilagnac czac 
hizelkettóc, az gazdagfagert mindent miueltőc, lilén 
beliedet nem tiíltelitec.

De meg lattyatoc miképpen iartoc, itelet napian 
mely kárt vallotoc, az hiuatalban kic el nem iartoc, az 
iamborokot haborgattyatoc.

Ez kiket mondéc fenki ne bannya, de minden em
ber magat meg lafla, alnoc tanatfat minden el hadgya, 
acki az Chriíluíl vranac vallva.

Tally an ez kele vy esendőben ezer ótt Hazban 
negyuen kilentzben, hogy fel ebröllyőn minden Iften- 
ben, fenki ne ellyen már teuelgesben.

PSALMVS VI. G. SS.

S  Domine ne in furore tuo.

Sent Dauid Király bűnei ellen igy panaílolkodic, 
de Iílennec kegyeífegeben nagy érőiken bizic, es 

tellyes hitből kőnyőrgefeben igien imadkozic,

PSALMVS VI. 7
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Hatalmas lilén nag haragodban ne fegy meg en- 

gemet, te haragodnac nagyfaga miat ne oílorozz en
ge, mert haragodnac nagfaga miat kelletic el veßnem

De főt Vr lilén kónyőrűly raitam, mert czac aleg 
vagioc, tudod Vr lilén mely beteg vagioc, mert nag 
bűnős vagioc, gyogits meg engem az faiadalombol 
mert gvogulaíl varoc.

Az én teltemben felfgges lilén femmi épfeg nintfen, 
czontaim közül annira iutec hogy egy helén nintfen. 
midé érőmtől meg fogiatkozta femmi io benne nintfen.

Haborufaga az en lelkemnec oly igen nag vagion, 
minemö dél vél? es nagy háború az tengeren vagion, 
de mig ream nefß hatalmas lilén az czac addig vagio.

Tér hozzám Vram es ßabadits meg el bufult telke
mét, ielents meg benne te véghetetlé kegylmeífegedet 
tarts meg Vr lilén irgalmaífagodért az én életemet.

Vallion s-vagyoné ki az halaiba rólad emleközzec, 
pokol fenekén kegyeífegedet nintfen kic emlitfec, 
mert haragodnac bofßu álíaífat akarod hogy ertfec.

Ne had Vr lilén efni leikőmet őrdőgnec torkában, 
kit te ßerzettel tißteffegedre ne had káromlásban, vig 
be engemet órőc életre te ßent orßagodban.

Mert né diczérnec azoc tegedet kic vadnac pokol
ban, de főt káromlyac te ßent neuedet őröc káromlás
ban, teged diczerlec ha be viendeß órőc orßagodban.

Regulta immár czac veßekede fohaßkodafomban,
el ned-

PSALMVS VI.



el nedueíite az en agyamat, kőnyű hulatafimual, no- 
Rolyám immár vgian el árrat az en firalmimual.

En Remeimet homály fogta be keferűfgg miat, im
már ezentől meg emeRtetöm foc bűneim miat, de kér- 
lec teged tekents en ream fogadafod miat.

IiatalmaíTagat te Rent igednec adgyad hogy hi- 
heífem, Rabadulafat az en lelkemnec adgyad hog vár- 
hafsá igeretedet te Rét fiadba adgyad hog valhaíTam.

e
Oruendezz lelkem noha foc bűnőm te benned Vr 

lile, mert meg halgattad kőnyőrgefemet hatalmas Vr 
Ifién, bizzal io fia az en lelkemben azt modgya az lilén.

Tauozzatoc el azért en tőlem minden ellenfggim, 
mert Ifién élőtt kellemetefec az en imadfagim, oruen
dezz lelkem mert fohol nintfen nekem ellenfegim.

Mihelt az lilén imadfagomat éleibe viué, ottan 
lelkemet ördög márkából hamar el ki menté, az en Ri- 
uemet bizodalomra ottan fel eppité.

Ellenfegimet meg haborita es el Regyenité, nagy 
hamarfagual Regyen vallaífal mind vifRa terité, bizo
dalomra az bűnőfőket en általam inté.

Senki bűnétől meg ne ijegyen czac Iftenben hid— 
gyen, el boczattatic Rent áldomaífal ha ö hozza me- 
gié, en róla példát ez diczeretbé mind ez világ végien.

Szent Dauid irta diczeretinec hatodic reReben, az 
bűnőfőket bizodalomra inti ez enekben, mindennec 
vallya őröc életit ki hiRen Iftenben.

B
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PSALMVS VII.
A d notam Nagy banatban Dauid mikoron vala.

S G. SX. an. 1564
Xankiuetefre Dauid megyen vala, Zemei mikor 
Zidalmazza vala, kóuel es földel haijgalya vala, 

Dauid, Zolgainac ezt mondgya vala.
Ezt en ream az vriiten boczatta, hog Zidalmazzon 

neki parantfolta, hiZem bűneimért ream boczatta, 
azért kózzűletec fenki ne bantya.

Gondolkoduan Dauid király magaba, bizic Iífen- 
nec irgalmaííagaban, femmit nem fgl bátor igaflaga- 
ban, azért illien kőnyórgéíl tón magaban.

En Iftenem mindenkor benned biztam, mint érós 
kó falhoz vgy tamaZkottam, mindenkor firuan hozzad 
fohaZkottam, mikor ellenfeg miatt nyomorgottam.

Dúl fül ellenfegem iregfegeben, mint eh oroZlan 
kegyetlenfegeben, lattva élómenétőmet mindenben, 
azért gyűlöl illien igen ßiueben.

Iífen te tudod hog alnoc nem voltam, az Saulnac 
vérét nem ßomiuhoßtam ellenfegi ellen en hadakoz
tam, mint feiedelmemet hiúén Zolgaltam.

Legyen Iífen bizonfagom ennekem, hogy ha en 
neki marhaiat el vóttem, vagy tiZteflegeben ót meg 
fertóttem, tóled vriífen bar meg iteltefíem.

Ellenfegemet is ha meg fertóttem, valakinec en 
egyZer meg eskűttem, hogy ha méltatlan ioZagát el 
vóttem, bátor az Iífentól meg bűntetteíTem.

Raitam



PSALMVS. VII. ii
Raitam efséc ellenfegem fegueré, életemet bar ül

dözze kergeífe, minden tiíkeífegemet el veßeffe, or- 
tzámat bátor az Tárban keuerie.

Igaflagomban tamagy fel mellettem, igaz lilén te 
aly bofßut erettem, mert nem tudom mit ellene vétet
tem, azt tudom hogy fokífor véle iol tőttem.

Nám aianlod igaz keletedet, hog meg rontaí? min 
den kegyetleneket, otalmazd meg nyomorodot feie- 
met, hogy diczeriem mindenkor felfegedet.

Czac te itelhetz meg igaflag ßerint, te ßiuemet iol 
latod volta ßerint, itely meg engem igaífagod ßerint, 
nem vétettem nekie tudafom ßerint.

Iol latod vram ó álnoc ßiueket, kiért minden nap 
feniéget ókét, mikor hallod kiuől ßep hetedeket más 
felól iol latod álnoc ßiueket.

Szűnnyel meg immár enni gonoífagtol, en ellenfe
gem az kegyetlenfegtól, hog nem retteni? meg az igaz 
birotul, acki maidan ßamot véljen mindentől.

Ha meg nem terendeß nagy hamarfaggal, Iílen- 
nec feniegetó oítoraual, bizony meg ló az ó merges 
nylaual, feguerrel ehfeggel es dog halallal.

Fiat fogattal volt az te mghedbé, hamiífagot vót- 
tel volt bg ßiuedben, maid ßulß bánatot nagy keferű- 
fegben, kit az vtzan karon hordoßß óledben.

En ellenem tanaczot végeíketec, hogy vram ha- 
ragyat ram ingerlyetec, hogy czac ti magatoc vral- 
kodgyatoc, de gondolattokban meg czalatkoíkoc:



i2 PSALMVS VIII.
Hißem azt en hogy ha lilén akaria, az élóbbi tete

met meg athatya, ha kediglen ő fellege mongya, nem 
kellel? am légién vgy mint akaria.

Az mely vermet ti ennekem aílatoc, az árokban 
ti magatoc be eílec, mert acki más embernec afand 
árkot, őnnen maga eíic bele tugyatoc.

Halat adoc Vr lilén io tétedért, hozzam való nagy 
kegyelmeííegedért, velem iol tött igaz ítéletedért, el- 
lenfegtól való í?abadulasért.

Szent Dauid irta ezt diczeretiben, az ő kőnyuenec 
hetedic reíleben, ki méltatlan í?cnued bofßut élteben, 
azt vigaßtallya Dauid ez enekben.

PSALMVS VIII.

REgen őtóruenyben Moyfefnec kőnyuében, di- 
czertec az lílent f?ép lelki enekekben, halát adtac 
neki az ó io voltáról minden nemzetfegekben. 

Ezt élűnkben végyűc es érőiken hirdefsűc, hogy 
mi Chriílus által iduőílegűnket niertűc, igaflagnac v- 
tat immár meg efmertűc, kerlec el ne feletsűc.

Immár az Vr lilén az ó nagy diczőíTegét, el ki ielen- 
tótte es az ő ßent igéiét, hogy az hitetlenec lilén í?eke 
előtt, magokat nem menthetnéc.

O felfeges lilén mely igen czodalatos, te Ifleni ne- 
ued mind é főidőn hallatoc, meg diczőittetet feltáma
dás vtan, nekűnc mely haßnalatos.

Mert



PSALMVS VIII. i?
Mert fel emeltetótt te nagy hatalmaíTagod, égek- 

nec fölötte igen nag irgalmaífagod, mert nekűnc en
gedted te í?ent igéd által, az lelki aiandekot.

Az kis dedec által diczertetni akaral, te ellenfegi- 
dért vélec prgdikaltatál, hogy hitetleneket teged bod- 
ßontokat eckeppen meg rontanak

Chriílus (lent Máténál ßent Attyanac ezt mond- 
gya, en ßentfeges Atya legyen neked nag hala, iduőf- 
fegnec vtat hog az kifdedeknec te adtad meg tudnia.

Azért immár lattyuc az hyű kereßtyeneket, miként 
feiűnc fölött az igen í?ép égeket, lilén hatalmaual égen 
teremtetótt hódat es czillagokat.

Az menneyei lilén lakozic az hiuekben, fénlic es 
villamic mint az í?ép nap az égben, igaífagnac napia 
ó nekic fel tamad ä ßent igeretekben.

Dauid czudalkozic az emberi állaton, kiről az Iílen- 
nec illien nagy gondgya vagion, embernec fiáról hog 
kit az Vr lilén foc ioual latogaífon.

Vgy mond Vram lilén miczoda az emberi állat, 
kiről te ífiuedben illien ßorgalmatos vagy, hog min
den időben te gond vifelefed ó reá mely igen nagy.

Ótet Angyaloknál vgy tettzic egy ideig, meg a- 
laíkad volna földnec nagy mélfegeig, de az Angya
loknál minden diczófeguel fellyeb diczóitetic.

Mert ótet mindennec Kirallyaua ßentelted, es 
mindenéi ótet méltoífagosba tótted, meg koronaztat-

B iij
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tad es minden állatnai őtet fellyeb Bórzótted.

Ez ember á Chriítus ki illien czudalatos, ez világi
aknál ó igen vtalatos, menyben az Iítennél igen dra- 
galatos, es igen ßerelmetes.

Az Atya Mentól menyből ala kűldetéc, itt meg fo- 
gattatéc, értűnc meg ólettetéc, es el temettetéc Sidoc 
ezt mieléc, de meg éleuenedéc,

Azért hálát adgyunc mi edes bay viuonknac, foc 
ellenígginktöl mi meg Babaditonknac, bűntói es ör
dögtől halaitól pokoltol mi edes meg valtonknac.

Ki mi fogfagunkat ó nagy diczófegeuel, menybe 
fogua vilié, hatalmas nyerefeguel, kic ó benne biznac 
meg aiandekozza oly igen nagy bóufeggel.

Immár mi órőlliűnc kic az Menben hiílűnc, mert 
mi az hit által Men fiai lettűnc, minden órókfggben az 
Chriflus Iefuflal kóz órókóflg lettűnc.

Diczéret diczöítg légién Atya Iítennec, véle egye 
temben az ó egy Bűlótténec, a Chriítus Iefufnac órók- 
kón órócké á Bent lelec Iítennec.

Ekints ream Menem nyaualiamban, légy gya-
molom fegitfegem gondomban, mert nem tudoc 

mit tennem bufultomban.
Vallion s-mikor vétód ram Bemeidet, Uralmam

ra ha forditod fűleidet, né tűrhetem faniaru kezeidet.

PSALMVS. X. G. SS.
A d notam: Bátrán erted vram Ifién.

Az
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Az elleniig feiemre tórekódic, éreieben hatalmá
ban bizakodic, foc tűrefíel en lelkem fogyatkozic.

Diczekódic kgrkódic keuelfggben, foha nem iut I- 
ílenis ó édeben, mert nem vallót fém mi kárt életiben.

Ebből véljen bizodalmát batorfagot, nagy fokáig 
hogy el tűrí? gonoífagot, mert nem bűntetz hamar ke- 
gyetlenfeget.

Feien vagio áldomafod fegitfeged, en feiemre hog 
űlliőn te fegelled, azért nem f$l mert foha né bünteted.

Az ó ßaia tellies foc ßidalommal, í?iué lelke gerie- 
dez álnokfaggal, né gondol ó femmit nag haragoddal.

Halalomra czikorgattya az ó fogát, ál vtako titko 
meg vonta magát, hog nyakamban keretfe ó haloiát.

Mint az farkas az Iuh vtan olalkodic, bárány vtan 
az oroßlan íialkodic, mindékor czac vtanná lefelkedic.

Az gazdag keuélfegre keßeriti, az ó lelkét kárho- 
zattul nem félti, hog Iften légy, azt foha ó nem hißi.

Te érődet hatalmadat ó nem tudgya, hogy irgal
mas, igaz vagy nem gondollya, minden dolgát czac 
ßerentfenec tartya.

In duly azért en Iítené otalmamra, ily kefóré tekéts 
ream áruadra, vigaßtaly meg enni foc íiralmamra.

Szent neuednec károláfat hog tűrheted? keuelfegét 
miért hog né bünteted? tűrefeddel bűnebé kemenijted.

Minden dolgát iol hißem hog fel róttad, nyaualia- 
mat, üralmamat fel Írtad, az bűntetéíl vtora halaßtot- 
tad. Az



lé PSALMVS XII.
Az bűn eile mutafd meg haragodat, bűnteteflel ie- 

lents igaflagodat, hog rettegiec mídenec hatalmadat.
Hogy az aruac ózuégyec iftene vág, Hűkfegemben 

fememmel had laflam meg, Habadulast azért mait én
nekem agy.

Ezt Vr Klen en nem kerem bofßufagbol, czac ke- 
uanom meg terefgt bűneiből, ne tamagion ellenem 
keuelfegból.

Efmerie meg por, hamu, fereg voltát, foha többe 
el ne higgye ó magát, de Holgallya alazatofon vrát.

Az (lent Dauid igy tanít könyörögni, az Homorú 
Hiúét megvigaßtalni, Hoktác tizedic, foltarbá enekleni.

PSALMVS. XII.

O Vr Iíten tekints hozzanc, magas menyből ngz 
mi reanc, es könyörűly te nepeden, nyomorult 
kereßtyeniden, mert el fogtac az te Hentid, meg 

alutt földön az igaz hit, minden emberec fiai közt.
Nem hißnec te Hent igédnec, hazugfag kell czac 

keduöknek, ammit talalt az ö feiec, azzal tegedet tißtel- 
nec, de hamifíag az ö dolgoc hazugfag ó talalmanyoc, 
nem keduefec neked azoc.

Véílefd el Iíten ezeket, ronts meg ó tißteleteket, 
kic keuélyen ezt kialtyác, batorfagual nekűnc mond- 
gyác, nintfen iítentec tinektec, el kel maidan mind vei? 
netec, ki otalmaz meg titeket.

Azért



Azért igy ßol az Vr lilén, fel támadnom ßükfgg 
nekem, hogy meg rontfam ó feióket, meg ßabaditfam 
nepemet, mert latom nyomorufagat, hallottam fohaß- 
kodafat meg állom neki bofßuiat.

Nem hagyom az en igémét el oltani fém neuemet, 
de meg tartom en hazamba es valaßtott templomom
ban, hogy meg ßentellye ßentimet, geriefße, nekic ßi- 
uőket, biztaífa es ó lelkóket.

Az Iílennec ßent igéié, tißta minden ó bejedé, 
mint az probaltatot ezűíl, hgtßer meg őttetótt ezűíl, 
mert ennec az ő éreié, vagion az kifertetekbe, kereßt- 
nec vifelefeben.

Te vagy vriílen otalmoc, hatalmas kegyes gya- 
moloc az te hyű tanitoidnac, ßölodben plantaloidnac, 
te vagy őrzőié népednec, érós otalma hiueidnec paij— 
fa te ßent igednec.

Azért neked mi moíl adunc, nagy halakat es ezt 
mondgyuc diczerteífel Atya lilén, ßent fiaddal egye
temben, vigaßtalo ßent Lelec, nekűnc edes vende- 
gűnckel, őrőcké nagy diczófgguel.

A%on Pfalmus egy ritmuffal rhuid verfekben ßereßtetet.

EMlekezzel meg Vr lilén az mi nagy gyarlofa- 
gunkrol, tekents reanc kegyelmeken az te nagy 
bodogfagodbol az mennyeknec orßagabol. 

Halgafmeg fohaßkodafat az te kiczen feregednec,
C

PSALMVS XII.

ne



ne vtallyad kónyórgefét az te nyomorult népednec, 
kic moít neked efedeznec.

Mert el fogyatkozot immár minden igaíTag é föl
dön, mayd nintfen fenki oly ember, ki egymafon kó- 
nyórűllyen es igaz beijedő legyen.

Nints helye az te igednec es ä te io intefednec, níts 
abban gyónyórűíggec köztünk nagy foc embereknec, 
tegedet mind el kerűlnec.

Az bűnben el merűltenec tegedet tarfá vóttenec, 
fót inkab mégis vntanac, es tóled femmit nem félnec, 
femmi ioban nem éppűlnec.

Hizelkedó beGed vagion mindennec az ó Gáiaban, 
ha Gépen Goi barattyanac ételi nyaiaíTagaban, es az ó 
reGeg korában.

Mas felöl ha el tauoznac es egy más elöl el men- 
nec, kettóífe leGen ó Giuec, meg változic az ó nyeluóc, 
mert nints tókelleteíTegec.

De el puGtitod vrifté te mind az hizelkódóket, noha 
nem félnec tegedet, de te mind meg rontod ókét, el 
veGtód az kérkűóket:

Mert ha meg Golitod ókét az te igednec nem hiß— 
nec, az óróc tűznec kennyatol, fém az ördögtől nem 
félnec, hanem czac Gabadon élnec.

Az igaűagnac Iítene nem kedueG ebben fenkinec, 
meg czufollya meg nyelueket mind ackic czalardul él
nec, es hamis kenyeret eGnec.

iS PSALMVS XII.
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PSALMVS XXVIIII. i?
Meg mutatom meg magamat mindeneken Vr- 

nac lenni, az hamis tudomannak is végénec kel ackor 
lenni, az vriíten ezt beílélli.

Az en el pußtult nepemert, es ó keferűfegeiert, az 
ßegenyec ürafaert es nagy fohaßkodafaert, fel tama- 
doc az áruakért.

Meg metem az en nepemet es meg nyugotom en 
ótet, tintán fogom hirdettetni kőzóttóc az en igémét, 
es igaz efmeretemet.

Mint az éreStőtt aranyat es hgtßer tißtult ézűílót, 
mellyet tűzben egettenec es ä földből ki vóttenec, igy 
vigaztalom meg őket.

Tartz meg kőzóttűnc vriíte az te áldot (lent igédét, 
otalmazz ez világ ellen mindenekben Vram minket, 
hogy diczerhefsűnc tegedet.

Mert latod az hitetlenec hogy mindenütt vralkod- 
nac, es az ó ßerenczeiekben minden napon neueked- 
nec, noha tegedet nem félnec.

Eckeppen kónyőrgé regen (lent Dauid az vriften- 
nec, mert latá vakmerőfggét minden rendbeli nepek- 
nec, hogy iílentől nem félnenec.

PSALMVS. XXVIIII. G. Sí.
A d notam Iafonis'

DAuid Prophetanac imatkozafarol, magaztalliuc 
Iílent irgalmaífagarol: el ne feletkezzűnc io tete
meméről, vegiűnc tanufagot ßent Dauid Ki

rályról. C ij



Erre tanítani akar az Propheta, miczoda ßiuünket 
Iílenhez indetfa, az mint hußon kilentz reßebe meg ir
ta, io tetet iítennec igien magaßtalta.

Szama nintfen vram irgalmaflagodnac: vége hoß- 
í?a nintfen kegyelmeífegednec, azért magaßtallac fe
lette mindennec mert hißen en lelkem te igeretednec.

Kialtafom vram tóled el nem vetéd: az en nyaua- 
lyamat czac te magad erzéd, Atyai voltodat raitam 
meg tókelléd, irgalmaífagodat mikor meg ielentéd.

Az pokol torkából te ki ßabaditäl: Az en lelkemben 
mikor meg nyugotál, te igeretedben mikoron biztatál: 
ottan en ßiuemben bizodalmát adál.

En eyel es nappal hálát adoc neked, diczeretet mo- 
doc órócké te neked, mind ez világ élőt valláít teßec 
neked, irgalmaífagodért mert te azt erdemied.

En tólem haragodat vriften meg vonyád, imatko- 
zafomat mihelt meg halgatád, leiké czendeífegét azo- 
nal meg adád, en kőnyőrgefemet mihelt be fogadad.

Szantalan bűneimet mikoron meg latád, mind- 
gyart Bemeidet tóié elforditád, erzgm bűneimet mint 
fóueny fokfagát, de ßent felfegednec hiugm fogadását.

El ne idegenűllien felfeged en tólem, tekints foga- 
dafod noha nag foc bűné, mert ha az pokolba veted az 
en lelkem, nem leßen vgy ennekem foha vigaífagom.

Nem órdóg rabiai teßnec rólad valláít, mert ßent 
felfegedről ßolnac czac károláíl, nem várnac te tóled

többe
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többe ílabaduláíl, de en czac te tőled varoc igazuláíl.

En imatfagomat hißem meg halgatád, mert en fi- 
ralmamat őrömre forditád, irgalmaíTagodat raitam 
bizonitád, mikor en lelkemet te meg vigaßtaläd.

Kgß mindaha lelkem neked enekleni, mind ez világ 
előtt rólad válláft tenni, foc io tételedről neked halát 
adni, őrökül őröké teged kel diczerni.

PSALMYS. XXX.
B A^ Iuße Iudex notaiara.

Enned bíztam Vram lilén foha ne gyalaztaíTam, 
az te ßent igaíTagodért kérlec ßabaditaiTam, eyel 

nappal en kónyergec, hald meg en kerefemet.
Nints ennekem fegedelmem Vram te légy otal- 

mam, batorfagom vagy enneké es őrőc bizodalmám: 
Haicz en hozzam fűleidet ües tartz meg engemet.

ErőíTegré ördög ellen vagy te nagy kemenfegem, 
ßent neuedert ments meg engem, mert nints nekem 
érdemem, eyel nappal en könyergec, hald meg en kő: 

De íietnec ellenfegim titkon tőrbe eyteni, Vram te 
vagy remenyfegem, nekic ne hagy el veßteni, Haitz: 

lm aianlom kezedben en ßomoru lelkemet, igaz 
mondo őrőc lilén otalmazz meg engemet, eyel nappal: 

Czac hitfagot köuetőknec fegielem vagy vriílen, 
béned érőiken hiuöknec irgalmas vagy ßüntele, Haitz: 

Te io voltodért öruendec mert latod ^egénfegem, 
mindennemű ßükfegemben vagy te nagy reméfggem 
Eyel nappal: C iij
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Vram hozzad en kialtoc légy irgalmas ennekem, 

.keferűfeg hatot engem ál nag bubán en lelkem: Haicz 
Siefs hozzam mert el fogtac életemnec napiaij, bá

nat miat el Benvuettec tetemimnec éreié. Eyel napal: 
Tartnac engem Bidalomnac minden en ellefggim, 

futnac tólem io barátim vtálnac nemzetfggim. Haicz 
Holtról mint nem emlekeznec rólam igy feletkez- 

nec, mint meg veBet hituan edént engem el ki vetót- 
tec. Eyel nappal en kónyőrgec:

Oh mely fokán kic gyűlólnec kórnyűi vóttec en- 
gemet, Bidalmazuán azt végeBtéc hogy el végyec lel— 
kémét. Haicz en hozzam füleidet:

Raitam minden keferűfgg te vág nekem fegítfgg, 
benned biztam mert ennekem vagy kegyelmes, I- 
ílenfgg, Eyel nappal en kónyórgec:

Dihóskóduén ellenfegim haborgatnac Bertelen, 
Vram mindé Bűkfegemben te légy velem Bűntelen. 
Haicz en hozzam Bűleidet fies tartz meg engemet.

Ertfem immár hozzam való kedues akaratodat, 
benned biztam mutafd immár nagy irgalmaífagodat. 
Eyel nappal en kónyórgec:

Ne hadgy engem Bidalomban benned biztam Vr 
lilén, az kic teged nem kóuetnec vefBenec el hirtelen. 
Haicz en hozzam fűleidet:

Sokan Bolnac hamiífagot kic mind meg nemul- 
lyanac, az igazra kic tamattac hamar el rontaífanac. 
Eyel nappal en kónyórgec. lilén



lilén mely nag diczófleget tártál? í?eretóidnec, hol 
órőcke gyónyórkódnec es veled óruendeznec. Haicz 
en hozzam fűleidet fies tartz meg engemet.

Soha nekic már nem leí?en í?űkf$gec ílegénfegec, 
tartod őket titkos hazban hol nints femmi félelmec. 
Eyel nappal en kónyórgec:

Valláíl teí?ec hálát aduán neked kegyes Iítenem, 
mindennemó ílűkfegeben ielen voltál ennekem. Haicz 
en hozzam fűleidet fies tartz meg engemet.

Eílem vala nagy kgtfegben hog el hattal engemet, 
de mennyíler en kónyórggc meg haliad kerefemet. 
Eyel nappal en kónyórgec.

Raitoc Vrnac nagy haragia kic élnec keuelyfeg- 
ben, ackic pedig ótet félic, leßnec io remefegbe. Haicz 

Ti minnyaian kic czac tuttoc egy iítenben biznia, 
batorfagban í?iueteket hidgyetec nyugodnia. Eyel: 

így kónyórge az í?ent Dauid nag érós í?űkfggeben, 
mikor ótet haborgatnac illeni félelmében, tudnunc 
adta Soltar kónyűnec harmintíkdic regében.

_ A%on Pfalmus rÓuidedben.

I E benned bizom en Iílenem igaflagod ílerint ne 
^  hadgy veí?nem, ßegyent vallanom ne hagy ne

kem, en Iílenem.
En vagyoc iay nagy bűnós ember, ellened bűnóm 

f?antalan ézer, élőtted í?űntelen be keuer, es vg gyótór.
Sies

PSALMVS. XXX. 2 3
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Sies haytani fűleidet, gyorfan halgafmd meg kó- 

nyórgeflemet, te benned hog meg tartz engemet, éle
temet.

Iftenem Vram légy ítabaditom te hozzad vramhoz 
en folyamom, meg ítabaditaít iol tudó, benned bízom.

Igen nagy órómem te vagy neké, nag batorfagom 
en Iftenem, ítent neuedért vagy mentfegem nagy 
órómem.

Nem hadtz engem Vram az tőrbe, be einem kit 
titkon en élőmbe, vtamban meg vettec az lesben éle
temben.

Iftenem Vram kérlec teged, ved hozzad immár en 
lelkemet, mert meg váltottál engemet, életómet.

Szegyenfgg ortzankon nagy legyen, ítidalom min
ket be kennyen diczófgg vrá tied legye, Amen legyen.

PSALMVS XXXI. G. Sí.
első Pfalmufnac notaiara.

BOdog az illyen ember ez világon, az kinec bűne 
boczanatban vagion, igazulafa Iften élót vagion, 
annac rutfaga befódózue vagion.

Mert az embernec femmi nagy éreié, az Iften élót 
nints femmi érdemé, lelten mindennec elég fegedelmé 
kit czac egyedül fegél ó felfegé.

Azért vadollyuc ennec bűneinket, mert czac ó lat— 
tya az mi febeinket, ó boczattya meg az mi bűneinket, 
ha benne vettyűc mi remenfegűnket. Ezért



Eert ifiéhez minden dent kónyórgótt, es fenki tóié 
hijaba el nem ment, lelkenec talalt czendefígget, mert 
neki adtá az őrőc életet.

Ne vefs el azért tőléd en iítenem, mert te élótted 
nintfen houa futnom, földön es mennien hatalmadot 
vallom, te hozzat vram azért en folyamom.

Mind ez vilagnac en vagioc czufsaga, noha ioltu- 
dom hogy bűnómnec folgya, de emlékezzél regi foga- 
dafodra, hogy en ne iuflac őrdóg fogfagaba.

KegyeíTegedből halgafs meg engemet, te dent lel
keddel vigaztald diuemet, hogy kőuetheífem te dent 
felfegedet, mutafd meg nekem az te ofüeniedet.

Noha oítorod vagionbal kezedben, hidem kegye
lem vagion iob kezedben, azért oítorodzengemet tes
temben, hogy en ne iuífac órőc fetétfegben.

Öruendezzetec minnyaian az vrban, es órűllyetec 
óróc vigaffagban, keß iduőífegtec az ó dent íiaban, kit 
meg igeré az paradiezomban.

Szent Dauid irta ezt ä Soltar kényben, diczeretinec 
harmitz egy redeben, kiuel biztata lelkét feleimében, 
mikor az Iften próbálta lelkében.

PSALMVS XXXIIII. G. Sí.

M adnotam nagy banatban Dauid. I. Samu. 21. 
Ikoron Dauid Saul élótt futna, Achis királyhoz be 
daladot volna, kyraly dolgai meg efmértgc vol

na, meg mondáé kiralnac hog Dauid volna.
D

PSALM VS XXXIIII. 2 5



26

Ackor Dauid meg ijede ßiueben, el változtata or- 
czaiát felteben, Illen hatalma nem iuta éífeben, gyarlo- 
fagát mutatá ijetteben.

Gyermec moldra bolondoskodic vala, kezeuel ó az 
falra kapdos vala, nyala fakalán mind ala fut vala, hog 
bolondfaggal magát el titkollya.

Oly igen király ezt latuán haraguec, hogy az bolon
dot éléiben viuec, király hagya hogy élólé el űznec, 
mert ó bolond nélkül nem í?űkólkódnec.

Czuda keppen lilén meg fabadita, noha egy keueífe 
maganac hagya éréieben meg próbálni akara, illien 
haladafra ótet indeta.

Irgaimas Iíten órócke diczerlec, foha éí?emból teged 
kinem vetlec, kőnyórgeífel háladaífal tiztellec, oltalma
zó iílenemnec efmerlec.

Gyakorta foc gondom volt életemben, fúntelen 
forgottam nagy foc igyekben, de oly igen bíztam fegit- 
fegedben, foha te benned nem ellem kgtfegben.

Az en hittemet ackoron próbáltad, az fogfagot mi
kor ream boczattad, az fogyatkozaíl bennem meg mu
tattad, hogy kónyórgefre lelkemet indiczad.

Soha kgtfegben nem ellem magamban, noha fgltem 
róttegtem en magamban, el hittem hogy velem vagy 
ogfagomban, kit mail latoc meg fabadulafomban.

ParantfoK? ottan az te angyalidnac, hiueid kórnyúl 
hogy tábort iaryianac, ellenfegtűl hogy meg oltalmaz
zanak fabadulafra vtat mutaífanac. Az

PSALM VS XXXIIII.



Az oroßlanoc hamareb eheznec, foc kegyetlen feie- 
delmec el veßnec, á míg az hiuec meg ßukölkodnenec, 
vagy czac mig igennis meg eheznenec.

Remenfegé kinec iítenben leßen, femmi rettegefe 
annac nem leßen, czac egy czontja heyaualis nem le- 
ßen, iílennec reá oly nagy gondgya leßen.

Vayha intefemet meg fogadnatoc, fiaijm ha enge- 
met halgatnatoc, fűleteket en hozzám haitanatoc, az 
idueífeg vtat meg talalnatoc,

Valaki keuán ifhentól io nápot, egeflegót auagy 
hofßu életót, hitiról tegien illien bizonfagot, minden
kor gyűlöllie az gonoflagot.

Ne gondollion ßiueben álnokfagot, ne beßellien 
nyeluéuel hazug fagot, ne hordozza ßy^ben az haragot 
ßereife mindenkor az bekeííeget.

Ne czelekegyec ő kegyetlenfeget, meg ne nyomo- 
ritfa az ßegenfeget, az tóruenyben ne végién aiandékct, 
hogy el ne fordetfa az igaűagot.

Szándéka mindenkoron iora leg ien, az iftennec tiz— 
teflegere éllien, iílenebóz haladatlan ne légién, hog; nag 
hamar veßedelme ne légién.

Az igazakat az Iíten meg álgya, kónyőrgefeget igen 
meg hálgattia, vifßont az kegyetleneket vtallia, min
den kirőkét neueket el rontia.

Az vriíten ßegeniec mellet vagion, kiknec meg ke- 
feredőt ßiuec vagion, fereg angyaliual mellettec va-

D ij gion
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gion, mgg czac az czonctokra is gondgya vagion.
Az hitetlent haragyaban meg óli, minden éréiét ha

talmát el véí?i, ä neuétis mind órőcké el vezti, az bűn 
ellen haragiat igy ielenti.

Szent Dauid irta ezt az föltár kőniben, harmintz 
negyedic ßep diczeretiben, vigaztalafert Gőrzéc ezt 
verfekben, ézer őt zaz hatuan négy eztendóben.

PSALMVS XXXVII. G. SS.

N a gy banatban Danid mikoron vala, bűneitől 
hogy meg ijedet vala, lilén haragiat feién lattya vala, 
azért hozza igyen könyörög vala.

Vram ne fegy meg engem haragodban, ne oftorozz 
érös bufulafodban, ne itely meg kemény igaífagodban, 
mert nem lehet életem orßagodban.

Kezeidet en el nem vifelhetőm, foc 'oítoridot már 
nem ßenuethetöm, mérges nyaddial kefergettetőm, ki 
miat talam maid meg émeíketőm,

Célul vetél engem az elenfegnec, kic mindenkor 
czac ream lőuöldőznec, foc nyilackal annyira el taglot- 
tac, femmi épfeget teltemben nem hattac.

Nits ßiuemben fenkihez remenfegem, czontyaim- 
ban fohol nints bekeífggem, foc bűneim meg émeílte- 
nec engem, ha kegyelmed élöl nem veßen engem.

Alnokfag im feiern felliól hallattac, minden tetemi-
met
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met őHue rontottác, én Hiuemet igen elbufitottáé, ez 
nyaualiát bűneim ream hoztác.

En iítenem im mely nyomorult vagyoc, eyel napal 
bubán banatban vagioc, óruendetes napot immár nem 
vároc, azért mindenkoron Homorún iaroc.

Nints íenki gyogytoia febeimnec, femmi oruoíTag- 
gal nem kőtóztenec, io barátim engem meg gyűlölte— 
nec minden atyamíiáij meg vettenec.

Ezec nekem iomat kéuannyác vala, de már moftan 
feiemré tórnec vala, Hembe Hépet ennekem Holnac va
la, de hat megűl hálót vettenec vala

En ő nekic gonoHt ezert nem Holtam, fenegetefe- 
ket mind el halgattam, mint egy bárány fenkinec nem 
ártottam, igaflaghoz mindenkor tamaHkottam.

Sokan vélic hogy én Holni nem tudoc, mert nyel- 
uemmel fenkit nem ragalmazoc, boHu állaíl az iílenre 
hallaHtoc, igaz birot ó ellenec tamaHtoc.

Segitígget nem vároc en lenkitől, hané czac te tőled 
en iftenemtől, teged vetlec mindenkor en payiful, azért 
nem félec en az ellenfggtől.

TefelelH meg vriíten en erettem, tudod hogy igas- 
fagban tórekőttem, noha máílul haragot érdemlóttem, 
otalmamot en tőled remenlőttem.

Ha tantorodafom nekem tórtennéc, az ellenfegnec 
en czac czufia lénnéc, nag foc káromlafra oc ádatatnéq, 
fegely meg engem hogy ez ne tórtennyéc.

D iij
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PSALMVS XLIIII.
Az en ellenfeg im ream dűhőttec, halalomrá mert 

végezéít végeílec ha te el hatz engemet óc el veíltnec, 
az toért ennekem gonoítt fizetnec.

Kőnyórgefemet vram meg halgaíTad, bűneimet en
nekem meg boczafíad, hála adó voltomat hogy hal- 
gaíTad, ellenfggtól lelkemet ßabaditfad.

Sies hamar az en fegitfegemré, az ellenígg mert fiet 
életemré, nagy foc tőre vagion veíiedelmemré, azért 
íigyelmezzel fegedelmemré.

Szent Dauid irta ezt az Soltál kónyben, harmintz ha- 
todic í?ep diczeretiben, mikoron bus vala az ó íliuében, 
ézeket eneklé egy io kedueben.

:ferues ßiuel kónyórgenec, az Iítennec Si-
ao nepec az ó rabfagokban, mikor poganioc miat 

valanac nagy kénban.
Ezt hallottuc vram regtói fogua, atyainc és heßel- 

lettéc nekűnc ezt bizonnyal, az mit ő ide iekben regen 
czelekettél.

Merk az te nepedert poganiokat hi kergetted, Ka
naan földéből ki vettetted, es helyekben plántáltad az 
te nepeidet.

El egetéd puímtád poganiokat es el rontád, el ter- 
ieíftéd penig nepeidet, mert nem ó feguereckel vóttét 
meg á főidet. Tulay-
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Tulaydon éréieckel hatalmockal érdemeckel nem 
birhattác az igeret főidet, nem mertec éróieckel lelket 
iduóífeget.

Igeret fóldere te érőddel be iutottac, iduőíTegóket 
niertéc Chriílufert, mert az te kérelmedből meg kanad 
te őket.

Felfeges vriíten mi kyraliunc mi iítenűnc te vagy 
atyanc te fegitz meg minket, mert czac te végézgd el 
mi iduőíTegűnket.

Ellenfegűnket mi meg győzhetyűc te érőddel, mint 
az apró port mind el hinthettyűc, kent neuedben biz- 
tunkban őket meg tapoggyuc.

Reméfegűnc mert nintfen mi érőnkben, feguerűnk- 
ben, fern louunkban fém érós váragban, nem lehet győ- 
zedelem foha mert azokban.

Ellenfegtól mert minket te mentek meg, czac egye
dül te iduózitek azte érőddel, ellenfgg fegueretől czac 
te kabaditak.

Nagy kegiennel mi rolunc vifka fordul az pogan- 
fag te mittad meg romol hatalma, mi ezert neked v- 
ram lekűnc hala ádasban.

Czac teged mi tiktelűnc kégyes atiánc, mindenko
ron czac te benned bizunc kenfiadért, az mi iduőífe- 
gűnket czac reád tamaktyuc.

Szidalmat peniglen im mail tűrőnc tűzet, feguert 
tómlőczóket, kémény rabfagokat, mint ártatlan bara- 
nyoc nyuzatunc, vagatunc. Siruán
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Siruán azért kónyórgűnc, nyomorultac keferedtec, 
ez vilagrul el vettetótt áruác, miré vetz el élóled mi de- 
relmes atiánc.

lm mely igen minket degenitél kederitél dydalom- 
mal dinte el buritál, nem hordodzzázlot immár mi fé
reg űnc élótt.

Vinni fém akard már mi erettűnc sőt, el futtatz az 
mi ellenfegűnc élőtt minket, azockal dulatz vagatz kic 
gyűlőlnec teged.

Mikent az iuhokat ellenfegnec etelókre, mail pré
dául adtz minket halaira pogan, nemzecet közzé horda
tol rabfagra.

Mikent az el vetőt marhát minket arunknekűl el a- 
dal penznekűl mint rabokat, meg czac kotya vetyere 
minket fém hanyatál.

Szidalomma töl minket mind azoknál kic kórnyő- 
lűnc mi domdédfag inknac hiuattatnac, czufsagra ne- 
uetfegré poganioknac adál.

Köz bededdé tői minket poganyoknac, es vilagnac 
czudaiauá, meílfcteué teuél, minden nap didalommal 
illetűnc bofduual.

Nag demerem orczánkat már be fogta ellenfegnec, 
ő didalma es nagy karomlafa dinte főidig gyalaza po- 
gyanoc rutfaga.

Noha mind ez nyaualyiác ránc omlanac, de azért mi 
dent neuedről mi el nem feleköztűnc, fegitfeget fém 
kertűnc idegen iílentól. Te
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Te tudod nagy vriften hog mi baluant nem imat- 
tunc mert meg bűntettéi volna te ézert, miért hogy iol 
értetted minden titkainkat.

Az te fogadaíidban fém kgtfegben mi nem eftűnc 
hitlenfeggel teged nem bantottunc, el nem ßakatt te- 
tóled az mi bizodalmunc.

Noha minket meg rontál, es kegyetlen nepec kózót 
halál arnekaban vetél minket, de az te igéd mellól 
mi el nem tauoztunc.

Semmi titkos bon el nem reytezhetic te élótted, es 
femmi bűnt te nem hadtz büntetlen, azért titkon nem 
meriűc tartani bűnünket.

Ezzel bizonitattic hogy mi te nepeid vagiunc, ße- 
relmes fia ijd, órőkőfid, mert az Chriíius Iefuífal ßenue- 
dűnc őletűnc.

Miként az mi feiűnket igaífagot itt ez földen nio- 
morgata az mi bűneinkért, így á meg maradót bűnt 
az tagogba véred.

Mint az meßarßekm való iuhoc minden napon te 
éretted kénzatunc őletűnc, te kegyetlen hoherid dulnac 
es prgdalnac.

Ez vilagnac moíleki, es rutfagi vagiunc itt ez föl
den az fattyac órőkfggeben, hogy az bűn órdőg világ 
teli ellen bayt viuunc.

Serkeny fel azért immár mit alußol ő vriften, es ne 
véífel minhet ßinet élői, miért forditád el tőlűnc nagy 
kegyes orczadat. E Miért
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Miért feletkőzgl el romlafunkrol, rabfagunkrol es as 
mi nagy Sörnyű ghfegúnkről, nám te minket köröttéi 
örócke magadhoz.

Soha bizony mi tőled el nem futunc, ha mgg Sintp 
meg ölendeS vagy Sőrnyen kénoztatz, halaiig benned 
bizunc, mert kegyes atyanc vagy.

Noha moít egy keuefíe fel geriedet te haragod, es 
mi reánc áradott oílorod: de őrőc Serelmeddelbp ölél
tél minket.

De czac mint az io barebél, az mi kémény bűneinket 
Serelmedből az foc haboruual, az Chriítus febeiuel gyo- 
gitaS bűnünkből.

Melledben hordofS minket, es felírtál tenyeredré, 
mint Semed fénit minket vgy őrifS, femmi történet 
ráitunc foha nem es hetic.

Mert haiunk Samát is meg Samlaltad, az Chriftus- 
hoz minket Saptál minden dolgainkban, Sintp vgy le- 
Sén dolgunc mint az mi feiűnknec.

Itt Chriftus nyomorgatgc, fel tamada diczöfegré 
Sinte igy mijs itt nagy ként vallunc, de lilén orSaga- 
ban őrőcke vigadunc.

Szintp el Saraztotta nagy félelem életűnket, el kefe- 
redet immár mi Siuűnc, czac te reád Sent atyanc kel 
mi nehűnc efnűnc,

Nam te ezt meg fogadtad hogy mindenkor te meg 
halgatz ielen leSeS velűnc fyaidal, azért láfs moítis 
hozzánc ily nagy nyaualiankban. Mint
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Mint az oroßlanioktol, az Dánielt meg ótizt ed es 

az három ferfíat az tűzben, ßinte igymoílis minket meg 
órizhetz Iften.

Azért kerűnc teged íkhaditz meg ßent neuedért hi- 
tetlenec mia hog ne vefílűnc, oh ßerelmes ßent atyánc 
ály bofíhit mi erettűnc.

Hogy meg marathafunc es tegedet í?ent fiaddal 
ífcnt leleckel mi meg eimerhefsűnc, mind órőckőn ó- 
rócké teged diczerhefsűnc. /

PSALMVS XLVI.

ERós varunc nekűnc az lilén, es feguerűnc ellen feg 
ellen, meg ßabadit veßedelemtöl, kic ránc iűnec 
moíl minden felól az mi regi ellenfegűnc háborgat 

minket érőuel feguerrel ez czalardfaggal, es minden 
nagy, hataknaífaggal.

Nintfen nekűnc femmi hatalmunc, kiuel neki ellene 
állyunc, vyaskodic az vr erettűnc, kit az lilén boczatot 
nekűnc. Ha kérded hogy ki legyen az, Iefus Chriftus az, 
Seregeknec vra kinél nints tób lilén, annál vagion 
az gyózódelem.

Ha ez világ mind órdőg volna, es el nyelni minket 
akarna, azért tóle femmit ne felliűnc, czac Chriílus otal- 
maban bizzűnc: no bátor dihóskóggyéc, no feniekeg- 
gyéc, ez világ vra, mints raytunc hatalma, vrunc Chri
ílus ótet meg bírta. E ij Meg



Meg ál az Iftennec igeié, es nem álhat fenki ellene, 
az nagy lilén vagion mi velűnc es ílent lelke lakozic 
bennűnc: ha teílűnc nekűnc el véíl/ha marhánc el vei? 
hirűnc neuűnc, felefegűnc gyermekűnc az mennyordág 
meg •marad nekűnc.

PSALMVS XLVIL
IV /l  Inden népec órűluen tapfollyanac, az Iacob iíte- 

nenec vigadgyanac.
Mert ó rettenetes vr az égekben, es felíeges király 

az íleles fóldón.
Meg haytot ó mi nekűnc foc népeket, as labunc ala 

foc nemzetfegeket.
Kiket Gént igeieuel egyben gyótótt, az Euangeliom 

ala meghaytott.
Es valaíltá ó maganac mind minket, es óróc fiaiua 

ßerze minket.
Es ílőrze ó minekűnc órókfeget, az Iacob áldomafat 

es ílepfegét.
Fel megyen az vriíten nagy őrömben, es nag trom

bita ßonac zóngefeben.
Az az Chriítus vrunc magaztaltatic, mikoron az. 

irasban hirdettetic.
Diczerietec az iílent diczeriétec, es az mi kyraliun- 

kat tiztellyétec.
Mert ó nagy király mind az íleles fóldón, diczeriétec 

azért ótet nagy boltién. Orfa-
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Orífogol az vriíten foc nepeken, es regnál ó király 

(lent Bekiben.
Népeknec feiedelmi egyben gyűltgc, Abraham I- 

ílenehez eggyesűltec.
Ezec ez vilagnac bóltz tanitoy, ez fóldnec nagy érós 

oltalmazoy.
O mely igen az lilén diczertetic, mindeneknec fő

lőtte emeltetic.
Diczeret légién az atya iítennec, Chrifluűal egye- 

tenbem Bent lelecknec,

Ogy panaBolkodic az hatalmas lilén, főidőn mind 
kic vattoc gyűllyetec élőmbe, nap kelet nap nyu

gat iűyőn keledben, ammit nektec mondoc légién 
tőrueny benne.

Ez panaBt az lilén ielenti Siómból, az az Ierufalem- 
ből az (lent prófétákból, mert ő diczőfggé ßarmazott 
azakbol, akarattya neki mondatic irasbol.

Főidet mennyethyia hozzá íietfeggel, féniégeti ne- 
pgt érőfs kellettel, mellyet akar tenni retteneteflgggel, 
tűz vcß iár élótté ackor febeffeggel.

Mondgya az népeknec iűuetec élőmben, foc io tété— 
mény im adtam kőzitőgben, czelekedetteket hanyom 
Bemetekben, külső áldozattal iűtőc czac élőmben.

Ebben mind az mennyec igazat itélnec, hog engem 
mindenben igaznac beífolnec, es minden dolgokban
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modnac itelónec, de emberec főidón gonoHul tiztelnec.

Azért halgafsátoc kic vattoc en népem, íloloc maft 
tinektec ertfetec beijedem, foc io téteméyim vóttetec 
en nekem, kóztetec mindenkor volt kegyelmeífegem.

Nem áldozatokról veletec en feddóm, kickel en fe
lette immár tfeltettem, álnoc ßiueteket el nem den- 
uedhetem, ti foc gonoífagtoc vtálatos nekem.

Metczec egyhazbeli foc kiáltaftockal, kűlőmb kű- 
ómb félé foc áldozattockal, tudgyatoc hogy biroc min
den állatockal, égen főidőn való vadac madarackal.

Nem é végré regen hattam atyatoknac, barmok- 
nac véréuel nekem áldoznanac, lelki igaífagot hogy 
ebből várnanac, iűuédő Chriftufrol de hog tanulnanac.

Mi nem mint az ember íloktá meg ehezni, vad ma
dár barmoknac kontzaiual élni, tulkoknac ő vérgt nem 
ßokta ßomiuhozni, iollehet mindenuel en akaroc bírni.

Ha keuantoc engé igazán tiztelni, hitből tiílta fiú
ból mindenkor (lolgalni, tuggyatoc ennekem iokrol 
halad adni, minden aiandektoc kedues fog igy lenni.

Mikor kónyőrőgtőc nyomorűfagtokban, kiáltotoc 
hozzam nag kár vállasokban, en meg ílabaditlac irgal
mas voltomban, kiertti diczertec engem haladásban.

Keduefec ennekem kic czac bennem biznac, min
den gonoífagot kic hamar el hadnac, minden f?űkfe- 
gekben czac hozzám folyamnac, femmi k^refekben 
ezec kárt nem valnac.

De az
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De az hitetlennec vriílen igy ßola, miré igaíTagi- 

mat mondod te hyaban, ßent igeretemet hordozzad 
czac ßaadban, femmi remefeged de nints neked abdan, 

Gyűlölted mindenkor kegyes intefemet, es hatra ve- 
tótted minden tóruénymet, oruoknac kóuetted gonoß 
éléteket, kazafság tőróckel költötted idődet.

Minden éktelenfeg lármázott te ßaadbol, álnokfag 
czalárdfag geriedez ßiuedböl, ragalmas bejedet te a- 
tyad fiáról, holtai hamiflagot anyád magzattyárol.

Alijtottál engem hozzád hafonlonac, mert nem hit
tél engem nag bofíu állonac, de hamar -meg latod vol
tát haragomnac, fulyfagát meg erzed bofßu álafomnac 

Szoloc en tinektec kerlec meg ertfetec, illeni io vol
tom kic el feleitetéc, az ártatlanfagotti meg kerefietec, 
hogy az iduöíTeget el ne veßefietec.

Ha ki akar engem keduemré ßolgalni, minden dol
gairól tudgyon hálát adni, illeni io voltom tugdya 
magaztalni, ennec bodogfagom akarom mutatni.

Irta ezt ßentDauid ő Soltár kőnyuében, negyuenki- 
léntzedic nagy í?ép énekében, ád ő tanufagot minde- 
neknec ebben, mint igazán iílent fóolgallyác éltekben.

PSALMVS LI.
\ /R I í le n  irgalmazz neké, az te irgalmafíogod ßerint 

* mold es töröld el bűnömet, mellyet en banoc §i- 
uem ßerint hog te ellened vétkezte, banö es keferűen- 
neké, méltán engé meg itelhetz, azertte igaz Ilié lehetz.
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En az bűnben fogantatam, bűnbeu anyamtul lár

máztam, te czac ßeretz igaflagot, es Ígéri? irgalmafía- 
got, hints mgg engemet hifoppal, honál feierb leí?ec eló- 
ted, vig leí?en lelkem te benned, tetemimneg vidul- 
nac tőledet.

Ne nézd vram bűneimet, torold el minden vétkei
met, teremtz benne tißta ßiuet, es egdy ennekem itent 
lelket, ne veíTel engem élőlgd, es ne vedd el tőlem ítent 
lelked, adgy enneké iduőíTeget, es iota vifelő ítent lelket

En miattam foc emberec, az te vtadra tgrűlnec, kic 
ő bűnőket el hadgyác, es életeket meg iobbittyác, í?aba- 
ditz vram engemet, veddel róla keletedet olgyad meg 
az en nyeluemet, hogy magaztalhaíTon teged.

Áldozatot tenngc neked, ha kedues volna élűtted, 
de czac kiuanod en tőlem, hogy legyen tőrédelmes l?i- 
ué, tekints vriíté lelkemré es tégy kegyelmefsen ő vélé, 
tégy iol az te egyhazaddal, ki teged ífolgál igaífaggal

Egy irgalmafs vriíten mi nekűnc, mert eilend ál-
nokul vétkeztűnc, de te benned vagion remenfe- 

gűnc, kit haragra bűnűl ingerlettűnc.
Vedd el rolunc mglto haragodat, mutafd hozzánc 

irgalmas voltodat, hogy efmeriűc ebből io voltodat, 
veddel rolunc eckeppen átkodat.

Deréc keppen te meg tiztits minket, mofd el rolunc 
fertelmeíTegűnket, az el veíkőtt í?gp öltözetűnket, reánc 
aduán vedd hozzad lelkűnket. Vndok-
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Vndokfagát fayta lanfagunknac mind iol lattyuc 
foe álnokfaginkat, gonoífaginc élőttünc forognac, kic 
élótted tünetien vádolnac.

Voltaképpen ellened vétkeztűnc, látafodra gonoGt 
czelekettűnc, igas vagy te nem kel ketelkednűnc, győ
zedelmes vagy mikor itéltetűnc.

Igafíagá tg itéletednec, ebből tetznec hog bg tellies— 
fednec, azért ackic tegedet itélnec, kegyetlenec tőled 
meg győzetnec.

Czac bűn az mi gyarló termeGetűnc, alnokfagban 
mert mi Gűlettettűnc, veGedelmes itt az mi életűnc, 
el kárhoztunc ha meg nem terendűnc.

Vétkeinkről fordíts el ßinedet, es torold el az mi 
bűneinket, ne akariad látni mind ézeket, kickél fok- 
Gor meg bantottunc tegedet.

Sies belénc vy Giuet adnyia, Gent lekeddel meg 
vyitania, tiGta hittel aiandekoznya, ad órőcké Gyne- 
det latnyia.

H p s a l m v s  l i .
Aburufaga Dauid kiralynac egykoron nag vá- 
la, mikor bűnéről Natan Próféta meg feddőtte 

vala, keferuős Giuel üruán Iítennec igy hónyőrőg vala.
Aya vriften kőnyőrűly raitam te nagy io volto

dért, foc bűneimet boczafd meg nekem irgalmafíogo- 
dért, ne hág vriíte kérlec el veGné az te Gent neuedért. 

Rut vagioc vram foc bűneimuel mind ez világ
F élőtt
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élótt, de mgg ennelis en rutab vagioc iílenfeget élőtt, 
mert fellyől halatt en álnokfagom, az en feiern felött.

Templomodat en meg deploíitém es meg fertezte- 
tém, paraznaflagba es gylkoílagba, en magamot eyte, 
demeid élőt foha vriífen el nem reytezhetem.

íme vriílen mind talpig vagyoc az bőnben élőtted, 
mind tidta vérben bg ferteztetuén vgy álloc élőtted, 
mint az nyár lguel en vgy redketec féltemben élőtted.

Anyám mikoron az ó mehgben engemet fogada, 
nagy íira lomual es faydalomual ez világra hoza, bűn
ben fogada róla reamis az bűn el árada.

Nints houa lennem nints houa fognom el vedet 
feiemet, fgli rettegi elbufult lelkem az en iftenemet, 
vallions mikoron moífa el rólam az en bűneimet.

lm éléiben tamadtom neki az en bűneimet, laífa ö 
maga az endent atyam halálos febemet, köfle be ne
kem oruoifagaual keferues diuemet.

Inditfon erre teged vriílen igazfogadafod, Iacőb 
atyánkra dallot iíleni órőc áldomafod, hog diczertefíec 
most es őröcké dent irgalmaífagod.

Mely igen tidta lennéc vriílen há meg mofogat- 
nál, bizony az napnál holdnál czillagnál deb lenngc az 
honál, fenki nalamnál feierb ne lenne ha meg tidtitanál.

Rólad vriílen ily feledeken tőbbg en nem lennie, 
kegyelmes atyam ha te keduedben ez vtán lehetnec, io 
példa adó az bűnósőknec kedues dolgát lenngc.

Oromét nekem mikor mondanál es meg vigad-

PSALMVS LI.



tálnál, es kegyelmedben hog ha mind végig enge meg 
tartanál, öli nag fel ßoual í?gp diczeretet en tőlem hálánál 

Hogha kiuannad áldozatomat minden ioíkgomat, 
meg nem tartanám fém kemelleném tőled en marha- 
mot, de tudom vrá hog czac kiuanod ig az vállaffomat.

Halgafd meg azért fohaGkodafát az te hiueidnec 
kic moíl en veié firuán ohaytuán egyűt kőnyőrógnec, 
hatalmat venni ne hagy mi raytunc az mi bűneinknec.

Végezd el vram magas kő falát az te egyhazadnac, 
adgyad kezekhez már az orßagot áldot fiaidnac, bizo- 
dalomual nagy reménfeggel kit regulta. várnac

Szent Dauid király az ő lelkében igy könyörög va- 
la, az lilén élőt mikor bűnéről valláíl teilen vala, őtuen 
eggyedic diczeretiben ezt be irta vala.

P S A L M V S  LLM INden ható vriílen ßiuönc retteg ímntelen, légy 
irgalmas mi nekűnc ne légy hozzanc kegyetlen, 

mert mi nagy bűneinkben, es hitetlenfegűnkben, nem 
efmertűnc tegedet az te diczöífegedben.

Boczafd meg bűneinket, batoritfad ßiuönket, ertiűc 
álnokfaginkat es hitetlenfegűnket, bűnnec ßantalan 
voltá kefergeti lelkűnket, es mi nagy bűneinkuel czac 
rontyuc mi hitűnket.

Czac bűnt es hamiífagot te élődben vihetűnc, 
mert feienkent anyanktul bűnben fogantattunc,

F ii tuggiuc
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tuggyuc igazat deretz ne aly bofdut mi raitunc, de 
igereted derint légy irgalmas mi nekűnc.

Chriítus vrunc halala bűneinknec váltfaga, draga- 
latos (lent véré iduőíTegűnknec árra, minden fertel- 
meíTegtől minket meg mofogata vedett nyomorulta
kat halaltul meg válta.

Kerűnc azért vriíten ily nagy dőkfegűnkben, légy 
fegetfgg mi nekűnc érótelenfegűnkben, vyiczad meg 
dűőnket ßent lelec vriítenben, az mi bűneinkben.

Vigaztalliad vriíten mi Homorú dűlőnket, efmer- 
hefsűc meg nyluán az mi iduőffegűnket, ne tamafduc 
élődben az mi érdeműnket, bizhafunc az Chriítusban, 
őregbitfed hitűnket.

Mentz meg minket vriíten minden hitetlenfegtől, 
dakaggyunc el immáron dem fény vedtő világtól, id- 
uöfíeget ne váriunc ily nagy foc iítenektől, efmerhes- 
sűc hogy hitőt czac keuánd mindenektől.

Batorítfad nyeluőnket hogy valhaífunc tegedet, 
tamafd, oly embereket kic hirdeífgc dent igédét, den- 
telteífgc kőzőttűnc azte diczőífeges neued, töredelmes 
diűeken maraggion meg az te kedued.

O mennyeij bodogfág, diczó dent haromfág, kinec 
nem kel hamiflages tettetett iamborfág, légién kűz- 
tűnc igafíag, véfden el azhamifíag, efmérhefsűnc te
gedet ki vagy őrőc bodogfág.

PSALMVS LVII.

PSALMVS LI.

Irgal-
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I Rgalmazz vriíten immáron ennekem, irgalmazz vr 

" lf le n  immáron ennekem, mert te benned bizic vram 
az en lelkem, es te benned nyugßic vram az en ßiuem.

Szárnyad ala vetem az en reméfegem, míg el mul- 
nac tőlem az en ellenfegim, es míg el tauoznac tőlem 
en bűneim, czac te benned leßen vram en örömem.

Te hozzád kiáltoc hatalmas vriften, mert nintfen 
en velem ki moít iot tehefíen, en ellenfggimtől engem 
meg mentheflen, es en dolgaimban ki iora vihefíen.

Velem en l?ent atyam nagy foc iokat tettél, mert 
menyből enneké örizőt küldöttéi, en ellenfegimtöl engé 
meg mentettél, es az en ßiuemben öremót Vérzettéi

Az hatalmas Iften nagy hatalmaífagát, en hozzam 
boczatá ő nag igaífagát, es meg monthatatlan nag ha- 
talmaflagát, hozzam meg ielentg nagy io akarattyat.

Nekem ellenfegim mind ackic valánac, fené oroíl- 
lánoc mind meg rontatánac, este velem leuén öc nem 
árthatanac, mértél vőtted vram éréiét azoknac.

De ennec feletté emberec közzűl is, en reáin tamad- 
tac fokán ő közzűlis, hamiífagot ßoltac ellenem azok is 
de nem árthatánac ennekem azokis.

Ezeknec ö nyiloc es az ö feguerec de femmi nem 
egyeb hanem az ó nyeluóc, vermet áílac nekem es öc 
bele eftec, czalárdfagoc miat önnen magoc veíftec.

Azért vram teged en fel magaíkallác, te diczöfe- 
gedben hazalmafnac mondlac, mind ez világ élótt ir- 
galmafnac vallac, es io akaronac en tégedet hylac.

PSALM VS LVIL
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Kgí? moil az en fduem neked enekűlni, kei? moil io 

voltodért nagy hálákot adni, es mindenec élót tegedet 
vallani, ßent neuedet őrőkcké diczerni.

Kely fel azért moílan en nagy diczóífegem, legv 
mindenben nekem moftis fegitfegem, érótléfegemben 
legyen éróífegé, es veßedelmemben leg otalma neké.

En fel magaztalom irgalmaífagodát, es mindenkor 
vallom te igaifagodat, mind ez egef? főidőn irgalmas- 
fagodat, mindenkor hirdetem az te io voltodat.

Szent Dauid Próféta az ő leuelében, ő Soltar kóny- 
uénec ótuen hat reíleben, könyörög iílennec keferű- 
fegében, ellenfggé élót való rétegesben.

Egyetemben véle az mi í?űkfegűnkben, nyomorult 
voltunkban ez főidőn lakiunkban, diczeriűc az iílent ó 
diczófggebé, á ßent angyalockal enekellyűnc menyben.

PSALM VS LXX.

O PSALMVS LXX.
Rőc lilén íigyelmezzél az en fegitfegemre vram 
lilén fies hamar neké fegedelmemré áldot lilén 

otalmazz meg í?ent íiadnac neueben.
Mind meg ßegyenülteifenec es meg gialaztaífanac, 

kic kereíic en lelkemet es el veífteni akariác, áldot lile.
Hatat adni vifí?a futni mind keí?er itteífenec, kic a- 

karnac nekem gonoí?t meg í?egyenűlteífenec, áldot:
Es leg ottan pironfaggal vifí?a vereteífenec, kic en 

ra itam boílhit tef?nec nyaualyamon órűlnec, áldot:
Órűl-
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Örűllyenec mind te benned, kic tegedet kerefnec,

kic heretic Bent fiadat magaBtaluán diczeric, áldot 
Ifién otalmaz meg ßent fiadnac neuében.

En peniglen Bűkölkódö nyomorult Begeny vagioc, 
te vriften fegely enge, mert czac egyedül vagioc, áld: 

Te vagy neké nag fegitóm te vág meg Babaditom, 
de te fies vram Ifién te vág en otalmazom, áldot: 

így kónyórge az (lent Dauid Chrifius Vrunc ke
pében, moft könyörög kereBtyenfgg ő nagy veífedel- 
mében, áldot Ifién oltalmaz meg Bent fiadnac neueben

(ifién légy moft mi velűnc, mert fokán tamatta-
nac ellenűnc, nintfen kihez az mi feiűnket, Bűkfe- 

gűnkben haytanunc.
Remenfegűnc bizodalmunc, mindenkor czac te 

voltál, otalmunc, azért moftis te felfegednec batorfag- 
gal kónyórgűnc.

Az te Bent fiadért kerűnc, hogy nekűnc payfunc 
légy otalmunc, félelmünkben Barniaid alatt, hog tug- 
gyuc meg maradnunc.

Mert meg indult ellenfegűnc, végezéft végezet mi 
ellenűnc, hogy meg hirűnc fe maraggyon meg ez föl
dön foha nekűnc.

PSALMVS LXXI. G. Sí.
ad notam Sies moft mi hozzánc vram.

Nagy
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Nagy karomláft ßol ellenűnc, párt űteft tamadáft 

mond felólunc, bofßufagbol minden ránc kiált, amit 
nem hallotis tólűnc.

Az mi fel neuelt fiainc, kebűlenkben fel neuelt edes 
magzatinc, vpnfegűnkré ßolgalatunkat, im láfd miuel 
fizetic.

Kernekéit nem teßnec raitunc, mind tűzzel feguer- 
rel vannac raitunc, el veßteni igiekeznenec, hogy ne- 
uetheífenec raitunc.

Nagy érős feiedelmeket, ránc tamaßtottanac nagy 
vtakat, hogy mi raitunc minden oc nekűl, ki tóltfec 
boífufagokat

El vegeztec egy tanaczbol, hogi ki kergeífenec or- 
ßagunkbol, de azt hifßuc hogy nem ertóttéc, felfeged 
tanaczabol.

Meg gvűlólt az Iften minket, azt mondgyac nem 
ßeretz vram minket, bűneinkért nagy haragodból meg 
akarß verni minket.

Ezeket mi mind érdemliűc, vétkeinket ha élő ßam- 
lálliuc, az bűn eilen nagy haragodat, akarod hogy ef- 
meriűc.

Tűggyuc ackic velünk vóltac, moíf reanc vgian 
azoc tamattac, de mgg eddig akaratod ellen, nekűnc 
femmit nem ártottac.

lm vram miré iutottunc, vgnfegűnc ideién kel bu- 
dofnunc, mikor minden edes érőnktől, immár meg fo
gyatkoztunk Ne

PSALM VS LXXI.
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Ne hagy azért vgnfegűnkben, Nam foha nem hattál Rűkfes 

gűnkben, hogy megteíTec hatalmafiagod, nagy érűtlenfegűnks 
ben.

El faratunc nem futhatunc, teneked fiűkfegűnkben kőny= 
őrgűnc, bűneinknec érdőme fierint hogy mi ne véretefsűnc.

Kőnyőrűly immár myraitunc, lelkűnkben kic read tamaftkos 
ttőnc, ßabaditz meg ellenfegűnknec, kézekben hogy ne efi 
sűnc,

Ellenfegűnc el tgriénec, tőled oly igen meg rőttenyenec, 
kic lelkűnknec gonofit kiuanac, mind meg fiegyenűlteffenec.

Nag hatalmadat hirdettyűc, ezert io voltodat magaztalliuc, 
ßent neuedet mindenec elót, nagy fel ßoual diczeriűc.

Enni nagy időtől fogua nem hattál anyanc mehgtol fogua, 
moil fém hatz el, vram el hittuc, őróc időtől fogua.

Kéméletlen fokßor vertél, de hamar ifmétlen hozzanc tertgl, 
hogy lelkűnkben inkab tiztuliunc, tűzben azért vettetek

Orócke nam el nem hattál, az te ßent lelkűddel vigaztalttál, 
moít fe hagy el kegyelmes atyanc, ha fiaddá fogattál.

Mikoron meg ftabadulunc, kit immár bizonyai mi remenlűnc, 
diczeretót, nagy hala adaft, my teneked eneklónc.

Szent Dauid az Soltár konyben, Abfolon fia élótt futtában, 
igy konyőrge mint iruán vagion, hetuen eggic réfében, ézer őt 
zaz hatuan háromban.

PSALMVS LXXVII

AZ vriftent magaztalom, io voltáról emlekezem, minden 
kor hozza folyamom, mert meg halgat azt iol tudom. 

Szantalan kénokban valgc, bűneimért kit érdemige, 
de ifmeg meg kónnyebűlgc, mihelt vigafttaláft hallgc,

Nag haburufág lelkemben, foc retteges volt fiiuemben, nys 
omorult valgc teltemben, téllyes minden életemben.

El tér iefituén kezeymet, kiáltottam iftenemet, czac be fém 
huntam fiememet, nem leltem fohol helyemet,

Magamban en dolga Jmrol, élőbbem életemről, nag kedues 
nyaiafagomrol, gondolkottam énekemről.

Énéi inkab buíyttottam, magamat ßomorytotam, lelkemben 
czac háborgottá, tufakoduán ezt mondotta, G Tőle

PSALMVS LXXI.



Tőle lilén mind órócke, hyuelt el vethetyg? kegyelmét meg 
vonhattyag? vallions meg tagadhtattyg ?

Iftennec nagy eskűuefe, fia által tott kótefe, étzer való véges 
zefe, el mulhatike beßede?

Főképpen lelkem magaban, azt forgattya bufultabán, irgals 
mafiagát magaban, tartthattyag, haragiaban?

Ez lűn az en betegfegem, ßiuemben nag gyotrodefem, de más 
felöl batorfagom, vagion oly nag vigafogom.

Regi nagy irgalmafíagát, hißem iftennec hatalmát, hozzam 
nagyio akarattyát, mely el forditia haragyát.

En bűneimet latom vala, ßiuem azért retteg vala, mikor más 
gara néz vala, bátorkodni nem mer vala.

Nagy erőiben igaz hittel, magam iften beßedeuel, kegyelmes 
ígeretiuel, batorítám ßent lelkeuel.

Czuda irgalmaftagodat, hißem vram hatalmadat, onnat vékem 
bizodalmát, en lelkem minden otalmat.

Eros faraho éreiet, Izraelnec ellenseggt, mind el veßtdd nas 
gy fereggt, mutatuán karod éréiét.

Neked vram felélemmel, mind ßolgalnac nag örömmel, az vis 
zekis nagy ftetfeggel, vtat adnac rettegefsel:

Eros hegyec indulanac, trombita ßoc hallatanac, az heg alatt 
kic valanac, mindnyaian meg futamanac.

Kezeidben es markodban, élet s. halai birtokodban, meg mu= 
tattad hog markodban, vagion minden otalmadba.

Eros, vitéz mint nepeyt, az ember 6 kgt ßemeyt, mint io paßs 
tor 6 iuhayt, vgy otalmazza byueit.

Az hyueknec ßämoc vagion, neuec nalad irua vagion, hays 
oc ßala ßamam vagion ráioc öli nag gondod vagion:

Ne fely azért haburudban, ő en lelkem nyaualiadban, éros 
légy bizodalmadban, mert iftennec vág keduében.

Meg ßamlalta futafodat, fel iedzette firalmadat, mind fel irta 
nyaualiadat, vgy viielte uagy gondodat.

Ha keuefíe oftorozott, auual tőle el nem űzött, inkab kezes 
her tanított, mint io atya vgy oktatott:

Az ßenr Dauid Soltar kőnyben, hetuen hetedic regében his 
ueket kéferűfggben, igy vigaztal ez igékben,

.JO PSALMVS LXXVII.

Felle-



pElfeges Iften neked ielentyűc mi nagy nyaualyankat, panafiol; 
koduán élótted mondgyuc mi bosfiufaginkat.

Mert el be iűttec az pogán népec te órókfggedben, meg fér* 
teztettéc fient templomodat az te hijueidben.

Mind el pufititác Ierufalemet az kerefityenfeget, más félól 
benne Chriftuft kergetyc az egy iduófséget.

Te fiolgaidnac vétgc tefteket égi madaraknac, es te fientidnec 
tag ia ijt adác kegyetlen vadaknac.

Ki ontác fiellel mint az bű vizet ézeknek véreket, nem tas 
láltatéc ki el temetng az ó holt tefteket,

Vagynnc immarán czac nagy hidalom mi fiomfiédfaginknac, 
es meg czufolás minden nepéc közt kic kórnyólunc vadnac: 

Meddig haragból felfeges Iften végeden ellenűnc, bosfiu ál= 
lafod mint az febes tűz fel geried ellenűnc.

Forditfad immár te haragodat az pogan nepekré, kic nem 
efmernec teged vriften ó iduóífegekré,

Az orfagokra kic fegetfegűl neuedet nem hijác, mert óc meg 
guéc kerefityenfgget helyét el pufititác.

Ne émlekezzel regi bűnünkről de hamarfag minket, élól vé= 
gyenec irgalmaftagid mert meg nyomorottunc.

Ö iduózító edes iftenűnc fegely már meg minket, az te neues 
dnec diczűfíegeiért fiabadits meg minket:

Es légy kegyelmés te fient neuedért az mi bűneinknec, hog 
ne mondthafsác az pogan nepéc hol vagyon Iftenűnc.

IelenteíTgc ki minden népec közt mi fiemeinc élótt, bosfiu áh 
lafod te fiolgaidnac vérec hullafaiért,

lufton elődben fohafikodafoc az fiegeny fodlyoknac te has 
talmadban ments meg mind az kic halaira tartatnac

Bűntefd meg az mi ellenfeginketthgt kedpen vriften, az ßidals 
ómért kit raytad teßnec felfeges vriften.

Mi penig fóldón kic te népeid es iuhaijd vagyunc, kiket 
legeltetz te fient igéddel neked hálát adunc.

Es nemzetfegról nemyetfegekré tegedet hirdetűnc, tifiteűe= 
det diczóífegedet mind órócké vallyuc.

Igien könyörög anya fient egyház ellenfegi ellen mint iruán 
vagyon az Soltár kónyűnec hetuen kilentz refiében,

G ii AON
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K Erektyeneknec iftene,te vagy hiueknec órizóie, nepeknec 
kegyes vézéré,mindeneknec god vifelóie, ieients hatalma 
{Tagodat, es tartz meg az te iuhaijdat lathafunc otalmadat. 

Vriften tekents meg minket, boczáfd meg bűneinket, 
ad meg lelki kűkfegűnket, ChriftuTt mi iduófíegűnket, miglen ha= 
ragkol vriften, te dolgaidra ily érósfen, halgafs meg minket hitbe 

Siralmas nekűnc kenyerűnc, keferues minden életűnc, koms 
Hédinktől bokuntattunc, ellenfgg inktól rontatunc, teríts meg 
minket vriften, es láfs mi hozzánc kegyelmeiken, hogy el ne vés 
skűnc bűnben*

lufton ékedben regenten, atyanc hogy volna enfggben, az 
poganfagnac kezében, Egyptobeli érebón, ki hozád az te népes 
det, el fokafítád it ez földön, meg kaporitat őket

Vriften az te haragod, imé moft mi reánc kallott, orkagunc 
meg puktittatott, te kent templomodéi romlott, tery hozzánc ha= 
talmas Iften, kónyórgűnc neked keferueften, ne hagy el vefsnűnc 
bűnben.

Otalmazd az te nepedet, nyomorult kerektyenidet, fordíts 
reánc kegyefteggd, hadd laííuc te kent kynedet, Chriftus Iefufnac 
érdemé, kit nekűnc adtál iduoftegré, tartfon meg minket hithben.

Mutafdimmár katalmadat, Chriftuft az re kent fiadat, vedd el 
rolunc haragodat, tauoztafd az poganiokat, hogy kolgalhaftunc 
tegedet, es diczerhefsűnc te neuedet, tarthaftunc te kent igédét.

Szent Dauid az Soltár kónyben, kerektyeneknec kgpében, 
konyorgeft teken eckeppen, mijs kóuefsódc ót ebben, hogy Iften 
az poganfagot, rolunc el végye az fogfagot, es adgyon kabadfás

PSALMYS XC.

AZ ki véti fegedelmét az iftennec hatalmában, az oly ember 
batorfagos az mennyeij otalomban:

Valláft teken az hyű ember té vág nekemen iftenem,te 
vagy nekem batorfágom, benned bízom en iftenem.

Mert engemet te mentél meg, ellenfegimnec torétól, az kés 
keménfeg es igéktől, tóruennec rettegefetól,

Vifel teged az vriften, ó kent vállán árnyékában, hogy mins 
denkor te bizhafíal, Iftennec kárnyai alatt.

Iefus



Iefus Chriílus egy igafság, környékez teged payful, 
femmit ne foly az eyeli hitetlen rettegefektól.

Semmit ne fely nyiluan való haborunac nyilakul, 
titkon való keferteitól, deli ördögtől uakfagtui.

Te mellőled bal kgz felől ézeren mid el hullanac, iob 
kgz felől tiz ézeren, teneked nem árthatanac.

De maga te Bemeiddel ott meg látod meg efmered 
hog az Ifién az bűnőkért bofßut ál embert meg büntet.

Mert te bízol az menyei nag iftennec hatalmában, 
batorfagod helyhezteted, igen nagy hatalmas vrban.

Nem iarulhat neked íoha femmi gonoß romlafodra 
es hazadhoz nem kőzelget veßedelemnec oftora.

Mert parantfolt te felőled ßolgalo ßet angyalinac, 
hogy minden te vtaidban őrizzenec ne hadgyanac.

Az iftennec (lent angyali vifelnec teged kezekben, 
hogy meg ne űfdlabaidot, történet ßerint az kőben.

Afpis kigion es az mérges bafilifcus kigion te iárí?, 
mert az tömény es az bűnóc, te raytad nem vralkodnac.

Talpad alat meg nyomodod az oroßlant es ördö
göt, es az fárkant az nag halált, az poklot az kárhozatot.

Szol az lilén az emberről mert ez en bénem remen- 
lett, meg ßabaditom meg mentem, mert meg efmer- 
té neuemet.

Ha en hozzám fel kiáltand, meg halgatom es meg 
menté, véle vagyoc banattyabá, es ötét meg diczöitem.

Neki adoc hoßu napot, es az örőc bodogfagot, es 
meg mutato ő neki iduózitö Chriílufomat. H Ezt
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54 PSALMVS c m .
Ezt meg irta az ßent Dauid Soltár kónynec közepé

ben, irta kilétzuen regében, hog minden bizzéc ifiében.

PSALMVS c m .

AS ki az iílent meg elmerheti, io téteményit é lt
ben veheti, annac ßent lelec í?iuét gerieíki, hala 
adafra ötét ferkengeti.

Bizonyfág nekűnc erről ßent Dauid, ki meg eíme- 
rp az ó téremtóiét, teremtóiénec io tétemenit, imilyen 
módón el kezdp eneket.

Diczérden lelkem minden érőddel, az nagy vriílent 
az ó í?ent neuéuel, álgyad az iílent mind életedben, 
el fe feleytfed io téteményeben.

O boczatya még minden bűnödet, ö gyögittya 
meg • tő betegfegedet, es kárhozattol meg ment tége
det, meg koronázza teneked feiedet.

Te neked feied az ö í?ent fia, bűnnec halalnac érős 
bay viuoya, es az ördögnec ö meg rontoya, ez mind 
iílennec íient irgalmaífaga.

Ki minden ioual teged meg látott, imatfagodban 
teged meg halgatott, mint az kefelyöt ki már meg ag
gott, nagy bűneidből vgian meg iffiuytott.

Iollehet néha, meg fanyargatott, foc kéfertetet te 
reád boczátot, mint kegyes atya meg oílorozott, de 
ézzel teget kezehez tanított.

Másfelől efmeg hozzáia fogott, ellenfggidért érted
boíiut



boílkit állott, hogy ezt hihefíed foc példát adott, az Si
do ngp közt kit meg ßabaditott.

Bízzál en lelkem az vriítenben, igen irgalmas ó ter
mésűben, cs kefedelmes az büntetésben, czac hogy 
meg iobbuly az te életedben,

Ha egy keuefíg haragot mutat, az ö haragia mi ne 
végig marad, fenégetéfe nem órócké tart, irgalmafía- 
gá ifmeg teged meg lát.

Nem bűnűnc íierint teßen mi vélűnc, nem bűlnűnc 
(ierint fizet meg mi nekűnc, meli igen magas az ég mi 
tólűnc, ollyan igen nagy irgalmas mi nekűnc.

Oly igen meííie vétté bűn ónkét, az nap nyugathoz, 
mely tauuly náp kelet, hogy immár az bűn hatra nem 
térhet, immaran minket pokolra nem vethet.

Miként az attya fiaijt íianya, ackeppen lilén hyueit 
nem hadgya, mert nem angyaloc azt igy iol tudgya, 
ó teremtótté mely gyarloc iol lattya.

Fűidből teremig fóldg kel leni, miként az fűnec v- 
gian meg kel almi, mit az viragnac el kel hullani, Ada 
tianac vgian meg kel halni.

Az mi teltünkből lelkűnc ki mulic, oíitán ez fóldré 
nem emlekezhetic, (lent Dauid mondgya hinnye illic, 
ezert egy Sntis nem imadkozhatic.

Az vriítennec irgalmafíagá, lilén félűkón mind ó- 
róktől fogua, íiurul lira mi reánc í?alla, Chriítus Iefus- 
nac meg igazitála.

PSALMVS Cili. 5 5

H ij Kic



Kic ótet fellyűc mondafát tegyűc, paranfolattyát 
neki meg órizzűc, neki engedgyűnc, ezt emlegefsűc, en
ni io voltát hogy el ne veGefsűc.

Vigafág nekűnc haborufagban, mert vagio vrunc 
magas menyorGágba, mindeneckel byr kiralifagaban, 
órócké való hatalmaífagában.

Azért mindentói meg otalmazhat, az bűn az ördög 
az halai nem árthat, az tűz es az viz meg nem gyalazhat, 
tómlótz es feguer minket el nem ronthat.

Mint ezt meg irta (lent Pál mi nekűnc, kinec Írását 
minnyaian kel hinnűnc, ha Iíten velűnc Chriítus mel- 
lettűnc akarnam látni ki volna ellenűnc.

Ha Chriftus Iefuít mi nékűnc adta, ki ó nekie nagy 
kinczós ladaia, femmi nints nala oly igen draga, kit az 
Chriítufíal mi nekűnc nem adna.

Ti (lent angyaloc iílent álgiatoc, mertó általa vat- 
toc hatalmasok, mindenkor neki Gauát hallyatoc, meg 
fogadgyatoc ó neki Golgaltoc.

Ti feiedelmec meg halgaífatoc, lilén vratoc neki 
Golgallyatoc, akarattyában ti el iaryiatoc mert téte
tekről Gámot kel adnotoc.

Egyházi népec tijs kic vattoc, iílent álgyatoc mert 
paGtori vattoc, vg kiáltfatoc prgdikallyatoc, mint egy 
trombita vgy hangiczallyatoc.

Te Gégén kófígg te igen gyors légy, gyakran hal- 
gafíad iílennec igeiét, tóledis Iíten vgy diczerteflgc, 
hogy alab való mindennél te fe légy. Min-
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AION PSALMVS CXII. 57
Minden allatoc iftent algyatoc, ó teremtótóc min- 

nyaián vallyátoc, ez égéi? fóldón valahol vattoc, terem- 
tótóket őrócké álgyatoc.

De keualtkeppen ő te en lelkem, álgyad az iftent te 
minden idődben, mert teged adott ez Segé teltben, Sent 
fia áttal ifmeg hozza véSen.

Ezt monítan Sórzéc iftent diczeréc, foc io voltában 
ótet meg efmeréc, kereSyen népét ézekré intéc. az ézer 
ót Saz neguen nyoltzban Sórzéc,

AION PSALMVS CXIL G. Sí.

B ad notam Bodog az illyen ember ó magaban. 
Odog az illyen ejmber ó lelkeben, az ki az iftent hi- 
Si bejedében, féli tiSteli ótet igaz hitben, Sent Da- 

uid mondgya ezt az Soltar kónyben.
Ennec minkékor nag gyónyórűfége, czac ó vraban 

kegyelmes beSede, nints rettegésben foha az ó Siue, 
mert mindekoron bizic iftenében.

Noha vétkezic tudatlanfagábol, el éíic gyakran 
érótlenfegéból, nem marad, fel kgl hamar az vétekből, 
az vriftennec nagy fegedelmeból

Ennec ez fóldón foc ioßaga leSen, beűfgg gazdagfág 
ó házánál leSen, Iften áldafa haza népén leSén, keuésból 
neki mindenkor foc leSen.

Diczéric ótet tellies életiben, órűlnec neki élómene- 
tiben, kara nem lgSen hireben neuében, mellete leSnec 
nagy tiSteífegeben. H iij Igen



Igen taplallya ó az ßegenieket, ielesben kedig az 
kereßtyeneket fenki nem lattya az ó ßukfegeket lilén 
áldafa gazdagittya ókét

Czelekődeti czac az iílentól fűg, gazdag fagában fel 
nem fuualkodic, kár vallafaban ó nem bofßonkodic, hi- 
ßi iílentól hogy czac probaltatic.

Tamad reaia foc félé kefertet, loc hamis hir neűfoc 
gonoß izenet, de foha f?iué attul nem ijed, iftenben bí
zott femmit nem retteghet.

Vig aztaláfa nagy vagion ßiuenec, mert éróífegé 
nagy vagionhittnec, noha reaia fokán iregykednec, de 
ßändekokban éló nem mehetnec.

Soc nyomorultnac volt ó taplaloia. tudgya miczo- 
da az ó hiuatala, háza nepéré ßorgalmatos gondgya, 
hogy ßükfegeket fenki ne monthaífa.

Pußtaifagarol ó az ßent egyhaznac, nagy ßüc vol
táról az hyű tanitoknac, fó gondot vifel hogy marade- 
kinac, menyegben gyűtfen kintfet fiaijnac.

Az ßegenyeknec nagy gondgyát vifeli, ßomiuhoz- 
nya nem hadgya éhezni, iftennec akar io fafára lenni, 
czac azertakar mindennel ioltenni.

Parantfolattyát iftennec hogy féli, véres vériteckel 
az kenyeret eßy, marhaiát adgya igazán es védi, auual 
ioíságát ßaporaud teßi.

lilén beßede nala nagy gazdagfág, az keues ioílág 
nala nagy fokafág, bekeuel lakáfs nala nagy vrafág, de 
nagy Higénfeg nala haborufág.

58 PSALMVS CXII.

Kere-



Kereßtyen feget heiaban nem hannya, ackiben az 
hit magát ki mutattya, heiaban való kereßtyennec 
mondgya, kiben gyűmeltfgt az hit nem mutattya.

Innen meg ertsűc kereíhyenfegűnknec, byzonios ie- 
gygt mi iduóífegűnknec, mert az keretet peczeti hi- 
tunknec, az nagy irregyfgg hitetlenfegünknec.

Ezeket irta í?ent Dauid kónyuében, zaz gs tizenkét 
í?gp diczeretiben, hogy az kereíhyent meg efmérd hi
tiből, kiuól kedigglen czelekedetiből.

AI ON PSALMVS GXIL
K xO dog az íiríiu ki féli az Iílent, az ó parantfolattya- 

ban gyónyórkódic, mint az iambor hu enged az 
attyanac, nem kűlómben ezis az nagy vriílennec.

Aldottac lesznec ez fóldón ó fiaij, az lilén beueyti az 
ó ioßägokat, nem leßen ó nekic valami ßükfegec, mi- 
kepeen az Iíleu nekic meg igérté.

Diczéret gazdagfág leßen ó tá'zában minden iouai 
őtet kereti az lilén, az ó életében leiben fedhetetlen, az 
ó igaífagá órócke meg marad.

Fénlic ez ily ember ó iamborfágában, az tőb nepec 
kózót mint az vilagofság, batorfagos miden czelekede- 
tiben, irgalmas mindenhez es nagy bekeífeges.

Könyörül az illyen minden nyomorulton, minden 
ioíságabol beűfeggel oíttogat, tuduán hogy az lilén ót 
tótte fafárra, hogy gongyát vifellye az í?űkólkódóknec.

Minden

AI ON PSALMVS CXII. 59



6 o PSALMVS XIII.
Minden bedédében vagion nagy igafság, minden 

doláfaban iílennec igéié, mert ez neki minden nag gyö- 
nyórűfegé, fenkit nem ragalmaz ez nem gyűlólkódic

Ekefeges leden az ó iílenében, nem retteg femmit 
az hitetlenec kozott, nem féli az ó nagy fenégétefeket, 
otalma ó neki az óróc vriílen.

e

Oróc emlékezetben leden az ifiénél, ki az óhyueiról 
el nem feletkezic, igereti derint ő nekic meg fizet, az ő 
10 voltából Chriflufnac általa.

Nem fel ez valami gonod izenettól, né retteg femmit 
ez mikor haborgatyác, minden reménfege az egy bi
zony lilén, ki ótet biztattya es meg otalmazza.

Bator az ő diue iílennec altala, hogy kifertetiben 
meg ne botrankozzéc, diczekedgyéc inkab az ó ellenfe- 
gin, világon ördögön teilen es az poklon.

Iílennec maladtya fénlic ez emberbé, diczértetic ez 
az igaz emberektől, meg koronadtatic az nagy vriílen- 
tól, es bodog leden iílennec ordagaban.

Eredtyenec kic ezfóldón lakaztoc, neueteket az
iílennec adtátoc, az ó neuét dűntelen ti álgyatoc,

véle végré kogy ti vralkodgyatoc.
Mind ez világ az ó neuét diczérié, légién áldot az ó 

neue azt kérié, ellenfegűnket minekunt ef torié, es bű
nöket nekiec el ne túrié.

PSALMVS XIIL

Nap



Nap kelettói fogua nap nyugatiglan, az ó neuét di- 
czériéc mind addiglan, mert neué neki vagion halha
tatlan, io voltából ,mi tőlűnc foghatatlan.

Az vriíten vralkodic mindeneken, ez világon mind 
az pogan nepeken, diczófegé vagio neki mennyekben, 
órűlnűnc kell nekúnc ézen Biuűnkben.

Kiczoda oly hatalmas orBágaban, mint az Chriítus 
ki lakic magaílagban, mindeneket ngz ó nyaualyaia- 
ban, es lelkenec igen, nagy faydalmában.

Fel emeli fóldón az Begenyeket, az ganeyban ferten- 
gó bűnösöket, hogy hatalmaiba teheífe mind ókét kic 
ó benne helheztetic Biueket.

Az meddőket az vriíten meg álgya, magzatockal 
ókét béuen meg lattya, életeket nekic meg Baporittya, 
mind órócké életekben tapalya.

Mert Chriítufnac mennyorBágban az tiBti, földön 
mennyen ala valokot nézi, az keuélyeket feienkent meg 
tori, ez világi bólczeket Begyeniti

Az érdemes kenteket ó vtallya, az kgp mutatókat is 
kárhoztattya, az félelmes ßiuoket, vigaztallya, mennyor- 
Bágnac bodogfagát nekic adgya.

Szent Dauid iria ezt az Soltár kónyben, énekénec Baz 
tizenhárom reBeben, anya Bent egyház énekli diczeret- 
ben, az iítennec ó nagy diczeretiben.

PSALMVS CXIII. 61
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0 62 PSALMVS CXVII.
Nßol minket Dauid Propheta az Soltár kóny- 
ben, illye mondon ßaz tizenhat el oßtot rendeben. 

Diczérietec az vriílent ti pogan nepec, diczérietec 
Ötét minden nepec nemzetfegec.

Mert mi raytunc bizonyttatic irgalmafsága, es meg 
marad mind órócké vrnac igafságá.

Igaz es hyű az vriíten ó beSébeben, tökelletes álha- 
tatos ó igerétiben.

Azért bizzunc iítenűnknec fogadafában, nem vé- 
ßünc el ha higndűnc irgalmaflagában.

Felly ól mullya minden dolgait irgalmaífaga, min
den bűnöket fellyól halad kegyes gazdagfaga

Inned értyűc véghetetlen kegyelmefségét, Chriílus 
Iefufert hozzánc való atya iíkrelmét.

Mert ó minket ingyen való áiándekábol, el välaßta 
íiaiuá irgalmafíagábol.

Es meg válta minket veßett nyomorultakot, az 
vakfagbol poganyokat baluány imádókat.

Fel tamaßtä ßent igeienec orom ßazloiät, Chriílus 
Iefufert kiáltá bűneknec boczanattyát.

Hogy valakic Chriílus Iefusban tißtän hinnenec, 
óróc életet byrhatnánac es el ne veßn0nec.

Vagion nekűnc ßabadfagunc bűntől halaitól, Chri
ílus Iefufert az tóruentől óróc kárhozattol.

Ier diczeriűc azért őtet mijs őrömmel, magaßtalliuc 
oruendezuén hitbéli őrömmel.

Aldot



Aldot te légy atya lilén edes teremtónc, igazgaflad 
életűnket kegyelmes iítenűnc.

DiczerteíTel Iefus Chriítus edes meg váltonc, en- 
geßtellyed ßent atyadat mi egy közbe iáronc.

O (fent lelec diczerteíTel mind egyetemben, vigaß- 
tallyad batorits meg ßiuönket lelkűnket.

PSALMVS CXXI.
I Er emlekezzűnc kereßtyen népec az nagy iílennec az 

o io voltáról, mert czac ó nekűnc minden io teuónCj 
menyén es főidón czac ó igazgatonc.

En fel emelém en Bemeimet az nagy hegyekré es az 
nagy völgyekre, hogy fegedelmet honnat kel várnom, 
de nem talalec többet az iílennél.

Czac ó eenenkém en fegitfegem bűntől halaitól ret
tenetes kéntol, es kárhozattol meg ment engemet, ki 
teremtótte mennyet es az földet.

Nem hagy tegedet az kezertedben az te labadotgo- 
noßra nem vißi, mert az vriíten vigyáz te read, mert 
még elmerted ó áldot ßent neuét.

íme kereßtyen mely nagy óróműnc, vagion mi ne
kűnc az nagy vriflenben, mert nem alußic czac reánc 
vigyáz, es czac ó minket óriznyie akar.
Aldot vr Iefus meg őriz teged, es el be fedez azo ó ßent 
kezéuel, minden terhedet ó el vifeli, es el fedezi az te 
bűneidet.

I ij

PSALMVS CXXI, «3

Az



Az nap az napon teged el nem ront, es az étzakán 
az hold el nem emeßt, mert ez vriíten teged meg őriz, 
minden gonoßtul lelkedet meg menti.

e

Őrizzen teged az nagy vriíten minden dolgodban 
tegedet meg áldgion, valahol te iárí? az ö neuében, meg 
otalmazzon moít es mind őrőcké

Szent Dauid iria az Soltar konyben ó leuelénec ßaz 
hußon egy regében, mikor az iítent ó meg efmeré, foc 
io voltáról nagy halakot ada.

Ezt moítan í?órzéc iílent diczeréc, kegyelmes voltat 
neki meg efmeréc, fegitfegében es io tétében az ézer ott 
ßaz, es negyuen kilentzben.

PSALMVS CXXIIII.

AS kic biznac az iílenben, el nem veßnec életekben: 
. iduözólnec hitből.

Az iítennec beßedében, kic maradnac Berzéfében: 
iduózűlnec hitből.

Ezec leßnec érőflegben, mint egy kő ßal kemenfeg- 
ben. iduózűlnec hitből.

Sokßor efnec kefertetben, de őc el nem veßnec ab
ban: iduózűlnec hitből.

Moftán az ioc fégyelemben, tartatnac es fenytek- 
ben: iduózűlnec hitből.

Tégy ézekuel iot vriíten, az kic biznac ßent igéd
ben: iduózűlnec hitbe],
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Az



PSALMVS CXXVII. 65
Az kic pedig hitetlenfegben, élnec es nagy kéuélfgg- 

ben: mind el veßnec abban.
De az hiuec bekeflggben, leßnec óróc diczóíTegben: 

iduózűlnec hitből.
Ezt (lent Dauid az Soltar kónyben, ßaz es hußon 

négy reßeben, irta diczeretben.

PSALMVS CXXIIII.M Indenécmeghallyac esiolmegtanullyác,kic fe- 
gedelmeket iílentöl nem váriác: nintfen ifién- 

nélkül fegetfeges iduóífgg.
Vala mely varáfnac auag haznac népét, vriílen nem 

őrzi, higgyed annác veíltét: mintfen iítennelkűl feget:
Czac heiaban leßen reggel fel keleítec, nektec kic 

éróífen iítenben nem hißtec: nintfen iítennelkűl.
Eckeppen történik minnyaián tinektec, munkaual 

banatual kic kenyeret éßtec: mintfen iítennelkűl feget.
Nagy könnyen az lilén ád mindent azoknac, kic 

czac benne biznac neki hónyórőgnec: nintfen.
Mint az febes nyilac hatalmas kezében, éróífgc az 

hiuec Iíten otalmában: nintfen iítennelkűl feget.
Bodog az ki lelkét hituel éróífeyti, minden ellenífe- 

ggt éróífen meg győzi: nintfen iítennelkűl feget.
Iria ezt ßent Dauid ó Soltar könyuében, ßaz hußon 

hetedic ékes enekében: nintfen.
I PSAL-



PSALMVS CXXVIII.66

J \ ^ l  Inden hyű kereíttyenec meg hallyatoc,
Mi legyen tókelletes bodog fagtoc. 

Féllyetec vratokat iftenteket,
Az ó parantfolattyát ßerefletec,

Ellyetec igazán kézi munkaual. 
így éltec iol es igaz bodogfagual.

Tinektec felefegtec hazatokban,
Szül iambor fiakot gyaporadasban.

Kickel meg ekefeti hazatokat,
Mint az ßölö gerezdec veífióióket.

Aztaltoc kórnyűi űlnec ti magzattoc,
Mint az ílgp olay fanac ekes a góc.

Eckeppen álgya meg az embert lilén,
Valaki feli ótet igaz hitben.

Algyon meg titeket az óróc Ifién,
Ki lakic az ti gyólekózetekben:

Az Ifién íkporitfa ioí?ágtokat,
Es adgyon fiatoknac io fiakat.

Bekeffg legyen anya (lent egyházban,
Vgy legyen mondgya minden ember bizuán.

ASON PSALMVS.
HxOdogoc azoc kic iftent félic, es igaz hitéi kic ótet 

véí?ie, paranfolattyát nekie teílie, kezec munka- 
kaiát kic igazán éífic.

Kezec munkaiat Ifién meg álgya, éledeleket meg



ßaporittya, es életeket meg hoílkbittya, az igaz vtra 
ókét igazgattya.

O felefegec hozzáioc illendő, hazokban leí?en mint 
io termo Hóló, fiaij neki hitben neuekednec, aíltala kór- 
nyűl mint ólai fa vefílóc.

Meg áldgyon teged az kegyes lilén, es óregbitfen az 
igaz hitben, hogy te valhaífad iduóífeged menibé tége
det vigyen óróc diczófíegben.

Es hogy lathafíad fiadnac fiaijt, nemzetfegidnec 
ßaporodafit, es bekeflegnec draga gyűmóltfpt, kereß- 
tyeneknec hitben epűlefgt.

Eckeppen áld meg embert az lilén, ki féli ótet 
minden időben, es acki bizic ó igeretiben, tamaíla le- 
ßen az ó életében.

Szent Dauid irta ezt az Soltar kónyben, ekeiben mon- 
gya ílaz hüllőn nyoltz reíleben, mert kellemetes hazas- 
fag iílenben, kit meg koronáz óróc diczóífegben.

PSALMVS CXXVIIII.
Bűnófóc hozzád kiáltunc, vriílen kónyórűly raytunc, 

nifd meg az te fűleidet, halgafdmeg kónyórgesűnket, 
mert ha te mind meg itélendód, az mit vétkeztűnc te 
ellenód, mind kárhozunc élótted.

Nagy az te irgalmaífagod, az bűnt meg boczatod, 
nints nekűnc femmi érdeműnc, nints femmi ártatlanfa- 
gunc, nints ki diczekeggyec élótted, felűnc minnyaian 
tegedet, es kónyórgűnc teneked. Azért

PSALMVS CXXVIIII. 6 7



Azért bizzunc az iítenben, es nem az mi érdemünk
ben, nyugodgyéc ó benne lelkűnc, ó légién mi remen- 
fegűnc, lám ó nekűnc nyaluan igeri, hogy akar otal- 
munc lenny, azért higgyűnc ó neki.

Legyúnc éróflec hitűnkben bizzunc czac az vr iíten
ben, ne efsűnc benne ketfegben, ne ílomorkoggyunc 
lelkűnkben legyen érós minden kereßtyen, ki meg v- 
yuk Gént leiekben, es bizzéc az iítenben.

Ha nekűnc foc bűnűnc vagion, iftennec tób kegyel
me vagion, nints ó irgalmanac végé, noha emberók- 
nec íbc bűné, ó mi nekűnc kegyes paíltorunc, ki őriz 
minket pokoltol, es meg ment kárhozáttul.

F PSALMVS CXXX
Elfeges Iíten hozzád kialtunc nagy keferűfeggel, kó- 
nyőrgűnc neked hogy légy fegetfeggel.

Tekentz meg reánc kerűnc vriíten ily nagy í?űkfe- 
gűnkben, es fegely minket erótlenfegűnkben.

Miként az foglyoc tőmlőtz fenekén érófíen kiáltnac, 
fenki nem hallya fém könyörül raytunc.

Pokolnac kénnya bűnnec fokfagá dihóskódic ray
tunc, légy fegitfeggel hogy mind el ne véfílűnc.

Ha bűneinket te meg tartan dód felfeges vriíten, 
vallyon ki leßen élőtted bűntelen?

Nintfen ártatlan nintfen bűnnnélkűl fenki te élótted, 
azért kónyórgűnc vtonkat vezérlyed.

Mert czac te nalad vagion kedueífeg es nagy ir-

6 8  PSALMVS CXXX.



galmafság, Chriílus Iefufert bűnünkből (iabádfag.
Óruendezz í?iuűnc felfeges lilén te ígéretedben, es 

hozzánk való nagy kegyeflegedben.
Nagy remenfegűnc es bizodalmunc legyen az ifién— 

ben femmit ne bizzunc az mi érdeműnkben,
O méltofagos nagy irgalmafság kedueíTgg mi ray- 

tunc, bűnnec órdógnec nints hatalma raytunc.
Meg ßabadultunc az Chriflus által őróc kárhozat

tol nintfen felelműnc immár az halaitól.
O egy reménífg menybeli lilén bizony eg fegitígg, 

te ßolgaidnac adgy óróc életet.
Diczeret neked atya vriílen, az te ßent fiaddal, es 

mind örőcke ßent lelec iftennel,

PSALMVS CXXXIII.M Eli igen io legyen az egyeneífgg,
Hallyűc meg es ertsűc meg kereíhyenec. 

Meg irta nekűnc ezt ßent Dauid király,
Mekeppen algya meg ézeket lilén.

Kic ötét félic mint kegyes attyokat,
Es ßeretettel óc egy mail halgattyac.

Atya fiufaggal es akarattal,
Io ßiuel leleckel vadnac egy máshoz.

Meg álgya ézeket az óróc lilén,
Hogy óc éllyenec miképpen ó hadgia.

Az igaz hitben es az io életben,
Nagy egyeneííegben áldot erkóltzben, K Ke-

PSALMVS CXXXIII. 6 9



Kegyeiken élic ézec ez világot 
Nagy bekeflegben es io ßerentfeben.

Nints harag ó kóztőc nints vifßa vónyás, 
nints í?olás gyűlőlfgg fém haborufag.

De minden időben áz nagy keretet,
Illeni félelem es bodog élet,

Ez azért ő hiuec az egyeneífeg.
Kinél iob nem lehet emberec kózót.

Ez nintfen aranyból fém gazdagfagbol:
De illeni áldásból es adományból.

Keriűc azért ótet hogy adgyonnekűnc,
Hlyen io életet es draga kéntfet.

Es mondgya bizonnyal minden hiueknec.1 
kic vallyác az Iftent ó igéiéből.

Hogy mintfen foha iob az egyeneífegnél^
Kic iílent félic es egy máíl halgattyác.

Segíti ézeket az óróc lilén,
Es őket nem hadgya femmi dolgokban.1

Diczóífeg legyen az atya iílennec,'
Fyuual egyetemben ílent leleknec

PSALMVS CXXXIIII.
\  /Rnac ßolgaijno diczeriétec mTndnyaian az vrat, ma- 
V gaßtallyatoc es meg álgyatoc mindnyaian az vrat.
Ti kic allotoc vrnac hazaban őróc diczőfegben, no 

diczerietec iílennec fiát az egy diczőfegben.

7ö PSALMVS CXXXIIII.

Emel-



PSALMVS CXLIII. 71

Emellyétec fel ti kezeteket vr ßolgalattyara, es am- 
mint lehet ti diczerietec, es magaßtallyatoc.

Vifíkmt az Iften ki teremtette mennyet es az földet, 
meg aiandekóz mennyen es főidón ezert titeket.

Miként öröktől te diczertettel felfegez vriften, moft 
es mindenkor te ílent fiaddal áldaífal vriften.

Diczeret neked atya vriften az te ßent fiaddal, neked 
í?ent lelec egy óróc iften az Gént haromfagál.

H  PSALMVS CXLIII.
Algafd meg atya Iften az mi Eűkfegűnket, bo- 
czaífad fűleidben nag könyörgésünkét, az te foga- 

dafodba es ßent igaífagodba halgafs meg Chriftusban.
Szolgaid teged kerunc, meg ne iteltefsűnc, kegyel

mes légy minekűnc, hog mind el ne veffűnc, nints éló 
ember földön éledben ki meheífen, es igaz leheífen.

Mert ellenfgg ímiűnket mi termeífetűnket, habor- 
gattya leihűnket, byrta életűnket, ioktol minkgt meg 
foftot, Chriftuftol el íkkaíttot, kárhozatra haytot.

Mint az kic óróc tűzré nag veíledelemré, eckeppen 
fetetfegré, íkntalan foc bűnré, vit minket ellenfggűnc, 
kiben meg rettentdiuűnc, keferedet lelkűnc

Regi időt emletűnc dolgaid efmetűc, irgalmaífa- 
god hifßüc, igaífagod ertyűc, gonoífokat meg rontaí?, 
iokat kezedben tartat, es meg bodogitaft

Azért hozzád kiáltunc, nekűnc leg otalmunk, mint
K ij az föld



az fold meg dáratunc, ioctol el tauoztunc, lelkűnc vi- 
gafagnelkűl, vagio igafság nélkül, Chriftus Iefusnelkűl.

Sies halgas meg minket, tóltz bg kérésünket, batoritz 
mi ívűnket áld meg életűnket, meg fogiatkozot lelkűnc, 
Chriftus tauol ment tólűnc, nem lakic mi bennűnc, 

Haragod vedd el rolunc, kónyórűly mi ráytunc, 
dent dined hadd meg latnunc, légy immár mi nalunc. 
mert may dán el kel vednűnc, kell karhozatra men- 
nűnc, kit pokolnac értűnc.

De te engedgyed tudnunc, ideién meg látnunc, irgal 
maflagod raytűc, ki maradgyö nálunc, mert te vág; mi 
otalmunc, mindé hatalmafságunc, czac te béned bizunc 

Mutafs io vtat nekűnc, hogi ne téuelegiűnc, mert 
te vagy fegedelműnc, dolgunkban vezérűnc, azért hoz
zád kiáltűc, tőled otalmat váruc. nints houa folyanunc.

Mentz meg az elléfggtól, az hitetlenfggtől, ördögtől 
es az bűntől, miden téuelgeftől, taníts teged kóuetnűnc, 
akaratodat tennűnc, te vagy idueflggűnc.

Szent lelked minket tartfon, hitbe batoritfon, vtunk- 
ban igazgaflon, Chriftusban biztaífon dét neued igas 
fagunc, legyen vigaztalafunc, őrőc bodogfagunc.

Ments ki domorufagbol, minden háborúból, ments 
meg igaflagodbol, irgalmafíagodbol, az mi ellenfegin- 
ket, kik haborgatnac minket kergetic lelkűnket.

Mind el vedgffed őket mint gonod teuőket, kic 
akariác lelkűnket birnya életűnket, mert dolgaid mi 
lettűnc, tőled otalmat kérűnc, mar ne hagy él vednűnc

7 2 PSALMVS CXLIII.’
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PSALMVS CXLIIII. 73
Szent Dauid igy kónyőrgé keferűfggében, ésót vala 

bűnökbe, oly nagy feleiében: irta meg Soltar kényben, 
Saz negyuen kgt regében, hogy tanollyunc, ebben.

N  PSALMVS CXLIIII.
Agy hala adaflal magaStallac teged en ifiénem 

kegyelmeflegedról, valamikor en meg emlekezem, 
őrőckűl órócke, minden napon teged kel diczernem.

Oly nagy tizteletré diczeretré tőlem méltó volnál, 
ha hozzád illendő tiztiíTeget en nalam találnál, de nint- 
fen mit adnom tőbet vram az hala adafnál.

Időrel időre en hirdetem, hatalmafíagodat, az id- 
uűzitésben teremtésben való io voltodat, mert nagy 
Sérelmedből, nem kemelléd tőlem Sent fiadat.

Meg ielentéd nekem őrőktel fogua való titkaydat, 
az te vigaStalo batorito érőm mondafodat, te Sent lel
ked által onnan ertem io akaratodat.

Óróc diczőflegré tiSteífegré hogy engem hiuatal, 
az en bűneimnec nagyfagábol, mikor ki tiStetál, acko- 
ron mutatád, hogy magadnac engem valaStotál.

Peczetes gyűrőddel Sent lelkeddel, magadnac fog- 
lalál, érós remenfeggel igaz hittel Sepen fel ruhazál, 
őrókős tarfaua, mert Chriftufnac engemet valaStál.

Vala vram nekem te élőtted nagy foc adoífagom, 
kiért te Sent fiad Iefus Chriítus Ion ertem váltfagom, 
azért vagion moftan en Siuemben illyen batorfagom.

K iij Sok-

/



Sokkor emlékeztem io voltodról, en nagy Rűkfe- 
gemben, kit meg is kößönny en nem tudoc tellyes éle
temben, azért kiált hozzád az en lelkem ó nag örömében.

Feletté irgalmas, mert kegyelmes kegyes iftenem 
vagy, az meg bűntetefre, veréfegré haragra kefó vág, 
hoíRu ideiglen Renuethetó irgalmas lilén vagy.

Reám ßiue Rerint mint fiara atyam nem haragßic, 
érótlenfegemert mikor veris kedue ellen éüc, ha fanya
rul kezzel nyulis hozzám mégis iomra éfic.

Az ó nagy io voltát az vriíten, nem czac ram tér
iéivé, iokra gonoßokra napot holdot ó ki Relefite, föl
det, es az mennyet életűnkré mi nekűnc teremtp.

Nints nagyob io téted, foha velem irgalmaífagod- 
nál, nagy kegyelmeífeged fellyebb arrat te igaífagod- 
nál, Rent fiad erdemé nagyob en vram álnokfagimnál.

Czuda io voltodból meg tamaßtod az kic el efne- 
nec, kegyelmeífegedböl fel émeled kic immár el eftec, 
érótlenfegékból el nem űzöd az kic vgtkeßtenec.

lm minden alatnac foc Remei) czac te reád neznec‘ 
ö nagy Rűkfegekben ehfegekben tegedet kerefnec, te
remtő élte ö ifteneknec tegedet ielentnec.

Segelled étellel es itallal minden Rűkfegekben, az 
hollo fiaknac éledek atz oz önnen feßkekben, mikoron 
annyokrol el hagyatnac ö nagy ehfegekben.

Czac meg vonßod vrá, az Rűkfegbé érös hatalma
dat. ifmeg ha akarod az beufegré ki nyutod karodat’ 
kegyelmeífegedet igy mutatod hozzánc io voltodat.

74 PSALMVS CXLIIII.



PSALMYS CXLVIII. 75
Igen igaz modo vagy vriíten, minden dolgaidban, 

kit egyGer meg mondái? foha fenkinem gr teged más
ban ez nag vigaíTaga en lelkemnec minden bánátiban.

Nag közel vagy hozzám, en iítenem mint attya fia
hoz az £n kialtafom fel inditfon: az meg halgatashoz, 
mert tiGta leiekből megyec hozzád mint edes atyához.

En akaratomat czeleketted io akaratodból, igaz 
tóruent tóttél, en felőlem vram mindenekből, fokGor lé 
vetettél, meg fel vettél kegyelmeífegedból.

Meg őrizted vram mind azokat, kic teged Geret- 
nec, hala legyen neked el nem veGtec kic benned hitte— 
nec, kiért mid órócké mindgnGétec teged diczertenec.

Erős otalma vagy es gyamola az Gegen áruaknac, 
az nyomorultaknac hiuattatol egyédűl attyoknac, légy 
meg Gabaditonc vram maítis mi nekűnc folgyoknac.

Teneked vriíten mind ézekról adoc nagy halakat, 
kerlec hog végiglen mind meg tartfad, ebben az fiakat 
kit teged tiGtelnec mind‘órócké mint edes attyokat.

Hlyen hala adaít Dauid király tón az Soltar kőny- 
ben, ó diczeretinec Gaz negyuen negyedic reGeben, hog 
halakat adgyunc az iítennec mindenkor Giuűnkben.

PSALMVS CXLVIIL
l \ / l  Ikoron az Gent Dauid meg efmeré,

^ A z  iítenét eckeppen tiGtelé.
Diczeriétec az vriílent az mennyekből,

Diczeriétec ótet az magaífagban. Dicze



7« PS ALM VS C XL VIII.
Diczeriétec ótet ti ßent angyaloc 

Diczeriétec ótet minden ó feregi.
Diczeriec ótet az fenyes nap es hold, 

Diczeriéc mind az villágos czillagoc.
Diczeriéc ótet mind az ßeles égéc.

Es az magas ég fólót való vizec.
Diczeriéc az vriítennec (lent neuét,

Mert mind ó általa teremtóttenec.
Mind helyekré rendelte ó ézeket,

Az ó parantfolattyát el nem hagiác,
Diczeriétec az vriílent ez fóldról. 

merges fárkanioc es fetét mélfegec.
Tűz es kó efsó ho es minden pára,

A ó íkuánac engedő forgo ßel.
Az hégyec vólgyec es minden termófác, 

Es az nagy Cedrus erdeiénec faij.
Vadac es minden oktalán allatoct 

Az czußo maßo es ^árnyas állatoc.
Földi kiralyoc es minden koz népec, 

Feiedelmec es ez fóldnec biraij.
Az iífiu népec es iambor ßgp ßüzec,

Az vén népec es minden io gyermekec,
Diczeriéc az viftennec Gént neuét,

Mert czac az ó neué magaíltaltatic.
Az ó diczófgge az főidón mennyen.

Es az ó io volta minden helyeken.



77PSALMVS CXLIL
Az ó nepénec barnát fel emelé,

Mikor az órdóg ellen iduózité.
Diczeret legyen mindenűt azoknac,

Kic az ó irgalmaflagában biznac,
Diczéret az Izrael fiaijnac,

Es as iítenhez közel iaro nepnec.

PSALMVS XLII.

Mint kéuankozic az ßaruas á kút feiekhez, az en lel- 
kemis vgy az vriílenhez,te hozzád vriften életnec 
kút feiehez.

Igen ßomiuhozot en lelkem az vriílenhez, mikor iu- 
tot életnec kút feiehez, es meg ielenuén iftennec ße- 
relmehez,

Kenyerim voltac ennekem kóny hullatafim, es éiel 
napal az én ohaijtafim, hol vagion iítenem azt kerdic 
ellenfegim.

Lelkemet ezt meg emlgtuén vetém Urasban, mert 
en megyec czudalatos haylgkban, anya ßent egyházban 
iílennec hazában.

Oly nagy vigaflagos ßoban es diczeretben, illeni 
vallásban es tißteletben, lakozo zengesben, angyali 
enekekben,

Siralmas es nagy ßomoru vagy te en lelkem, miré 
vagy te nagy ßomoru ennekem, miré hogy haborgatz 
emgemet oh en lelkem.

L Czac



Czac bízzál nagy remenfeggel az vriítenben, mert 
mgg benne bízom nagy remenfeggel, az en iíteneben 
es en iduózitómben,

Haborodot meg en lelkem en bűneimben, azért róla 
emlekezem ézekben, Iordannac földéről igaz ßent ke- 
reßtfegrol.

Az alazatofíagrol Hermon kis hegyéről, vy tómén 
ióue nekűnc ő töményből, melfgghij mélfeget foc §en- 
tec békédéből.

Szinte miért te ennyere hogy feleytél el, mert iaroc 
en moll keferűfeggel, mikor ellenfegem üldöz keferű- 
feggel.

En czontaim hogy mikoron mind meg rontatnac, 
ackor óc engem meg káromlanac, az en ellenfegim kic 
engem haborgatnac.

Ezt monda az Dauid király imatfagaban, iítenhez 
való bizodalmaban, haborufagirol negiuenkgt pfal- 
mufaban.

?B PSALMVS XLII.

AS CHRI-



A Chriftus fzületefe
RŐL VALÓDI CSERE TEC.

Az Modulifemus notaiara.
Tit. 3.

1 Er mi diczeriűc áldgyuc es fel magaíftallyuc, minde- 
tieknec teremtóiét az atya%vriílent, ki nem mi érde

münkből, de az ó io voltából, kónyórűle raitunc, az ó 
Hereto Hent fiát ez világra kűldg.
Phil. 2. Szúz Mariatol teilet es emberi Hémelt, magát 
igen meg alazuán reaia fel vóué, hog minket meg vál
tana, es meg Habaditana, mi ellenfeginktól, bűntől ha
laitól órdógtól, óróc kárhozattol 
Gén. 3. Adamtol fogua regi el múlt nagy időben, 
meg Ígérte vala nekűnc ezt az atya Ifién, kigyonac mi
kor monda, afßoni allat magua, meg töri feiedet, el vé- 
Hi birodalmadat minden hatalmadat.
Gén. 26. Abraham Patriarchanac vgian azt monda, 
meg fokaíitom en neked te keués magodat, mint azég- 
nec czillagit es tengernec fóuenit, mert az te magodba, 
meg áldatnac minden népnec hiuó nemzetfegi.
Nu. 24. Mar fel tamadot Balamnac fénes czillaga, kit 
ióuendó keppen Sido nepnec mondot vala hogy Iacob 
nézetéből, tamadna fénes czillag, es Sidofag kózzűl, Hár- 
maznéc az Iefus Chriílut emberfege Herint.

L ij
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8o KARACIONRA
Deut. 18. Ez vala azért az hatalmas nagy propbeta: 
kit Moyfes Sido nepnec meg ielentet vala, iítennec 
igeretet, mikor nekic meg monda en ti kózzűletec, ta- 
maßtoc egy nagy prophetát nektec váltfagtokra.
P?al. 131. Dauid Kiralynac ézen végre meg eskűuec, 
hogy az Ígért Iefus Chriítuít nekic meg adná, mikor 
eckeppen monda, hogy meg ne czalatkoznéc, en az te 
ífekedré, vetec királyi méhednec draga gyűmóltfeben. 
Efai. i i .  Szent Efaias erről igy prophetalt vala, vefßö 
ßarmazic IeíTenec, nemes gyökéréből, kiből egy ekes 
virág vyionnan neuekedic, kin iítennec lelke es bólcze- 
fege es tanatfa, igen meg nyugoßic.
Luc. 2. Simeon Prophetanac iőuendő mondafa, Má
riának ä mit monda im bg tellyeífedéc, ez gyermec ve- 
í?edelmére, es fokac iduőífegeré: vettetet Sidoc közt, 
es iegy keppen kinec fokán ellene tamadnac.
Gál. 4. Szent Pál aianlya éílűletefnec nag voltát, meg 
ielentg ó mi nekűnc haßnalatoifagät, idő betellyefed- 
uén„ el kűldé atya lilén, egyetlen égy fiat, hogy mi vá- 
laíttot fiaij Chriftus által lennénc.
Mat. i. Ez lön ä fiú kiről az angyal azt mondá, mikor 
Iofeph ílűz Máriát el akará hadni, Dauidnac fia Iofeph, 
ved hozzád á Máriát, mert ez ollyfiat Pűl, ki meg ßa- 
badittya népét gonoß bűneitől.
Luc. 2. E ßeletefnec ö nagy dragálatos voltát, meg 
iölentéc az angyaloc ßegen paßtoroknac, mikor nekic

mon-



VALOENEKEC. 81

mondanac, hirdetűnc nagy örömet, ki léfóen tinektec, es 
ez egei? földön való bűnös embereknec.
Ioa. i. Ez vala az atya iílennec ő igeié, ki kezdettűi 
fogua az atya iítennél vala, mindenec ö általa es ö mi 
atta vadnac, kit ez gyarló világ, az ö okoífaga miat 
meg nem efmert vala.

Es tulaydon közzé ez világra ioné, de ót ez világ fiaij 
nem akarác venni, es ä kic ötét vóuéc, hatalmat ada ne- 
kic, lilén fiaijuá lenni, valakié az ó neuében bizonnyal 
hinnenec.
Pfal. 22. Őrűllyűnk azért es mi leiekben' vigadgyunc, 
nagy halákot aduan immár az Chriftus Iefufnac, ki ó 
Rűletéféuel minket meg vigadtak es meg batorita, 
ki diczófegéuel rakua fóldnec kerekfegé.
Rom. 9. Erről az iras tano bizonfagot teßen, hogy 
valla kic benne hií?nec meg nem czalatkoznac, de az ó- 
röc életet es óróc diczófeget igerte azoknac, holot ve- 
lűnc vralkodic órócken órőcké.

CANTIO DE NATO PARVVLO
ad notam, Simeon vala egy Efai. 11.

^SXent Efaias igy ir Chriftufnac (lent ílűleteferól, hog 
^ e g y  vefíló í?al fel neuekedic Ieífe gyökéréről.

Ennec gyökerén egy viragoczka vgy mond neue- 
kódgc, kin az iílénec őf?ét attyanac lelke meg niugouéc.

L iij Győző-
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Gyózódelmefnek nag hatalmafnac irgalmafnac val- 

lya, az kegyelemmel es igafíagal ót tellyefnec mogya.
Es által leljen az vriítennel nekűnc bekeífegűnc, 

mert közbe iaronc í?ent attya élótt ó leßen minekűnc.
Draga ioí*ágot es órókfeget f?óróz ó mi nekúnc, 

adoflaginkat nagy gazdagfaggal ő meg fizeti értűnc.
IgaíTagáual mind ez világot itélnyé fogia, mert at

tya lilén az Ítéletet kezeben boczattya.
Nagy bekeíTeget lelki oromét hoz ó ez világra, mert 

kiralyfagot nagy birodalmat vé^en fel vallara.
O mia leßen hogy az baranyoc az farkaííal laknac, 

femmi bantafoc oroßlanyoktol nem leßen iuhoknac.
Semmi felelmec kereíttyeneknec órdógtól né leßen, 

kiknec Chriítusban nagy bizodalmoc reméífegec leßen
Nag foc gyors pardoc az baranyokal mind eggyűt 

niugoßnac, vad oroßlanoc Bilid őkróckel eggyűt eß- 
nec ißnac,

Kegyetleneket az ífilideckel eggyefegbé hozza, ókét 
élótte az kiczin gyermec beßedeuel hattya.

Gyózódelménec hatalmaífagat valakié latangyác, 
Chriftus Iefufnac iíleni voltát mindenec imadgyác.

Nagy botorfaggal ßegeny bűnófóc ackor kónyó- 
rógnec, Chriftus neueben lelki es teíli aiandekot kernec

Az ó íkzloiát fel emelteti ó l?ent egyhazában, es ßent 
igeiét prgdikaltattya ez ßeles világban.

Az pogan népec nagy batorfaggal éléiben mennec, 
nagy batorfaggal óc aiandékon hitót tóié kgrnec.



Meg hal ackoro az király Chriítus az mi bűneinkért 
de harmad napon elmet fel tamad igazulafunkért.

Vilagofíagot az atya lilén ifiig fel tamaStá, kit ez 
vilagnac regen Ígért volt, immár el boczatta.

Kic lakozánac óróc halalnac fótet árnyékában, vi- 
lagoífagot tamaSta nekic az ó Bent fiaban.

Azért órűllyűnc mint az aratoc az Sep áratasban, 
vgy vigadozzunc mint az vitezec az el nyert prgdaban.

Mert az pallernac nehez igaiát nyakonkbol ki vo- 
nyá, az bűnt es halait az tóruen atkát az Chriítus el rotá.

Meg Sabadita minnyaian minket órdóg * orSagabol, 
Sent orSagában be hoza minket irgalmaífagábol.

Nagy Sabadfaggal es nemeífeggel meg aiandeko- 
za, mind fiaijua es iégyefeué ez király valaSta

Ez világi hadnagy foc zergeífel czatogaífal leßen, 
es vérben keuert nagy foc öltözet ütközetkor leßen.

De ez kyralnac Chriítus Iefufnac lelki hada leßen, 
ó halalanac az ellenfegen gyózódelme leSen.

Ammint Gedeon Madianokat űzg kűrtóleífel, vg 
űzi Chriítus hitetlenéket ó Sent igeiéuel.

Fut az amalec az lampafoknac zórgetefe élótt, igy 
fut az órdóg nagy retegeífel Chriítus Iefus élót.

Az kis gyermekec kezeket nyuttyác órdóg barlan- 
gyaban, az ó orSagát az földre rontyác óc nagy ba- 
torfagban.

Nagy diczóífeggel immár Sóletet ez gyermec mi 
nékűnc, az mi kiralyunc iítenűnc fia adatot mi nekűnc.

VALOENEKEC. 8 3
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Feiedelemfeg nagy hatalmaflag az ó vállán va

gion, mint atya lilén meg ieletótte illien neué vagion.
Nagy czudalatos tanaczofa ez az atya iílennec, nag 

érós lilén ó leßen attya iűuendó életnec.
Iílennél való bekeflegűnknec óróc feiedelmé, biro- 

dalmánac orßaglafanac foha nintfen végé.
Dauid kiralnac kiralißeket maganac foglallya, iga

zán való iteletiuel igaflagal byria.
Ezt czelekedi az feregeknec vra es illene, az vriílen- 

nec reánc aradot buzgó nagy ßerelme.
Szűleteferól Chriílus Iefufnac azért emlekezzűnc, 

bizodalommalhala adafíal rayta óruendezzűnc
Nagy vigaflagunc óruendózesűnc legyen az gyer

mekben, mert iduóíTegűnc vagion mi nekűnc ßent ßü- 
fetefeben.

Diczeret legyen atya iílennec es íiu iítennec, az vi- 
gaztalo világoíito ßent lelec iílennec.

DE NATIVITATE CHRISTI.
Mlnnyaian órűllyűnc hyükereßtyenec,

Nagy halakat aduán az vriílennec.
Óróműnc Chriílufnac ßent ßületefe,

Mert ó fel óltózót az mi teßtünkben.
Le ßalla az égből az ßolo íiu.

Es meg teílesűlé az lilén fia*
Iílennec ó fia lön ember fia.

Egy ßemely az ember es lilén fia Vé-
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Végezefe lón, ez az, nagy iítennec,

Hogy ez fiú lenne váltfag hiteknec.
Szent lelec iíléntól ó fongantatéc.

Mert az ó teliét forrnak Sent lelec.
Férfiú magnelkűl fogantatéc,

Az Sűznec mehgból tiStán Sűletéc.
Ebben az nagy iftennec ó Serelme, 

Tettzéc meg atyanknac hozzánc io kedué.
Czudalatos Serelme az attyanac,

Hogy foglal (lent fiaban ő maganac.
Iílennel az ember meg haraguéc,

Az bűnös őrdóg miat rabia tőruennec.
TiStatalanna es bűnőfíe lénec,

Az Men ellen mindenec véténec.
Men mert hogy minket valaßtot vak, 

Maganac ó minket teremtet vak.
Nem hagyhata minket bűnért el veSnűnc, 

Io keduét akara raytunc mutatni.
Dehogy minket iíléntól az bűn s órdóg, 

El SakaStot vak engedetlenfeg.
EggyeíTe Mennél az embereket,

Semmi teremtót allat nem teheté.
Buzgó nagy Sereimé inditá iílent, 

Valtfagra nekűnc Sentfiát keSité.
Reia az fiú terhűnket fel véué,

Ménnél ó minket meg bekelteté.

VALOENEKEC
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Ezért fogantatéc az ßent leiektől,
Mert ö meg tißtita minket az bűntől.

Czuda keppen Iílenhez minket kóte, 
Mint az emberfeget magahoz kőte.

Eckeppen velűnc friget es kóteft tőn. 
Mert velűnc ő lakozo iílenné Ion.

Nem czac éreiét ontá ő az teflbe,
De vgian magátis az teílhezköte.

Mert nem Ion elgg egy termeßetben, 
Hogy váltfág léheffen czac emberfegben.

Iílent §s embert kellé ődué hozni.
Hat kgt termeßetnec kelletec lenni.

Szantalan es véghetetlen fizetéíl, 
Kelletne Chriftufnac tenni az bűnért.

Ezért Ion ő ember es igas Ifién,
Mert kgt termeßetet az váltfág keuán.

Rabfagunkbol es az mi bűneinkből, 
Meg ßabadita Chriítus az halaitól.

Az ő ßületefe lön tißtaifagunk, 
lilén ioßagiual gazdagulafunc.

Es Ion az meg igert mag Abrahamnac, 
Ez lön az Mefsias fia Dauidnac.

Balaannac czillaga es nagy Propheta, 
Es Chriílus lön az mi lelkűnc váltfaga.

Czerele az Chriílus az embereckel,
Meg bekeltete minket az iílennel.

Órőc diczöeget fórőc életet,
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IgaiTagot ferze nekűuc fentfeget.
Tőrueny átkából ő minket ki mente,

Es emberre leuén mi lőne iftenné.
Az órdógtól pokoltol kárhozattol,

Szábadita minket Vr haragiatol.
Oromét es nagy bekeíTeget ferze,

Mint főttig ellenfegűnket el veiké.
Az mi ő ihletésűnket el rontá,

Az ó fűletefeuel meg gyogita.
Ezért mi enekellyűnc az Chrifiufnac,

Diczeretet mongyunc ó fent attyanac.
Es keriűc fohafkoduan ő felfegét,

HalgaíTa meg az mi kőnyőrgó fülűnket.
Szentellyen maganac fent templomaua,

Tartfon meg az hitben fent orfagában.
Az ó fiából reánc ontot keduét,

Valtfa meg mi bennűnc az ó iofagát.
Es fent igeiében tartfon meg minket,

Szent lelkeuel vigaztallya fiuűnket.
Diczerteflel órőcke atya Ifién,

Fiuual, fent leleckel egyetemben.

ASON NOTARA.
Ilczeretesazgyermec ki ez nap fűletéc, egy fepló- 
telen fűztől vigaztalafunkra, ha nem fűletet vol

na mi mind el veftűnc volna ő mi iduóffegűnc, egyet-
M ij len
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len egy Iefuf nac ki mi ertűnc ízületéi otalmaz pokoltol- 

Efaias Propheta ezt regen meg irta, ßülettetic egy 
bűztél vgy mond az Mefsias, kinec ßentßuletezen az 
angyaloc órűlnec, mely iduózitónec, ßületeferol való 
órómet óc ielentnec élőikor paíltoroknac.

Végyűc azért élűnkben angyalnac mondafát, ki 
azt mondá Iofephnec ótet vigaíltaluán, im fogat ílűz 
Maria í?ent leiektől magzatot, kit Iefufnac neuez, az az, 
iduózitónec halalaual ó mint kárhozattol meg ment.

Ezen mi mind órűllyűnc es Chrifluft diczeriűc, mert 
mi értűnc ízületet, hogy mind el ne vefßunc, halát 
adgyunc őneki, hitót ó tóle keriűnc, hogy benne bizhaz- 
func, mert kic Chriítusban biznac meg nem Ikgyenűl- 
tetnec iteletnec napian.

VGYAN AIONROL

IEr diczeriűc ezmay napon az mi vrunkat, bizony 
méltó diczóretűnkré nagy tií?teífegre, mert í?űletéc 
ez nap nekűnc iduóífegűnkré.
Az Auguílus Romay Czaßar vralkodic vala, Sido- 

fagot ki biria vala es Galileat, parantfola ez világot le- 
uelbe íratni.

Mennec vala minden felól ó varafokbol, eredet ße- 
rint nemzetfeg ßerint ó bazaiokbol, hogy be iratnác ó 
magokat Czaí?ar leueleben.

Ez hir haluán az ßent Iofeph í?űz Mariaual, el indu- 
la Galileabol és Nazaretból, Dauid kiraíynac várafa- 
ban az Betlehemben. Immár



Immár az foc vendég neppel mind ä ílallafoc az vá
rasbán bgtóltec vala, azért (zent Iofeph, el be ízalla ie- 
gyefleuel egy iítalloban.

Tiíztaífagban mi vrunkat az ízűz Mnria, ízűzen ízűié 
nekűnc ez világra az iítalloban, be polaluán helheztette 
ót áz iaízolban.

Szent Pál iria bizony beízed mellyet hinnűnc kell, 
vr Chriítus iűue ez világra ennekokaert hogy ő minket 
bűnófóket iduózitene:

De ha irgalmafíagabol el nem iót volna, mi min- 
nyaian el veíztűnc volna, kárhoztunc volna, mert mind 
feienkent vriftennec valánc haragyaban.

Az mi elfő atyánc Adam mikor vétkezéc, vriíténec 
parantfolattyát hogy ó meg ßegg, magát eyté es fiaijt 
Iíten haragyaban.

Minden lelkec kic ó tóle ízármaznac vala efnec va
la Iíten átkában, ó haragyaban, fogantatuán ízületemén 
eredendő bűnben.

Senki io czelekedetiból fém érdeméből mennyorßa- 
gban, nem mehet vala, es vriítennec, meg nem engeíz- 
telheti vala ónagy haragyát.

Efaias ízent Propheta őrömet monda, hogy mi ne
kűnc gyermec ízűletnéc íiu adatnéc, ki iítennec nagy 
haragyat meg engefztelne.

Angyal paíztoroknac eyel hogy meg ielenéc, ez dót 
monda hirdetec nektek en nagy oromét, mert ízűletéc 
ez nap nektec iduózítőtóc. M iij Nagy
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Nagy fereggel az angyaloc égben éneklic, vriften- 
nec diczófgg menyben es it ez főidőn, bekefgg es io aka
rat az embereknec.

Az paf?toroc mind fel keluén el bg menenek, Beth- 
lehemben es meg talalac az ßent Iofephet, Bűz Maria- 
ual az gyermeket ott az iaßolban.

Diczőitéc es diczerét iílent mindenben, mellyeket 
őc hallottac valla es lattac vala, azért mijs diczeretet 
nekie mondgyunc.

Atya vriítennec fia emberre hog Ion, ő altala hogy 
mi emberec az igaz hitben, feienkent lennénc vriíten
nec aldot fiaij.

Vigafagnac es őrómnec ez az nagy napia, kin órűl- 
nec mind az angyaloc, no azért mijs adgyunc halát ez 
gyermeknec mint mi vrunknac.

Atya vriíten ő fiát nem azért kőidé, es világot hog 
meg itellye es el veßeife, de meg tartfa ßabaditfa es id- 
uőzitfe.

Bizonfaggal ez világra azért fóűletéc, hogy valakic 
ó benne biznac tellyes leleckel, őróc életet valhaífanac 
iílent lathafsác.

Ez gyermec lón vriítennél mi közbe iaronc, es mi 
nekűnc ó ez ßot mondá: ßereto fiam, higy en bennem 
meg boczatom minden bűneidet.

Azért higgyen minden ember Iefus Chriítusban, 
mert kic biznac ő érdemében ßuleteseben, nem kárhoz- 
nac de vitetnec bg mennyorßagban. Ote
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O te áldot es ígp gyermec vr Iefus Chriítus, hálát 
adunc ez nap teneked es kerűnc teged tekents reánc 
magas menyből mint fiadra.

Adgyad nekűnc aiandekul (lent lelec lilén, hogy 
valhafiunc teged órócke es diczerhefsűnc, holtunc vtan 
mennyorHágban teged latafíunc.

Diczertefíec Hent haromfág é may napon, atya fiú 
es az Hent lelec egy bizony Ifién, diczeretet mind őrök
ké neki mondhafiunc.

MASENEC AIONROL.

Mikor es Heles világ kárhozatban éfőtt volna, es 
minden nemzet az őrőc tűzre való volna, es mind 
á pokolra Hallana.

Az kegyetlen halai mindeneket meg ől vala, mert 
az ő nagy Homorú árnyékában vifel vala, az nagy tűzre 
keHerit vala.

Nagy őrömet ada nekűnc az mennyeknec királlyá, 
az áldot atya Ifién a menyből io keduet mutata,éfőldet 
meg vilagofita.

Alá kűldg nekűnc az őnnen igeiét, es az ő allapattya- 
nac termeHet Herint. való fiát, az ő dragalatos nagy 
kintiét.

Ezt hogy el boczattya világ kezdetétől fogua, iger- 
te es hirdette az Hent atyaknac altala, az ő népét vgy 
vigaHtalta.

Kinec



Kinec el iűuéfet nagy ohaytafíal vartác, es nagy fo- 
haílkodafíal, ezert ót mindenkor imadtác, czac hogy é 
nagy kiralt lathatnác.

Mert ez által hittéc ez vilagnac íkbadulaíat, ä bűn- 
nec es halalnac órőcke való meg romlafát, mindenek- 
nec meg vyulafát.

Mikor ez vilagnac dolga eckeppen volna, egy í?ep- 
lótelen í?űzet lilén Sido nemből valaíka, abból von tes
tet ó magara.

A Romay Auguílus Caíkr, hogy vralkodnec, es 
mind é ßeles világ ö birtokában íkmlaltatnéc, es leuel- 
ben irattatnéc.

Ackor Sidofagbá Dauid Király varafabá, é Mikheas 
Prophetanac mit vala irafabá, ílűletéc Iefus Betlehebe.

Azon tartományban mikor paßtoroc volnanac, es 
az ó nyaioc mellet eyel órizuén vigyaznanac, angyali 
ßozatot hallanac.

Ne fellietec immár ti bónós emberec, im oromét mo 
doc az nag iílentől en tinektec, ma ßületett iduózititóc.

Az angyallal lónec azontol mennyeij feregec, kic 
nag diczeretet az vriílennec eneklénec, ez vy kiralynac 
óruendenec.

Ki áltál embereckel lilén meg bekellet, es io akara
tot ó elleíeg ihez ieletett, mert neki ec meg kegielmezet.

Adgyunc halát azért mijs nagy örömmel ennec, es 
tellyes leleckel őruendőzzúnc é kis gyermeknec, mint 
mi kegyes iduózitónknec. Hála

92 KARACIONRA



Hála legyen teneked kegyes atya lilén, végyed mi 
diczeretűnket meg váltó fiú vriílen, álgy meg minket 
ßent lelec lilén.

E a d ie s  l a e t i t i a e  n o t a .
X napnekűnc diczeretes nap, bizony vigaíTagnac 
napia, es iduófegnec bizodalma, mert ílűletéc ez nap 

nekuk mi valtfagunkra az Chriílus Iefus iílenec fia: A- 
ronnac vefßoie meg viragozéc, tiílta ílűztól gyermec 
f?űletéc, mennyeij kiralyol nekűnc adatéc, Chriílus Ie- 
fufnac neueztetéc.

Ez gyermek volt az meg igert mag, mi elfő atya- 
inknac, Adam atyanknac Abrahámnac, kiben minden 
nemzetfegec meg áldatnac, óróc életre fel tamadnac: 
aronnac vefdóie meg viragozéc, tißta ßuztol gyermec.

Meg tóretéc ez gyermec miat az órdógnec hatalma 
az halai a bűn órdóc orílaga, meg nyttatéc mennyor- 
ílagnac erős kapuia iílenec kedue mi reánc ílalla: Aro: 

Nintfen nekűnc femmi felelműnc femmi nyomoru- 
fagtol, bűntűi órdógtólkarhozattol,azMoyfes tóruény- 
nec ő nagy átkától, óróc halaitól kárhozattol. Aronnac.

Megy tóretnec az pogan nepec kic é gyermekben 
nem hiílnec, az nagy iítennec nem kellenec, az órdóg
nec hatalmában órócké efnec, az kic a bűnnec véget 
nem vetnec: Aronnac veíllóie meg viragozéc, tißta 
íküztól gyermec Gűletéc, menyei kiralyol nekűnc adatéc, 
Chriílus Iefufnac neueztetéc. N Hálát
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Halát adgyunc az vriítennec, aty Fiú Szent Lelek- 
nec, es mind órűllyónc ez gyermeknec, nagy órómet 
az angyaloc nekűnc hirdetnec, diczeruén Iítent, enekel- 
nec: aronnac veíHóie meg viragozéc.

AI NATVS EST HODIE NOTAIARA
\ /R i í te n  veletec, kereíltyenec őrűllyetec, igaz hituel 

▼ ha ti fel keílűltetec, bűneitókből ki tértetec, 
Iítennec ßent fia, ez vilagnac meg valtoia, az óróc 

kárhozatnac el rontoia, mennyorílagnac meg nytoia.
Nekűnc ílűletetéc, bűn kózzólűnc ki vétetec, igaflag 

vyonnan meg epittetéc, az óróc élet igertetéc.
Adamnac ó vétke, lón mindennec veßedelme, de az 

vr Chriítus Iefufnac ílűletefe, mídeneknec lón hiedelmé 
Ezen mi órűllyűnc, mert az Chriítus nagy remen- 

fegűnc, ha ó benne igazán mi hiendűnc, nagy bűneink
ből ki terendűnc.

A hűt azr heuannya, hogy czac Chriítus legyen iu- 
talma iambotfagban ne legyen bizodalma, iollehet fo- 
ha azt el ne hadgya

Kik Chriítusban hiílnec, minden iot óc meg czele- 
keznec, de az által iduózűlni nem igyekeznec, kik czac 
Chriítusban lelhetnec.

Hidgyűnc az Chriítusban, atya iítennec í?ent fiaban, 
mi termeíletűnknec vyiotoiabá, bűnnec meg rotoiaban 

De igazán hidgyűnc, bűneinkből el ki fefelliűnc,
iám-
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iamborfagban hamar el fel óltózzűnc, mennyorßagban 
be mehetűnc.

Diczófgg atyanac, eggyetlen egy ßent fianac, mind 
ézeknec nemes aiandekanac, tellyes ßent haromfagnac

MAS A5 IÁM CANT E M V S NOT A.
I Er minnyaian órűllyűnc, es ßiuünkben óruendgyűnc,

mert fűletéc vr Iefus nekűnc.
Kit az atya vriíten kónyórűluén emberen el bocza- 

ta hatodic időben.
Mert meg vala igerue m§g az elfő időben, terem- 

tefnec ó kezdetiben.
Az mi elfő atyanknac: Adamnac fiaijnac, es vtan- 

na maradékinac.
Az vtan Abrahamnac Iacob Patriarchanac, vége

zetre Dauid kiralynac.
Kinec nemzetfegeból meh§nec gyűmóltfeból, ßüle- 

téc ßeplotelen ßüztol.
kinec neue Maria vr Iéfufnac ßent annya, es neki 

ßolgalo leanya.
Es ßep ßüztol ßűletéc, atya iítentól adatéc, es nekűnc 

aiandekoztatéc.
Angyali ßep zengefec, es ekes enekleféc, ielenenec 

mennyei] feregec.
Hirdetuen paßtoroknac, iuh mellet vigyazoknac, 

vigadnanac az vr Iefusnac.
N ij Mert
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Mert czac ó iduőzitó, mindeneckel iol téuó, fenkit 

kedig hatra nem vétó.
Hozzá hy mindeneket, gonoß bűnben élőket, meg 

boczattya az ű bűnöket.
El hagya gazdafagát, véghetetlen orßagdt, hogy 

erettűnc adna ő magát.
Azért ióue hogy élnénc es meg engeíkeltetnénc, ér

deméből kegyelmet nyernénc.
Nagy ßeretet mindenekhez, hogy Ifién emberekhez, 

ióue fertelmes bűnósókhez.
Ó életnec adoia, ßünec vigaßtaloia, lelkűnknec vi- 

lagoíitoia.
A kic benne nem biznac, sót bizny fém akarnac, ó- 

róc halallal óc mind meg halnac,
Mi azért é felfegnec, emberre lót iftennec, bidgyűnc 

mi nagy remenfegűnknec.
Ki nekűnc igertetéc, es erettűnc ßület0c, mond- 

gyunc neki vy diczeretet.
Ó atyaual egyetemben, ßent haromfag mennyeg- 

ben, diczértefígc egy igaz hitben.

C MASENEC AAON NOTARA.
Hriflus Iefus ßűletéc, Atya iílentól kűldetéc, ez 
világra nekűnc adatgc.

Kgt ember valaílatgc, Adam első adatgc, az Chri- 
űus az vtan ßületgc.

Min-



Minnyaian az Adamban, éfenc óróc halaban, ifién— 
fegnec nagy haragyaban.

Első atyanc mi nekűnc, Adam nagy vePedelműnc, 
lón mi nekúnc óróc halalunc.

De az kegyelmes lilén, ki irgalmas mindenben, es- 
meg bg von az ó keduében

Igere ez világra, Pent fiát az halaira, mindeneknec 
nagy valtfagara.

Kezdetben vala igé, az Chriítus ó felfegé, Pent 
Attyanac eggyetlen eggye.

Lé Palla mennyorPagbol, attya akarattyabol, iíten- 
fegnec gazdagfagábol.

Iftenni bólczefegból, Pent lelec ihlefeból, Pűletgc az 
Pűznec mehgból.

Ez világra adatgc, ez nap nekúnc Pűletgc, emberi 
nem hogy meg valtatngc,

Atyaknac áldozafoc, Prophetaknac irafoc, ezt bizo- 
nittya ó mondafoc.

Ez az iftennec fia, ki iót moít ez világra, mindenek
nec meg valtafara.

Mint Adamban kefergűnc, az Chriílusban viga- 
dunc, mert ó nekűnc minden órómenc.

Mert Adamban meg halánc, de lón Chriílus mi 
atyánc, ki által efmeg feltamadánc,

Vigadgyunc es óruengyűnc, iflénec halát adgyunc, 
hogy halaiból életré megyünc.
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N iij Di-
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Diczertefíel vriílen, Chriítusban te igedben, ÍZent 

leleckel iilenfegedben.

N a i natvs est nobis notaiara
Ekűnc ÍZűletéc mennyei király, kit iduózitónec 

monda az angyal: vy értendőben mi vigadgyunc, ízü
letet Iefuft mi imadgyunc.

Regen meg irtác ezt az Prophetác, hogy fiat íZűlne 
egy nemes virág: vy esendőben mi vigadgyunc.

Szűz Mariatol gyermek íZűleték, de ÍZent leiektől ő 
fogantatec: vy eíZtendóben mi vigadgyunc.

Nagy hatalmas Ion ez kis ded gyermec, meg tőrete- 
nec foc ellenfegec: VyeíZtendőben.

Győződelmet von áz kárhozaton, győzódelmet vön 
óróc halálon: Vy eíZtendóben'

Nintfen az bűnnec hatalma raytunc,kiknec az gyer
mec leíZen otalmunc: Vy eíZtendóben.

Hálát adgyunc az vr iílennec, es iduózitó Ieíus Chri- 
ílufnac: Vy eíZtendóben.

CANTIO DE PASSIONE ET RE-

C furrectione Chrifti, ad noram Surrexit Chriftus. 
Sudalatos nagy bőlczefeg, hogy Ifién az embere
ken, kőnyórűlé bűnösökön: Diczeret iftennec. 

Temremtes élót iol latá: hogy ember, el hafonlanéc 
tóle, es el kárhoznéc. Diczeret iftennec.

OruoíTagot azért íZerzé, kiuel az ember élhetne es 
magaban el ne veíZnec: Diczeret iftennec. Fiát



Fiát az lilén valaßta: Szerelméből ertűnc ada, kóz- 
zénc ótet el boczatá: Diczeret iílennec.

Mennyeij kintiét be zárta, es hatalmat neki ada, ne- 
kűnc ótet vgy aianla: Diczeret iílennec.

Végeze azt az vriílen: fiát hogy emberi teltben, öl
töztetne mint feguerbe: Diczeret iílennec

Kezes leuén emberekért, ó tónne éleg fizetéíl, embe- 
reknec váltfagaért: Diczeret iílennec

Az fizetés imigy lenné, hogy órőc ként ó í?enuedné, 
bűnt halait el veßtene: Diczeret iílennec.

O mindent meg vyetana: helyere es mindent hoz
na, kit Adam meg rontot vala: Diczeret iílennec.

Bayt vijoa tórueny atkaual, bűnnel es az kárhozattal 
nagy iílennec haragyaual: Diczeret iílennec.

Meg győzné es el rontaná, az bont halait le tapod- 
ná, poklot el kálhoztatna: Diczeret iílennec.

El ióué azért az teliben, Chriílus erettűnc őltőzuén, 
es ertűnc meg feEituén: Diczeret iílennec.

Óróc halait ként ßenuede, tőruennec atkát el tórg, 
haragtul minket meg mente: Diczeret iílennec.

Annyera teliben kénzatéec, épfemmi benne nem tét 
tzéc, éppen ó meg tóretec: Diczeret iílennec.

Meg taglác es meg faggatac, meg pógdóféc es czu- 
folác, ßornyen meg oflorozác: Diczeret iílennec.

Ez világ bűneij folgya:, mint az vizeknec fokfaga, 
már feieré borula:. Diczeret iílennec.
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Mint
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Mint az czerep vgy el darat, haragnak tüze (lent te

liét, el daradtotta tagiaijt: Diczeret.
Ninczen abrazotó rayta, mint fereg tagiafnac miat

ta, ferteng az foc nyaualyaban: Diczeret.
Az bűntetefnec fokfaga, bűneinc dantalan folgya, 

tóruennec nagy foc fulfaga: Diczeret iilennec.
így fizetg meg erettűnc adoífaginkat, az vrnac igy 

adna meg váltfagunkat: Diczeret.
Kénnyaual es halalaual, az bűnt, poklot tórueny át

kát, el ronta az kárhozatot: Diczeret.
Hogy mi nekűnc bekeífeget, iítennel gazdag ke

gyelmet, derzene dgp mentfegef: Diczeret.
Hatalma már az órdógnec, nintfen mi raytunk az 

bűnnek, pokolnak es kárhozatnak.
Az iítennél bekeífegben, mi atyánknak dereimében, 

vagyunk immár io keduében: Diczeret:
Nem felűnc az kárhazattol, nem felűnc mi az foc bűn 

tói femmi ellenfegűnktól: Diczeret.
Diadalmot mert Chriftufban, vettűnc immár mi 

ézeken, órűly mi lelkűnc iítenben: Diczeret iílennec.
Czufollyuc mijs az halait, czufollyuc az bűnt az pok

lot, mienk el higgyűc az Chriílus: Diczeret.
Azért halala Chriílufnac, lón el rontafa pokloknac, 

bűnnec az óróc halalnac: Diczeret iílennec.
ChriíhiíTal eggyűt meg hol tunc, eggyűt vélé meg 

fedűltűnc, hogy eggyűt véle márt éllyűnc: Diczeret.
Az
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Az ó halak éreié, immár el hatot leihűnkre, diadal- 

műnk hogy igy lenné: Diczeret.
Fel tamadafa Chriítufnak, éleíltefe lón holtaknak, 

éf ßabadfag az hiueknek: Diczeret iítennek.
Mert meg hozá eleiünket, meg igazitá igy minket, 

es fel tamaíltá lelkűnket: Diczeret.
Igafíaga es életé, minden érdemé éréié, el hatot már 

mi lelkűnkré: Diczeret.
Bofßunczuk az bűnt, czufollyuk, halaitól mar mi ne 

fellyunk, mert nints fulákia iol tuggyuk: Diczeret.
Bizonnyal immár Chriítusban, fel tamatunk mi v- 

runkban, vralkodunk oríkgában: Diczeret
Lelkűnk fel tamatt az bűnből, bizony teílűnkis az 

pórból, fel tamad már az fok kénből: Diczeret.
Orócke eggyűt vrunkal, vralkodunk az ChriíluíTal, 

es élűnk nagy vigaífagban: Diczeret.
Diczeret atya iftennek, ó eggyetlen egy fiánac, Di

czeret az [lent leieknek, egy bizony iftennek.

A5 CHRISTVS SVRREXIT NÓTA.
Hriítus fel tamada, mi bűnünket el mofa ö ßent
véré hullafa, lón vétkünknek romlafa: Czac ó ne

künk atya iítennél kedues ßoßolonk.
Iftennek bólczefege, hozzanc való ílerelmé, ielenék 

diczófegé, el reytót nagy kegyeimé: Czac ó nekűnc.
Nag lón Adamnac vétke, mellyet halai kóueté, pa- 

rantfolatnak ßegefe, mindeneket febhete: Czak ó ne:
O Az

v



Az kegyelmes vriíten, kónyórűlé emberen, hatal
mat vón órdőgőn, mi nagy ellenfegűnkón: Czac ó 

Lón első őróm mondás, adamnac nagy vidolás, el 
ésótnec támadás, el tóretnec vyulás: Czac ó nekűnc.

Hún az ember iítenben, ó nagy igeretiben, hozzá 
való, kedueben, bizzéc nagy Rerelmeben: Czac ó ne: 

Chriítus ártatlan bárány, ki mi értűnc áldozuán, bű
nünkből Rabadituán, es életré vyetuán, Czac ó ne:

El véué halálunkat, ó meg toré poklonkat, meg Rer 
zg orRagunkat, mi nagy bodofagunkat. Czac.

Ez az nagy irgalmafság, mondhatatlan vigafság, ki 
vala halhatatlanság, lón ertűnc Ridalmafság, Czac.

Czudalatos had vala, hol az élet meg hala, de na
gy ob czuda vala, hogy ó fel tamatt vala: Czac.

Szenuede mi bűneinkért, vérét onta vétkünkért, meg 
hala mi erettűnc, fel tamada mi nekűnc: Czac.

Hallyunc meg bűneinknec, véget veRűnc vétkűnk- 
nec, éllyűnc mi vy életnec adgyunc halát ifiének: Czac.

Méltó azért vigadnunc, mi Riuűnkben őrűlnűnc, 
Chriítus Iefuft diczérnűnc, es ótet fel magaRtalnuc: Czac 

DiczerteíTec Riuűnkben, Rent haromfag mennyek
ben, vallyuc iflent éltűnkben, maradgyunc meg az hit
ben: Czac ó nekűnc atya iftennél kedues RoRolonc.

VGYAN AIONROL

102 CHRIST VS FEI.TAMA:

Chri-
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Hriítus feltamada, nekűnc órómet ada, véré re- 
ánc arada, haílna ráytunc marada, Nyery irgal

mat közbe iaro Iefus Chriilus (lent atyad élőt.
Chriítus meg holt bűnünkért, fel tamadot éltűnkért, 

mi vigaíltalafunkért es igazulafunkért, Nyery:
Chriílus kénnya érdeműnc, (lent halála váltfagunc, 

vére ártatlanfagunc, es fel kőlte vigfagunc, Nyery.
Es az lilén baranya, váltfagunknac aranya, halá— 

lunknac halala, az kigyonac rontoia, Nyery.
Az ó fel tamadáfa, len pokolnak romláfa, az ó őröm 

mondáfa, lelkűnknek vijdulafa, Nyery.
Ez lón az őröm mődás, es az meg vigadtalás, hog az 

egy fel támadás, lón az meg bodogulás, Nyery.
Ö meg mente bűnünktől, az tóruénnöc átkától, 

iílennec haragyatol, az Ördögtől pokoltol, Nyery.
Azért mi es bűnünkből, fel tamadunc vétkünkből, ez 

világi kénünkből, es mi nagy halaluncbol, Nyery.
Közbe iaro Chriílufunc, Atya iílennec (lent fia, 

keried te dent atyadot, hogy iduőzitfen minket, Nyery.

C VGYAN A5ÓNRÓL.
Hriílus fel tamada, ki ertűnc meg holt vala, mi 
bűnünkért ként valla, miket meg igazeta, Kerunc 

teged vrunc Iefus Chriílus irgalmazznekűnc.
Egy Adamnac vétkeiért engedetlenfegeiért, az al

ma meg ételért, őróc halait érdemlénc, Kerunc.
O ij Ott
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Ott el véí?é ßentfegunk, es ártatlan életűnk, iíteni 

bólczefegűnk, es minden igaíTagunk, Kérünk.
Term eltünk meg romla, ßgpfegünk meg rutula, 

nagy bűn ott reánk íkla, iftennek nagy haragya, Kér.
Ki űzeténk az kerból, tiíkefegnek helyéről, ki éfénk 

az épfegből, az iftennek keduéból, Kér.
Mennyorí?ág be zárlaték, Adam főidre vettéték, 

hogy ő ott vereytezngk eckeppen kényért enn$k Kér.
De irgalmas az Iften, bőcz hatalmas mindenben, 

okot leié ézekben, meg í?ana el vertünkben, Kér.
Igeretet ackor tón, meg mentené ördögtől, ki ne

künk nagy io hir lón, mert remenfegűnk ot lón, Kér.
Ackor illyen í?ot ßolla, afßony allat magua, kigio 

feiét meg rontya, mert ót kigio meg czalta, Kér,
Soc eíkendó b§ telgc, az magzat meg adatgk, f?űztól 

gyermek í?űlet§k, Iefufnac neueíketgc, Kér.
Ez gyermec lón hatálmas, Iften ember es igaz, min

denekhez irgalmaz, foc gonoíkol otalmazz, Kér.
Teltben értűnc meg hala, bűntelennagy ként valla, 

harmad nap feltamada, minket meg vigaßtala, Kér.
Egy embernek vétkeiért, eftűnc vala haragba, az 

Chriftufnac kedueiért, efénc nagy bodogfagba, Kér.
Ellenfegűnc meg romla, lucipernec tabora, halai 

az bűnnek foldgya, az teruennec hatalma, Kér.
Immár nekünk tißtartonk, Iften élűt ßoßolonk, egye 

dói közbe iaronk, egyetlen egy otalmunc, Kér.
Mint-



Nintfen nekűnc felelműnc, femmi nyomorufagtol, 
kárhozattol órdógtól, es az tefti halaitól, Kér.

Már mies fel tamagdyunc, minden gonoßt el had- 
gyunc, igaíTagnac Bolgallyunc, es á bűnnec meg hal- 
lyunc, Kér.

Halát adgyunc iftennec, mi edes meíterűnknec, es 
Bent lelek iftennec, mind óróckön órócké, Kér.

VGYAN AIONROL.
I  Hriftus meg feßitgc, kegyetlen Sido nepec, ki mi 

értűnc Bűlet^c, méyból nekünk adatgc  ̂Kirielyeso
Halalánac vtanna, harmad nap fel tamada, hog mi 

ertűnc meg hala, óróc halait meg ronta, Kirieleyfon,
Regen azt beßellettgc, Prophetác azt hirdettgc, hog 

az Chriftus Bűletngc, értűnc meg feßittetnec, Kir.
Igaflagunc meg ólgc, czalárd neuel illetgc, órdón- 

gófnec neuezgc, halaira ót itelgc, Kirie.
Szantalan foc kénokat, es nagy foc czapafokat, nagy 

foc káromlafokat, Berniedé bofßufagot, Kirieleyfon.
Tanittatunc iftentól, ne rettegyűnc pokoltol, es ne 

fellyűnc órdógtól, meg rontatéc oftentól, Kirí.
Vagyon nagy bizodalmunc, mert mies fel tama- 

dunc, ChriftuíTal vralkodunc, vélé óBué vigadunc, 
Kirieleyfon.

Szegyent nagyot vallottac, érdemekben kic biztac, 
mert Chriftuft meg czufolták, halálát meg rutolták, Ki.

O iij So-
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Sokan biznac magokban, kic nem biznac Chriítus- 
ban, teuelegnec vtokbä, reßec nints meny orßagban, K.

Vigafagoc nagy volna, ha Chriftuft hittéc volna, 
bűn boczanattya volna, iítennel reßes volna, Ky.

Remenfegűnc nagy legyen, hitűnc gyűmőlczós le
gyen, más iítenűnc ne legyen, mely pokolra ne vigyen 
Kyrieleyfon.

Ezt ßent Mate mag irta, hogy Chriítus meg farada, 
fige fát meg átkozá, mert gyűmelcze nem vala, K.

Chriítus fel tamada, minket igen biztata, imádkozni 
tanita, kefertet ne talalna, K.

Szállá le pokolra, fokaknac, váltfagára, poklot hagya 
banatban, mert nintfen bizodalma, K.

Igaífagot ßerefsünc, hamiflagot ne tegyűnc, legé
nyeket fegellyűnc, Chriítus neuét diczeriűc, K.

Teged kerűnc vriften, agy hitőt mi ísiuűnkben, hog 
bizzunc te neuedben, es legyünk ßerelmedben, Kyrie.

A CHRISTVSIAM SVRREXIT NOTA
I Hhriítus feltamada igaifagunkra, vtat ßorzg men- 

nyorßagban óróc bodogfagra.
Az első atyánkban mind bűnben éfenk, az iítennec 

io keduéból ottan el ki éfénc.
De az Chriítus Iefus keduében éyte, emberre lón es 

ó bűnnec ottan véget veté.
Mind ez világ terhét vallara vóué, az hatalmas atya 

iítent, értűnc meg kőueté. Or-

io6 CHRISTVS FELTAMADA:



Órdógnec hatalma vala mi raytunc, mert mind az 
első emberuel az almában ettűnc.

Mind az alma miatt fogunc meg váfgc, reanc ßalla 
az nagy bűnért minden keferűígg.

Gyűlólfeg iregfgg minden keuelfgg, faradfagos nag 
foc munka es minden betegfgg.

De lám ezt nem érti az haladatlanfág, emberekre hon 
nan ilallot enni nyomorufág.

Azért nem fogadgya lilén beliedét, iora intó (lent 
igeiét, Chriílus iduőflegét.

Chriílus fel tamada igen kialtyuc, de az bűnnec vn- 
dokfagát mi meg nem vtallyuc.

Tuduán á bűnben élűnc femmit nem félűnc, azért áz 
Chriílus halalá nem halinál mi nekűnc.

Tamadgyunc fel teliben azért á bűnből, ki miat ki 
rekeütetűnc az nagy diczófggból.

Vggyűc nag io keduel Chriílus io voltát, atya lilén 
élót való kedues áldozattyát.

Diczófgg mennyegben az vriílennec, atya fiú ílent 
leleknec mind óróché, Amen,

MAS CHRISTVS FEL TAMADASAROL

CHriílus feltamada, mi bűnünket el mofa, ílent vé
ré hullafaual, attyat meg engeßtele irgalmazz mi 
nekűnc.

Haragnac voltunc fiaij, Adamnac nagy véké miat 
de az irgalmas lilén fiát igeré nekűnc, Irg. Ez
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Ez igeret lón első, őróm mondás mi nekűnc, kit az 
Iften fiáról, igére bűnósóknec, Irgalmazz.

Igaz Ifién beílede, igaz ó igereté, hidgyűnc az ige- 
retnec, mert ez az óróm mondás, Irg.

Vigaífagunc nagy vagion, Chriftus fűletéfeben, 
de nagyobnac kell lenni, ó fel tamadafaban, Irg.

Fel tamadot mi nekűnc, vralkodic mennyegben, 
azokért moft könyörög, kic czac ó benne biznac, Irg,

Hogy bűnünkből ne fellyűnk, attya között mi kóz- 
tűnc, halála érdeméuel bekefeget ó Sűrzé, Irg.

Szent leleknec malaíltyát, nekűnc nyeré attyatol, ha 
igazán mi hifílűc, meg holtát es fel kóltét, Irg.

Mert meg hala bűnünkért, mind az (lent irás mon- 
gya, az vtan fel tamada mi igazulafunkért, Irg.

Tamadgyunc fel már mies, moft az hitnec általa, 
hogy az vtolfo napon, egyetemben tamadhaífunc, ír:

Tefteftól es léikéitől az óróc bodofagra, kit Atya 
Ifién nekűnc ád czac az Chriftus által, Irg.

Vrunc Chriftus mar nekűnc, eggyetlen egy íloílo- 
lónc, folyamiunc czac ő hozzá, nints kgtf$g iduófe- 
gűnkben, Irg.

Adgyunc hálát mi moftan, Chriftus által attyanac, 
kiuel ó vralkodic mind órócken őrőcké, Irg.

MAS CHRISTVS FEL TAMADASAROL

^ ^ Hriftus az mi bűneinkért, meg hala, hogy minket 
azoktól, meg íkbaditana es fel tamada, hogy ne-

io8 CHRISTVS FELTAMADA:



kűnc életet hozna, ézen mi mind óróllyűnc es az vriítent 
diczeriűc, hálákat adgyunk es mondgyunc, Alleluia.

Emberec kűzzűl az halait fenki meg nem győzhette 
vala, ezt miuelgc az mi bűn eine, mert fenki bűnnelkűl 
nem vala, kikért Itália ránc az halai es raytunc el hatal- 
mazec, orlkgaban fokfagában tartuán, Alleluia.

Iefus Chriftus iftennek fia, ki ez világra iőue, es az 
bűnt rolunc el vóué, halalánac éréieuel, es hatalmaual 
monduán, ő halál leßec te hálálod es pokol leí?ek meg 
emeíhód, Alleluia.

Czudalatos had vala es, az halál es élet kőzót, az élet 
kereztét vifel? es az halait elnyel?, ezt regen meg mon- 
ta vala, az írás hogy meg émeíftetngc, az halai gyózó- 
delműnkré, Alleluia.

Chriftus az igaz hufuéti bárány, ifiétől nekűnc ada
tot, hogy ó ez világnac bűneit, el venné ó halaláual, 
kic ezt hiífik, afoknac, az órdóg femmit nem árthat, mert 
aytoiokat meg véreíftpc, Alle.

Ier tiíftellyűc ézert az Chriftuft, lelkűnknec nagy ó- 
róméuel, mert 6 az ó ßent haláláual minket meg ßaba- 
batitott, órdógtól es halaitól, es az mi nag bűneinktől, 
kikért mi neki hálát adgyunc, Alle.

Monduan hala legyen te neked teremtő mi edes v- 
runc, hogy minket meg í?abaditottál minden ellenfe- 
ginktői, es kerűnc adgyad nekűnc, hogy ezt bizonnyal 
hihefsűc, es valhaífuc mind őrőcké, Alleluia.

P
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AI CHRISTVS IÁM SVRREXIT NÓTA.H Alá adafockal enekellyűnc, az Atya vriíiennec,

" 'nagy dereiméről.
Ki mikor meg tekintg bűnös voltunkat, az ó deretó 

dent fiát halaira adá.
Hogy az mi bűneinket el venneie, dent véréuél vét

künket meg mofogotnaia.
Ki bűnt nem tótt vala főidón élteben, az vriílen mi 

erettűnc, bűnné tótte vala.
Hogy mi ó altala meg igazulnánc, es lilén igaífa- 

gauá ó altala lennénc.
Nem lón itt ez főidőn oly áldozat ki az ifténnec élőt- 

te oly kedues volt volna.
Mint az ő fianac egy áldozattya, mikor keredt fa- 

nac oltárán érettunc áldozgc
Ackor nagy bűneinket, halálunkat, es pokolbeli ór- 

dógnec nagy hatalmaíTagát.
Magas keredtfara, fel feditg, melyben ó az vriílen- 

nec akarattyát tőué.
Chriflus halai ellen fel tamada, koporfobol diczó- 

feguel dent teílé ki ióué.
Miképpen dent Dauid meg irta valá, hogy az felfe- 

ges vriílen dent fiánac lelket.
Pokol fetetfeggben nem hadnaia, fém ó draga dent 

teílgnec rothadaíl engedne.
Regen ő töményben Ionas Propheta, es diczó felta- 

madafnac példaia vala. Mi-



NAGY KEGYELMÉTŐL m
Mikor az Ceth haltol el nyelettetgc, czoda keppen ä 

íkirazra ó ki adattatgc.
Abraham Patriarchanac áldozattya, lón az lilén fia- 

nac nemes peldazattya.
Eggyetlen egy fiaual mikor áldozngc, feguerét az 

angyal kezeben érőiben meg fogd:
Es ó fia helyeben koflal aldozgc, ki ackor nem oka 

nélkül czelekettetgc.
Mert ő tőruenybelieknec áldozattyok, czac az Chri- 

ílus áldozattyát peldaiol iegyzettgc.
Hogy Chriílus áldozéc mind meg (lónénec, mind az 

ő tóruenyben való nagy foc áldozatoc.
Mert ó lón az tóruennec végezeté, minden ó benne 

hiuóknec igazulafara.
Egßer való áldozattyaual meg ßentelp, mind azo

kat kic órócké lduózűlendóc.
Es ackic azthiendic óróc életet, miképpen meg iger 

té, órócke meg adgya.
Azért egyßer áldozot bűneinkért, fel tamadot í?ent 

Pál mondgya iduóífegúnkért.
Hogy mi ó reaia nezuén ó benne, hinnénc es mind 

fel ferkennénc, gonoß bűneinkből,
Es meg éróífeitetnénc, az mi hitűnkben, melyuel 

vallyuc teílűnknec fel tamadáfát.
Ó peldaiol élóttűnc fel támadott, halalunknac ide

ién, remenyől adatott.
P ij Illic
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Illic azért mi nekünk hálákot adnűnc, az felfeges vr 

iítennec kegyelmeífeggról.
Es az ó ßent fianac Chriítus Iefufnac, ßentfeges ha

láláról es fel tamadáfarol.
Ki moít mennyorftágban az atya iítennél, engeßte- 

lónc éfedezönc es mi ßoßolonc:
Keriűc azért mindnyaian boczaífa nekűnc, ßent le- 

lec vriftennec beűfgges malaßtyät.
Ki az mi lenkűnket igazgaffa, es az óróc életnec vta- 

ra tanitfa.
Atya vriftennec ófelfegé, diczerteflec mennyorlMg- 

ban az ó diczófggé.
Es az ó fianac iítenfegé, hirdetteífgc ßent halála es 

fel tamadafa.
Szent lelec vriftenuel egyetemben, velűnc legyen ó 

orßaga órőcké.

CHRISTVS MENYBE MENESERől,
^ " ^ Hriítus menyben fel méné, nekűnc helyet ßorze- 

ni, űl attyanac iobiara, lón mindeneknec vra, 
Chriítus űl attyanac menyben iobiara es vralkodic.

Chriítus meg holt bűnünkért, fel támadott lelkűn
kért, meg lelengc Peternec es tób tanituánijnac, Chr.

Neguen napon lón vélek, ókét meg vigaßtala, nagy 
foc bizonfagockal magát élni ielent$ Chriítus.

Nekic
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Nehic meg parantfolá, hogy óc Irufalemból, addig 

el ne mennénec, mig ßent lelket vennénec, Chriítus.
Fel megyec en atyamhez, ty kegyes atyatokhoz, fel 

megyec iítenemhez es az ti illemekhez, Chriítus.
Nektec kűldóc mennyekből, vigaßtalo (lent lelkót, 

es ti leßtec ennekem, bizomfagim ez fóldón, Chriítus.
Sido orßagktol fogua, Samaria orßagig, es mind az 

ßeles fóldnec, vrolfo hataraig, Chriítus.
Azért ti el mennyetec, mind az ßeles világra, hir- 

deífgtec mindennec, az Euangeliomot, Chriítus,
Tanityatoc az népét, ókét meg kereßtélűén, Atya- 

nac es Fiunac es Szent lelec neuében, Chriítus.
Az ki hiend en bennem, es meg kereßtelkedic, nem 

kárhozik iduózűl, mennyorßagban vitetik, Chriítus.
Acki kedig nem hiend, kárhozatra vettetic, óróc 

tűzré kűldetic, kinec végé nem leßen, Chriítus.
Vagion nekem hatalmam, mennyen fóleón pokol

ban, es en veletec vagyoc, mind világ végezetig, C.
Hogy ézeket meg mondá, Iefus fel emelkedec, es az 

fényeskód ótet, ßemec élól el vóué, Chriítus.
Mikor néznél az Chriítuít, menyben el fel mennyié, 

kgt angyaloc feierben állapanac élóttóc, Chriítus.
Mondanac az angyaloc, ti Galileabeli férfiak mit 

állotoc, nezuén az magas menyben, Crhi.
Ez Iefus ki tóletec, fel méné mennyorí?ágban, eckep- 

pen iű Ítélni, mint fel menni láttátac, Chriítus.
P iij Vral-
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Vralkodik moít menyben, rolunc vifel nagy gon

dot. éfedezik érettűnc az ó ßent attya előtt, Chriílus.
Oíkogattya mi nekűnc az ó ßent aiandékát, kiuel 

minket igazgat mind világ végezetig, Chriílus.
Közbe iaro Chriftufunc atya iílennec í?ent fia, kér- 

ied te ßent atyadat, adgyon nekűnc ßent lelket, Chriílus

CHRISTVS SVRREXIT PRIDIE.
í  Hriílus menybefel méné, nekűnc helyet I?órzenié, 

attyaual meg bekeltetné, életré bg vinné.
Mert méyből le ßallot vala, mi nekűnc ßületet va- 

la érettűnc Nemiedet vala, fel tamadot vala.
Sokat ßenuede érettűnc, fokát nyomorga kózóttűnc, 

hogy meg váltaná mi bennűnc, kic ó benne hißünc.
Mindennél ßidalmasb vala, mindenec ßolgaia va

la, de ó lón mindennec vra, hatalmas királlyá.
Mert menyben el fel vitetgc attya mellé űltetgc, 

meny es főid nekiadatgc, hogy ó vralkodngc.
Ördögön poklon halálon, mennyei] hatalmafíagon, 

vrakon es czaí?arokon, hatalmaífagokon.
Ne fellyűnc immár atyatol, fe tóruénnec ó atkatol, 

halaitól es karhozattol, meg mentótt ézektól.
De az ó ßent attyat kériűc, hogy irgalmazzon mi ne 

kűnc, tegyen iol fiaért velűnc, hogy vele élhefsűnc.
O mi kegyelmes meílerűnc, emlékezzél meg mi ro

lunc, ki Senuedél mi érettűnc, légy ielen mi velűnc.
Ki



MENESEROL. »s
Ki latod menyből éltűnket, es nagy keferűfegűnket, 

vigaßtald az mi lelkűnket, hogy hidgyűnc tegedet.
Mert az fogadád mi nekűnc, hogy léi? órócké mi 

velűnc, adgyad ßent lelked mi nekűnc hogy teged hi- 
hefsűnc.

Ez otalmaz meg mindétől, ßent atyadnac haragya- 
tol, ördögtől es kárhozattol, minden dihófíegtől.

Mert meg eskűuél mi nekűnc, hogy meg adod az 
mit kérűnc, ßent neuedért moft könyörgűnc, tégy iol itt 
mi velűnc.

Tekints nagy gyarlofag inkra, es világ czalardfaga 
ra, vigy be az nagy bodog fagra, te ßent orßagodban.

Egyetemben kereßtyenec, az vr Chriftuít diczerie- 
tec ö neki hálát adgyatoc, fel magaßtallyatoc.

Diczeret legyen attyanac, es ö fianac Chriítufnac, 
es az mi vigaßtalonknac, az ßent haromfagnac.

PRAECATIO AD D EV M SPIRI-
tum fanctum ante facram concionem.

K önyörög iűnc az iítennec ßent lelkenek, boczafía 
ki magas menyből az ö világát, végye el mi ßi- 
uűnknec minden homályát, hogy erthefsűnc iílenűnk- 

nec mindenben akarattyát.
O ßet lelec áruaknac kegyelmes attya, ßegeny giar- 

lo bűnösöknec batoritoia, hitöknec el efteknec érós gya 
mola, es az ö gyönge hűtőkben czac te vagy taplaloia. 

Te vagy az mi lelkűnknec edes vendege, az mi ßo-
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mom íliuűnknec igaz órómé, lelki haboruinknac czőn- 
dől?itóié, az óróc életnec henűnc, czac te vág el kezdóie.

Te tanitád regenten az Prophetakat, igazgattad 6 
nyelueket es irafokat, te tötted bólzg az ílent apoítolo- 
lokat, hogy meg teritígc te hozzád mindédeles világot.

Ved el az mi íliuűnknec hitetlefeggt, vilagofits meg 
elménknec nagy fetetfegét, ronts el az gyűlólfegnec ke- 
gyetlenfegét, engedd az te ßent hitődnec mindenótt 
eggyeffegét:

Valaí? minket magadnac §lő teplomul, végyed mi 
kónöyrgesónket ßet áldozatul, ved ki mind es világot áz 
karhozatbol, engeg igaz hitből valoki muláít ez világból 

Diczerteflel felfeges atya vriíten, legyen áldot az te 
neued fiú vriíten, ézeckel egyetembe (lent lelec lilén, 
maradgyon az te áldafod az e bűnös nepeden.

A I VR VACIORA O S IT O G A -
tafanac Ideiene neclendeo Iíteni diczeret, az 

notaia felfeges Iíten mennec fői:

^^O kíior kellene erről emlekűznűnc mint legyen ked- 
^ 'u e  az iftennec hozzánc, honnan teífgc meg dereimé 
mi kozzánc, ió volta mi bennűnc.

Oly igen nagy foc iollehet io tété, hogy femmi em
ber m§g meg nem érthethtté, fém gondolattal az emberi 
elmé, véghez nem vihetté.

Mint
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Mint az árasban ezt élénkben atta, vgy kell mi ne- 

kűnc tudakoznunc rayta, az mi ílűkfegűnc nagy fagatis 
lafla, es világ is vallya.

O mely nag; kedue es io akarattya, eben tettzic hog 
§letre valaßta, mgg mikor femmic volnánc mi nagunk 
ba, fiaban meg álda.

Gazdag ßerelme es irgalmafíaga, ez az atyanac ál- 
dot fiaijban, mert czac magaban életre valaßta, Hereto 
íiaban.

Iften haragya vala az fiakon, farra ganeiá lónec 
mind Adamban, kárhozat átoc es bűn az fiakon, éfenec 
vétkezuén.

Pokolra Ítélt raboc az töménytől, folgya bűnóknec 
czac az óróc halál, érdemec nintfen életre iftennél, ére- 
iec bűn tétel.

El veßetfeget az emberi nemnec, nem nezg Ifién 
bűneit nepénec, czac io voltából fiaban életűnc, okait 
végézg.

Titkos tanatfa iollehet iftennec, hogy ez vilagnac 
ó teremtefenec, élótte rendéig az óróc időknec, rendet 
életűnknec.

Ez el valaíkás czac iftennel vala, meg mikor ember 
fém az bűn nem vala de az ifiennél efmeredben vala, 
ióuendó bűn volta.

Romlandó embea bűneire nezé, hogy kóuetkózngc 
bizonnyal iol értg, lón az valaíltás az bűnből élette, 
Chriftus érdemeben. Q Mutat-



Mutatni lilén kegyelmét io voltát, akará látni ßent 
fia érdemgt, hogy bűn farabol tißteif$g edenit, forrnak 
fiaijt.

Ebben haragyát hatalmát bűn ellen, nekűnc mutata 
az harag edenin, hogy ó bűnünkért az bűnnec farabol, 
halaira forrnak.

Senkit az bűnre es gonoß életre, né valaßt lilén bűn 
nélkül vézefre, fém ártatlanfagkol nintsel végezefe, fen- 
kinec veßtére.

Teremtés élót ezt regen meg érte, hogy iílénec em
ber ellene vetene, meg fém maradna az ó ßetfegebe, de 
órdőgnec hinne.

Azembernec életét ő latá, es erre képeíl lón ó valaß 
tafa, az kiket akart czac ó iouoltaba, életre ezt vonta.

Róuid fommaba iílénec ó kédue, tettzic mi hozzánc 
ebbe nág kegelme, hog mienc nélkül rendele ßent élet
re czac Chriílufra nezue.

Az terétesben tettzic maßßor kedue, mert az fyke- 
res farbor fel eppite, faiát éreieból lelkót mi teílűnbe, for 
maina kgpére.

Szabad akaratban minket ó teremté, mert ezt keua- 
na ioßagi kózlefe, ha ó magabol ioßagit közölne, for
málná kapere.

Vgy kellé lenny mi teremtesűnknec, mint az iílen- 
nec termeßetit lattyuc ßabadfagos lilén es élet azt tud- 
gyuc, igy kellé hat lennűnc.

” 8 AS VR VACSORAIAROL.

Ren-
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Rendelj az embert lilén tißteletm, hat teremteni az 

embert vgy kelle, ßabada karádban iílennét tißteln§, ne 
rabi kótelbé.

Vetp Adamnac éleibenkgt fát, életnec fa iát, es bűn 
tudó faiát, tűzet es vizet, halait es életet, hogy tenne va- 
laßtäil.

Azéletet ha ö kóuetni akarná, ßabad akarattya ne
ki erre volna, ha kedeg az halait inkab vakítaná vol
na ßabadfaga.

Czac az Adamban ez ßabadfdg vak, tórueny ße- 
geífel ßabadfagät rontá, mind 6 magaban mind az ó 
maguaban, czac bűn mar magában,

SECVNDA PARS.

^NXakadaza lón az emberi nemnec, lilén iauaitol ßin-
tén meg foßtatgc, órdóg rutfagaban ember reßelte- 

tgc bűnben kótóztetgc.
lilén kgpetól ember el foßtatgc, órdóg kgpeben rut- 

fagban óltóz§c, lilén haragya, átka az tóruennec, ßalla 
mi reánc.

Orßagät íílen mi tólűnc el vóué, ki zárla minké ma
gát ul el veté, lilén rabiaij volnánc azt itelp, az bűn ezt ér 
demlp.

Rettente lilén igaífaga ßerint, feiűnkré hozuánados 
leuelinket, czac kárhozatra tartana mar minket, mert az 
bűn meg rontot. q ij Az



Az lelec az teil minden fglé tagunc, haDontalanna 
lónec mgg romlanac, femmi iol immár mies nem tehe- 
tűnc, mert Dinte el veDtünc.

Iilen ioDagi tólűnc elvétetuén,órdóg esazbűn min
ket meg kótózuén, mint egy tómlótzben az hóhér be 
vetuen, tartbűn kóteleben.

Az mi lelkűnket tagunkat teílónket, kőtélben tart- 
uán az Satan mint rabit, czac bűnről bűnre vonDa már 
tagokat, halaira tart minket.

Iaygatnac fyrnac az veDedelemben, tőrueny rabiaij 
femmi nints Diuekben, nintfen éreiec az ő életekre, de 
vannac veresben.

Romlot ez világ ember bűneiért, femmi teremtőt 
állat már az embert, nem fegithet£, meri végetlen dol
got, ő váltfága kiuant.

IDonyu vétec el nyomá az embert, mit ma lőtt gyer- 
mec vérében mintferteng, Dintg igy ember mint bűnős 
mar meg holt, es femmit nem tehet.

Latá ez lilén ez ily nagy éfetet, irgalmaífagát indeta 
Dereimét, nem hagya veDni tiDtefegré rendelt, draga 
edenijt.

Semmi teremtőtt allat fegetfegét, fém az embernec 
vala mi éreiét, az iduőífegben lata hog nem lehet, ve- 
gezg azért ezt.

Hogy ő magaban czac ő io keduéből, Chriílus érde
meiért lilén munka ia bol, lene valtfaga lilén Dereimé
ből, mind ez vilagnac. Mint

120 AI VR V ACI OR AI AROL.
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Mint valaßtafa es ó teremtefe, az embereknec lón- 

czac az iítenben, igy az iduefígg lenne czac iilenben, 
Ifién éreieben.

De hogy meg halni lilén igaíTaga, ké^eritg embert 
az bűnért halaira, az iduózites hogy lenne váltfagban, 
lilén ezt keuaná.

Az valtfag penig ezt keuannya val, hogy halai vér 
ontás lenne az valtfagba, ördöggel eggyűt kárhozat 
romolna, ez világ vyulna.

Az közben iaro lilén s ember lenne, őróc igaflag 
óróc élet lenne, az bűnért halhatna igafaga élne, az valt
fag igy lenne.

Az ßent haromfag azért ezt végeze, hogy fiú lilén 
élgg váltság lenné, mint az valaßtas teremtés lót benne, 
váltó is ó lenné.

Az ßolo íiu az teilet fel vóué, hogy közbe iaro meg 
váltó lehetne, az lilén s embert hozna eggyeíTegben,fi- 
zetéíl tehetne.

Igaífagaual az bűnt ó el ronta, óróc életeuel óróc ha 
lalt rontá, vér ontafaual bűnünket el mosá, ez lón az bűn 
folgya.

Az teltben hala végetlen ként lata, mert iítenfegnec 
tellyeíf égé vala, végetlen lilén egy ßem pillantásban, 
lón vlatfagunc árra.

Oly nagy ßerelme lón az vriítennec, az bűnös ember 
hogy meg éleßtheí^§k, ó nagy kegyelmét igerg ember- 
nec, fiát ada értec. q iij Az
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Az vriftennec ez nagyob Sereimé, hogy ellenfegit 

eltekben Seretne, ó Sent fianac femmit nem keduezé 
étűnc ótet küld?.

Teltünkben öltózuén czerele mi velűnc,ó iokedué- 
ból aianla mi nekűnc minden iauaij kintlét orSaganac, 
magát adá nekűnc.

Az mi terhűnket magara fel vóué, Iíten iteleti ala ma
gát vet?, boczatá magát az tórueny kezeben, es minden 
inf?gben.

Iíten kegyelméSerelmé s kóueti, lón ez világhoz ó- 
róm izeneti, meg bekelt velűnc íiaban hirdeti, Chri- 
ítus ez ielenti.

Igereteket erról tón embernec, hogy Sereiméből 
tenne ó iol velűnc, Sent fia keduéiert lenné mi ?letűnc 
óróc Sabadfagunc.

TERTIA PARS DE SACRAMEN-

B tis, ad notam Bodog az ember ó az nagy vriíten. 
ESedé mell? Serzé Sent iegyeket, kic bizonijtac 
iítennec io keduét, hogy érófsiten?c Iíten igeretit, 

lelkűnkben az hitet.
Mikent az Chriítus peczetl? lelkűnkben, Sent lelec 

által Sent igeretiben, mennyeij kényért hittel egyetem
ben, es á Sent igében.

így az lathato igaz iegyec áltál, ezt bizonijttya es 
peczetli hittel, mint az iegyeket közli mi tértünkéi, igy 
magát lelkűnkéi. Az ke-



Az kereBtfegben ezt hirdeti nekűnc, hogy bűneink
ből ki tißtult mi lelkűnc, halaitól pokoltol ördögtől éle— 
tűnc, meg Babaduit lelkűnc.

Ki Babadultunc tóruennec átkából, es ki hozattunc 
órdóg rabfagabol, Chrihus orßagaba vagionc az iíten- 
nél óróc bekefeggel.

Mikent téliünkét az Bűztől fel véuén, vya tőt minket 
onnan fellől Bűiuén, őrőc felefegűl maganac gyűrőzuén, 
orBagaban viBen.

Frige kőtefe ez iítennec velűnc, hogy el nem valic 
foha ő mi tőlűnc, mehgben hordoz Chriílusba mi atyánc 
őrőc glet adónc.

Az vaczoraban ezt ielenti nekűnc hogy élgg valtfág 
lenne mi erettűnc teliét halalrá vérét mi érettűnc, ontá 
hogy élheBűnc.

így temette es móllá el rontotta, mi bűneinket, át
kunkat le nyomta, es életűnket magában meg hozta, es 
fel tamaBtotta.

Teílamentomba ioBagit ayanlá, nekűnc ő magát 
iauaitis atta, hogy feiűnc leuén életet ő adna, lelkűnket 
táplálná.

Kgt reBből Berze ő Bent voczoraiát, teltéből leikéből 
Berzg ez Bent iegiet,mert az embernec láta tekét lelkét, 
kettőből léteiét.

Tekenec neuét az kenyerre adá, vérénec neuét az 
borrais adá, vy tekamentomnac az pohartis mondá 
ezzel azt példázza. Mint
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Mint az iegyekre neuét iegzgndóknec, es mint pe- 
peczetit adgya mi teílűnknec, eckeppen teílét vérét mi 
lelkűnknec, adgya hiueinec.

Nem teile állattyat fém véré állatyát, az mi teílűnk
nec nem atta ragáfat, hogy fogainkal rontyuc ó ßent 
teílét, ßaiunckal ó vérét

Kpt kűlórnb dolgot ád az vaczoraban, lelkit lelkűnk
nec ád az igeretben, ßent lelec által es az igas hitben, 
adgya igeiében.

Az teíli kényért bort teílűnknec adgya, aztanito ál
tal azt mi nekűnc nyoitya, hogy minden keppen lel
kűnket biztaífa, es batorittya.

Kgt kezzel ßükfeg nekűnc hittel vennűnc, az teílit 
ílánkal kezűnk el kel vennűnc, az lelkieket lelki kezzel 
vegyűc, igaz hittel egyűc.

Az Chriílus teílé attya iobián vagyon, az meny
ben fel ment emberi teliében, es czac egy helyen teile 
az mennyekben, nyugßic bodogfagban.

Igeretiben mint egy czatornaban, az mi lelkűnknec 
teílét vérét aduán, ielen való iauait hitűnkben, téí?i ßi- 
uűnkben.

Bizony draga iegy ez az mi lelkűnknec, mert ielen 
volta ó iílenfeg§nec, bizonyai adgya iauait hitűnknec, 
minden valaßtotnac.

Ha Chriílus teílét es minden iauait, lelkűnknec ad
gya mennyeij mod ßerint, igeretben adgya igaz hittel 
teílgt, nem teílnec teil ßerint. Meg
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Meg az hittelis hát Chriítufnac teílét, nem az kenyer 
ben mellette fém vél?ed, mert ot nem adgyac hogy ra
gyád az teilet, fogd hát igeretit.

AS iduóífeget es az lelki iokat, kérlec az iegben ne 
kerefd életet, de az iegyekhez kótőtt Ígéretét, hiteddel 
meg fogiad,

Az mely igeretben hittel az ßent atyác, az valaßtot- 
tac Chriítus teílét óttéc, azon iger etben Chriítus teílét 
lelkűnc, hittel mies egyűc.

Az hit iotleiet Chriílus teílét vérét, az igeretben 
fogia megy állattyát, de ammi lelki az teliben, véí?i azt, 
hittel ammi lelkűnc.

Az igaífaggal Chriílus iauaiual, Kic Chriílus telié
ben vannac nagy beűfeggel, lélec ßerint lelkűnc azok
kal eggyesűl, es él lelkieckel.

Az hitetlenec pußta iegyet véíhiec, mert czonka 
kezzel ez ítent ieggyel élnec, próbálás nélkül hitnelkűl 
iarulnac, méltatlanul élnec.

Nem véí?ic az mit iegyec mutatnac, sót meg vta- 
lyac iauait Chriítufnac, az peczét vétellel iílent meg czu 
folyac, kárhozatot véfrnec.

Nem pußta iegyet kereßtyenec veßnec, de mint az 
iegyeket véí?ic az ó teílec, igy valogaífal igeretben lel— 
kec, lelki iokat veßnec.

lilén magahoz ez iegyeckel czatol, es mint faiatit az 
életre foglal, minden ioßagät mint érós peczettel, közli 
az hiueckel. R Tiß
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Tißteletire iegiez ó maganac, hogy mi tób iflent 
fegitót ne hyiunc, czac érdemeuel az ó ßent fianac mij 
meg elegeggyűnc.

Mijs Chriflusban az ßent lelec által, nekűnc aduán 
lilén Chriítuíl iauaiual, érré magunkat kótózzűc ez 
ieggyel, mint ados leuellel

Tób iduófleget az egy Chriílus kiuól, es tób iftent 
mi az egy lilén kiuól, hogy nem tißtelünc a vagy feget- 
fegűl, nem hijuc atyaiul.

Minden haragot igaz hitben élűén, már hatra vetűnc 
bűnnec nem ßolgaluän, fót az ßent lelec lelkűnket vezet- 
uén, élűnc í?ent életben.

Igaz értelemben hittel io élettel, ez vaczorahoz iaru- 
lyunc kgt kezzel, az kgt fele iokat el vefßüc iílentól, mint 
edes atyanktul.

Minemó legyen az kenyer formaia, auagy állattya 
az bornac formaia, minemó aßtal ßec kó legyen vagy 
fa, hitűn c nem forgattya.

Az vaczoranac halmát véggt nezzűc, mint életűnc- 
nec es igaífagunknac, legyen í?ent iegye eggyezűlé- 
sűnknec, hittel ezt forgattyuc.

Miként eegyesűl az fó az tagockal, mint az í?óló tű az 
fóló veßßockel, ßintg igy Chriílus eggyesűl lelkűnckel, 
lelke miat hittel.

Az iegy vétel élót Chriílus teílét efíkíc, minden óra 
ban iauait mi véfímc, az voczorobá czac ezt bizonityuc, 
hogy miuel él lelkűnc. Mi-
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Miként az Chriftus éló kenyer menyből, igy élue ve 
ßi lelkűnc Chriftuft hittel, nem halua véfíhac teilet mi ßa 
iunckal, nem ronttyuc fogunckal:

Mert igy lelkúnknec haßontalan lenne, az Chriftus 
teftgt halua ha ki uenng,mert meg romlana gyomrunk
ban ó tefte, igy élet nem lenné.

lilén tárhaza az Chriftufnac tefte, minden ioßagnac 
Chriftus czac kút feie, hittel az iokat kereífed czac béne, 
ó igeretiben.

Romlandó állat nem adhat életet, mert romolha- 
tátlan valtfag ád életet, hát veßendoben nintfen igafla- 
got, es nints bodogfagod.

Az Chriftus tefte véré az iegyeckel, nem vg eggye- 
sűl mint á vas ezűftel, hog eggyűt igáddal az téftet ke
nyérrel vennéd, az bort vérrel.

Czac igerettel Iften ßerzefeuel, oßue kótóttgc iegyec 
iegzendeckel, nem egy az allatoc eggye leteleuel, az 
iegy iegzendóckel.

Mert az ßent lélec az igeretekben, az iegzendóckel 
lelkűnket az hitbe, reßelteti oßue Chriftus érdemeben, 
Iften kegyelmébén.

Hát ez az igé, hoc eft corpus meum, ßerzi Chriftuf
nac teftgt te lelkedben, Chriftus teftgt eggye teßi te lel
keddel, es nem az kenyérrel.

Diczerét legyen az egy vriftennec, atyanac fiunac 
es az ßent leleknec, tartfon meg minket hogy benne hi- 
hefsűnc, lelkét tartfá bennűnc. R ij VGY-

VALÓ ENEKEC



128 A I VR VÁCIÓRAIAROL. 
VGYAN AIONROL A I NOTAIA

G virgo Dei genitum G. SS.
Ykran nekűnc kellene iílennec halakat adnunc,foc 
io tetemenijról kellené emlekeznűnc.

Regi io dandekarol hozzánk való dereiméről, el bu- 
fult nagy keduéról diczernűnc io voltáról,

Enni nagy éfetűnkről hogy gondot vifelt dolgunk
ról, titkait bűneinkről mozdította vétkünkről.

Gyorsan, olyat hog lele febűnknec gyogitafara, (lent 
fiát el végéz£ a mi meg valtafunkra.

Oh iílennec dereimé es el titkolt nagy tanatfa, hoz- 
zánc honnan io kedué tettzic io akarattya.

Ránc mert anni nag gondgya hog nem nyughatic 
deremlé, mely keduet meg mutata, hog fiát el boczatá.

Iílennec mert embernec kel vala erettűnc iőni, Chri 
ílus Iefufnac kelle közbe ioronac lenni,

Ó hogy fizetéíl tenne dantalan adoflagunkért, es 
hogy meg is halhatna az mi foc bűneinkért.

S-el iűué s-meg fizeté teílgben adoíTagunkat es fillér
ről fillérré lé kötg bűneinket.

Szűkfegűnknec élei ez lön iduózűlesűnknec, élgg meg 
fizeteze mi nagy adofíagunknac.

Ez lelkűnknec kenyéré lön nekűnc az ó dent teílé, lón 
óróc élteűnknec oka ó iílenfegé

Ezt attya magas menyből iol latuán dent ordagabol 
vgy engedteltetgc meg dent fia halalabol.

Gyóződelmet engede az poklon es kárhozaton, ne-
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kűnc hatalmat vennűnc vgy adá az bűnökön

Ezért attya ordagát erdgmlötté diczófegét, kgt kep- 
pen órókfeget bira nagy gazdagfagat

De maganac eggyket nekűnc atta az maiikat, érde- 
meuel kerefet hitnec dent igaflagát.

így dörzg oc leuelét elvedet örőkfegűnkhez,mellyel 
iutnánc hazánkhoz el vedett iodagunkhoz.

No mierthogy iol tudá mi feledenkenfegűnket, meg 
ez főidőn leiében erről meg inté minket.

Ö teliét hogy erettűnt engede tőrueny kezeben, azt 
akara hogy legyen őrőc emlékezetben,

Szőrzg azért vaczorát téliéről hogy emlekezzűnc, ó ki 
ontot véréről hogy el ne feletkezzűnc.

Eélt vala hogy el vedttyűc es hogy vgyan el felet- 
tyuc, ez nagy ketfet hogy végréfeledenkefegbé viddűc.

Ezokaert akará meg igert irgalmaífagát, es bg pe- 
czetlenié bűnűnknec boczanattyát.

Czuda keppen ézeket czac dőrze hogy dana minket, 
mert ő iol lattya vala mi őrőc el vedtűnket,

Immaran ó ézekerr femmit nem faratfagaiért, de ő- 
róchala adáít keuán minden dolgáért.

Telly es azért életűnc czac haladas legyen dolgunc. 
le fekteűk iarafunc es űlesűnc.

Órőc óruende zesben foglallyuc nagy diczeretben, 
magunkat tidteíTegben tartyuc már ez életben.

Mert nem mienc az banat kic vagyunc Ilién iegye- 
fi, de azokg az mellyec az őrdőgnec közöli. Di-
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Diczeret atya lilén fiu es ßent lelec lilén, legyen 6- 

róc igafiag az diczo ßent haromiag.

Er diczeriűc az iílennec fiát, az ßgp ßüznec áldot ßent
magzattyát, ez vilagnac edes meg valtoiát, bűnósők- 

nec kegyes ßoßoloiät.
Iefus Chriílus kegyelmes meg váltonc, vriílentóí 

adatott tanitonc, ßent atyaddal felfeges meg tartonc, 
ßent leleckel minden igazgatonc,

Teged vallunc hatalmaz iílennec, kezdetnelkűl va
ló termeßetnec, ßent atyaddal egy órőc iílennec, állat— 
tyabol ßület0l iílennec.

Teremtefnec te előtte valál, kezdetnelkűl az ifiénél 
valál, anyanelkűl iílentól ßarmazäl, órőc ige ßaiabol 
mondatál.

Te általád ez világ kezdetéc, es femmiból ß$pen te- 
remtetéc az czilagos ßgpeg terießtetöc, nappal hóddal 
meg ekefsittetéc.

Ez ßeles föld te tőled adatéc, termő fackal meg gyű- 
mólczóßtetéc, ßgp ßoldello fűuel tűndőkleték, virágok
kal meg czillagoßtatéc.

Te általad Adam teremtetne, földből tefté ßgpen al
kottat^, menyből lelke az teliben ihletbe, Eua tarful 
melleye adatgc,

Paradiczom kerteben vitetek, órdóg mia ott ó meg

VGYAN SAONROL.
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czalatgc, minden iotol ottan meg foßtatek, az emberi 
nemzet karhoztátgc.

Mikor Adam ott magát el veßtg, es fiait halaira bg 
eytg, atya Ifién magát ki ielentg, te neuedet Adamnac 
hirdetg.

Abrahamnac az vran fogadá, áldot magnac ackor 
teged monda, ßüz Maria mehgben fogada, te ßent vé
red mi reanc arada.

Fel óltózél az emberi teltben, ez világra iűuélmi kó- 
zinkben, igaz hitet adál mi ßiuünkben, vy világot ger- 
ieíltéd lelkűnkben.

Szent véreddet te minket meg váltál, bűneinkből 
ßepen ki tiíkitál, ßent leleckel meg vilagofitál, es atyad- 
nac keduében iutatál,

Az keraßt fán erettűnc meg halál, harmad napon 
efmeg fel tamadál, mennyorßdgban fel magaßtaltdl, 
tißtefleggelmeg koronaßtatäl.

Azért vallunc teged kiralyunknac, es órócké való 
nagy papunknac, Ifién élótt minden gyamolunknac, ez 
világon minden oltalmunknac.

Az iftennec nagy haragya ellen, az órdőgnec dihós- 
fegé ellen, ez vilagnac kergetefe ellen, az bűnóknec ret
tenteié ellen,

Te vagy nekűnc mi nagy igaílagunc, iamborfa- 
gunc, es ártatlanfagunc, te vagy nekűnc ßentfegünc 
valtfagunc, ifién élőt óróc bodog fagunc.
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Te vagy nekűnc az mi remenfegűnc, ez világon mi 
nagy tiíhefíegűnc, lilén élót minden diczőflegűnc, men- 
nyorßagban óróc iduóflegűnc-

O iílennec draga kénts tartoia, í?ent leleknec rai- 
tunc nyugatoia, nyomorod ot áruaknac tartoia, mi hi- 
tűnknec meg koronazoia.

O iíténec kedues áldozattya kit io Lemuel meg te- 
ként az atya, es meg marad az ő io illattya, mind őrócke 
kedues foganattya.

Edeslefus élődben iarulunc, ßeked élótartezulle bo- 
rulunc, keferuefen te hozzád ohaytunc, es nagy firuan 
menyben fel kiáltunc.

Mert az órdóg ellenűnc tamádot, nagy foc gonoí? 
kózóttűuc áradot, az mi érónc immár el faradot, ielents 
azért moftan hatalmadot.

Emlékezzél gyarló efetűnkról, emlekezzel érőtlenfe- 
gűnkról, emlekezzel kegyelmeífegedról, emlekezzel Bent 
Ígéretedről.

Lám te teílbenérettűncl óltózél, az ßgp í?űztól, vila, 
gra ízületéi, í?ent véreddé t e minket meg iegyzél, igaz 
hitben magadnac gyűrózél.

Otalmazz meg azért az órdógtól, ez világi foc ke
gyetlenektől, ßabadits mgg az mi bűne inktól, teílűnkbe 
li fertelmeíTegektól.

Tauoßtafd el tólűnc az vér ontáíl, es foc félé dihós 
hadakozáíl, ßalitfad le az foc nyuzáít foíkáíl, hogy az hit
ről tehefsűnc io valláít Adgyad
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Adgyad nekunc az te Gént lelkedet, terießtefled az 
te ítent igédét, efmeriűnc meg minnyaian tegedet, di- 
czerhefsűc az te ítent neuedet.

Tekents reáncmoftaz magas menyből, latogas meg 
király (tekédből, tégy iol velűnc kegyelmeflegedből, 
ments meg minket keferűfegűnkból.

Vigaíftald meg az mi Uralmunkat, tellyefígtsbe mi 
keuaníagunkat, mies neked hala adafunkot, be mutat- 
tyuc mi áldozatunkot.

Édes Iefus neked halat adunc, io voltodért el fel ma- 
gaíftalunc, aiandekot élődben mutatunc, diczeretet te 
neked eneklűnc.

Diczerteífgc az atya vriílen, diczerteíígc az fiú vri- 
flen, diczerteífgc az ítent lélec Ifién, ítent haromfág egy 
bizon vriften.

Alá adafunkba rólad emlekezűnc, kegyelmes ifte-
nűnc tegedet tifttelűnc, te nag io voltodért el fel 

magaíttalűnc, haßontalan ßolgac mert ezzel tartozunc.
Ha itz le füleidet érts meg kérésünkét, mi edes file

name ne nézd bűneinked, tiífta ífiuel kerűnc mi könyör
gésünkét, vedd hozzád vriften éfedezesűnket.

Geriezd fel igednec (sereimét lelkűnkben, (lent lelec 
iftennec ítentfegét ffiuűnkbé, agy igaz értelmet beűfeg- 
gel elmenkbé, teged ßolgalhaffunc ez földön éltűnkben.

PRAEDICATIO KORRA
iftenni diczeret.

S Tanú-
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Tanufagra érót czac te tőled kérűnc, kiré mi moil 

gyűlünc minnyaian kéZűltűnc, hogy te iílenfeged di- 
czertefíec tőlűnc, enged Zent fiadért ézeket mi nekűnc.

IgaíTagnac attya kilakol mennyekben, magad köte
lezted Zent igeretedben, Zent Mathg kónyuénec hato- 
dic reZebé, tudgyuc hog meg maradtz órócké ézekben

Ha ki Zent orZagod élóZőr kerefi, az te beZededet 
mindenben bóczűlli, vagy teílit vagy lélkit tud tőled 
keuanni, femmiben nem leZen fogyatkozás neki.

Azért gyorfafagot el kezdett dolgunkban, végig 
meg maradaíl mihiuatalunkban, ZorgalmatoíTagot 
hyűfeget téliünkbe, eg mas Zetetet plátaly itt életűnkbe.

Engedd meg ézeket Zent atyánc Chriílufert, mi id- 
uózitónkért kegyes táplálónkért, ki eg hatalomban Zent 
lelec iílennél élZ es vralkodol őrőckón, órócké.

BV NEINKRÖL VALÓ KŐIÓN-

M feges vallástettel, az vriílennec élótte.
Indenhato vrifien mi bűnös emberec, gyonaít es 
valláít téZűnc mint tőredelmefec.

Mert mi igen vétkeZtűnc iílenfeged ellen, mind te
remtő meg váltó es szent atyánc ellen.

Életűnknek rendiben igen meg bantottunc, mi nag 
foc bűneinkuel teged ingerletűnc.

GonoZ Zoual Zandeckal lataífal, hallaífal iregfeggel 
mordfaggal ragalmazafockaL

Szít-



Szitkos átkos voltunkal harag tartafunkal, hamis
fan mi hitűnket gyakran mondafunkal.

Iftenni káromlaííal es hitetlenfeguel, mi nyomorufa- 
faginkban beketelenfeguel.

Iítennec ßent igeiét noha gyakran hallyuc, de mi 
bennűnc gyűmöltfet femmit nem érezzűc.

Az ifteni es atya fiuij keretet, nintfen bennűnc de 
vagyon ektelen keretet.

Buiafag es torkoflag meg főit az keuélyfeg, telhe
tetlen átkozot izgat nagy fefuenfpg,

Mint tengernec fouenye meg ßamlalhatatlan, azon- 
keppen mi bűnűnc nalűnc tudhatatlan,

Azért mies magunkor iftenfeged élót, bűnősóknec 
vadollyuc mind ez világ élót.

Ne nézd mi bűneinket es gonoßfaginkot, de tekénts 
kegyelmeden irgalmaífagodat.

Es el ne feletkezzél te ígéretedről, te bűnősőkhez va
ló kegyelmefíegedról.

Kit nekűnc meg Ígértél te ßent fiad által, es mon
dái Ezechiel Prophetanac által.

Hogy vala mely oraban ßegeny bűnös ember, te 
hozzad fohaßkodic mint el veßet ember.

Az ő gonoífagabol ha ó is ki terend, es faytalanfaga- 
nac ha ő véget vetend.

Soha az ó bűnerei meg nem emlekezel, sót ó iduőíTe- 
gere teis igyekezel,
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Azért neked kőnyőrgűnc felfeges vriílé, ne aly boß- 

ßut ßertelen mi gonoß bűnünkön.
De mi nekűnc meg boczas te ßent fiad által, hog mi 

iduózűlhefsűűc ó irgalma által.
Hifßüc hogy meg halgattál mi kőnyórgesűnkben. 

azért lelki órómuel mies mondgyunc amen.

HYMNVS AD COENAM.
\ /  Rnac vég vaczoraiara, es ó áldozattyara, kereß-

* tyen nepec mennyetec, hogy érős legyen hűtőtóc.
Kinec ő fßentfeges teile magas kereßtfan épédé, rofa 

ßino ßent véréuel ßabadita bűneinktől.
Az vérékődő angyaltól es kegyetlen Pharahotol, 

véres tengert által mennyuén, otalmaza kegyelmefen.
O bizony méltó áldozat, ki által pokol tőr etgk, el vé- 

ßet ngpßabadula, orőc életre iudula.
Már mi iutalmunc az Chriílus, kinec halala foga na

tos, ő ßent atyaual érdemes, mindenkoron kellemetes.
Tegedet kerűnc vriften, ez idueífegnec ideien, te 

népedet otalmazzad, malaßtodal batoritfad.
Naladnelkűl mi el véßűnc, es femmi iot mi nem te- 

hetűnc, bűdbe igen el árattuc, őrőg miat czalatkoztunc.
Boczáfd meg mi bűneinket, engeßtellied ßiuünket, 

hogy teged minden időben, diczerhefsűnc diczőfegben.
Diczőfeg legyen atyanac, es egyetemben egy fia- 

nac, ézeknec aiandekanac, az dicző ßent haromfagnác.
Valaki
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AS CHRISTVSNAC VACSORAIAROL.

YAla ki Chriítufnac vaczoraiát vélted, nem kél ezt 
teneked íláiaddal venned, mert lelki ez étel es lel— 
kűnekel véílfűc

Az kóz vaczoratol tudgyad valaßtani, ne keßitfed 
lkadat fogadat ezt enni, leleckel hyűfeguel kel minden- 
nec enni.

Tud meg azért ember mit véljél? ílentfegben, es mi 
áltál vélted gondolkodgyal ebben, es ammiu el vélted 
vég értelmet ebben.

Vélted az igeretben bűnód boczanattyát, iítenec ke
gyelmét Chriítus igafagát, az órőc életet iítenec oríkgát 

Ezeket hirdeti Iíten ez igékben, de hogy bizonyoífa 
legyűnc mind ézekben, vgyan ézénéket adgya ez ítent 
iegyben.

De ézeket vélted az Iefus Chriítufert, az ó halalanac 
érdemes voltaiért es az ó vérénec nagy hallnalattyaiert.

Nem vélted ézeket az te érdemedért, fém igaífago- 
dért, nagy méltoífagodért, de iefus Chriítufnac véré 
hulláfaért.

Es az igaz hittel vélted mind ézeket, ezzel fogod hoz
zád Chriítufnac érdemét, es tiedde télied az ö foc io 
tét§t.

Ne néz azertember czac az kűlsó iegyeré, de emeld 
fel lelked, Chriítus érdemeré az ő halakra meg romlot 
teítéré. S iij Ez



Ez kűlsó dent iegyec vettetnec élőnkben, hog innen 
élmedet fel emellyed menyben, hol az Iefus Chriftuft 
meg latod hitődben.

Nem eded it daadal á Chriftufnac (lent teltét, mert 
az mennyordagban fel vitetet innét, de véded teít^nec 
es vérénec iegyét.

De az hittel véded Chriftufnac érdemét, es lelkűnk- 
uel veddűc Chriftus teítét vérét, nem az ielen voltát de 
annac érdemét

Lafd még azért mit véd te itt é (lent fegben, ne ély 
czac dokasbol mint ne mellyec ezzel, fém kgpmutataífal 
nem hadnáld te ezzel.

De mint dent Pal tanét meg próbáld magadat, iol 
meg hannyad veífed az te dolgaidat, hittel io élettel ie- 
lentfed magadot.

Mit derzet az Chriftus gondolkodgyál erről, mi vé- 
gré derzette légy bizonios erről, eine feletkezzel Chri- 
ítus halakról.

Érts meg hogy az Chriftus meg váltott tegedet, 
nintfen keletig tőb áldozat ennél, czac az ő halala mely 
kedues iftennél.

így próbáld meg magad ha akard itt enni, es á va- 
czoraual magad vigádtalni, ha nem akard innen mél
tatlanul élni.

Mert valaki magát iol meg nem proballya, vagyo- 
ne io hiti es kegyes dandeka, keletet véden ez bizonnial 
tudgya. Tauol
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Tauol legyen innen az hitetlen ember, ne iarullyon 
ide kgp mutato ember, mert femmit nem tud az Ítélni 
ézekről.

Diczertefíel atya minden ható lilén, es az te Gént 
fiad veled egyetében, az ßent lelec lilén, óróckón órócké

VGYAN AIONROL.

S lefus Chriílus notaiara.
Xűkfgg nekűnc Chriílus iotéteről, emlekeznűnc vég 
hetelen nag ílerelmeról, melyről minket ßent véré- 

nec ki ontafarol, ez vaczoraba emlékeztet (lent halakról 
Nagy foc dolgainknac el végezefe vtan, rettenes ha 

lalanac czac ßintg korán, ßerze nekűnc egy vaczorat 
kellet e korán, mert iol tuda gyarlofagunkat az éfet, vtan 

Regi ő tóruenyben fokkor meg példafaatta, az hus- 
uéti barant enni mikoron atta, immaran az vaczoraban 
nekűnc meg atta, kit í?ent Ianos nekűnc vyal mutatta.

Ez lón az iílennec ártatlan baranya, ki az kereílt fa- 
nac tűzén meg sűttetgc, nagy kenockal verefeggel oílo- 
roztatgc, ammint bóneinc erdemlgc vgy meg veretgc.

Az tóruennek is it végé íkkada, minden átka tőlűnc 
ott el hatra marada, az Chriftusban az ö átka meg aka- 
da mint meg alia Aron papon lilén haragya.

Ördögnek is, végré ebben kedue telgc, mert az Chri
ílus mi érettűnc el kárhoztatgc, mind erőcke ó életé hog 
el veßtetgc, ebből immár az ördőgnec él$g tétetne.

Nints
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Nints immaran nekűnc femmi adoflagűnc, de va
giori órőcke való Rabadfagunc, hogy az Chriítus ó éle
tet, elveRtg ertettűnc, immár órócke leRen Rabadfagunc 

Bizon lilén acki az vaczorát Rerzg, bizon ember ki 
ezeket el Renuethetg, ennél vagio atya iílennec nag di- 
czóífegé, mennyorRagnac gazdagzaga es órókfegé.

Az vaczorát Rerzg már ezokaert, Rent teílenec es vé- 
renec emlekózetiert, mely a kereRt fan töretek mi bűne
inkért, mikor ó atkozot lón minden vétkünkért,

Mafod oka lón az hitnec éróífegé, hogy vgy hinnie 
halalanac miden érdemét, mint megeRRűc Rét teílenec 
bizonyos iegét, vág mint iRRuc Rét vérénec igaz peczetit 

Az vaczora haRna harmadic ez leRen, hogy iílennec 
iűteleről bizonyoífa teRen, mert ezt Rerzg nepij közt hog 
bg Rámlallion, az meg valtottac kőzzg hog bg iktafson- 

Ez vaczorabá Rerelmet keuá tólűnc, mert mindnya- 
ian egy kenyérből vagio életűnc, nag foc fglé emberek
kel azon italunc, kiuel Iílé eggyefegetkeuan mi tólűnc.

Immár azertha mggy vrnac aRtalahoz, leg élőfőr tgry 
magadban az te bűnődhez, mellel iílent keReritgd óróc 
halaihoz, íiruán éífgl az iílennek nagy kegyelmihez. 
Chriílus io tgteról azutá gődolkoggyal, kegyelmeífege- 
róoha ne feletkezzgl, irgalmaífagát nag iobnac higgyed 
bűnednél, mert kegyeimé fockal nagiob midé vétkednél 

TiRta Riuel keried az Rent lelec iílent, hog ó indetfon 
te bgnned oly buzgó Riuet, mellyel meg gyűlólhetz im
már affelé vétket, kiért Chriílus Renuede enni fegyelmet
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Azért czac vigaflag immár minden dolgunc, mert 

az vr Ieíus Chriílus éleget tótt érettűnc, es hogy ó lón 
már nekűnc mi igaífagunc, ha ezert foha el ne foggyon 
hala adafonc.

Diczerteífgk mindenben az atya lilén, legyen diczó 
mind óróckg áz íiu lilén, maraggyon meg mi ßiuünkbe 
ßent lelec lilén, czac lilén magaztaltaífgc órócke amen.

VASÁRNAPI PRAEDICATIO VTAN

)gyunc halat minnyaian az atya vriílennec, es
mondgyunc diczeretet mint teremtó iítenűnknec, 

ki egyben geúyttót moil minket, hogy innepet ßentel- 
lyúnc, es ßent igeiéuel éllyűnc.

Kegyelmes arya lilén, te vagy vr mindeneken, ki 
meg ielentéd magadßet igedbé itt ez földé, es foc czoda 
tételidben, az te áldot fiadban, mi kegyes iduózitónkben.

Légy kegyelmes mi nekűnc, az te áldot fiadért, az vr 
Iefus Chriílufert, mi ßentfeges meg váltókért, es ne aly 
bofßut mi raytunc, az nagy hitetlenfggnec, fertelmes 
foc bűneiért.

De ßentely meg bennünket, biry es fegits meg min
ket, geriezd fel mi lelkűnket, es az mi gyarló ffiuűnket, 
hog teged meg efmerhefsűnc, fegitfegűl hyhafsunc, ne
ked hálákat adhaífunc.

Enni foc romlafocban es foc vér ontafokban, az ke-

valo hala adas.

T gyet-
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gyeden órdegnec illyen nagy dihoíTggeben, tarts meg 
az te taborodot, es te Bét eghazadot, az te gyarló fiaijdot 

Vilagoüts meg minket az Bent lelec iítennel, hogy 
mindenkor tóndőklyéc bennűnc az Euangeliom, es éró- 
fits meg vriften, az te áldot igéduel minden teuelgefec 
ellen.

Igazgaflad elmeiét es minden tanufagát, vezerlyed 
vtat nyélűét az mi lelki paBtorunknac, es oktaflad el
me iéket,az te Bent beBedednec, figyelmes halgotoidnac 

Tarts meg mindé időbe minket az igaz hitbe, es igaz 
értelmében az Bent Euangeliomnac, legyen foganatos 
kóztűnc, az te kegyes beBeded, es minden iora intefed.

Hogy foc nepec te hozzád, meg térienec bűnőkből, 
esteget Bolgallyanac az ó Biuőkből lelkekből, hog min- 
denec imadgyanac, czac teged tiBtellyenec, hogy őrök
ké élheíTenec.

VGYAN A5ÓNRÓL.

ATYA Ifién tarts meg minket, es Bent igédben ki
ttünket, ronts meg mi ellenfegűnket, es minden 
kegyetleneket.

Kic az Chriftuft háborgatni, es Bét Bekiből lé vetni- 
akariác őtet rontani, ő hiueiben kergetni.

Chriftus ki vagy vraknac vrá, es czaBaroknac cza- 
Bara, ielentfed iílenfegedet, es törd meg ellenfegidet.

Tarts meg minden hiueidet, te Begény kereBtyeni- 
det, hogy diczerhefsűnc tegedet, tarts eggyefegben né
pedet. O Bent
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O Tent lelec áldot Iíten, vigaTtaly minket é fóldón, 

légy ielen mi Tűkfegűnkbé, es minden keferűfegűnkben 
Nenely miket az igas hitbe, Chriftufnac efmeretibé, 

vigy minket Tent Tereimedben, esholtunc vtan őrömbe 
Adgy bekeíTeget vriíten, az mi időnkben ez főidőn, 

mert nintfen nekűnc tób fenki, bay viuonc hadakozonc., 
hanem czac te vriíten.

INVOCATIO SPIRITVM SANCTVM
J ó u e l  Tent lelec vriíten, lelkűnknec vigafaga, Tiuűnk- 

nec batorfagá adgyad miden hiueidnec te Tent aian- 
dekodat, iőuel vigaTtalo Tent lelec Iíten.

lőuel meg nyomarultaknac nemes vigaTtaloia, ar- 
uaknac edes attya, tőlsbe űralmas Tiuűnket, lelki nagy 
őrómuel, iőuel mi lelkűnknec édes vendégé.

TauoTtafd el mi Tiuúnknec hitetlen fetetfeget, vi- 
lagoíits meg minket, hogy az iftennec igéiét halhafsuc 
es érthefsűc, iőuel es taníts meg az igaz hitre.

Iőuel geriezd fel Tiuűnkben Tent Terelmednec tűzgt, 
ronts el az gyűlőfeget, hog mi eggyeífec lehefsűnc, itte
ni Türelmedben, iőuel mi lelkűnknec nagy vigaífaga.

Te vagy byzony órőc Iíten, ki atyatol es fiútól, mind 
órőcke Tarmazol, te vagy mi vrunc Chriftufnac áldot 
Tent igérété, te vagy mi lelkűnknec meg Tentőlőie.

Te vagy ki az Prophetaknac általa regen Tolál, 
Chriftuft nekünk igeréd, te az Tent apoftoloknac Tiuö- 
ket batoritád, te vagv érőfsegé minden Tenteknec.

T ij Te



Te vagy az nagy vriílennec mennyeij aiandeka, i- 
gaflagnac meíteré, taníts minket az Chriítusnac igaz 
efmeretiré, te vagy mi lelkűnknec bolcz tanitoia.

Vilagoíits meg elmenket hog hihefsűc az Chriíluíl, 
egy iduűflegnec lenni, es az áldot atya iílent kegyes a- 
tyanknac lenni, teged efmerhefsűnc vigadtalonac lenni.

Adgyad (lent aiandekodat, bátoríts meg lelkűnket, 
hogy valafsuc az Chriíluíl, adgyad hog mi meg gyóz- 
hefsűc, órdógnec czalardfagát, te vagy mi biztatonc 
minden otalmónc.

Biztafd félelmes diuűnket, hogy kgtfegben ne efsúnc 
halálunknac ideién, de nagy batorfagual vígan ez világ
ból ki mullyunc, ióuel vigadtalo dent lelec lilén.

DOMINE NON SECVNDVM PEC-
cata noítra etc.

MEnnec es fóldnec nemes teremtóie, es mindenek- 
nec kegyelmes iítené, fohul femmi nints mi teged nem 
félné, es nem rettegne.

Ne bűntefs minket az mi bűnűnc derint, es ne kár- 
hoztafs ammint érdemlenéc, mert vgy feienként mi 
pokolra mennénc, es mind el vednenc.

Az mi atya inc vétkeztec ellened, mies foc bűnuel 
káromlottunc teged, de bűneinket te meg engetheted, 
es el veheted.

Ne geriedgyen fel haragod ellenűnc, te dinyed élól
hogy
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hogy mind el ne veßßünc, az te neuedért légy kegyel
mes nekűnc, mi io iftenűnc.

Soc ideié már hog nyomorgattatunc, véftedelműnk- 
ben igen el faradtunc, azért vriílen czac te te tóled vá- 
runc, kónyórúly raytunc.

Halgas meg minket kegyelmes iftenűnc, mert fegit- 
fgget czac te tóled kérűnc, nintfen egyébnec kinec éfe- 
deznűnc, es remenkednűnc.

Boczáfd meg bűnét az te feregednec, veddel romlá- 
fát az te hiueidnec, hogy nagy órómuel teged diczerie- 
nec, es tißtellyenec.

Diczófgg neked kegyes atya lilén, es vralkodo áldot 
fiú lilén, az vigaßtalo ßent lelec iftennél, órócké amen,

ABALVANYIMADOC ELLEN VALÓ

F kónyórges.
Elfeges lilén mennec fóldnec vra, es embereknec 
kegyelmes vézgré, minden allatoknac kegyes táp— 

laloia, es éltetőié.
Tegedet vallunc kegyelmes atyancnac, bónós em- 

berec mi otalmazonknac, Chriftus Iefufert kegyes táp- 
lalonknac, gond vifelónknec.

Moílan vriílen mi nagy nyaualy ankban, hozzád ki- 
áltunc keferűfegűnkben, hogy ne hadg minket ily nagy 
fűkfegűnkben, aruafagunkban.

Igeretedet téllyets meg raytunc, hogy diczerteíígc 
ßent neued kózóttűnc, ne órűllyenec poganyoc mi ray
tunc, te légy mi velunc. T  iij Ronts
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Ronts meg vriílen az baluányozokat, kic hatalom- 

val kergetic lelkűnket, es kic czufollyác az te Sent fiadot, 
Chriílus vrunkot.

Atya iílennec őrócké diczőfífg, es az Chriílufnac 
adafíec tiSteífec, az Sent leleknec egyenlő méltofság, 
menyben diczőfgg.

MAS KŐNYŐRGES AI KEGYET-

C lenec ellen.
Xac te benned vram lilén vagion bizodalmunte 
mert fém égen fém ez főidőn nints tőb remefegűnc 

azért halgas meg minket mert neked kőnyőrgűnc, es 
tekents le magas menyből kónyőrűly mi raytunc.

Légy vezérűnc kegyes lilén légy érős hadnagyunc, 
légy kő várunc légy payfunc légy minden otalmunc, ne 
modgyác azt az poganyoc hogy nintfen iílenűnc, ne 
káromlyác bofSufagra Sent neuedet nekűnc.

Otalmaz meg moftan minket minden ellenfegtől, 
tamagdy mellénc mert igerted magad fegitfegűl, Saba- 
díts meg immáron az hitetlenfggtől, diczerhefsűnc min
denkoron teged igaz hitből.

Veddel rolunc kegyes lilén eznag foc infgget,mert 
latod hogy mind Farahoc moítan á fő népec, lagits hoz- 
zánc mint az viaSt ő kémény Siuóket, hogy lehefsűnc 
mi ő vélec lélekben eggyefec.

Ezt engedgyed atya lilén az te Sent fiadért, az meg
váltó
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váltó mi vrunkert az Iefus Chriílufert, kit boczátál ez vi 
lagra halaira bűnünkért, es meg áldál mind órócke min
ket ó keduéiért.

H HALA ADAS.
Álad adunc te neked őróc lilén, ki menyekbe vág; 
óróc diczófggben, meg éppiteB minket te Bent i- 

geduel, hogy ne efsűnc k$tíegben Bűkfggűnkben.
Kerűnc teged minden imadfaginkba, ne hagy min

ket el veBnűnc vakfagunkban, tartz meg minket az hit— 
nec agaijban, Bent íiadnac Iefufnac valafaban.

Ez vilagnac ne nezzed nagy vakfagát, Bent igédhez 
nagy haládatlanfagát, minden bűnben tóled el tauozá- 
fát, Bent neuednec illyen nagy karomlafát.

De tekents meg Chriítufnac méltofagát, Bent fiad- 
nac kereBtfán kén valláfát, dragalatos Bent véréki ontá- 
fát, az hiueknec bűnókért áldozáfát.

Tartz meg kóztűnc ez hallót Bent igéket, vigaBtal- 
lya Bent lelked mi Biuűnket, éppitfed meg romlot ter- 
méBetűnket, diczérhéfsűc órócké felfeg edet.

NOT AI A EI ENEKNEC

H ier mi keriunc Bent lelkot.
Algas meg minket nag vriíte, ez moítani nag Bűk 
ingünkben, es tekents minket meg mi életűnkben, 

hogy ne efsűuc ez fóldón hitetleníggben, órdóg kézeben.
Mert czac te vagy az vilagofság, életűnkben te vág 

igafíag, mi fetet Biuűnkben nagy vilagofíag, Bomoru 
Biuúnkben te vagy vigaffag, óróc bodogfág. Ta-
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Tauoztáfd tólűnc az hamifíagot, add ßiuünkben, az 

igaííagot, es az mi lelkűnkben nagy batorfagot, hogy 
nyluan hihefsűc az bodogfagot, óróc orßagot.

Adgy ßent lelket az tanitoknac, egyetemben az hal- 
gatoknac, hogy mind engethefsűnc akaratodnac, dicze- 
retet monthaűunc az te fiadnac, Iefus Chriítufnac.

Hala teneked menybeli Iften, ki vigaßtalß minket 
éltűnkben, es el nem hatz minket nagy ílűkfegűnkben. 
meg éróíits minket az igaz hitben, igeretedben.

MAS KŐNYŐRGES AXON

K notara G. SS.
Ereßtyenec kic vattoc, iílent kériűc adgyon í?ent 

lelket, épitfe mi bennűnc az igaz hitót, valhafluc czac 
Chriílusban az iduőfíeget, adgyon ßent lelket.

Szent igeiét halhaífuc, haluán es el hihefsűc, hiúén 
meg tarthaííuc es órizhifsűc, róla mind ez világ élót 
valláít tehefsűnc, beune bizhaííunc.

Bizonfagot ^műnkben, az (lent lelec tegyen lelkűnk
ben, érófitfen minket lilén keduében, tegyen minket bi- 
zonyofsá nagy kegyelmében, légyűnc keduéken.

Hitetlennec ó í?iuét, haytfa hozza ne nezze bűnét, hog 
meg eímerhefíe iduózitóiét, es tehefle mindenekden az 
ó io keduét, aduan ílent lelkét.

Ne nezze bűneinket, nezze Chriíluíl mi érdeműnket, 
kinec ó fóentfegé minden vétkünket, halalaual el rontá 
kárhozatunkot, nagy halalunkot. Enni
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Enni foc io tétéről, hálát adgyunc minden időben, 
ref?eíitfen minket minden iauában, hogv láthafluc az7 o  J
Chriítuít diczófegeben, az mennyoríkígban.

HOGY A I VRISTEN A I Ő HI-

O ueit minden gonoßtol meg otalmazza.
Minden ható lilén, ki az te dtegyefleg edból, az te 
Sent igédben magadat megielentéd, az te akara

todat hiueidnec. ki ielentőttet, hogy teged efmeriűnc, 
es órőcké diczériűnc.

Kőnyórgűnc moílan neked, boczáfd meg bűneinket, 
otalmaz meg minket minden félé gonoStol, érdektől es 
az bűntói az halaitól es kárhozattol, az Iefus Chriílufert 
mi meg Sabaditonkért.

Otalmazd hiueidet, kic teged fel magaStalnac, es 
czac benned biznac minden nyaualyaiokban, hogy az 
hitetlen nepec, meg efmeriek hatalmafagodat, hogy az 
te hiueid órőcke tiStellyenec.

Diczeret az iítennec, atyanac es íiunac, es az Sent 
leieknek, az egy bizony iítennec, kit diczernek menny ég
ben mindenkoron az Sent angyaloc, iter mies diczeriűc, 
mert irgalmas mi nekűnc.

AI MAGYAR ORSIAG SIRALMA KINEC
romifa es nagy pußtulafa, az baluany imadafért kegye

tlen hamiífagert es fertelmes élet miat lettt. 
TEkents reánc immár nagy vriíten az mennyegből 

az te diczőfeges templomodból, emlekezzgl meg immár
az te áruaidrol. V Miért



Mert hagyál minket illyen igen meg romlanunc, 
mi nemzetfegűnkben el puíttulnunc, miért tauozál vr- 
ifien ily mef$e mi tőlűnc.

Tudgyuc hogy vétkeztűnc, mert tegedet nem tifz- 
teltűnc, mit atyankat teged nem ßerettünc, mint hatal
mas vronkot tegedet nem féltűnc.

Azért kel már tißtelnfinc poganyokat gylkofokat, 
paraznakot baluany imadokot, kiknec el kel vifelnűnc 
kemmeny igaiokot.

El vöuéd mi tólűnc oríkgunkot kiralyunkot, föld
höz véréd az mi koronakot, ßinyed élői el vét$d mi ál
dozatunkon

Meg ßünec foc helyeken, ßent neuednec diczereti, 
ß§pifiaknac ekes enekleíi, mert az baluany imadás tóled 
ezt érdemli.

Kózzólúcc le vagatál, nagy foc gazdag fő Vrakat, 
vitézeket érós férfiakat, kiknec kóuér teílekuel hizlalal 
vadakat.

Kőzzólűnc rebba téuel, foc menyeket ózuegyeket, 
gyermekeket gyóngé í?gp ílűzeket, mind az mi bűnein
kért fizetéd ézeket.

Mind ézekből efmeriűc, bűneinknec fulyoífagát, ha- 
ragodnac rettenetes voltát, mert lattyuc felfegednec 
már bofßn állafát.

El tauozgc mi tólűnc, io nagy Ifién mi óróműnc, 
nintfen immár femmi vigaífagunc, firalomra fordula 
az mi nyiafagunc. De-
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De mggis nints mit tennűnc, czac te hozzád kel fo- 

lyamnunc, mert iol lattyuc hogy mind el kel vefműnc, 
ha az mi bűneinkből hozzád meg nem tgrűnc.

Emlékezzél meg rolunc, hogy mi főidből teremtet
tünk ördög mia bőn ala vettettűuc, mint az árnyec el 
mulic mi gyarló életűnc.

De az te io voltodból, karhozadban nem hagyatunc, 
te £ent fiad áltál meg valtattunc, bűntől őrőc halaitól 
már meg menekettűnc.

Tamadgy fel azért immár, nagy vriften mi mellet
tünk az te kezeidet nyots ki raytunc, es ne vefs el élőled 
kic meg nyomorotunc.

Lafsác meg az poganyoc hogy reánc gondot vi- 
felß, kiket te Sent igéddel legeltetz, es noha meg bán
tottunk de tőled el nem vetz,

Mert latod el hagyattunk es czac te reád maradtunc 
nyaualyafoc tudatlanok vagyuk, es el hagyot áruak- 
nak czak te vagy otalmunk.

DiczerteíTel mennyegben, í?ent aromfág egy felfeg- 
ben ki meg vigaíkalí? minket lelkűnkben, noha gyót- 
tretűnk moítan itt az mi teltünkben.

MAS SIRALMA AI MAGYAR

K orfságnak az Ieremias Prophetanak irafa ßerint.
Eferues ßiuel magyar oríMgban modhattyuc ma 

gunkrol, az nag Uralmat kit Ieremias regen irt Sidoktol.
V ij Em-
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Emlékezzél meg hatalmas Klen nóomarufag inkrol, 

tekents mi reánc, aly boßßut immár mi nag rolafinkrol.
Mert órőkfegűnc tólűnc fordula pogan nemzetfe- 

gre, mi lakó helyűnc ßalla mi rolunc idegen nepekre.
Édes atyánktól immár meg váltunc áruafagrá iut- 

tunc, edes anyákual mid egyetebe őzuőggye marattunc.
Meg Bomiuhozuán minden vizűnket draga pénzén 

ifßuc, nagy faratfaggal be győtótt fánkat immár ar- 
ron vefílűc.

Mi ellenfeginc éles ßablyankat feiűnc felett forgat 
nac, érős munkába farat teftűnknec nyugodni se hadnac

A poganfagnac oly nag rabfagra mi magunkat at- 
tuc, hoc czac kenyérrel mi ehfegűnket meg élegithefsűc

Siruan modhattyuc felfeges Iften vétkeit atyanknac, 
kic mi kőzzűlűnc regen el multac mi reánc ßallanac.

Kegyetlen ßolgac nag dihöfeguel raytunc vralkod 
nac, nem talalhatunc már remenfeget ßabadulafunknac

Nagyfelelemuel es rettegeífel puíltában budofunc, 
éledelűnket mi életűnket kézűnkben hordozzuc.

Teftűnknec bőré mint az kemétze el íláratt el égett, 
az nagy éhfegnec ő tűzé miat vgyan meg sült vefset.

Afßony allatoc tißtaftagban meg gyalaztatánac, az 
győngé ílűzec foc várafakban ílőpleket vallanac.

As feiedelmec akaßtofara fel fűgge^teténec, es ven 
nepeknec ó tekentetek nem bóczű tetenec,

Iffiu nepeckel es gyermekeckel gono^ulélénec, ke- 
gyetlenfeget éktelenfeget kőztűnc miuelenec.



Az mi hitűnknec minden oromé mar el fogyatko- 
zgc, gyűlekózetűnc nagy íiralomra fordula valtozgc.

Az mi feiűnknec í?gp ekeíTegé kózzólűnc ki éfec, iay 
mind órócke immár mi nekűnc mert igen vétkeztűnc.

Nagy banat miat mi í?iuűnc lelkűnc igen keferedéc, 
es az mi í?eműnc íiralom miat mind me gfetétedgc.

Kereßtyeneknec lakó helyeket kit elpuíkitánac, va- 
dac es rokachamis tanitóc moll immaran lakiác.

Te pedig kegyes irgalmas Ifié órőcké meg maradts 
te orílagodban birodalmodban órőcké megállal?.

Miért órócke el feletkezél mi rolunc vriílen, miré 
hadtz minket foc ideiglen ez veßedelemben.

Terit ite hozzád es mi meg térűnc kegyelmes vriílé, 
vy its meg immár az mi naponkot mint tegi időben.

Eckeppen fira ßent Ieremias ó kónyőrgefeben, mi
kor azlílen meg nyomorgatá Sidokat infegben.
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HABORVSAGNAC IDEIEN

H valo kónyőrget.
Algafs meg moítan felfeges lilén,mennec es fóld- 

• nec í?ent teremtőiémi kőnyórgesűnket, es te vi- 
fellyed minden gondunkot miképpen megfogattad, 
Mert teged valiuc kegyes atyanknac ä Chriítus Iefufert

Soc ellenfegink vadnac ellenűnc felfeges lilén lelki 
es teíli mi nagy ellenfeginc, kic mind lelkűnkben es mi 
téliünkben igen kefergetnec, Ne hadgy te tóled hogy 
el ílakadgyunc ez árnec világon. V iij Te



Te vagotalmunk es bizodalmunk felfeges lilén legy 
mi gyamolunk ne vigy kifertetbé, de fegits minket min 
den időben hogy meg ne gyalaftaífunk, Mert teged: 

Czak te egyedül nyluán iol tudod, felfeges lilén az 
mi voltunkat nagy gyarlofagunkat, mely igen legyünk 
mi erőtlenek minden dolgainkban, Ne hadgy te tóled: 

Biriad lelkünket es mi teltünket felfeges lilén, tartz 
med gonoftul minden ellenfegtól, adgyad valhaífuc az 
igaz hittet, hogy legyünc te orfagot, Mert teged:

Az hitetlenec es kegyetlenec felfeges lile, femminec 
tudgyác az te (lent igédét, azért üldózic te hiueidet foc 
külómb keppen, Ne hadgy te tóled.

Nagy áruafagban es nyaualyaban, felfeges lilén ne- 
künc ígérted hog te minket nem hadtz, kérünc legy ve- 
lűnc te fent lelkeddel fiuenket vigafuallyad, Mert: 

Sokfor mi lelkünc meg keferedic, felfeges lilén mert 
nintfen neki addig batorfaga, miglen te tóled nem fe- 
gittetic mennyeij fegitfeggel, Ne hagy te tóled:

Bizuán kónyórgúnc moítan te neked felfeges lilén 
hogy te viíTellied minden gondainkat, iol tégy mi ve- 
lünc mint fiaiddal fükfegünknec ideién, Mert teget 
vallunc kegyes atyanknac az Chriílus Iefufert.

Diczeret neked felfeges lilén, es mi vrunknác te fent 
fiadnac az Chriílus Iefufnac, diczeret legyen az fent le- 
leknec mind óróckón órócké, ki vagy adatban egy bi
zony lilén kónyórűly mi raytunc.
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VGYAN
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E VGYAN AION NOTARA
mlekezzél meg menybeli lilén mennec es fóldnec 
Rent teremtóie irgalmafíagodrol, melyet téR vala 

regi idűben Izrael fiaijaual, Noha vétkeztűnc menybeli 
lilén azért el nem hattal.

Te el ki hozád á te nepedet az Egiptombol, á Fara- 
honac ó nagy infeggből, de el feleytgc te nagy 10 téted 
balliánt imadanac, Noha vétkeztünk.

Az vórós tenger kgt feig valéc az Iordan vizét, te 
meg RaraRtád az te néped élót, de el feleitéc te nagy io 
táted baluant imadanac, Noha vetkeztúnc: .

Te el ki hozád az te nepedet, az igeretnec nemes 
fólderé lé telepitótted, de el feleytec te nagy io téted bal 
uant imadánac, Noha vétkeztűnc.

Kérűnc már teged atya vriften, emlékezzél meg te 
orRag ódról az Magyar orRágrol, ne hadd el veRni po
gány kgzm iát te órókfegedet, Noha vétkeztűnc.

Diczeret neked atya vriílen, es mi vrunknac te Rent 
fiadnac az Iefus Chriflufnac, diczeret legyen az Rent le- 
leknec mind óróckőn órőcké, ki vagy állatban egy bi
zony lilén kőnyórűly mi raytunc,

AI IVSTE ÍVD EX NOTARA.
pxV zgo Riűből te fiaijd kegyes atyánc kőnyó gűnc, 

“̂ a d g y  mi nekűnc iga, hitet hog tegedet imadgyunc 
tellyes hitből Reretetból hog tegedet mmyaian áldgiunc

Latod



Ladod atyanc felfeges io, lelki tefti Sűkfegúnket, 
geriezd kóztűnc Sent igédét efmerhefsűnc tegedet, éf- 
meriűc meg Sent fiadot az mi iduóíTegűnket.

Az foc baluany imádóitól rettenetes kárhozattol 
Sabadits meg Sent neuedért minden eretnekfegtól, An- 
chriftus Serzetitől az Papanac teuélgefetól.

Simán hozzád mi obaytunc, es fel Soual kiáltunc, kic 
Sent igédnec altala az hitben plantaltattunc, embereket 
az vakfagbol végy ki hogy tegedet diczeriűnc.

Iol efmeriűc bűneinket minden téuelgesűnket, kikért 
reánc éróStóttél minden véSedelmeket, poganyoknac 
dikőfsegét az feiedelmec kemenfegét.

VeSedelmet az poganyoc orSagunkban téuénec, fo 
kát bennűnc meg őlénec es Santalant el viuénec, orSa- 
gunkbol ki űzenec nyomorufagot raytunc tóuénec.

Senkit nekűnc otalmunkra hatalmas vr nem tamaS- 
tál, hogy ki venne gyóződelmet noganyokon hatalmat, 
keményfeges nagy infeget minden felől reánc tamaStál

Rettenetes bűneinkért mind ézeket Senuedgyűc 
vállait teSűnc felfegednec e bűneinket nem fedezzűc, ké- 
rűnc teriezd Sent igédét Sent neuedet diczeriűc.

Az te neued kegyes atyanc bizonnyal ott Sentelte- 
tic, á hol az te draga igéd igazan hirdettetic, mellyel em
berekbe az hit Sgpen be plantattatic

De vriften emlékezzél az te fogadafodrol, melyben 
tóttél bizonfagot te irgalmaífagodrol, hogy foha nem 
emlekezel az miálnokfaginkrol, Azért
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Azért hitből vala mikor te hozzád kiáltandunc, es az 
Chriílufnac általa mindenket kérendűnk, meg adod es 
el nem fordulfs femmi keppen mi tólűnc.

No azért felfeges Iften teriezd el ki igédét, hog min- 
nya ián diczerhefsűc az te iílenfegedet, kinec legyen az 
tidtefí?g mind óróckón órócké, Amen.

VGYAN AJONROL:

K Egyelmez meg nekűnc nag vriflen, ne hagy min
ket el vednűnc bűneinkben, kic mindenkor bizunc dent 
neuedben, bűnűnc detint ne bűntefs tőmlótzben.

Hitűnc érófsódic dolgaidból, mert meg hozád népe
det fogfagbol, Sido népét Babilloniabol, el nem hagyád 
irgalmaflagodbol.

Az te nepeidnec vétkél veddet, es fedezd el bűnün
ket érdemeduel, mert dent fiad meg valta véréuel, nem 
akara el vednenc bűneinkben.

Tauoztafd el rolunc haragodat, terits hozzánc irgal- 
maflagodat, dabadits meg az degeny foglyokat, kic ne- 
uedért hordoznac vafakot.

Iduózitő lilén kerűnc teged, iellennyéc meg raytunc 
kegeífeged, tauozzéc el rolunc gyűlólfeged, legyen ve- 
lűnc az te dent felfeged.

Nem de órócké haragdol?, íirol íira nemzetről nem- 
zetré, az te nagy haragodat nyuytodg, es reánc haraggal 
tekinted?. X Val-



Vallyon egyéb naladnál ki volna, hog fogfagbol ki 
ßabaditana, hanem czac te iílennec í?ent fia, ki magadat 
adád nagy fogfagra.

Czac te magad vagy felfeges lilén, óróc élet az hyű 
emberekben, mellyer kinec ha te adtz éltében, győnyór- 
kódic te iílenfegedten.

Mutáld már te irgalmaflagodat, kegyes lilén es te 
io voltodat, add eímernűnc az te ßent fiadat, ki kedue- 
iért mutáld meg magadat

Halgathálsuc az te í?ent igédét, es hihelsűc te Ígére
tedet, adgyad nekűnc te bekeílegedet, ßabadits ki log- 
lagbol népedet.

Közel vagion lilén az hiueknec, mert nem mulo kep- 
pen ió kőzinkben, de órócké lakozik ífiuűnkben, nem 
hagy elnűnc az hitetlenlegben.

Hami hißßüc hogy lilén irgalmas, es mit Ígért meg 
adni hatalmas, hogy Hent fia élótté iutalmas, ellenle- 
gűnc nem léi? diadalmas.

Menyből nekúnc í?ent fiú adatéc, tißta íkaztól lóidon 
esíhaletéc, iduóílegnec váltlagnac mondatéc, ki által 
lilén velűnc meg bekéllec.

Hidgyunc azért az lelus Chriílusban, ne marad- 
gyunc baluany imadasban, nem hagy minket vriílen 
loglagban, es nem adgya népét nagy rablagban.

Kerűnc teged kegyelmes vriílen, teríts hozzád érót- 
lenlégűnkben, ne ngzz minket az mi bűneinkben, czac 
tekents meg í?ent fiád érdemét. Atya
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Atya Ifién váltó fin Ifién, vigaztalo Bent lelec vr- 

ifién, neked óróc diczóífg mennyekben, mert mit ker- 
tonc meg attad lelkűnkben.

AX TIX PARANTSOLATROL.
Sűkfeg meg tudunc iduóftegnec dolgát, es az iften-
nec űz parantfolattyát, hol meg ielenti hozzánc aka- 

rattyát, bűn ellen haragyát.
Hadgya az Ifién hogy egy ifién hidgyunc, baluany 

imadáft hogy mind hatra hadgyunc, teremtőt állat
ban hogy femmit ne bizzunc, czac egy iftent hidgyűnc.

Kéuán mi tőlűnc engedelmefleget, hitót Beretetet 
tókelletefleget, es tiBta (fiúét ifteni félelmet minden tiB- 
tefleget.

Ifién haragya feieken azoknac, kic fegitfeget foc 
iftentől várnac, iftennec kedué otalma azoknac kic egy 
iftent valnac

Ifién neuéuel gonoBul ne éllvűnc mert az iftennec 
keduében nem leBűnc, ha Bent neuéré hamiflam eskó- 
Bűnc, nagy káromláft téBűnc.

Ezzel iftennec tiífiefieget teBűnc, ha fegitfeget czac 
ó tőle kérűnc, es io voltáról ha meg emlekezűnc, hala 
adok leBűnc.

Meg tilt az Ifién ifteni káromláft, az igaífagrol ki- 
uan igaz valláft, hogy hatra hadgyunc minden hamis 
mondáit, es hamis tanitáft.

X ii lnne



Innepet ßentely az lilén az moudgya, ßent életűn
ket mi nekűnc keuannya, hogy ßent igeiét halgaííuc azt 
mondgya, es minden megtartya.

Atyanknac anyanknac tißtefleget tegyűnc, feiedel- 
műnknec iílenért engedgyűnc, es tanitonknac tißteiTe— 
get tegyűnc, minden ioual legyűnc,

Embert ne őllyűnc lilén paranfollya, az boílkiállaíl 
kőzóttűnc meg tiltya, hárag iregígg tauol legyen had- 
gya, az ßitkot meg tiltya.

Fértelmes élet kőzóttűnc ne legyen, ßet hazaflagban 
minden ember éllyen, éktelen buijafag tólűnc tauol le
gyen, minden tintán ellyen.

Egy más marha iát mi el ne orozzuc, vfurafgtolma- 
gunkat órizzűc, fe hatalamual mafgt el ne végyűc, fen- 
kiet ne bantfuc.

Oijuc magunkot hamis tanufagtol, hamis valláílol 
hamis perpatuartol, hamis eskóuéílól es ragalmazáílol, 
minden czalárdfagtol.

Meg tilt az lilén minden gonofíagot, teíli induláít 
gonoí? keuanfagot, keuán mi tólűnc belső tißtafagot, 
minden iamborfagot.

Ne keuand vgy mond fenki feléfegét, fenki marha
iát fenki tfefíegét, meg ielenti tóruény neheífegé t, 
es érőtlenfegét.

Moyfes által lilén ezt ki adá, kgt kótablara ßent vya- 
ual irá, rettenetefleggel ézeket ki adá, haí?nát meg mu- 
taté Embe-
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Emberi éró ezt meg nem tarthattya, fenki igaznac 

magát nem modhattya, mert bűnös voltat minden em
ber lattya, az iftent boíBonttya.

Ha(?na éréié azért az tűruénnec, vádol mindenkor 
minket bűnósóknec, termésűnkben mind érótlenók- 
nec, hitetleneknec.

Mennyűnc feienkent azért az Chriftushoz, iduózi- 
tónkhöz az mi Mólónkhoz, közbe iáronkhoz es igaífa- 
gunkhoz, iutat í?ent attyahoz.

Hala teneked menybéli nagy Iften, hogy bűnösökön 
raytuc kónyórű Ítél, ßenti gad által meg engeSltettél, 
es mi hozzánc tértél.

DICJERETEC.

M a i o n  n o t a r a .
I kegyes atyánc kit vallune hitűnkben, légy fegit- 
feggel ily nagy fűkfegűnkben, éppits meg min

ket mi termésűnkben, ki vagy mennyegben.
Az te ßent neued ßentelteflgk kóztűnc, ne vralkod- 

gyéc hamifság mi kóztűnc, az te í?ent igéd hirdettefígc 
kóztűnt, hogy el ne vefßünc.

Ióijón mi kózzénc az te ßent orf?agod, czac te biry 
minket kűnös fiaijdot, efmerheßüc meg az te ßent fia— 
dot, Chriftus vrunkot.

Ne legyen bennűnc órdógnec orßaga, ne byrion 
minket az bűnnec fokfaga, ßallyon mi kózzénc hitnec 
igaflagá, meg tißtulafa.

X iij Tcr
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Terméí?etűnket ne kadgyad kóuetnűnk, akaratodat 

éppitfed mi bennűnc, hogy mindenekben te neked en- 
gedgyűnc, ne hadgy el efnűnc.

Mi kenyerünket minden napit adgyad, adgy io fe- 
iedelmet marhánkat meg álgyad, es mindenekben tes
tűnket táplallyad es otalmazad.

Meg boczafd nehűnc gonoß beneinket, álnokfagin- 
kat hitetlenfegűnket, végy ki kőzzőlűnc minden iregy- 
feget, es gyűlőfeget.

Es ne vigy minket gonoß kifertetben, ne hadgy el- 
veßnünc az mi beneinkben, otalmazz minket ne efsűnc 
kgtfegben, ördög kezében.

Szabadits minket minden foc gonoßtul, bűntől ör
dögtől minden álnokfagtől, ellen legünktől hirtelen ha
laitól, es kárhozattol.

Diczőfgg neked menyben öróc lilén, ki mi hozzánc 
vagy engedelmeíígguel, halgas meg minket itt éz kö
nyörgésben. áldgy meg hitűnkben.

VGYAN AJONROL:

l \  / 1 I atyanc ki vagi mennyegben, kic vagyunc efme- 
“ retedben, azt parantfolád mi nekűnc, hogy mies 

egy mail ßerefsüc, atyanknac tegedet vallyunc, nag biz- 
uán neked ßolhaflunc, ßiuünket batorithaíTunc.

Meg ßentelteflgc te neued, es meg tarts te ßet igéd
ben, hog ßent életben élhefsűnc, béned mindnyaian biz- 
haíTuc, igaza hog mi élhefíünc, pokoltol ßabadulhailiinc.



Már iűiőn te ßent orßagod, lakozz§c bennűnc mon- 
dafod, az az te hatalmaflagod, mert a gonoß órdőg mér- 
gé mindnyaian kgtfegben vinne, meg törd bennűnc az 
haragot, es adgyad te ßent orßagod.

Es legyen te akaratod, mind menyben fóldón befe
ded, adgy vigaíTagot mi nekűnc, kic igen meg nyomo- 
rottunc, ördögtől gonoß embertől, pokoltol hitetlenfeg- 
től nagy foc eretnekfegektől.

Adgyad nekűnc kenyerűnket, minden napi életűn
ket, lelki tefti ßükfugünket, meg őrizz minden gonoßtol, 
ehfegtől es dög halaitól, hadaktól es fófuéníegtől, nagy 
foc ßorgalmatoflagtol.

Boczáfd meg mi bűneinket, mert igen rettentnec 
minket, mi keppen mijs boczatunc, az kiktől mi meg 
bantatunc, hogy egyeneífeg lehefsűnc, tegedet igenße- 
refsűnc, es egy máíl ne gyűlőlhefsűnc.

Ne vigy minket kifertetbé de meg tartz efméreted- 
ben, iítenni édefíegedben, mikoron ördög meg késért, 
hamifra minket keßerit, pokollal bűnnel háborít, te ne- 
ued minket ßabadit.

Szabaditz minden gonofttol, meg őrizz veßedelem- 
tól minnyaian órőc halaitól, mi halalunknac ideién, min 
két ackoron vigaßtaly, bodogoc közibe ßamlaly,te hoz
zád minket be fogadgy.

Halyd meg atáync vallafunkot, enged meg könyőrge 
sűnget, az hitben éröfits minket, hogy mi kgtfegben ne

efsűnc
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eísűnc, fogadafodban bizhafsunc, nagy vígan enekelhes- 
sűnc, ament teneked mondthaíTunc.

VGYAN AI ÓNRÓL
MI atyánc ki vagy mennyekben, te fiaijd Sűkfegűnk 

ben hozzád kiáltanc ezt teliben, hiSSűc meg halgatz ker
tünkben, mert atyaij kegyeffegben, vagy hatalmas 
iílenfegben.

Szentólteflec te Sent neued, az az efmeriűnc meg té
ged, adgy mi nekűnc igaz hitet, hitnec ielét io életet, 
bennűnc lakozzgc Sent lelked, tifztelteflgtc iílenfeged.

Iőijón hozzánc te orSagod, kedues Euangeliomod, 
iduőzitó Sent Chriílufod, kiben őróc bodogfagod, ad- 
gyad te Sent aiandekod, ördögtől veddel orSagod.

Legyen te Sent akaratod, tarthafluc paranfolatod, 
mint mennyeij Sent vduarod, tellyeíiti akaratod, mies 
tehefsűc mondafod, el Senuethefsűc oílorod.

Minden napi kenyerűnket, minden teíli Sűkfegűn- 
ket, hyu Solgat io faiedelmet, eggyefleget, bekeííeget, 
io házas tarfot beűfeget, adgyad nekűnc ma ézekét.

Es boczáfd meg bűneinket, mint ellenűnc vét^tek- 
nec. mi meg boczáttyuc bűnöket, ki éröfitfe hitűnket, es 
batorittya lelkűnket, hogy te is meg hattad bűnünket.

Ne vigy minket kifertetben, teílnec órgödnec tőré
ben, ez világ dihőfíegében kgtfegben erötléfegbé, hittet— 
lenfegnec bűnében, ne hadgy el veSnűnc ézekben.

Szaba-
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Szabadíts minket gonoíltol, őrdógnec czalardfagatol, 
harhozattol hamifíagtol rabfagtol dóghalaltol, korfag- 
tol haborufagtol, mind tefhi lelki gonoßtol.

Mert te vagy hatalmas Iften, vralkodo óróc lilén., 
kegyes es irgalmas lilén, ki minket kónyórgesűnkben, 
meg halgattal, ílűkfegűnkben, azért bizuán mondgyuc 
Amen.

A5 IDVŐSSEGNEC IGAX

T vtárol, Kegyelmez meg notaiara.
Anuly meg te az vton el menni, mellyen kelly be 
mennyorílagban menni, es az vton kin el be kelly 

menni, az az Chriílus által kelly be menni.
Bizonfagual ezt (lent Mathg iria, hogy az Chriílus 

teuólgóknec vta, kic akariác ez vtat nyomnia, es lilén— 
nec békédét hallania.

En vagyoc vt mint mondgya áz lilén, iduőflegré 
való bizony Iften, az ChriíluíTal bizony óróc lilén, egye
temben az ílent lelec lilén.

En általam valaki be megyen, diczófegnec nyodo- 
kara megyen, de valaki más vton be megyen, kárhozat
nak torkában be megyen.

Ez bg menéíl neuezic az irasban, kic nem biznac czac 
áz egy Chriítusban, íem iílennec eggyetlen egy íiaban. 
hanem egyeb idegen baluanyokban.

Baluánt imád ki bizic emberben, reménfeget helheti 
érdemben, iduóífegét czelekódetiben, es mind azoc kic 
biznac az kentekben. Y Onnen



Ónnen magát igerté igeiében hol azt mondgya ßent 
Dauid kónyuébé, hy engemet minden ßükfegedben, 
meg halgatlac te igaz hitetben.

Mert tudgyad en byzony lilén vagyoc, embereknec 
remenfegé vagyoc, bánkodóknac vigaíttaloia vagyoc, 
Seregeknec igaz zaßloia vágyoc.

Ne nezzed te ember bűnös voltod, czac te nezzed 
Chriílus Iefufodat, es az te fel tamaßto zaßlodat, ki vi- 
feli teneked vtadot.

Reméfeget ne váriunc fenkitól, hanem czac az egy 
Iefus Chriíluílol, ki meg mentőt minket az bűnöktől, po
kolbeli őrdegnec torkától.

Iarullyunc mi azertá Chriítushoz, atya iítennec eg- 
gyetlen egy fiához, téuelgőknec bizonyos vtához kefer- 
góknec vigaíkaloiahoz:

Engeíitellye meg nekűnc atyánkot, hogy minekűnc 
adgya ßent malaíkyát, ki vifellye mi nekűnc zafdonkot, 
es meg nyifía mi nekűnc az kápát.

DiczerteíTgc az atya vriílé, diczerteífgc az fiú vriften, 
diczertefígc á ßent lelec lilén, ßent haromfág egy bi
zony őrőc lilén.

AIONROL A SALVE

I mater notaraia.
Madunc mi teged ßent haromfag, kiben femmi nem 
lehet hamiíiág, hanem czac a íient őrőc igafság, feget- 

fegré bizony nagy gazdagfág.
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Te vagy Atya fiú es í?ent lelec, haro femely de egy 

igaz lilén, fogyatkozás nalad femmi nintlen, bizoda- 
lom ha benned nagy leßen.

Imadunc mi teged atya lilén, fiad által kónyórgűnc 
ßüntelen, hogy ßent lelked ßiuenkben tellyes legyen, 
érófíeckg minket hitben tegyen.

Hitetlenig nagy vagion emberekben, fogyátkozás 
ßertelen erkólczókben, ragalmazas ßantalan ó nyeluók- 
ben, kic az hitek űldózit életékben.

Teged, véfóűnc vriíten tanufagul, igaz í?ámot hogy 
te vegy mind azoktul, kic nem félnec az óróc kárhozat- 
tul, lelkóc ellen irtoznac az igaztul.

Ha igazan akariak ítélni, es éhekben iobban óc ezt 
venni, meg kellene ez hittel elegedni, tellyes ífiuel Chri- 
ílushoz ragazkodni.

Nintfen nekűnc hitnelkűl iduófsegűnc, ményoríiág- 
ban más által bizony vtunc, azért femmi dologban nem 
biztatunc, az életből hogy mi kine vettefsűnc.

Folyamiuc már minnya ián iftenűnkhez, bekefegré 
Chriílusban vigyen minket, iamborfagra forditfa éle
tűnket, mennyorßagra vifellye mi vtunkat.

AS IGÁI HIT ÁLTÁL VALÓ ID-

Muözűlefnec modgyarol Ecelix namque notaiara. 
Inden embernec illic ezt meg tudni, es ffiuében é- 
róífen ezt vgv hinni, menyorßagnac kapuiat meg

Y ij nem
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nem nyílni, czac azoknac kic iftenben tudnac bízni.

Az hitnelkűl fenki nem iduózűlhet, mint az virág 
napnelkűl nem zőldűlhet, vétkeiből ki fenki nem fefelhet 
oruofíagot Ckriítusban ki nem lelhet.

Tanuld meg moll mi legyen, az te hitód, íduőífegré 
való bizony vtád, ne keueffedamaz őt bolond Rűzet, kic 
meg hallác hogy igen kefén kóltec.

Tudnod kel hoy Ifién egy állattyaban, es hogy há
rom legyen ó Remelyeben, atya fiú Rent lelec neuezet- 
ben, mint mi keppen oluaífuc az Credóban.

Hazneheznec tettzic ez efmeretré, ne reítellyed at iráít 
ved élédben, az meg tanít mennyiré lgpiél el b§, mert 
igazra tanitnac es enekben.

Iítennec el végezet akarattya, fenkinec ó nem akar 
leni atya, iduóífeggt mafmodonki forgattya, az irazban 
hogy nem mint ó meghatta.

A Rent irás az vtat meg mutattya, atya ifién az ég
ből kiáltya, Chriftus Iefus bűnóknec boczanattyá, es 
hogy czac ó bűnóknec áldozattya.

Sokan leßnec meg lattyuc ítéletkor, kic el veßnec 
miképpen főidről az por, iduóífegekhez kic nem lattac 
ackor, mikoron mgg iol rakua nem volt az kar.

De vöd élő regéten mit fogattál, kereßt víznél ifien- 
nec mit feleltél, bűneidből mikoron ki tiRtultál, iambor- 
fagrá mikoron te eskűttél,

Eskefedet laífad hogy meg ne rontfad, ez egy hitet
laífad



laflad hogy meg ne feyczed, iamborfaguál mindenkor 
ki ielentfed, es io fanac gyűmólczét teremtfed.

, e

V ennéd ember éhedben magadot, hadnád el már 
faytalan bűneidet, tanulnád az ifteni iáborfagot, atyád
fiához való Berelmedet.

Azt lafd meg czac mit Ifién tóled keuan, az egy hi
tet es igaz Beretetet, atyádfiahoz való í?er elmedet, mert 
czac ez kettó az nagy parantfolat.

lay azoknac kic Binnel kereßtyenec, fém nagy vrat 
fém papot ki nem véBec femparaßtot fern femmi Ber- 
zeteket, kic fittekben igazán el nem lépnec.

FohaBkodgyunc már vagy moft czac iftenhez, Chri- 
ftus által keriűc mi moft ótet, otalmazza nyomorult or- 
Bagunkot, iduőffegré vifelye mi vtunkot.

A S5ENT HAROMSAGNAC
való kónyőrges:

I Duőz légy óróc vriften, ki vág; foghatatlan, fólfggben 
" a z  mennyeij nagy diczófggben, angyaloknac nag örö
mökben, es diczeretekben.

Iduóz légy Bentfeges atyánc, ki kegyeiken tekéntél 
reánc, óröc halaira kik méltók valác, hogy vétkezőt mi 
első atánc, kitol mind Barmazánc,

Tóled azért el nem vetél, de minket oly igen kere
téi, hog Bent fiadnac nem engedél, ez világra kit értűnc 
kűldél, kiuel hozzád Berzél.

Kónyórűly kerűnc mi raytunc, Bent igédét adgyad
Y iij érte-

DICIERETEC. 1 6 9



értenúnc, honnan teged meg efmerhefsűnk, órócké hog 
veled élhefsűnc es őruendezhefsűnc.

Iduőz légy vr Iefus Chiílus, es mi eggietlen egy 
meg valtonc mi életűnc es kózbé iaronc, Hent atyád élót 
egy HoHolónc, es egy bizodalmunc.

Ki Hent atyádnac engedél, erettűnc hog tóle le műéi, 
az nagy fogfagbol el ki mentél, értünk mert mindent el 
Henuedél végré meg óletél.

Tekents meg édes meflerűnc, ne adgy bűnnek miá 
el veHnűnc, Hét hitedet éróüts bennűnc, hoc neked min
denben engedhefsűnc, es benned bizhaííunc.

Mert mi czac tetóled fűggűnc, azért czac teneked 
kónyórgűnc, hogy életűnkben légy mi velűnc, es czac te 
tóled viíeltefsűnc, el ne teuelegyűnc.

Adgy igaz feiedelmeket, es kereHtyen boltz tanito- 
kot, kic hirdeflec akaratodot, es hozzánc való nagy ked- 
uedet iagalmaíTagodot.

Iduózlegy (lent lelec lilén, ki atya fiuual vagy egy 
lilén, egyetemben egy diczeretben, egy akaratban es 
Hentfegben, es egy diczófggben.

Iduózlegy árúak nac attya, ózuegyeknec kegyes bi- 
raia, téuelgóknec igazgatoiá, Homorú Hiueknec biztato- 
ia, es vigaßtaloia.

Bátoríts minket, hitűnkbe, adgy Heretetet mi Hiuűnk 
ben, tarcz meg mind végiglen ézekben, hogy halálunk- 
nac ideiében, ne efsűnc kgtfegben.

1 7 0  SIENTEGYHAIBELI.

De



De mehefsűnc az életré, hol atya iftennec fólfege, es 
az fiunac diczőfegé diczertetic veled egyetemben órók 
kőn órócké.

DIC5ERETEC. 1 7 1

A KERESZTYEN IGAZ HITNEC

A formaia, az Aue fűit notaiara.
X ki akar iduózűlni, életét kel iobbitani, az (lent hi
tet meg tanulni es gyűmóltsét meg matatni. 

Kétfggnélkűl kárhozattya, ki életét nem iobbittya, es 
az hitet meg nem tartya, ha gyűmólczét nem mutattya 

Eletnec meg iobbitáfa, (lent igédnec halgatáfa, es ó 
neki meg tartafa, íliuűnkben meg maradafa.

Az ki tanít igaz hitre, es as bodoc reménfegre, esaz 
lelki bekefíegré, lilén bgli nagy órómré.

Hituel Bizunc egy iílenben, kit hiílűnc három í?e- 
mélybé, atya fiú (lent leiekbe, meg fóghatatlan fólfggben 

Atya íílent bizony hidílűc, lenni nekűnc teremtőnk- 
nec, mindeben fegitfegűnknec, irgalmas gond vife- 
lőnknec.

Iefus Chriftus mi meg valtonc, karhozattol ílabady- 
tonc, ez kegyelmes otalmazonc, atya iftennél íloílolonc.

Az Bent lelec bőlc tanitonc, iduőíTegré igazgatonc, 
bánátinkban vigadtalonc, lelkűnkben meg vidamitonc 

Acki akar iduózűlni, kel iftenröl igy érteni, öt állat
ban egynec hinni, három demelyben tidtelni.

Ez hit télien ílgpfegefíe, vriíten élőt kedueflg, lelkűnk 
ben, bekefegeíTg, mennyorílagban órőkőííg.

Ez
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Ez hit kiben vralkodic, az teil ellen tufakodic, min

den iora igyekezic, kent dolkokat czelekőkic.
Kic bűnökben meg maradnac, az (lent hittói el ka- 

kadnac, kgtfegnelkűl el karboznac, mert óc órdegnec kol 
galnac,

Mindenneckel életiben, meg maradni igaz hitben, 
atya fiú kereteiben, hogy legyűnc lilén keduében.

Kinec legyen az tikteífgg, mind óróckg az diczófgg, 
ö tőle nekűnc bekeíTeg, es atyaij kegyelmefleg.

AKERESITYEN IGÁI
hitnéc vallafarol.

I hikűnc az eg iílenben, mennéc fóldnec es á béne 
valoknac teremtőiébé, ki fiaiua minket valaktot, 

ó téliünkről es lelkűnkről mindenkoron gondot vifel, 
mint edes atya fiaijrol, femmi azért nekűnc nem árthat 
akarattyanelkűl, mert mindenec vannac az mi iíle- 
nűnknec nagy hatalmában.

Mi hikűnc Iefus Chriftusban, az ó kent fiaban es mi 
vrukban, ki az Atya iftenuel egy lilén: es ki őröktől 
fogua volt kűz Mariatol kűletgc, á kerekt fán értűnc 
áldozfc, pokolra kalla kabadulafunkért, es halottaiból 
fel tamada iduóífegűnkért, kit mi várűnc az keletre.

Mi hikűnc kent lelec iílenben, ki az atya es á fiú 
iflenuel egy lilén, nyomorultaknak vigaktaloia ó min
ket vifel igazgat, biztat keret es meg kentei, viuén Chri-

ítufnac



DICIERETEC. 173

ilufnacßent gyűletkózetiben, hol nekűnc meg boczattat- 
nac minden bűneinc Chriílufert, kiuel ez moílani teil— 
nec fel damadáfa vtan órócké élűnc,

AIONROL AI O KEGYES
Bűz Maria notaiara,H IBűnc mint egy iftenben, mindenható atyaban, 

mennec főldnec es engernec, es minden állatok— 
nac teremtóiében, ki reánc oly nagy gondot vifel, vgy 
mint Berelmes fiarijra, bűnünkben hogy el ne veBnénc 
egy fianac nem engede értűnc adá ót nagy kénra, hogy 
általa iduózűlnénc: ez atte hited kereBtyen ember, láfd 
hogy hiúén meg őrizzed.

HiBűnc es Iefus Chriítusban, atya iflennec Bent fiá
ban nekűnc pedic egy vrunkban, ki fogantatgc Bent le
iektől, Bűletec es fűz Mariatol, kénzatgc ó Pilatoílol, meg 
hala el temettetgc, fel tamada menybe méné, onnan le
iben el iúuendó az vtolfo iteletré: akkor leBen minden 
embernec hiti Berint fizetéfe.

HiBűnc es Bent leiekben, nyomorultaknac vigaBta- 
loiában, ki fiuual eg es atyáual, ki Bolt az Prophetác által, 
hiBűnc egy kereBtyeni fereget, Benteknec es egyeífe- 
gét, bűneinknec boczanattyat, iílentól czac Chriílus ál
tál, kit igeré Abrahámnac es az ó fiaijnac: hiBBűc teli
nek fel tamadafát, es az óróc bodogfagot.

X MAS



MAS AVE GERARCIA NOTA IARA

AS kereßtyenfegben igaz vallás az hitben, hog hig- 
gyűnc egy iftenben, atya fiú es ßent leiekben, men 
nec főldnec tengernec ó teremtőiében.

Hißünc az Chriftusban, iftennec egy fiaban, mi ke
gyes, ßoßolonkbä, iduűzitő Iefus Chrifiusbá, kit Adam- 
nac igeré az paradiczomban.

Gabriel Archangyal Nazaretbe kűldetéc, ä ßüz meg 
gyűmőlcózéc, ßent leiektől terhebe éfgc, io hir nekűnc 
mondatéc, hogy meg valtónc íiűletéc.

Betlehemben íiűletéc, angyaloc meg ielentéc, paß- 
toroknac hirdetgc, hog vr Chriftus nekűnc ßületgc, nag 
orom hirdetgc, iduóífgg meg adatgc.

Iaßolbä fekűuéc az paßtoroc meg lőléc az angyaloc 
diczérek, diczőfgget ott meg ielentgc, bekefgg io akarat 
főidre hirdettetgc.

Az Chriftus ként valla, ä kereßt fan meg hala, ő ßent 
véré ki omla, mi halalunc ottan meg romla, harmad 
nap fel tamadá, minket meg igazita.

Mennyegben fel méné az őrőc diczőfegben, ott ne
kűnc helyet íierzé el iűuendő az keletre, ott meg fűzet 
mindenec ki mint érdemiette.

Hißec ßent leiekben, vigaßtalo iftenben, hißem az 
ßent egyhazat, hißem en az őrőc életet, es hittel bátorí
tom az en életemet.

Hißem az holt teftnec teliben fel tamadafat, hißem
Az
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az diczófeget hißem en az órőc életet, es hituel bátorí
tom minden életemet.
I  IMPLORATIO SPIRITVS S.

ER mi keriűc ßent lelkót, véle óíluén az igaz hitót, 
mikor ez világból ki mulunc, áldot Ifié otalmaz min

ket minden gonoßtol, Iefus irgalmaz.
O igaz vilagoság, taníts miket az igaífagrá, hitetlen- 

fegűnket haggyuc hatra, legyen az vrifténec ßet aka- 
rattya, Iefus irgalmaz.

Nagy irgalmafíagodbol, hozzánc való nagy kérel
medből, Chriíluíl alá kűldéd az magas menyből, min
ket meg kabaditál ellenfegúnktól, Iefus irgalmaz.

No azért kereßtyenec, hálát adgyunc az vriftennec, 
mondgyunc mind ellene mi bűneinknec, legyűnc óróc 
fiaij az vriftennec, Iefus irgalmaz.

Ne hagy minket vriften, teuélgenűnc ä fetetfegben, 
de taníts meg minket az igaz hitre, valhafluc iduóífe- 
gűnkgt, mar czac te benned, Iefus irgalmaz.

Hála neked atya vriften, es fiadnac Iefus Chriftufnac 
es az vigaßtalo ßent leleknec, kinek ßentelefebol mi hi- 
uatatunc, főttig ßenteknec.

Diczórteífgc ßent harofág, es az bizony óróc iftéfgg, ki 
ßent lelec által az ßent irasbol, meg ielentg ó minekűnc 
az igaz hitet, Iefus irgalmaz.
T  VGYAN AS ÓNRÓL.
I ER mi keriűnc ßent lelket, vélé óf?ué az igaz hitet,

2 ij mikor
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mikor ez világból ki mulunc áldot lilén otalmaz min
ket minden gonoBtul, irgalmazz nekűnc.

Te igaz vilagoíTag, tanks miket vrunc Chriílufnac 
igaz efmeretiré, mely minket bizonyai, iduözit es óróc 
halaitól meg ment, irgalmazz nekűnc.

Nemz mi bennűnc Chriftusban való, hitet mellyel 
hihefsűc, Criíluíl bűnösökért meg holtnac lenni, mert 
minden azt ki ezthiédi bizony iduözűl,irgalmaz nekűnc.

Nyomorufaginkban légy, mi biztatónc es érűfsitönc 
hogy halalunknac ideién mi meg gyözhefsűc, az ördögöt 
es nagy örőmuel ki mullyunc, irgalmaz nekűnc.

T  AS SSENT HÁROMSÁGRÓL.
I Er diczeriűc min dny a ián vrűkat, az atya vriílét, neki 

adgyunc nag halakat, mint mi kegyes atyanknac, mert 
ö minket Bemelyeré, teremté, ékeüté, vifeli nekűnc nagy 
gundunkat mit fiaijnac, azért mi tiBtellyűc es fel magaB- 
tallyuc, möduán legyen nag tiBteflgg nehed áldot vriílé.

Ier diczeriűc az vr Iefus Chriíluíl, atya iílennecrfiát, 
Marianae Bgp Bűlóttgt, az mi iduózitönket, mert ó ér- 
tűnc öltözge emberi abrazatban, Berete minket es meg 
mofa ö Bent véréuel, azért enekellyűnc, ötét magaBtal- 
uán, nagy hatalom es diczöfgg az mennyeij kiralnac: 

Ier diczeriűc az Bent lelec ifiét, kt atyaual fiuual min
denkoron egy ferfegbé egyembé diczertetic, biztat min
ket es meg Bentel mennyeij á iandeckal, annac okáért kér 
iűc ötét mint iftenűnket, iöuel Bent lelec lilén vilagoíits 
Bitiünket hog vrunknak Bét igeiét hallafluc es erthefsűc.



Vigaßtallyad ßent lelec ßiuünket es fomoru lelkűn
ket, taníts minket az Chriflufnac igaz efmerétiré, vy ie- 
czad meg lelkűnket hitben es ßeretetben, mikoron kez- 
dűnc es világból el haza menni, éróüts meg minket min 
den gonoß ellen, hogy lelkűnket meg adhafluc vígan az 
mi vrunknac.

DE FIDVTIA IN DEVM

S tanús femmit ne bankoggyál.
Egitfeggel hyiuc az menybeli iílent, hog minket ne 
hadgyonc nyomorufag inkban, batoritfon minket az 

ó ßent lelkéuel, tauol iarvion tőlünk az nagy hitetlenfeg.
Parantfola lilén nyomorufag inkban, hogy czac ótet 

hy iuc hitből fegitfegré, iruán háttá nekűnc ßent Dauid 
kőnyuében, fenkinec nem illic róla kételkedni.

De az hitetlen ßiü mindenkor gondollya, hogy el fe- 
letkőzőt róla vriflen, es hogy ő tőié meßße el tauozot, 
nem varhat ő tőié menyből fegetfeget.

Szűkfgg azért hinni minden nyomorultnac, hog lilén 
ßemeij menyből reya neznec, es ki menti őtet minden 
nyauályaből, de határt ne veífen ő fegitfegenec,

Iofgph patriarchát Egvptom orcákban, kgt eßten- 
deig ott tartac fogfagban, onnét lilén őtet el ki ßabadi- 
ta, Egyptom orßagban feiedelmg téug.

Dauid paßtor vala de nag czuda keppen,őtet fel va- 
laßtd király felfegré, es mind holtáig Ion neki otolma, 
mert iílenben vala neki bizodalma.

X iij
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Minket is nem hagy el az felfeges Klen, mertigéréti- 

uel ó magát kötelezte, czac vefsűc ő benné mi remenfe- 
gunket ez világon leßen mi kegyelmes atyánc.

Iufson iol éíiűnkben ßent Peter mondáfa, holo ó azt 
irya eggyc leuélében, hieben veífetec ßorgalmatoifag- 
tokat, mert ö neki vagion mi rolunc nagy gondgya.

Chriftus azt mondgya Euangeliomban, hogy é- 
tűnkről itunkrol es ruházatunkról, nekűnc ne legyen ßor 
galmatoflag árol, hanem kiualtkeppen lilén orßagarol.

Azért adgyon nekűnc lilén igaz hitet, ßiuünkbol ki 
vefsé nag hitetlenfeget, ßomörüfaginkban vigaßtallyon 
minket, halalunc oraián legyen mi melletűnc.

Ldot legyen mind órócké az atya lilén,diczértefíec
magaíTagban az hu lilén, egyetemben vigaßtalo 

ßent lelec vriílen.
Nem titkolá az órőc lilén kegyelmes akarattyát, alá 

kűldg mennyorßägbol áldot ßent fiát, ki áiandgknel kűl 
hirdetg bűnűnknec boczanattyát.

Diczeretes ßüz le iannac áldot ßet méhgben, el le ßal 
la fel óltőzgc az emberi teliben, kilentz holnapig vifelte- 
tpc ßüz le iannac méhgben,

Regi nagy időben Abrahamnac meg igertetgk, ßet 
lelec által az Prophetác bizonnyál hirdetne, az idő reia 
teluén lilén es embér ßüz Mariatol ßületge.

ANDREAS BATmNVS

Ez



Ez meg ielengc Rent Pal iria nem az mi érdeműnk
ből, es femmi nemó igaflagos czelekedetinkból, de czac 
tulaydon ó irgalmas kegyelmeflegéból.

Az Rgp Iefus ideie Rerint fel neuekőd§c, Rent Ianof- 
tol az Iordán vízben meg kereRtelkedgc, magas méyből 
az atya iftentól illven Rózát adatgc.

Szerelmes fiam ez ennekem, ótet halgaflatoc, Chri- 
ftus vrunc kiált iőiétec hozzám, kic Romiuhoztoc, kic en 
bennem hiRnec őróc halált foha nem koftolnac.

Bodogoc azoc az emberec kic iftentól tanulnac, kic 
emberekben es czelekódetőkben biznyia nem akarnac, 
de czac tulaydon ó irgalmas kegyelmefíegében.

Az igaz hitnec tiRta gyűmóltfe vagyon az Reretet- 
ben,kinec általa czelekednűnc kell az Rent reméfegben, 
igaznac vallyad Iefus vronkot minden igeretiben.

Tekents reánc mi nemes teremtőnc kegyes Reme
iddel, mert minket meg váltál őrdógnec márkából drá
ga Rent véreddel kezed lábád átal véretuén kémény 
vas Regeckel.

Iduózits minket mi nag igaífagunc az te igaz hited
ben, mi Riuűnket geriezd fel immár az Rent remenfeg- 
ben, ki atya iftentól mi közbe iaronc vagy minden Rűk- 
fegűnkben.

Szűkfgg nekűnc kereRtyeneknec az kereRtet vifel- 
nűnc, nyomorufagnac kémény poharit ez világon kof- 
tolnunc, holtunc vtan mind őrócké vélé vigadoznunc.

Ifién
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lilén által Bent Pál azt mondgya eggyc irafaban, 
valakié kiuannac kegyeiken élni Chriítus Iefusban, ha- 
burufagot nagiot Benuednec itt ez világon.

Nem Ballot foha embernec Nmében fém gondolat- 
tyaban, mellyeket azoknac éló lilén Berzett az ó orBaga- 
ban, kic ótet kóuétic az igaz hitnec érós vallafaban.

Vedd éBedbén emberi állat iílennec beBedgt, érde- 
műnknelkúl hozzánc való nagy Beretetit, bizonnyal hid- 
gyed hogy meg adgya az ó igeretit.

Soha fenki az tórueny tartásból nem iduózűlhet vala, 
es foha fenki az parantfolatot meg nem tarthattya vala, 
mert ki eggyket meg nem tarttya vala, mind meg Be- 
gi vala.

Kónyórűluen mi raytunc, az óróc lilén le tekinté Be 
kiből, el lé Balla ez fóldnec Binéré Bent attya kebeléből 
hogy ki menten? az ó iuhaijt az tóruénnec kőteléből.

Azt iz paranfolatot b? Borétá iíleni Beretetben, ma- 
fodicat atyafiuij egy más Beretetben, mind az tórueny 
es az Prophetác fűgnec az Beretetben.

Szomiuhozgc faradoza ghfeget Béuedé, tóuis koronát 
oílorokat nagy kénokat Benuede, ézeknec vtanna mi 
érettűnc keménny halált Benuedé.

Szeretetból meg mofogata draga Bent véréuel, vállá
ra fel vön az akolban b? vin éróíituén az hitben, kic ó 
benne hiBnec azoc nintfenec az tóruénnec kőtelében.

Ott meg győz? az óróc halált Bent halálaual harmad
napon
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napon fel tamada nagy diadalmaual, menyekben men
üén moft vralkodic az ó íZent attyaual.

Vallyuc azer kereíZtyenek meg feíZűlt iftent, hogy 
ki nekűnc engeíZtellye az atya iftent, holtunc vtan meg 
mutaífa nekűnc az iftent.

Életűnkbe ez világban meg otalmazzon, az órdógtól 
minden goníZtol meg ÍZabaditfon, holtunc vtan men- 
nyoríZagban meg koronázzon.

Ezt ÍZerzett§c kintfes Kaífaban nem régi időbe, ízüle
tet vtan mikor irnanak enni időben, kis Karaczon után 
ézert őt íZaz az harmints időben.

CAVSE RECITANTVR FLAGEL-
li, quibus Deustotam vngariam ä multis tem

poribus flagelauit.

^SXűkfgg kereíZtyeneknec tudakozni, ifténec dolgairól 
emlékezni, io voltáról nem kel el feletkezni, irgal- 

maífagarol kel értekezni.
Enni kegyeífegét edes atyanknac, tanullyuc meg 

okát foc oítoranac, vefsűc végét már az foc gonoífag- 
nac, kiért oftorát erdemlvűc atyanknac.

Gyakor helyén meg irtác az Prophetác, okát ennec 
mi nekűnc meg mondottác, hogy íZereti ackit meg vgr 
azt írták az kőífeget es érré tanitottác.

Ettől vagion ackit íZeret hogy véri, mert az atya es 
vgyan azont teíZi, ammely fiát bizonyába kereti, az töb
binél gyakortáb fényégéti. a De
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De nem véri‘arrá hogy gyűlólnéié, de hogy ötét 
hozzá tanitanáiá, es kezéhez fiat oktatnaia, akarattyát 
hogy ó neki tenneié.

Igen őrzi lilén az mi lelkünket, mert nem akaria mi 
ne ijedelmünket, ez világgal eggyűt el védésünket azért 
látogat oílorral bennünket.

Noha moílan igen nyomorgat minket, azt akaria 
hogy efmeriűc bűnünket, könyörgéshez ézzel intené 
minket, mert el félettyűk fokfor iílenűnket.

O próbálni akar ezzel hitűnkben, hog meg lafía mint 
bizunc mi ó benné, remenfegűnc vagon§ nálánál töb
ben, az tűz által proballia meg éltünkben.

Sokdor lilén embereket bűntettet tanuíagért, fokát 
oíloroztatott: kiuel mafnac ó azzal példát adott, hogy mi 
tgriűnc moil azért vérettetett.

Gyűlölte ő mind örőcké azokat, az nagy lilén bédé— 
de vtalokát, poganyoknac az mi edes hazánkat, ezertadá 
kézekben ordagunkat.

Raytunc éfet nagy foc nyomorufagot, bekeífeggel 
denuedgyűc é foc oílort, hidgyűnc mi meg iűuendó 
keletet, mikor lilén koronázza az hitöt.

Ezt regulta im deműnkel iol lattyuc, az igaznac itt 
nints helyé iol tudgyuc, az hamifnac élömentet im lat
tyuc, ezert az itéló birot el váriuc.

Győzödelmec ott leden igafagnac, ez vilagő kik czac 
nyomorogtanac, degyen fegec leden az hamiífaknac, ez 
világon kic czac vralkotanac. O mely
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O mely nagy orom volna ez mi nekűnc,hogy azl- 

ílen kegyes atyanc mi nekúnc, oftoroz czac hogy hozza- 
ia haiollyunc, nem azért hogy mi tóié el futamiunc.

Rolunc mert azt mondgya nagy ílerelmeben,ha of- 
torozlac vgy mond haragomban, meg fel véíllec én ir- 
galmafíagomban, reíleíitlec őrőc diczófpgemben.

Ily dereimét iftennec ha gondolnoc, ammit gyűlöl 
bizonyba el hadnoc, hitűnket egyebbe foha nem vet- 
nőc, iduóíTegűnc ki legyen ha efmernóc.

e
O mi reánc mind órócke nem haragílic, azt vélede 

hogy immár czac feddózic, iduóflegűnkré bizony igye- 
kózic, bűneinkről többe nem emlekezic.

Segétfeget adgyon ezt hogy hihefsűk, oílorát hogy 
iora magyarazhafluc, kegyefíegét keriűc mi hogy hi- 
hefsűc, ez világon éltig őt ílolgalhaíTuk.

Ez igékben iftennek oílorának, oka vagion minden 
nyomorufagnak, kegyeííegé innen tettzik atyánknak 
kiért diczőífgg legyen (lent fianac.

HALÓT TEMETÉSRŐL

E valo enekec.
Mlek ezzűnk mi keref?tyen népec, hog meg hallyunc 
téliünkben vétkűnknec, vy életet vifellyűnc hitűnk- 

nec, ki muláfat váriuc mi lelkűnknec.
Az (lent írás vigaztal bennünket, ne győtóriűc (kan

télén téliünket, ne űrattuc vgy az halottakot, mint po- 
ganyoc regen poganyokot.

a ij Hid-



Hidgyűc Iefuít érettűnc hogy meg holt, fel táma
dót vgy mint meg monta volt, azonkeppen á bűnnec ki 
meg holt, vy életré Chriítuflal ez fel kűlt.

Mint Adamban mindnyaian meg holtunc, az Chri- 
ítusban vgian meg éledűnc, mert az Chriítus első tama- 
dafunc, ó vtanna mijs fel tamadunc.

Chriítus lé Sál magas mennyorSágbol, Sent attvá- 
nec parantfolattyábol, mint mennyeij ioSágoc az égból, 
diczértetic angyaloc Sauábol.

Kic Chriftusban hit által nyugoSnac, lég élőkor azoc 
fel tamadnac, éléiben vitetűnc vrunknac, nagy hirtelen 
mihelt el ragatatunk

Az vr Chriítus orSagát ayanlya, Sent attyánac azt 
mikoron adgya, ellenfegét hogy mind meg birandgya, 
es hatalmaífagát el rontandgya.

KereStyenek mind fel ferkényetec, meg lafsátoc hog 
ne vétkezzétek, Sent irafra igenfieífetec, hogy ne legyen 
hit kiuől élettóc.

Ha vifeltűc Adamnac abrazattyát, Chriítufnak is 
visellyűc abrazattyat, es teít es ver az Iíten orSagát, nem 
birhattya femmi vigafagát.

Fel tamadunc minnyaian keletkor, de nem mind el 
változtatunc ackor, az iítennél léSűnc mi mindenkor, ez 
igékre nézzűnc mi mindenkor.

Ez igékét a nagy Sent Pal irta, hitetlenec ellen ta- 
maStotta, tanulfagra mindennec ki adta, kiből nekűnc 
oromét tamaßta. Diczér-
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Diczértefígc az atya vriften, ő igéié az fiú vriften, 
egyetemben ßent lélec vrifien, íknt háromfag egy bi
zony vrifien.

VGYAN AiONROL A CON-
ditor alme notaiara.

Dgy iduófleges ki muláft, vriften es el nyugouáft, 
teftűnc ßerint io meg haláft, mTd holtig adgy igaz

valláft.
Nints itt lakozó varafunc, de ióuendóket kiuánunc, 

óróc eletet czac váriunc, ez remenfggben ki mullyunc.
De földón ollyan életűnc, miként az virág kic nézűnc 

el valtozic mi életűnc, koporfoban bg tétetűnc
Rothadandó teil enéí?ic, főldg efmeg el változic, lel- 

kűnc iftenben nyugoßic, míg ez világ el végezic.
Ertelműnc nlts ebből nekűnc, mikor végezic eletűnc, 

Chriftuftol azért intetűnc, hogy midékor kéf?ec legyűnc
Azért tellyes kéílűletuel, variűc Chriftuft igaz hit— 

uel, hogy ki mullyunc nagy őrőmuel, be meheflunc 
bólcz ßüzeckel.

Senki magát el ne bízza, lelkét iftennec aianlya, nag 
bizodalomual vallya, hogy Chriftuft ez teliben lattya

De nagy diczőfegec leßen, hiueknec az keleten, hog 
fel tamadnac ez teliben, lefmec az óróc életben.

Ezen teliben fel tamadunc, ézen kezuel labual állunc 
Chriftufnac ackor vduarluuc, régi kenteket meg lattunc

a iij Sem-
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Semmi faratfág teltünkben, de mint az nap fényes 
leí?é, neheífegűnc ott neleßen, de nag gyorfafagba leden

Iíténec kegyelmes dauá, hiueket ackor be hyia, erők
ké való ordagra, az angyali tarfafagrá.

Iftennel órócké lédűnc, tetteitől lelkűitől élűnc, mind 
órócké ott őrólűnc, kit moít ki nem ielenthetűnc.

Diczertefsél atya Iíten, te dent fiaddal mennyegben, 
dent leleckel egyetemben, őrőckőn őrőcké, Amen.

SIENTEGYHA5BELL

AXONROL.
I ER temefsuc el ez teltet, kiről ne legyen kgtfegűnk, 

■^hogy az keletnek napián, fel nem tamadna igazán.
Főid és az főidből való ő, főldg vidontag leiendő, de 

főidből ifmeg fel tamad, vrnac kürtit mikor hallya.
Az ő lelke őrőcké él, az más világon iítennél, ki dent 

fianak altala, őtet bűnből meg váltotta.
Az ő nagy nyaualaífaga, iutott immár bodogfagra, 

viselté Chriítus igaiát, az halál neki nem árthat.
Lelke czendeífegben nyudic, telté á főidben aludic, 

onnan itelet napiára, fel tamad nagy vigaíTagra.
Itt volt ő nagy felelemben, de ott leden czendeífeg- 

ben, őrőcké való őrömben, es hátalmas fényeífegben.
Ier hadgyuc itt őt alunni, Chriítus Iefusban nyugod

ni, es (forgalmaikon vigyazzunc, mert nekünk is meg kel 
halnunc.

Érré Chriítus adgyon érőt, ki véréuel miket ki vőtt, 
az védedelmes pokolbol, es az véghetetlen kénből.



e

O mi tólűnc diczerteífgc, órőcké magafttaltafígc, 
egyetemben az atyáual, es ßent lelek vriílenuel.

A m a s  a s o n  n o t a r a .
S Iílennec io voltáról, emiekezzűnc mondafarol, 
roluc god vifeleferól, értsűnc mit mod halálunkról 

Az Efaias Propheta, mindeneknec iruán háttá, hogy 
lilén ókét nyugottva, kic meg halnac hogy meg tartya.

Mert ifmeglen fel tamaßtya, érós hituel bizonittya, 
az holtakat hogy fel költi, es orßagaban be vií?i.

Ez czac teßi hogy diczériűc, io voltat el ne félvetyűc 
de sőt inkab magaßtallyuc, kic az fel tamadáíl variuc.

Ezeket nyugodalomban, be küldi agyos hazokban, es 
hadgya hog nag órómbé, ott nyugodgyanac az főidben.

En hiueim mennyetec bg, kaputokat záriatoc be, egy 
keuefg tegyétec bg, hogy haragom ne mennyen bg.

De czac egy keués ideig, léíttec egy ßem pillantafig 
az mig harago el mulic, mind ott nyugodgyatoc addig.

Mert az vrnac nag haragya, mayd meg indul nagy 
éréié, es ez főidőn lakozokra, mayd Hál kémény iteléti.

Kiuel az ő ellenfggit, el véím hitetlenfegért, de meg- 
tartya az ő népét, benne vallo bizodalomért.

Tőbbg az főid az ő vérét, el nem reyti aző teílgt,de 
lilén az ő eletét, ifmeglen meg adgya lelkét.

Nagy vigaífag ez mi nekűnc, mikor főidben temet- 
tetűnc, mert ifmeglen eggyüt lefránc, iílennel mikoron
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iss S5ENTEG YHA5BELI
Az mi meg holt atyankfia, bizonyai iílennec fia, mit 

firunc ha az ó haza, neki czended nyűgodalma.
Az mi dolgunc nyomorufág, az ő dolga czac viga- 

fág, keriűc hog óróc igaflag, légié velűnc (lent haröfág.
Adgyon nekűnc ő (lent lelkét, halalunc vtán orda- 

gát, lathaíTuc nag bodogfagát, őróckón órócké, Amen.

EG dabadultam már en az tefti háláitól, es meg
menekedtem minden nyaualvaimtol, bűntói az 

halaitól az czalárd világtól, az óróc karhozattol.
Lelkemet aianlom az hatalmas iílennec, es teílemet 

hagyom ő annyánac ez fóldnec, ez világot pedig az en 
feleimnec, ez az benne élóknec.

Az tefti halaiból mégyec óróc életré, es meg mond- 
hatatlan, őrómré diczófegré, kit kezdettől fogua á Chri- 
ftuc meg dórzótt az ó benne bizoknac.

Nintfen már hatalma en raytam az órdógnec, ez cza
lárd világnac, fém az kegyetlen bűnnec, mert Chriítus 
el rontá ézeknec hatalmát, az ő (lent haláláual.

Az atya iílennec vagioc en dereimében, az ő dent 
fiaért keduében kegyelmében, rédeífg tótt engem min
den örőckében, az óróc diczófggben.

Diczófgg teneked, óróc atya vriílen, es tidteífgg ne
ked, meg váltó fiú iílen, telly es dent haromfág egy bi
zony iílenfgg, az óróc diczófggben.

MÉGIS A50NR0L.
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AS HALÁLRÓL VALÓ

E emlekeztetés.
Mber emlékezzél az ßomoru halairól, emlékezzél az 
halalnac róuid óraidról: emlékezzél emberi állat in

gyen maid m§g kel halnod.
Ember el voltozic mint az mezei virág, holual reg- 

uel meg viragzic eíluéré el hiruad: emlékezzél emberi.
Mezetelen iöttél az te anyád méhgból, főidből lettél, 

ifmeg ingyen maydan főidé léíkíh Emlékezzél.
Senki azt nem tudgya holot leßen halála, azoráiátaz 

ideiet fenki meg nem tudhattva: Emlékezzél.
Azért vigyázzatoc mint az Chriítus meg mota, mert 

nem tudgyátoc hog ha reguel, auagy eílué leßen: Emié.
Az Chriftus az élet es ő az fel támadás, ackic őtet hit— 

uel variác meg nem czalatkoznac: Emié.
Azért íhakfgg nekűnc ézekről emlekeznúnc, váriuc 

vígan halálunkra az iítennec fiát: Emlékezzél emberi 
állat ingyen mayd meg kel halnod.

M C ANTIO OPTIMA.
Agaßtallac en iílenné,mert meg tartál vraaengem 
nem kéuanád véGedelmen, de akarád inkáb éltem 

Maga vrá ha godolom, vétkeimet ha ßamlalom, 
méltob volngc el kárhozno, hog né tóléd meg tartatnom 

Mert en az te io voltodért, hozzám való f?erelmedert 
boflftiífaggal io tétedért, illetelgc mind ézekért.

b
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El feleytuén hogy teremtél, es világra ekeíitél, okof- 
fagual es Keretéi, mindenekben meg Kenteiéi.

Ez világKa fel neuelél, Kent Kerneddel ram tekintél, 
tiKteflegré engem véuél, mindenekben ekeíitél.

Ki meg nagy ob mind ézeknél, mertézzel nem élege- 
del, ennél nagyob Keretettel, mindenekbe meg Kenteiéi.

El kűldéd te igeretedet, egy Kép Kűzben Kent lelke
det, ielentuén iílenfegedet, hozzanc való Kérelmedet.

Es Kűletéc ez világra, te Kent fiad allattyara, lilén 
léuén von magara, emberi teilet váltfagunkrá.

Minden bűnőm reia véué, czac felfegé magát nez- 
uén, foc kénokat el Kénueduén,végré ertűnc meg őletgc

Mimd ezeket hatra hagyám, es mint mongam meg 
vtállá, foc bűnőkré maga adám, lilén ellen vy iaskodám.

Reiam iűué nagyharagyá, lelkemben meg nyomo
rba, égefegemben meg rontä, nag foc ^eppen oílorozá.

Vgy annyerá el merülje, vétkec mia el rémülje, 
hogy lelkemben el ijedec, az ördögtől kifertetém.

Mikor immár győtretetngm, vétkem mia veKeked- 
n$m, es hog Kinte már el efné, mert háragiát iol ebnere.

Egy kis Kikra bennem valla, mely Kent leiektől iűtt 
vala, lelkembem meg vidameta, kőnyőrgefré felindta.

Az nagy Ifién meg halgata, Kent fiaért nem vtala, 
bűneimért el nem hagya, kegyeífegeiért irgalmaza.

M$g vyiobban ez világra, Kent felfegé engem ada, 
lelkemben meg vijdamita iduőflegré fel tamaKta.

Bűne-
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Bűneimből meg tiíltéta, az órdógtól ßabadita, beteg 
fegból meg gyogita, minden ioual es meg láta.

Kiért neki hálát adok, ez világban míg maradóé, czac 
felfegenec ílolgaloc, mert minden iot tóié vároc.

Ezt hallyatoc kereíltyenec, magatokat órizzetec, az 
nagy iftent ílerefíetec, es haragyatul féllyetec.

Ezt nem azért Írtam néktec, hogy az bűnben merűl- 
lyetec, vág biztatnalac titeket, hog az bűnért el né veíkec 

Mert iob volna nen ílűletni, hogy nem iftent nem 
tiíftelni, io voltáról el feletekezni, (lent igéiét meg vtalni 

Nem io iftent kizergetni, es az dolgot meg koholni 
mig meg térhetz azt gondolni, vay kiczoda iteleti.

Nem léhető el halgatnom, kegyefTgget el titkolnom, 
io voltáról hálát adnom, kéí?erittetem kiáltanom,

Kic czac teged vram valnak, es felfegedhez folyam
nak, kic czac teged kiáltanac, légy halgatoia azoknac.

Az kic tudatlanfagokbol, vétkeznec gyarlofagok- 
bol, ne veßefd el io voltotbol,térienec meg irgalmadból 

Szent igédét adgyad nekic, ßent fiadért meg érteni 
tamaßd fel az ö lelkeket, mennyorílágot adgyad nekic.

Az kic penig meg vtallyác, ílánBándeckal es károm- 
lyác, tiílteífeged ellen ßolnac, es te neked né í?olgálnac.

Ronts meg Ifién ílent fiadért, neuednec tiíkeífegeiért 
ßent igéd hirdefeiert, ílolga idnac ílidalmokért.

Diczerteífel atya Iften, vélé óíkié fiú Ifién, es te ßent 
lélec vriílen, ßent haromfág egy iftenfeg.

b ij
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Az ki ßerzg ezt verßegbe, lelke vagion nag órómbé, 

nintfen femmi rettegésben, Chriítuft vallya czac hitébe 
Irnac vala az időben, ézer ott í?az őtuenkilenczben, kis 

Karaczonnac hetében, diczérteífgk lilén, Amen.

AS ANYA SSETEGYHASNAC Si
ralmas panaßolkadafa az Chriílushoz, az ó

O ellenfeg inec ellene.
Mint keferegnec moíl az kereßtyenek, nintfen ó 
nekiec femmi bekeífegec, mert el hatalmaztanac 

az foc hitetlenec.
Kic az Iefus Chriítuft el né ßenuethetic, es az ó í?eki- 

ból ótet el lé vetic, az ó érdemében hitóket nem vétic.
Egy felől kőrnyőlűnc az í?ent érdemefec, más felől 

kőrnyőlűnc idegen nézetfgg, kiknec az Chriftufnac í?ol- 
gaij neuetfgg.

Szidalmazzác ézec az Chriftufnac neuet, nem kűlőm- 
ben tartyác mint éretnekeket, ackic az Chriftusban vé- 
tóttéc hitőket.

Ne hadgy azért minket te hatalmas iften, mert az 
te népednec nintfenfegetfegé, nintfen otalmazo ia nint
fen feiedelmé.

Hogy meg efmerhefle Chriftufnac egy haza, hogy 
czac te vagy neki, kegyelmes iftené, es minden áruak- 
nac kegyes taplaloia,

Diczerteífel atya minden ható Iften, es á te ßent fiad 
véled egyetében, az Gént lelec vriften órőckőn őrőcké,



PRAECATIO STEFANI S.XEGE-

H dini é karcere Dei beneficio liberati
Alát adoc neked vriften: mert vagyoc en nagy 
őrömbe, ielen leuél ennekem keferűfegemben, vi- 

gaRtálál engem á tómlótzben, batoritád at en Riuem az 
te Rent igédben.

Meg mentél engemet bánatból, meg ßabaditäl tőm- 
lótzból, ki vöd labaimat vas neheíTegeből, ki hozél en
gemet ellenflgg kezéből, ä kegyetlen népnec nagy hatál— 
maíTagábol.

Meg halgatád imatfagimat, meg latád fohaRkoda- 
fomat, el törléd Rememről köny hulatafimat, fordetád 
örömré firalmomat, valtoztatád minden iora az en dol
gaimat.

Meg véréi engemet vriften, mert en ellened vétkez
tem, azért bűneimnec terhét el vifeltem, nagy hala ada- 
fockal te neked engettem, könyőrgettem en keneked 
Chriftufnac néuében.

Te reád vettem Remeimet, gondoltam igeretedet, 
hog imadfagomban meg halgatz engemet, es noha bű
nóm vadoltác engemet, de Chriftufnac igaflaga vi- 
gaRtalt engemet.

Elmélkettem te Rent igédben, biztá te kegyefleged- 
ben,hogy nem hatz engem keferűfegemben, óruendő- 
zőtt lelkem az te Rent telkedben4 azért neked kónyórög- 
uén, biztam kegyelmedben.

b iij
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így (fokot lilén czelekedni, ackiket foret meg véri, 
hog íenki magabä ne mereßlyen bízni, akar mindenek
től hiuattatni, mert ő fokta az hiueket meg fobaditanij 

Példát vehet minden en róla, ki valéc nyomorufag- 
ba, ifiéhez kiáltgc az en nyaualyaban, meg halgata engé 
imádfagoban,mert ielen lón azvriften az en fogfagoban 

Kiből diczerteflel vriíten, tifoelteííel diczófegben, ki 
vagy atya, fiú, es font lélec vriíten, fegets hiueidet min
den Hűkfegekben, hog diczerhefsűnc tegedet io Hiűben 
leiekben, hogy teneked vy eneket mondgyunc (?§p vér
iekben.

S-SEP DICSÉRET BÁTRÁN

O erted notaiará.
Mely igen rőuid volt lám ez világ, fontén ollian 

az égen mint egy czillag, kit be fódóz ey vtán az 
nap világ.

Szorgalmafson az ember ez világon, marhát keres 
kenczet gyűt minden módón, azt nem tudgya hog vgy 
űl mint egy agon.

El mulattya nagy fokSor az iftenét, nem gondollya 
lelkénec iduóíTegét, őrégbiti valamimt czac az őuét.

Vforáual hamis hittel czalárdfagual, mind el véfo ä 
mailét álnokfaguál, az iílennec nem gondol intefeuel.

Vériteckel faratfaggal, nag műkaual, eiel nappal vg 
futtya nagy godockai, azt tudgva hog őróckéélezvilágo 

Nintfen moftá emberekben io akarat, nintfen bizony 
immaran az Serétet, teílé lelke czac az nag fóíueny élet.



Nem kell immár az iambor atya fiú, vtalotos az le
gény lilén féló, el vettetec az iambor bólcz tanitő.

Az foc kénczö ioGágu hizelkedó, moílan kedues em
bereknél hazűdoző, maydan el fogy az iambor lilén féló

Óróc lilén feletté irgalmas vagy, im mely fokát el 
ßenuedtz mert nagy io vagy, el véífiéfnec iílené mert 
te nem vagy.

Moil ez világ mindenűt az nag bűnben, ílintén vgy 
ál az ha io mint á visbé, el árradot ßantalan gonofagban

Ackic mondgyác magokat kereífiyeneknec, moílan 
azoc bűnóckel bóuelkódnec, mert czac néuel engednec 
az iílennec

Ritkán hallyác iílennec (?ent igéiét, meg gyúlóltéc 
már neki hirdetőiét, mert bg nyelték azt vélic ä ßetfeget

Tery meg azért te ember iílennedkez, ragaBkodgyál 
mindenbe felfegéhez, ne bízzál már oly igen é világhoz.

Meg czal hidgyed tőrbe eijt ä gazdagfág, el kárhoz
tat bizonyai é czalárd világ, ha el veted az ifiét ki igafság

Tekintfed meg ez világnac állapattyát, meg efméred 
mindenben álnokfagát, mint ha latnac a fófuenec ál- 
nokfagát.

Mely f?antalan foc bóltfec élób voltac, nagy gazda- 
góc Czaíkroc vralkottac, mond meg nekem mind ézec 
houa lóttec.

Vrafagoc foc penzec gazdagfagoc, ßep termetec 
nagy hazok órókfegec, el rontattác idóuel óc el véStec

Mert

DIC5ERETEC. m



Mert ollyatan az ember mint á virág, es á fákon, er
dőbe mint ítgp zöld ág, ma ifiufág, haluara immár agfág

Azt iol látod hogy a viz mely gyorfon foly, add el ió 
immaranviítíta nem foly, honnan ió, s houa megyen azt 
nem tudhad.

Az emberis mindákor meten megien, halálához min 
denkor kőzelb megyen, temetéfét ne tudgya holot leiben.

Ez világnac ily hazug ítgplegenec, ne hidgy immár 
te ember beítedénec, telted lelked aianlyad czac iíténec.

Ez világon nagy gazdag léit iítennél, minden ioban 
élhetz te felfegenél, viítítát ne voy czac az ó beítedenec.

Mind ézekré vézérlyen atya lilén, es ő vélé meg vál
tó hu Iften, az ítent lélec kentei ó bizony Itten.

CANTIO DE MATRIMONIO
I AMbor hazafoc meg halgaífatoc, ti rendetéket meg 

"tanullyatoc, es az okait meg gondollyatoc, hogy tiít- 
tetekben ti el iaryiátoc.

Semmi nem egyéb az ítent hazaflag, hanem tiíttaf- 
fág es nagy iamborfág, iftentől íterzet igaz tarfafág es 
tőrueny íterint való nyaiáfság.

Mikor Adamot Iftén teremig, az ő képéré meg eke- 
íitg, paradiczomban őtet be viug, gyónyőrűfggben ótet 
helyhetg.

Minden állatnác, már tárfa vala, czac hog meg Adá 
felnelkűl valá, hozza hofonlo tarfa nem valá, ackor az 
Itten ezt mondgy valá Nem
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Nem io embernec egyedül lenni, de Bűkf$g neki fé- 
lenec lenni, hozzá hafonlo tarfanac lenni, azért terem- 
czűnc fegitót neki.

lilén Adamra álmot boczatá, parádiczomban őt el 
aluta, es oldalába kezét boczatá, czontyát ki véué, Euát 
alkotá.

Euát Adamhoz az lilén viué, es félefegűl neki ie- 
lent§, Adám hogy latá ottan efmerg, rayta Biuében igen 
órűlé.

Leg ottan mondá, ez czont en czontom, é teil én tel
tem, azért meg tartóm, es férfiúból vétetnec mondom, 
azért hozzaia en ragaBkodom.

Ezért Bűleiét ember el hagya, es attyat annyát mind 
hatra hadgya, es ragazkodic felegehez, es ketten lei?— 
nec egy telié vérrg.

Azért nem egyéb az Bent hazaság, hanem tiBtafság 
es nagy iamborfág, iílentól Berzet igaz tarfafág, es tór- 
uenv Berint való nyaiafság.

Az hazaífagot az lilén Berze, paradiczomban Bgpen 
végézg, áldomafaual meg kórnyekóze, haro okaiért ezt 
bizony Bőrzg.

Első okáért Baporodasért, angyali kárnac be tőké
iéiért, az Bent egy haznac epűlefeiért, es magzattyanac 
fel tartafaiért.

Ezért az lilén őket meg álda, őket keduélé, es é Bot 
mondá, Baporodgyatoc neuekedgyetek, es Beles főidet 
mind be tőlczetéc. c Ma-
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Mafod okáért í?erz$ é végré, az fér fiunac fegédelméré 
es banattyanac kónyebfegéré midé dolgánac fegitfegeré.

Hogá féríiru élótté lené, ó feléfegé mellette lene,es ba- 
nattyabä kónyebfeg lené minden dolgába fegetfgg lene,

Harmadkor í?ór§ ennec okáért, gyarló embernec 
oruoflagaiért, fertelmeflegnec gyűlófeg eiért, parazna- 
fagnac tauozafaiert.

Azért embernec illic ezt tudni, es felelémel el Záporod 
ni, es fegitfeget iftétól várni, paraznalagot el tauoztatni.

Immár hallyatoc es meg ertfetec, ti tetetek ne fe- 
leytfeket, ílűkfpg hogy egy máit ti ßerefletec, es Iíten í?e- 
rint eggyűt éllyetec.

Az féríinac ez az ó tiífti, hog felefeget igen ßereife, 
igaz munkaiaual őtet éltefle, mint ónnen magát vgyan 
ßereflg.

O felefeget iora oktafla, meg ne rongallvac de meg 
dorgallya, meg ne vtallya inkáb taplállya, es háza népét 
iora tanittya.

Alkony embernec ez az ő tiílti, hogy az ó fériét igen 
ßereife, vranac mondgya ótet bóczűllye, neki enged- 
gyen ótet tißtellye.

Az ő vranac hazát órizzé, minden márhaiánac gond- 
gyát vifellye, az í?óuéítfónáft el ne feleytfe, es háza né
pet ő iora intfe.

Ö magzattvanac gondgyát vifellyé, nagy íleretettel 
ókét neuellye, á nagy iítennec ó félelméré, ókét tanetfa 
es iora intfe. Az
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Az hazaíTagot lilén meg,-áldgya, éledeléket meg Ra- 
porittya, es életeket meg hofRabittya, Rent orRagában 
meg koronázza.

Az házaíTagot Iefus Rérétg, es a ményekzót meg eke- 
fitg, ielé voltaual meg érőfsitg, es czuda iáual ókét fegitg.

Az vizet borra mert változtatá, es ä menvegzót meg 
vigaztalá, azhazafoknac azt bizonyetá, hog őket bizony 
meg vigaRtalná.

Moftis mi nekűnc czac ó fegitőnc, az hazaflagban 
edes éltetűnc, ördög mérgétől meg védelmezőnc, őr- 
dóng őíTegtől czac ó meg mentőnc.

Bodogoc azockic iílent félic, es igaz hittel czac ötét 
véRic, parantfolattyát nekie téRic, kezec munkaiát iga
zan éRic.

Iol leRen dolgod te lilén félő, kézi munkaual igazán 
élő, te felefeged hozzád illóndő, hazadban léRen mint 
termóRőló.

Atte fiaijd fel neuekednec, aRtalod kőrnyűl lé tele- 
pednec, mint Rgp gyermekded olay fa veRRó, az igaz 
hitben fel neuekednec.

Eckeppen embert meg áld az Ifién, ki féli őtet min
den időben, mint az Rent Dauid á Soltar kőnvben, Rg- 
pen meg irta ő nekeben.

Meg álgyon teged á kegyes lilén, es öregbít fen az 
igaz hitben, hogy fiaijdnac laífad fiaijt, kereRtyeneknec 
nagy bekefíegét.

D IC5ERETEC.
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Ezeket Gőrzg Ggpen vériekben, Batizi András egy 

io keduében, Bűlétet vtan enni időben, ézer ót Gazban es 
negyuen hatban.

ALIA PVLCHRA CANTIO
j—< OhaGkodom hozzád vram iítenem, esnagy kegyel 

mefen halgafs meg engém, mert te bened foha nem 
volt kgtfegém, azért mégis te hozzad éfedezém.

Latod vram igen meg nyomorottám, életeben nya- 
ualyára iutotám, de mégis Gent iftenfegedben bizom, 
foha femmiben el nem hagyattatóm.

Remenfegem mig meg nem fogyatkozót, ä te ige
réted nálam nyluán volt, hog ennekem te mindent meg 
a hatz volt, mellyet tőled nagy Giué Gerint varoc.

Kiben nem volt fém léGenis kgtfegém, hogy te élőd
be megyen kónyórgefem, azért vram te hozzád éfede
zém, mert nintfen tőb fenkiben remenyfegem.

Tudom hogy meg adod nekem ézeket, meg halga- 
tod nekem kónyőrgefemet, tudod vram mindenben en 
Giuemet, ez mellg kéuanod igazhitómet.

Azért czac teged hilac fegetfegré, mert magamat 
nem bizhatom fenkire, lelkemet bg vigyed ä nag őróm- 
ré, es bus Giuem vigyed nagy vigafagra.

Kiért nagy diczeretedet éneklem, io voltodat foha 
el nem feleytem, mind ézekert vrá halgas meg engem, 
meg tartaífgc tőled vram en lelkem.

Irgal
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Irgalmaífagodat mikor halhatom, ottan el feledém 

minden bánatom, ackor vagion nekem nagy vigaífa- 
gom, immár vram te hozzád éfedezém.

Ielents meg neke te akaratodat, fordetshozzám (lent 
irgalmaflagodát, ad meg nekem moll á mit tóled vá
róé, kiért diczeretet órócké mondoc,

Diczeret legyen menyben atya lilén, egyetembe te 
veled hu lilén, tellyes Hent haromfág ä magas menyben, 
diczöígc te neked órócké, Amen.

A TESTI IOKROL VALÓ HALA

Í  i Róc atya lilén kérlec teged az te Rent neuedért, 
halgafd meg immáran könyőrgefem Rerelmes 

fiadért, es ad meg ennekem ä mit kérec az Chriftus Ie- 
fufért.

Gyakran éfedezem en te hozzád kegyes atya lilén, 
reám tekintetéi mindenkoron en nagy Rűkíegemben, 
valamit keuantam meg halgattál, en kónyórgefemben.

Oly nagy buzgó Rűből moílis kérlec teged en iíle- 
nem, kérlek meg halgafía te Rent filed en éfedezefem, 
három ieles dolgot kit kéuanoc engedgyed ennekem.

Igen kérlec ézen hogy eggyket ezt ad meg enne
kem, te akaratodból Rent igédét engedgyed ertenem, 
melyből ez világon minden iora vezerlyed életem.

adás, kit Hokot adni io akarattya Herint

c iij Pokol
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Pokol ä gonoß neu vtalatos minden embereknek 
maiikat azt kerem es világon hogy adgyad lelkemnec, 
hogy tiíheíTegéré en élheflek te ßent felfegednec.

Sőt az harmadikat en iftenem tőled ezt keuanom, 
hog az en lelkemnec czendefíegét meg ad ennekem, 
az en életennec ílűkfegeré mindent engedgy nekem.

Ez en keuanfagom mellyet mohán eked meg ie- 
lentec, re iám ne haragodgyál egy keuefet mggis tőled 
kérec, kit ha meg nyerhetec é világon bodog ember 
léfóec.

Felfeges vriften ki titkoknac vagy bizony tudoia, 
mindeneket te tutz ez világon élőb hogy nem volna, az 
en ßiuemnekis kiuánfagat te tudod mi volna.

Ennec meg nyereígt az atyatol hagyom az fiúra, be 
tellyefitéfét ßent fiáért hogyom az atyara, ßent lelek vé- 
zérllyen ez dologban engem minden iora.

Czac azt czelekedgyed mind az áltál az mi neked 
tettzic, ha te ßent neuednec tiíkeflegéré kéuanfagom 
illic, es iduefíegéré en lelkemnec ha tudod hogy illic.

Iftennec ßent néué diczérteíTgc őrőckőn órócké, az ő 
ßent igéié tanufaguliőiőn népé kőzzg, benngd való bi- 
záíl mennyorßagban tegyen őrőkőfig.

ETEL VTAN VALÓ DICSÉRET
az vitamque faciunt notaiara.

/ \  dgyunc halát az urnac, mert érdemli, mert minden 
gazdagfagát vélűnc közli.

KÖ5ŐNSEGES
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Es mint beű irgalmű kegyelmes atya, fiaijt teílben 

lélekben megálgya.
Enekellyónc ennec eg akarattal, diczőígg atya Ifién 

í?ent fiaddal.
Ki ételt attal álkolmas időben, meg ruháztál meze- 

telenfegűnkben.
Adgyad hogy tegedet meg eímérhefsűnc, í?ent fiad 

által tőled meg nyerhefsűc.
Hogy I?ent igéd hirdetefígk kőzőttűnc, hogy éhei 

meg ne hallyon á mi lelkűnc.
Hálát adunc ézekert mint atyanknac, Iefus Chriftuf- 

nac mint közbe iáronknac.
Szent lelec iftennelegyenlőképpen,ki minket vigaz- 

tallyon mongyunc Amen.

A I HABORVSAGNAC IENVE-

B deferól való enec.
Atron érted vram Iften kárt vallangc, te hitódért 
énnél inkáb nyomorgan§c, czac te neked en ked- 

uedben lehetngc.
Az ßent lobot kezemefen meddig veréd, tőrtel dög

gel őrökét mind el véuéd, es ó magát fekelyechel meg 
febhetéd.

Tamaztál te ellenfeget ő reiáia, tűzet vézet ő neki 
hazaira, ä Satantis boczatád romlafara.

Határt adál te magad véíledelmenec, meg kizertéd 
mit allana keferűfggebé, de vra Ion ä Hét lob tókeletinec.



Azt vgymondgya nagy fel Boual ezt kiálttya, teílel- 
bűnnel az en anyam Bűit é világra, ki kel mulnomeneke 
á más világra.

Ne tűrhetg az lile rayta kőnyórűlé, foc ioBági iruán 
vadnac róla beBedben, marhaért ó neki kgt anyet ada-

Irgalmas vagy te azért vrá lilén, czac te hozzád fo- 
lyamunc igaz hitből es mi bizunc te benned tiBta Biuel.

Vrá légy te kegyelmes veBedelmében, nám iol tu
dod mint voltunc mi földünkben, mi atyánktól mara
dót órőkfegben.

Reánc Ballot é világon á budofás, eggic herról ma
fic herre nagy futofás, barátinktól ektelen hurogatas.

Bátrán mogyac az lilén hog oíloroz, ioBaginkat tó- 
rókőknec el oBtotta, mi magunkat te toua budoílattya.

Azt iol tudgyuc őrőc lilén hogy mi bűnűnc, minde
neked kel Benuednűnc mert érdemlyűc, azért mies be- 
keuel el Benuedgyűc.

Ne nezzed te bűneinknec Bátalan voltát, érdeműnk- 
nec te élőtted femmi voltát, czac tekintfed ä Chriíluíl 
mert fogattad.

Mondgyunc neked diczéretet ä Bent Iobal, te vagy 
lilén Bent fiaddal Iefus ChriítuíTal, Bent leleckel mind 
hármán egy hatalommal,

Ez eneket Berzettéc Gyula feiér várban, Battyani 
Vrban fekuén kor agyaban, mikor irnac vala ézer ott 
Baz negyuen hgtben.

2 0 4  KOIONSEGES
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MAS VIGASZTALÓ ENEC.

SEmmit ne bagkoggyál Chriftus ßent ferégé, mert 
nem árthat neked fenki gyűlófegé, noha ez vilagnac 
ráytad gyűlófegé, nem hágy teged (legyemben Chri

ftus ó felfegé
Király nemzet vagy noha te kiczin vagy, az atya 

iftennec bizony te kedues vagy, ó ßent fia által immár 
te es fiú vagy, minden diczófegeben hidgyed hogy te- 
ßes vagy.

Hogy ha te igazán az Chriftusban bizol, hidgyed 
hogy lélekben iftennel meg hizol, ha Chriftus véreben 
igaz hittel ißol, hidgyed hogy őrőcké meg nem ßom- 
iuhozol.

Akar mint hallaton az órdóg vtánnad, az ő ta- 
gyaiban dűkóskodgyéc raytad, mind tőrrel fegyuerrel 
fieífen vtánad, ha Chriftusban bizol neked az fém árthat.

Raytad femmit fog az Pogán ellenfeg, noha nehez 
nekéd az rettenetéiig, bátor kontzra hannyon az hit
len ellen ig ,  fel tamaßt az CHriftus neked nagy re
m ényig,

Otalmmazza Chriftus az ó (lent egy hazat, mikent 
az io paßtor az ó iuhoczkaiát, valaki halgattya az 
Chriftus mondafát, vifely mindenkor ßorgalmatos 
gondgyát.

d Sies
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Sies moíl mi hozzánc Chriílus fegely miket, ä te dent 

igeduel neuellyed hitűnket, az te dent lelkeddel biriad 
életűnket, hog minden dolgunkba diczerhefsűnc teged.

Igaz fogadafod es minden befeded, nyluán vagion 
immár minden diczófeged, ne had el pudtulni ä kiczin 
fereget, kiért ä keredt fán vallál nagy kénokat.

Ne nezzed vriíten é világ vakfagát, te nagy io vol
todról haladatlanfagát. az te igéd ellen illy nagy károm- 
lafát, nezzed az Chriftufnak ártatlan halálát.

Veddel már mi rolunc az foc ellen feget, ved ki mi 
kőzzólűnc ä foc gyűlófeget, efnec nagy begyében min
den ellenfegőnc, ackic meg tagadgyác ä te diczófeged.

Senkiben nembizic az anya dét egy ház, hanem czac 
te benned ki minket otalmazz, el igaífagoddal minden 
koron tápláld, te dent febeiddel minket meg vigadtáld.

Hálát adunc neked menybéli nagy lilén, ki vág egy 
állatban es három demelyben, ne hadgy minket rettég- 
nűncákeferűfggbé, halálunc oraián ne efsűnc kgtfegben

INTŐ ENEC A I IAMB OR
életre es vigyazáfrá

AS mi meíterűnc minket arra int (kantélén vigyaz- 
zunc, kic kereíkyennec vallyuc magunkat á mi élé
tűnkben.

Kereßtyeneknec az ó életec (kantélén vigyázzon, lel- 
kec figgeíttuén mindékoron legyen á Iefus Chriftusban



Az Pent Máténál vrunc azt mondgya Pűntelen vi- 
gyazzunc, hoc ePtelenul ne talaltaíTunc halalunc oraián,

Mert tuthatatlaná mi vrunknac az ó el iűuéfe, mi
kent az ornac az ó iáraPa es nagy okoffagá.

Mikoron tudna czalados ember az or el iűuését bi
zony vigyázná, es az ó hazát nem hadna meg afnij.

Azért mindnyaian mi fel óuedzűc á mi ágyékunkat, 
es kezeinkben mindenkor legyen égó Póuétnekűnc.

Hogy ne tórtennyec ackeppen nekűnc mint az ótt 
bolod Pűznec, kic olavnelkűl vifelic vala az ó lápafokat.

De czelekedgyűnc mi azonkeppen mint az ót éí?es 
Pűz, kic lampafokban az ó vtokban olayt vifelenec.

Legyenec kéíten ámi lampaíinc es meg igazgatuan, 
hogy be mehefsűnc ä vó leginnel a menyegzőben.

Hogy mi várhafíuc é vó leginnec az ó el iűuéfet, az 
etPakanac az ó kózepin mikoron el iűuend.

Mertha vgy lePűnc mint az ótt bolond Pűz olya- 
iunc nem lePen, míg az adóktól mi meg ifiuendűnc az 
aytot be záriác.

Ayto be zaruán ha mi zórgetűnc mi nekűnc azt mo- 
gyác, bizony nemtudom hogy kic legyetek ottan ki 
rekedűnc.

De keriűc azon ä mi vrunkat az vr lefus Chriítuft, 
hogy be mehefsűnc ó vélé eggyűt á lakodalomban.

Diczeret neked atya vrifté ä te Pent fiaddal, es egye
temben á Pent léleckel óróckón órócké.

d ij
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S IE P  DICSÉRET A MAGASTAL-

N Agy vriíten ne hadgy minket, ne akariad vége
sünket, pogán kézére neadgy minket,kic czufolly- 
ßent néuedet.

Mi bűnünkért el í?enuedgyűc, mert bűnünkből ki 
nem terűnc, felfegedet nem efmériűc, azért tolled bűn- 
ác tettetűnc.

Mi hazunkban bekefegel, nem lakhatunc eggyefíe- 
gel, kórnyűi vóttgc elleníegec, mayd pu(?tétnac tellyef-
feggel.

Prophetaknal vagion irua, mint felfeged meg mon
dotta, ha ki igédet halgattya, es ha térend igazettya, 

Annac vtát te meg tartod, ö őfuényét igazgatod, 
minden ioual látogatod, ellenfegtól otalmazod.

Es nagy érőt adtz ő neki, futnac neki ellenfegi, í?áz 
kőzűllóc el kergeti, ézert bennec mind el veri.

Ha peniglen nem halgattya, ßent igédét nem fo- 
gadgya, es ó vtát nem iobbettya, ellenfeget hozza reia.

Es oly népet hoz ő reia, kinec nyeluét nem tudhat- 
tya, vißic őtet nagy fobfagra, es ó éűc nagy rakfagra.

Ezen keppan moít mi vagyunc, meg fertezett á mi 
vtunc, es elmérni nem akariuc, azért nijluán el puß- 
tulunc.

De kónyórgűnc nagy vriíten, ngz mi reánc kegyel-

lae en iílenem notaiara.

mellen.
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mellen, kic ferteztűnc nagy bűnökben, s-nem iobbu- 
lunc élétűnkbén.

Óságunkban tartz meg minket, veddel rolunc 
ellenfeginket, es adgy nekűnc bekefleget, íient fiadért 
eggyeffeget.

Tób fegetónc nintfen nekűnc, hanem czac te nagy 
vriíten, kic mi vagyunc czac beliedben, otalmazhafs te 
ßgp rendben.

DiczérteíTel óróc Illen, Üent fiaddal egyetemben, 
íient léleckel is egyenben, mind órócké diczöfggben.

\ /R a m  Klen magaífagban, kilakozol mennyorf?ág- 
* ban, tekents reánc nyaualyankban, mert vétkez- 

tűnc dolgainkban.
Tudom anyám nagy, vétkekben, fogott engem ó 

mélyben, ki frántelen forgott bűnben, órdóg miat nagy 
űnfpgben.

lay ennekem nyaualyáfnac, ez világon el bag- 
gyatnac, vétkec mia elfaratnac, es iílentól meg vtal- 
tnac.

Nem mondharom bűntellennec, magam látom 
érőtlennec, Klen ellen nagy vétetnec, óróc kéntói meg 
ópetnec.

MAS DICSÉRET ES HALA
adás, azon notara.

d iij Az
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Azt iol lato meg vtaltam, lile felól mit hallottam, en 
teílőmtól vgy biratta, hog mgg máfnac fém múlhatta.

Méltó vagyoc, kárhozatra, mert az ifiét nag haragra 
inditottam bátrán arra, nem gondoltam femmi iorá.

Dőgleletes volt élétem, lilén ellen mit műueltem, 
mert en neki nem engettem, fértelmesűl czelekettem.

Ezt im értem dolgaimról, kgtfgg femmi nagkénom- 
rol, óróc tűznec faijdalmitol, retteg lelkem fulfagatol.

Semmi kgtfgg meg kel halnom, életemtől meg kel 
válnom, főid gyomrában kel hallanom, ott kel nekem 
meg rothadnom.

Czontom fellel el hanyatnac, teílem rolloc Sakadoz- 
nac, ízről izre mardoílatnac, fergec miat ragattatnac.

Ezt magamról igy értettem, életemet meg érzettem, 
Iflenemet fém bőczűltem főt meg neuét fém Aéltem. 
Nagy kár nittya fileimet, hanem nezem iflenemet, ki 
nem nézi bűneimet, de czac vária meg tértemet.

Diczeretet kel mondano, kitől magam fém ohatom, 
iílenemhez kel folvamnom, Chriílus által neki Solnom.

EgSep Sűztól ielentetgc, ki atyatol boczattatgc, Sent 
lélektól fogantatec, végré értőnk Sűlettetgc.

Reia véue bűneimet, Sent vallara vétkeimet, kőn- 
nyebitg en terhemet, őrőc kéntol en lelkemet.

Ez egy Chriíluíl en meg fogtam, igaz hittel tamaS- 
kottá, czac ő hozzá ragaSkottá, es ó benne meg vyultam

Mert érettem kénzattatgc, Sent ortzaia pőgdőíletek, 
KereSt fará fűggeStetgc, végré értem meg óleígc.

KOSONSEGES



Nem monthatom mi kellené, ertem, többet mit mi- 
elné, kin en leikém óruédózné, auag kedig kedu esb lenné 

Nyugdic lelkem en teítébé, Chriftus felöl igaz hitbe 
dent atyanal remenfegben, idueflegem nints kptfegben.

Ez f§p Iefus mofogattya, dent véréuel be borittya, 
vndoc bűnöm rollam rontya, det attyanac be mutattya 

Kiről neki hálát adoc, itt é teftben mig maradoc, di- 
czeretet neki mondoc, eijel nappal mig dolhatoc.

Az ki ira álmélkoduán, ó élétet hanuán vétuén, es ö 
teilet még tekintuén, ö tarfatul medde leuén.

Ezer ött daz neguen négbé, hideg ödnec kezdetiben, 
dent ferentznec innepebé, tőrdán dőrzgc ezt verfekben.

A S  ISTENNEC A I EMBER-
hez való dereiméről.

AS mely embernec io hiti vagion, annac dent lelec 
diueben vagion, äChriilufnac es lakafa ot vagion 
Czudaloc raytad te hy v keredtyen, mely nagy ke

gyeken hozzáia hyiu lilén, dent fiat adgya te neksd hogy 
élhefs.

Ember draga vagy te az iílennel, Chriftus meg mo- 
fa teged véréuel, közely ő házzá immár te diueddel.

De mit keuannál többet iílentől, nem hadná fiát ö az 
embertől, kegyelmeífegét nem tiltya fenkitöl.

Bizzad az Chriílufra tennen magadat, te veled közli 
irgalmaífagát, es meg mutattya neked ő dent attyát.

Ki

DIC5ERETEC. an
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Ki ä Chriílufnal záGloiat tartya, nagy háborúság 

gyakorta bantya, mert é vilagnac mindékor azt mogya
Oruendezzetec es vigadgyatoc, kic az egy Chriíli- 

ílufert haborgattatoc, czac az ifiéhez ti fohaGkodgyatoc
Senki igaznac magát ne véllye, mert bűnből lóttűnc 

minden meg ertfe, bűnófnec magát hát minden itelly.
Ez kis eneket mikoron Górzgc, io Kolofuárban iftent 

diczerpc Bic Marton neué ki házánál zerzgc:
Ezer őt házban es hatuan egyben, Szeremij Illés 

róuid bejedben, az lilén legyen mindennec ívűében.

KŐNYŐRGES AS ISTENHES HOGY
- y  y  fordettyacza el haragyát az ő hiúéiról.

\  /  Eddel vriílen rolunc haragodat, es az te kemény 
véres oílorodat, nagy bűneinkért mi reán ne on- 

czad, boGGu állafodat.
Ha bűnűnc Gerint kezdűnc mi fizetni, véré legedet 

nem álhattya fenki, mint ez vilagnac első véGedelmi, 
nekűnc meg ielent§c.

Miré mi reánc geried haragod, ez ő mi Gent atyánc 
raytunc nagy czapafod, kic nem kűlómbec vagyunc 
mint*árnyekoc, rothadandó poróc.

Még ferteztettűnc atyanknac vétkeuel, gyarló mi 
lelkűnc teílűnknec febeuel, mi romlafunkat, nagy véGe- 
delműnket, nézd kegyelmes Gémmel.

Adgyad mi nekűnc az te Gent lelkedet, efmérhefsűc

K 050N SEG ES
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meg mi közbe iaronkat mert meg efmértűc mi gonoS- 
faginkat, veddel haragodat

Né had el veSni illyen nagy, munkaiát, ne had heia- 
ban az ó Sent halálát, á mi vrunknac keferues nag kén- 
nyat, az ő áldozattyát,

Végyé el roluncá mi bűneinket, es mofogafla véré- 
uel vétkünket, ki az attyaual esaz Sent léleckel, bizony 
óróc Ifién.

S DAVID PROPHETA ENNEKE
SENT Danid Propheta haburufagában, imatko- 
zic vala nag bufultaban, vigaStaluan ó magat nagy 

buában es ézeket eneklg ő vtaban.
Vram im mely fokán vadnac ellenem, fakan tamat- 

tac en haborgatiom, ellenem roháuan bufitnac engem, 
nints nyugalma feiemnec femmi helyen.

Sokan mongyác bufituan en lelkemet, nintfen vgy 
mond remenfege föld fölött, ő iftene róla el feletkezett. 
nem Sabadettya meg immár ötét.

Te peniglen Iften en otalmam vagy, en remenfe- 
gem es diczőfegem vág, eletemnec te fel émelöié vagy 
imatfagomnac meg halgatoia vagy.

Nagy könyörgeífel iílenhez kiältec, es az ö Sent he
gyerői neki Solgc, imattfagom tőle meg halgattatec, 
esen Siuémnec vigaífag adatgc,

En as en agyambam bátron alluttam, az en teflemet 
alommal meg ottam,és efmetlen álmomból fel ferken- 
tem, mert az Ifién otalmazot meg engem. e Né
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Nem félec en femmiézer ellefggtól, kic meg kórnye 

kóztec engem feguerrel, tamadgy fel vram lilén feget- 
fegűl, es ílabadetz meg en ellenfegimtól.

Mert te meg rontottad ellenfegimet, kic oknelkűl 
haborgattanac cngemet, odúé rontottad ónekic fogó
kat, es el vötted ó nekic hatalmokat.

Mert te nálad, vagio vram iduóífeg, es neked adatic 
minden diczöfgg, meg ílabaditonac val kereíltyenfgg- 
népednec tőled áldomás adaffgc.

Habom fagában minden kereßtyen, igy kónyóróg 
iítennec (kantelén, mind ßent Dauid az ó Soltár kőny- 
uében, irua háttá az harmadic regében.

Diczerteflfc lilén ó felfegében, atya fm, (lent lélec 
neuézetben, három ílemely de czac egy állapatban, es 
keriűc tartfon meg az igaz hithen.

Y. A5 0 N DAVID KIRÁLY ENEKE.
Ram lilén miért boczattáal én ream, elenfeget kic 
tamattanac reám, kic miat foc felől haborgatta- 

tom, ílidalommal tőlec en gyalaíltatom.
Igen mondgyác hogy az lilén el hagyot, foc bűnö

mért meg oílorozot, fegetfegeten tőlem igen meg vont 
nem tekintik hatoc megetá fokát.

Iol tudod te czac egyedül vriílen, te vág nekem otal 
mám czak mindeneken, diczőfggem te vagy irgalmas 
lilén, életemet te émeled mennvegben.

Lé



Lé boruluán iílenhez kiáltottam, mikoron nyomo- 
rufagomat láttam, es meg halgatot engemet legotan, 
az ő ßekibol halgatot meg engem.

Azt véltgc ackor az en ellefegim, hog immáron tel— 
lyeíTegel el védtem, maga ackor edes álmot aluttam, 
es ifmeglen nagy vigan fel kóltem.

Korosként vélem az hatalmes lilén, nem félec hogy 
ellenfgg kórnyól végyen, dűhóífege raytam kitellyes 
legyen, nem félec hogy lilén ellen dűhéskógyen.

Immár vram ielentz te hatalmodat, ellenfegim el
len való voltodat, tauoztafd el en tólem. azokat, ne ál- 
hafsác ki raytam boßßuiokat.

PanaBláfomat imár moil halgafd meg, mind hogy 
egyéb kőris czac te törted meg, kic oknelkűl haborgat- 
tanac engem, es azoknac fogókat te törd meg.

Ezen keppen, moílis kezedben vadnac, kic engemet 
ßuntelen haborgatnac, es engemet czac czufnac algta- 
nac, azért ne hagy hogy óc el, véíteífenec.

Tudod vram hatalmad vagion arra, ßabadfagot 
hogy adhatz ki keuannya. engedelmeífeget ha ki mu- 
tattya, zabolázod kinec érós á Sáiá.

Ezec penig mind feienként bolondoc, kic magokban 
az ó birodalmoc, lilén kiuől mert nints fohul tamaßßoc, 
es mint ä por hámar el véímec azoc.

Ragaßkaduan en te hozzád vramhoz, meg fegiteí? 
azt bizonnyal iol tudom, czac hogy tóled en el ne tanto
ragyam, nem tekéted az en fertelmes voltom. e ij
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Mint foe képpé ßoktad ßabaditani, kic akarnac czac 

te benned bízni, es azokat ßoktad aiandekozni, kic hoz
zád akartac fohaßkodni.

Diczérteífel en menyeij iitenem, en vrammal Chri- 
ítuflal egyetemben, f?ent leleckel az óróc diczofggben, 
egy adatban ki vagy nagy véghetetlen.

Szent Dauid hónyórgeífe igv vala, mikor az ellen
iig  űldózi vala, es ézekben nekünk példát mutata, hogy 
é keppen kiki magat biztatna.

CANTIO AD NOTAM

S meg ßabadultam már az
Sannya az vriílen hiuéinec romlafát,azófiaijnacle
an ijnacrablafát: noha mofteltűri, de einem Henué- 

di nagy Hidalom vallafát.
Ezeket Heműnkel látuán el keferettűnc, illy éktelen- 

fegen magunkban el reműltűnc, líten beHedében mies 
valaßtattunc, czac nem kgtfegben eftűnc.

Gyakran az iítennec noha Hauát halgattyuc, meg 
maradafunkat ingyen fém remelhettyűc, mert mind 
veßten veßni ßegeny orHágunkat, ßemenkel io lattyuc 

Egyyc véHedelem az máfikát ot éri, hogy mind na
gyot kiczint ily kéméltelen üti, femmi keppen lelkűnc 
ßabadulafunkat, meg hinnié nem méri.

Dé vefs véget immár vram büntetésünkben, forditz 
ßemeidet reánc kegyeífegedbé, mert az te népeid mavd 
kgtfegben, efnec enni nagy foc infggben. Imma-



Immarán vriílen ifmeriűc bűneinket, bannyuc es 
ürattyuc régi hitléfegűnket, minden Sentfegűnket mo- 
ftan vgy vtallyuc, mint fértelmeíTegűnket.

Forditz haragodat már az pogán nemzetre, kic nem 
hiSnec teged órőc iduóflegecré, had efmérienec meg 
teged Iefus Chriítus, órőc véSedelmekré.

Ezec eijel nappal Solgalnac az baluánnac, tiSteífeget 
téSnec ez czalárd Machumetnec, io Serentfeiéket né tu- 
laydonittyác, neked igaz iílennec.

Czac hallanijais n ériedet nem a kariác, te Sent halá
lodat neuétic es karomlyác, az Sidockal eggyűt az te Sét 
igédét pógdöfíc, es czufollyác

lambor vén népeket óktiStelni nem tudnac, azcző- 
czómóknek is egy Sálat nem engednec, rettenetefleggel 
nagy kegyetlenfeggel ókét Sablyara hannyác.

TizteíTeget femmit őc az vénnec nem téSnec, az 
gyermec (hálókon femmit nem kűnyőrulnec, foc gyer
mek agybeli aSSony állatot az lő hatra vonánac.

Ekteléfegeket beSelleni nem meriűc, mert foha hir— 
rel is ez élőt nem hallottuc, hogy mind az ég az főid rea- 
ioc nem Sakad, azt mindynaian czudallyuc.

Gyóngé Sgp Sűzeket rotanac es véStenec, nagy foc 
ézer Sűzet óc meg Seplóíiténec, kimiat Segenyec nagy 
Segyenletekben, nagy hamar meg halánac.

Ruha iokat roloc éktelenül lé vonác, az Segény ra
bokat mezetelenűl hagyác, mint egy fereg czordát az 
tatár oítorral élőttőc háydogallyác. e iij
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Ehfegnec miatta mind el Sakatkozánac, az fomiu- 
fág miat nagy fokán meg halanac, az vad louac hátán 
nagy foc gyönge Sűzec, halaira bágyadanac.

Nagy firuan annyoknac az gyermekec kiáltnac, ad
nál vizet innom edes ayám azt modgyác, ó edes anniok 
nac czac nem hafad Siuóc, hog czac azt fém adhattyác.

Nagy vndoc éttellel Segenv rabokat tartyác, az lő 
hűit fouetlen ó élőikben hannyác, az czikoc véréuel ka- 
czolác teyeuel Segenyeket itattyac.

Meg nemkeferednec az kisded gyermekeken, kettó- 
feuel őket űltetic az nyeregben, az ártatlanoknac czak 
ürni fém hadnac feiec őSué vérésén.

Etekuel itokual óc femmit nemgondolnac,hideguel 
halafokon egy Sálat fern bankodnac, mint az férget v- 
ton Sellyéi haijgalni Segenveket nem Sannyác.

Nehezkes aSSonyoc kic kózóttőc Sűlnec vala, gyer- 
mec labat foguán az tiSábá vétic vala, kő Sűnec mond- 
hattyuc kinec Siué rayta nem kezeredic vala,

Szegyenlyűc modani ményeken leányokon, es gyer
mekeken Sgp aSSony állatokon, az minemö Seplóc ó 
raytoc lóttenec kiért lilén verd torkon.

Nagy véréfegekuel kegyetlenül kinozzác, hogy ki 
váltó zanac érőiken farczoltattyác, miért hogy nyelué- 
ket Segenyec nem értic, rutol arczul czabdoítác.

Maga az pogannac őc meg hodoltac vala, minden 
kiu^nfagát meg tellyeíitic vala, meg fém futamanac 
mert holdolafokhoz őc igen biznac vala. Az
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Az pogán vroknac hiúén ßolgalnac vala, de az lilén 
dolga éhekben fém iut vala, az vrac dolgára nem az ta- 
nufagra, vafarnap mennec val-la,

Az lilén igeiét vgyan el vntác vala, az ó iuhoc feie 
gyomroc émélég vala, kiért nagy vriflen te bufultha- 
ragod méltán mi reánc ßalla.

Nintfen fém varasban fém faluba tanító, mert mind 
az rabfagra vitetótt az halgato, kózónfeges bűnért mél
tán véretettec, mind tanító halgato.

Siralmat moíl nekűnc mind hotiglan hagyánac, edes 
magzatinktol mikor elßakaßtanac, házas . tarfáinkrol 
hogy el íiakaíkanac, bár élnűnc fe hadnanac.

Mit téli te vriílen fiaijdnac éltéuel, házas tarfainknac 
meg fórtózót tefteiiuel, hanem marad eggyűt az iílenec 
leiké, az fórtózótt lélekuel.

Sároc vagyunc vram véled nem pőrólhetűnc, te ílol 
gaid leuén czac féiét kel haytanunc, keferedet ílűból az 
mit moílan ßolunc, meg boczaífad mi nekűnc.

Az kegyetlen némzet lám el akar fogyatni, ily fe- 
bes haragyát azért kezdi mutatni, ideie leí?en már ne- 
kedis vriílen mi raytunc könyörülni.

Azért ály boßßut már nagy nyomorufaginkon, az 
poganok kózót hallatlan vndogfagon, ily nagy dihós- 
fegel ne végyen hatalmat az kereíftyen nemzeten.

Ne mödhafsak nekűnc nints iílenűnc fém hitűnc, ne 
mondgyác Neműnkben nem feget meg iílenűnc, mert 
tiííteífegednec nag gyalazattyara fog efni az mi kárunc.
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Az poganok minket te éretted kergetnec, az kerek- 

tyen hitért kent igédért űldőznec, azért igaz lilén légy 
otalmazoia az te tikteífegednec.

Ha bűnűnc érdéli hog minket mind éltig very, Chri 
ílus igaíTaga azt érdemli hogy ne very, mind az által v- 
ram czac kérelmedből very, bár ez világon very.

Szabadkaiunkat vram czac azért kériűc, hogy tik- 
teíTegedet kidalomtul ohafluc, mies io voltában te iflen- 
fegednec, hogy kgtfegben ne efsűnc.

Örűlnec az hiuec hogy az bűntetéíl lattyác, ellenfeg 
vérében mikor labokat mofsác, az irgalmas lilén lám 
igaz lilén volt, ackoron azt kialtyac.

Regen Holofernes illyen kegyetlen vala, keuélfegé 
miat hamar nagy kegyent valla, mert egy afkony em
ber ónnen kablya iáual feiét el czapta vala.

Nabugodonozor kiralis illyen vala, az iílennec né
pét vgy rablattya vala, kiért az vriílen az oktalan em
bert barommá tőtte vala.

Ki léhet é főidőn kegyetlemb Pharahonál, ifmeg kit 
bűntetótt kegyetlenből nálánál, az Tengerben véktg 
minden nepeiuel, ki tőb vala nálunknál.

Sennakerib király igy kéuélkedik vala, az Sidoc vá
rait varafit kedi vala mert káz nyolczuan ézert egy 
eijel az angyal bennec lé vágót vala.

Az Madianitác gyakran ki űtnec vala, Izrael íiaijt 
kellyel űldőzic vala, de Gedeon őket három káz maga- 
ual igen meg verté vala. An-
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Antiochus király Sidokat haborgatá, baluany ima- 

dafra haytania ákartá, kit ílórnyű halalual lilén halala 
kor el veßt$ es el rontá.

Az Herodes király igy kegyetlenkedic vala, kiczin 
gyermekeket feguerré hanvat vala, de az igaz lilén uer- 
meckel fergeckel ót meg étette vala.

Az Sidoc az Chriíluíl igen kergetic vala, nagy irég- 
fegekben végré meg óltec vala, de czac hamarfagual 
Titus által ókét mind el veíltetté vala.

Azért kereíltyenec ne efsűnc moll k^tfegben, érós 
bizodalmunc legyen czac az ifiében, bizony mayd meg 
lattyuc (labadulafunkat mgg ez fóldón éltűnkben.

Kegyelmes az lilén nem vér órócké minket, egílem 
pillantáfig hagyot moil czac el minket, de órócke való 
irgalmaíTagábol ifmeg fel érnél minket.

Oh nyomoruk foglyoc iílenhez kiáltfatoc, nagy bi- 
zodalomban remenyfegben legyetet, á ki kézben adott 
mayd az meg ßabadit ßemetekuel meg lattyatoc.

Az mi fiainkat Uralommal elhattuc, ézentűl azokat 
nagy örömmel meg lattyuc. mi ellenfeginknec nagy 
véíledelmeket nagy örömmel beílelyűc.

Az íkntec példaiát életűnkben kűuefsűc, iílennec of- 
torat tólűnc el ne taílityűc, mert lilén orílágát haboru- 
fagnelkűl femmi keppen nem nyeriűc.

Siruán igy kónyórgé az iílennec egyháza, mikor 
Tatár miatt fel fóldnec lén rablafa, ézer ótílaz hatuan es 
hat eíftendóben mikoron irnac vala. F IN IS . TA-

KÖZÖNSÉGES



TABLAIA ES ENEKEKNEC
A.

Az vriilen magaktalom. 49.
Az kiueti fegedelmét. 52.
Az ki az lilén meg efmérheti: 54. 
Az kik biznac az lilén: 64.
Atya lilén tartz meg minket: 142. 
Az ki akar iduozűlni, életit kel 

iob: 171.
Az kerektyenfegbe igaz vallás: 174 
Aldot legye mind brocke az atya 

lilén: 178.
Adgy iduoíTeges ki mulaíl: 185. 
Az iílennec io voltáról: 187.
Adgyunc hálát az vrnac. 202. 
Az mi mefterűnc miket arraTt: 206 
Az mel embernec io hiti vagiő 211. 
Adgyunc hálát minnyaian az 

atya: 141.
B.

Bodog az ollye emer ez iílenbe: 1. 
Benned bíztam vram lilén: 21.
Bodog az illye ember ez világo: 24 
Bodog az illye ember 6 lelkebe: 57 
Bodog az férfiú ki feli az Iílent. 59. 
Bodogoc azoc kic iílent félic: 66. 
Bűnosoc hozzád kiáltunc: 67.
Bekede mellg korze kent iegyeket: 

122.
Buzgó kiűbol te fiaijd kegyes áty= 

ánc: 155.
Bator erted vram lilén: 203

C.
Chriilus Iefus kűletec: 96.
Czudalatos nagy bolczeíTeg: 98, 
Chriilusfeltaada, mi bűnünket: 101 
Chriilus fel tamada, nekűnc bro= 

met ada: 103.

Chriilus fel tamada. ki ertűnc meg 
holt vala. azon. 103.

Chriilus meg fékitéc: 105
Chriilus fel tamada igaíTag: 106. 
Chriilus fel tamada, mi benűnket 

el mofa: azon, 107'
Chriilus as mi bűneinkért: 108. 
Chriilus meniben fel méné: 112. 
Chriilus menibe fel méné nekűnc 

helyet: 114.
Czac te benned vram lilén: 146 
Chriilus fel tamada, nekűnc orő= 

met: 1I2,

D.
Dauid Prophetanac imatkozailu 

rol: 19.
Diczeretes az gyermec ki ez nap:

87.
E.

Emlékezzél meg vriften az mi na=
gr- e I?'Erős várunc nekűnc az lilén: 35 

Ez nap nekűnc diezéretes nap: 93. 
Emlékezzél meg menybeli lile. 155 
Emlekezűnc mi kerektyen: 183. 
Ember emlekezzel az komoru ha* 

lalrol: 189.
F.

Felfeges lile neked ieletyűnc: 51. 
Felfeges lile hozzád kiáltunc. 68. 
Felfeges lilén mennec foldnec v;

ra: r45-
Fohakkodo hozzád vra Iílené 200.

G-  ̂
Gyakran nekűnc kellen: 128.

H.
Hogy



TABLAIA.
„Hogy panakolkodic az hatalmas 

Ifién: 37,
Haborufaga Dauid kiralynac: 41 
Halgas meg Atya Ifién az mi kük: 

fcgűnket: 71.
Hala adafsockal énekellyűnc: n o . 
Hála adafunkban rólad emlekez;

zűnc: 133,
Hálát adunc te neked őrőc Ifién. 

I47*
Halgas meg minket nagy vriften: 

azon 147.
Halgas meg mofta felíegeslfte: 153 
Hikűnc mind egy iílenben: 173’ 
Hálát adoc neked vrifien. 193. 

I.
Irgalmaz vrifien immáron enne;

kém: 45.
Ieremlekezzűnc kerektyen nepec:

*3-
Ier mi diczeriűc álgyuc: 79.
Ier diczeriűc ez may napon: 88. 
Ier minnya ián orűllyűnc: 95.
Ier diczériúc az iílennec fiát: 130. 
Iouel kent lélec vrifien, lelkűm 

knec: 143.
imadunc mi teged kent haromfág:

i66,
Iduóz légy óróc vrifien: 169.
Ier mi keriűc kent leikot: 175
Ier mi keriűc kent lelköt, azon: 175 
Ier diczériűc mínyaia vrunkat: 176. 
Ier temefsűc el az teilet: 186.
labor hazáfoc meg halgaffatoc: 196 

K.
Kerektyeneknec ifienne: 52.
Kerektyenec kic ez földön lakoz;

toc: 60.
Kónyórogyűnc az iftennek: 115.

Kerektyenec kic vattoc: 148
Kelerues kiuel Magyar orkagban: 

151.
Kegyelmez meg nekűnc nagy v; 

riften: 157
L,

Légy irgalmas vrifien mi nekűnc: 
40.

M,
Mind es vilagnac im efsé vékött: 2.
Mikoro Dauid Saul élőt futna, 25.
Minden népec órűluén tapfollya; 

nac: 36.
Mindenható vrifien kiuűnc retteg 

kűntelen: , 43,
Mindenec meg hallyác es iol meg: 

65.
Minden hyv kerektyénec meg hal- 

lyatoc: 66.
Mely igen io legyen az egyenyefi 

ígg- 69-
Mikoron az kent Dauid meg e; 

finer g. _ 75.
Mint keuankozic az Szaruas az 

kút feiehez. 77.
Minnyaian orűllyűnc hyű kerekty 

enec: 84.
Mikor ez keles világ kárhozatba: 91.
Minden ható vrifie mi bűnös: 134.
Mennec es fóldnec nemes: 144.
Mi kegyes atyanc kit vallunc hi; 

tűnkben: 161.
Mi atyanc ki vagy menyegbe: 162.
Mi atyanc ki vág mennyegben, te 

fiaijd: 164,
Minden embernec illic ezt meg 

tudni: 167,
Mi hikűnc az egy iílenben: 172

)( ü Meg



TABLAIA.
Meg kabadultam már az tefti ha= 

láltul: 188.
Magafttallac en iftenem. 189.

N.
Nagy banatban Dauid mikoron 

vala. 28
Nagy keferues biuel konyorgénec: 

3°.
Nekűnc kűleték menyeij király: 98
Nagy vrifte ne hadgy minket: 208.
Nagy hala adaflal magafttalac te= 

ged en: 73.
O.

Oh uriften tekents hozzánc, 16.
Óróc iften figyelmezzel az en fe= 

getfegémré: 46,
Onkol minket Dauid Propheta: 62.
O mindenháto Iften, ki az te ke= 

gyeile: 149:
Oh mind keferegnec moft az ke= 

rehtyenec: 192:
Oh mely igen róuid volt lám ez vh 

lág. 194-
Orók atya Iften kerlec teged: 201.

R.
Regen o tórueniben Moyfefnec 

kony: I2.
S.

Szent Dauid király bűneij eile: 7.
Szánki vetefré Dauid megyen va= 

la: 10.
Szent Efaijas igy ir Chriftufnac: 81.

Sokfor kellenne erről emleko; 
znűnc: 116.

Szűkfeg nekünk Chriftus: 137.
Szűkfgg meg tudnunc iduoíTegnec 

dolgát: 159.
Segitfeggel hyiuc az: 177.
Szűkfgg kerefttyeneknec tudako

zni: 181.
Semmit ne bankodgyál: 205.
Szent Dauid Propheta haborufa= 

gaban: 213.
Szannya az vriften hiueinec rom; 

lasát: 216.
T.

Tekents reámiílenem nyaualyárm 
ban: I4.

Te benned bizom en iftenem: 23
Tekents reánc immár nagy vriften: 

149.
Tanuld meg te az vton el meni: 16 5

V.
Vriften irgalmas nekem: 39.
Vriften légy moft mi vélűnc: 47. 
Vrnac ftolgaij diczerietec: 70.
Vriften veletec, kerektyenec örül.

lyetec. 94.
Vrnac vég vaczoraiara: 136.
Valaki Chriftufnac vaczoraiát vés 

6ed: 137.
Vra lile magafíagba, ki lakozol: 209 
Vedel vriíte rolunc haragodat: 212 
Vra lile miért boczatál en reá: 214.

VEGE E T A B L A N A G



SZ. G E R G ELR Ő L S É N E K E S K Ö N Y V É R Ő L .

Ez az Énekeskönyv annak az 1562-ben kiadott, ma egészen 
ismeretlen Énekeskönyvnek újabb kiadása, melyről Sz. Ujfalvi 

Imre az 1602. évi kiadás előszavában írja, hogy az «csak igen 
rövideden, ezelőtt negyven esztendővel nyomtattatott a debreczeni 
typographiában». Szegedi Gergely már akkor debreczeni pap 
volt s ugyancsak 1562. augusztus 27-én írta alá Méliussal 
együtt a debreczeni hitvallás előszavát. A mi a czímlapon olvas
ható megöregbíttetését illeti a kiadásnak, az magának Szegedi
nek ebben található énekeit tekintve is helyén való, mert az 
évszámmal jelzettek mind az 1562. év után készültek, valamint 
Szegedi Kis Istvánnak utolsó helyen álló éneke is. Kevésbbé 
illik rá az emendáltattatott kifejezés, mert bizony a számos 
sajtóhiba mellett néhol a versek, sőt az értelem is csorbát 
szenved. A 49— 52 lapon látható s itt is híven feltüntetett 
betűbeli különbség szintén azt mutatja, hogy az emendálás 
valamely fogyatkozását kellett ezzel a sűrűbb szedéssel helyre
hozni. Lehet, hogy a kiadó Szegedi Gergely bokros elfoglalta- 
tása, vagy épen életének válságos körülményei is idézhették elő.

A Szegedi nevet viselő, XVI. századbeli magyar írók s 
azok közt a Gergelyek is, leghihetőbben Szegeden születtek. 
Énekeskönyvünk írójának a reformatió híveihez történt csatla
kozását megelőzött pályájáról nincs biztos tudomásunk. Kálmán- 
csehi Sánta Márton fedezte fel valahol s érdemesnek találta 
arra, hogy saját vagy talán Debreczen költségén a wittenbergi 
egyetem látogatására küldje. Bőd Péter szerint elébb Genevában 
is tanult. Wittenbergben 1556. július 8-án iratkozott be Károli
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Andrással együtt. Károlinak patronusához Sulyok Ferenczhez 
1557. május 2-án, Szegedinek Petrovics Péterhez kelet nélkül 
írt üdvözlő levele 1557-ben jelent meg nyomtatva Witten- 
bergben. Ebben a levélben Szegedi Kálmáncsehit Petrovics 
püspökének nevezi s az ő tanulmányait elősegítő Maecenásá- 
nak vallja, de egyszersmind örökös háláját nyilvánítja Petro- 
vicsnak azért a váratlan s nem remélt jótéteményéért, melyet 
vele nem régen Beregszászban, az ő Maecenásának atyai 
közbejárására éreztetett s magasztalja bőkezű jótékonyságáért,, 
melylyel a tőle függő vidékről, mint trójai lóból hozza elő az 
Isten anyaszentegyházának az igaz vallás megerősítésére, a 
jeles tulajdonságok felébresztésére s a tisztességes tudományok 
felvirágoztatására szolgáló eszközeit.

A levél csak így említi Petrovics jótéteményét, míg 
Kálmáncsehit többször nevezi benne a szerző Maecenásának. 
A nem régen (nuper) kifejezés a külföldre menetel előtti időre 
czélozhat, a hova Szegedi Beregszászból indulhatott. Mit kere
sett ott ? talán a beregszászi domokosrendű szerzetház tagja 
volt s onnan történt távozhatásában segítette Petrovics. A trójai 
lóról vett hasonlat ebben az esetben arra is vonatkozhatott, 
hogy kész fegyverzetű vagyis tudományos készültségű bajnok 
lépett a reformatio szolgálatába. Mert hogy Szegedit nem a 
Wittenbergben töltött egy év tette azzá, a minek visszajövetele 
után bizonyította magát, azt már Petrovics hálára kötelező 
jósága s Kálmáncsehi maecenássága is gyaníttatja.

15 5 7 nyarán, Wittenbergből hazajöttekor Eperjesen és 
Kassán több ízben prédikált. Eperjesre a gyülekezet hívta, 
Kassára pedig a városi tanács. Polyánkai Mihály eperjesi luthe
ránus lelkész augusztus 12-én ír ezekről Szentkirályi Antal 
kassai lelkésztársához. Szegedinek Kassára történt meghívását 
törvénytelennek mondja, a mennyiben az csak a városi tanács
tól származott s inti paptársát, hogy őrizkedni kell az olyanok
tól, a kik ilyen úton mennek az egyházba s ott veszedelmes 
szakadás előidézőivé válnak. Neki kifogásai voltak Szegedinek
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eperjesi beszédei ellen s meg is mondta azokat neki s az, 
ezekre az észrevételekre épen most levélben válaszolt. Különö
sen az úrvacsora felől kifejtett értelmét hibáztatta, mire nézve 
Szegedi Melanchthonra hivatkozott, de a kinek nézeteit ő mű
veiből ismervén, azokat valamint a wittenbergi egyházét is a 
Szegediével ellenkezőknek tartja s e miatt «a jó fiatal ember
rel» (bonus adolescens') egy úton nem járhat. Bár őt pápistának, 
eszelős öregnek (delirus senex) mondják némely fanaticusok, 
marad az, a ki régen volt. Kéri barátját, tudassa vele, miket 
prédikált Szegedi Kassán, mert némelyek az égig magasztalják, 
beszédét nem is emberi, hanem isteni szózatnak mondják, míg 
másoktól azt hallja, hogy Kálmáncsehi Márton kárhozatos ta
nait hirdeti, a ki megtestesült arianus, stankarus, anabaptista, 
sacramentarius és ki tudná még mi nem. Mindemellett az utó
iratban köszönteti Gergelyt s óhajtja, hogy jót hallhasson 
felőle. — Polyánkai levelével egy napon kelt a kassai tanács
nak Kálmáncsehi Márton debreczeni lelkészhez intézett levele, 
melyben tudatja, hogy N. Szegedi Gergelyt, a ki nem régen 
(n u p er) Wittenbergből jött meg, Kassára meghívta papnak. 
Mivel azonban ez azt állítja, hogy Kálmáncsehi költségén járt 
Wittenbergben s ezért lekötelezettje lévén, annak beleegyezése 
s engedélye nélkül a meghívást el nem fogadhatja : kéri, hogy 
adjon neki erre nézve engedélyt.

Az e tárgyban folytatott levelezést a debreczeni tanács 
azon évi deczember 21-én kelt levele zárja be, melyben némi 
neheztelés hangján tudatja a kassai tanácscsal, hogy iskolájuk 
rectorának Gergely mesternek dolga végleg eldőlt. Eddig is 
szükségük volt rá, mert azonkívül, hogy az iskolát reá bízták, 
az elbetegesedett Márton doctor utódának is kiszemelték a pre- 
dikátorságban; most pedig Márton úr meghalván, Gergely 
mester prédikátorrá meg is választatott. Mint a levélen olvasható 
egykorú jegyzet mutatja, Szegedi, Kálmáncsehi temetése napján 
választatott meg annak utódává s erről a kassai tanács még az 
nap írt levéllel értesíttetett. (T ö r t .  T á r 1890 . 1 7 6—17p. /.)

A*
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Ismerte-e már elébb is Debreczen Szegedit, vagy csak 
Kálmáncsehi szavára ragaszkodott hozzá kassai meghivatása 
idején? — nem tudjuk; abból azonban, hogy 3—4 hónapi szol
gálata után oly haladék nélkül töltötték be vele Kálmáncsehi 
üresen maradt helyét, bizton következtethetjük, hogy Debre- 
czenben nem kevésbbé sikerült magát megkedveltetnie mint 
Kassán. Három negyedfél hónapi tanítóskodás után az előre 
történt megállapodáshoz képest késedelem nélkül papi hivatalra 
alkalmaztatott. Szegedinek Kálmáncsehi utódává s Méliusnak a 
másik papságra történt kiszemeltetése aligha egy időre nem 
tehető. Mélius Szegedinél később, t. i. 1556. október 25-én 
iratkozott be a wittenbergi egyetemre, honnan egyenesen 
Debreczenbe hivatott papnak. Lehet, hogy mint Szegedi, épen 
úgy Mélius is előre le volt kötelezve s Wittenbergben együtt 
töltött idejök alatt egyetértve készítették a tervet közös mun
kálkodásukhoz. Különböző arányú irodalmi működésükből lát
ható, hogy nemcsak vallásbeli meggyőződéseik, hanem a költői 
formák iránt tanúsított érdeklődésök is közös volt. Méliusnak 
alkotásra, szervezésre egyenlő mértékben képes ereje a verses 
költészet terén is kitüntette hatálmát s a jeles, de szerényebb 
tehetségű Szegedi, tiszttársa kiváló képességeit elismerte, s 
úgy ezen, mint az egyház-szervezés terén vele együtt műkö
dött. A debreczeni hitvallás mindkettejök buzgólkodásának 
egyik, nevökkel is bizonyított gyümölcse. Az Énekeskönyv 
a szerkesztő Szegedinek majd minden énekét magában foglalja, 
míg Méliusnak az ebben közlött énekén kívül más, nagyobb 
terjedelmű dogmatikai tartalmú énekei is maradtak fenn. Sze
gediben tisztábban felismerhető a költői ér, Mélius tetszése szerint 
bánik a nyelvvel s nehéz tárgyát majdnem könnyen szedi versbe. 
Mélius nagyra fejlett alakja mellett Szegediről csaknem megfelejt
kezett a történetírás, de Szegedinek Kassát, Debreczent magával 
ragadott szónoklata s énekei sem hangzottak el végképen.

Mélius 1561. deczember 13-án, mint «Somogyi Péter 
pap püspök», Szegedi pedig mint «Gergel pap debreczeni ple-
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bános» van megnevezve Kerespeterdi Arany Tamás vallástételében 
(Révész, F igyelme^o 1S73 . yo . /.) 1562-ben együtt írták alá a 
Confessio catholicá-t. Szegedi ettől az esztendőtől kezdve többé 
nem is említtetik. Azonban mint Petrovics Péterhez intézett 
levele Debreczenbe jutását megelőző időről, úgy egyik éneke 
(71. zsolt.), a melyet Németi Ferencznek, a tokaji vár védel
mében 1565. február 10-én elesett hősnek nevére szerzett, 
1563-ból, két másik pedig (VII. és 34. zsolt.), a melyeket 
Szegedi Lőrincz és Mágocsi Gáspár nevére szerzett, 1564-ből 
ád róla hírt. Hogy ez a három ének valóban az övé, bizo
nyítja mind az 1569-diki, mind az utána következő kiadás, 
melyekben Szegedi énekei felett ott áll a G. SK. jegy-

Ha Szegedi 1562-ben, mint szokás vélekedni, meghalt 
volna, akkor nemcsak 1563-ban és 1564-ben szerzett énekei 
nem foglaltatnának az 1569-ben kiadott Énekeskönyvben, ha
nem ennek az Énekeskönyvnek czíme sem mondaná azt, hogy 
Sz. Gergel által emendáltattatott. Ha pedig valamely oknál 
fogva az elhalt szerkesztő vagy kiadó neve hagyatott volna 
rajta a czímlapon, nem hiányoznék mellőle a «néhai» jelző. — 
A mikor meg Sz. Ujfalvi Imre 1602. évi kiadásáról azt írja, 
hogy az az Énekeskönyv azelőtt negyven esztendővel is (15 62— 
ben) nyomatott bár igen rövideden a debreczeni typographiá- 
ban: az is bizonyosnak látszik, hogy az 1569-ben újabban 
egyben szedegettetött, megöregbíttetött s emendáltattatott s 
ugyancsak a debreczeni typographiában készült kiadás az 
1562-dik évinek a bővítése. Ily bővítése a kiadásnak a most 
említett három zsoltár és az utolsó ének, mely 1566-ban sze
reztetett. Későbbi, legalább évszámmal jegyzett ének nincs 
a gyűjteményben, azért lehetne mondani, hogy ha nem 
i',66-ban, hát legfeljebb 1567-ben állíttatott össze ez a kiadás 
s csak 1569-ben nyomatott ki. De ez mit sem bizonyítana. Van 
azonban két körülmény, a mi a továbbkutatásra ösztönöz. Az 
egyik az, hogy Szegediről mint debreczeni papról 1562-őn 
innen semmi adatot sem találunk s czímlapunkon sincs annak
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nevezve. A másik, Németi Ferencz és Mágocsi Gáspár nevére 
az 1562-dik év után szerzett énekei. Amannak versfejei ezt az 
értelmet adják: U ram nak Ném etinek énekönt; emezéiből M ágocsi 
G áspár olvasható. Ebben az időben Németi Tokaj várában, 
Mágocsi Egerben volt kapitány. A reformatiónak mindkettő 
határozott híve s különösen Mágocsi, kiterjedt hatáskörénél 
fogva erős pártfogója és terjesztője. Irántuk Szegedi ily módon 
Debreczenben is kifejezhette tiszteletét, de úgy tetszik, hogy 
az U ram nak Ném etinek czímzés közelebbi viszonyra mutat.

Ebből a két körülményből gondolhatjuk, hogy Szegedi 
már 1562-ben vagy 1563-ban elhagyta Debreczent s Németi
hez ment Tokajba. Másfelől Mágocsi Gáspár is egri kapitánynyá 
lett 1563 végén s a neki adott utasítással keveset törődve 
( Verancsics, Ö sszes m űnk. V. 344 . IX . 4 0  196 . /.), tartózkodás 
nélkül adott helyet a Szegedi-féle embereknek. Verancsics 
1564. október 10-én kelt levelében panaszolja, hogy Mágocsi 
Egerben, az ő városában az ő ellenére házat adott a maga 
concionatorának s az egri várat az eretnekek otthonává tette 
('9 9 . 101 . /.) Már azelőtt 1560-ban Fügedy Jánosra panasz
kodik, hogy az ezáltal magánál tartott eretnek concionatort 
nem bírja kézre keríteni { V i l i .  188. /.) s abban az évben a 
makiári, nagy- és kis-tállyai, fogva tartott három pap és egy 
iskolatanító vallatása közben jut annak tudomására, hogy ezeket 
jóval azelőtt az egri kisprépost, az öreg Hejczei Mihály állította 
be hivatalaikba, s a káptalan részéről történt figyelmeztetés után 
is ott tartotta (V III . 147 . /.).

Tokaj, Eger és ennek környéke tehát elég működési tért 
nyújtott a Debreczenből nem tudni mi okért távozott Szegedinek 
a ki Mágocsiban Németi halála után is pártfogóra találhatott. 
Mágocsi egri kapitánysága 1567. tavaszáig tartott, a mikor őt 
ebben a tisztben Forgách Simon váltotta fel. Verancsicsnak 
Forgáchcsal folytatott levelezése, mind tárgyára, mind hangjára 
nézve különbözik a V. által Mágocsihoz intézett levelektől. Azt 
az egy esetet kivéve, a mikor 1569. május 15-érői kelt fel-
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terjesztésében azt panaszolja, hogy Forgách Felnémetibe egy 
eretnek concionátort helyezett be, (V er. ö. m. IX . 279. /.) nem 
kesereg a lutheránus concionátorok dédelgetése miatt. Ügy 
látszik, hogy Forgách sok tekintetben megfelelt Verancsics 
kívánságának, melyet a kath. vallás és papjai békessége érde
kében 1568. június 11-énkelt levelében is kifejezett ([IX . 229. /.). 
Ennek a változott helyzetnek súlyát megérezte az Eger környéki 
reformált papság és nép, a mint megtetszik Szikszai Hellopoeus 
Bálint előszavából, melyet az Egri Catechismus elé írt. Megem
lítvén, hogy hét esztendeig munkálkodott az egriek között, 
(1565—1572.), arra inti őket, hogy a tőle vett tudományban 
holtig megmaradjanak. «Talán ingyen szükséges sem volna ez 
én mostani intésem, ha nem félnék rajta, hogy amaz régi kígyó, 
ki Évát megcsalá az ő álnokságával, az ti elméteket el ne 
hitesse az együgyőségtül, mely vagyon a Jézus Krisztusban. Mert 
nem első dolga az a Sátánnak, hogy Istentől kikövesse az 
szenteket, kiket az Krisztus mondása szerént szinte úgy ros
táljon, az mint szokták az búzát rostálni. Nem is tagadhatjuk, 
hogy öt esztendőtűi fogva ez, ez ördögnek rostája, közöttetek 
kémélletlen nem volt volna, ki ellen veletek egyetemben min
denkor vigyáztam és tusakodtam, hogy Isten segétségéből ucsuvá 
ne válnátok, hanem mint az jó búza, tisztulnátok inkább. De 
az én kijövetelem után igen féltelek benneteket».

Ez az öt esztendő 1567— 1572-ig számítandó, a mikor 
Hellopoeus, Melius helyére Debreczenbe vitetett.

Az egri kapitányságból Tornába visszavonult Mágocsi 
mitsem tehetett az egri és környékbeli reformátusokért. Hello
poeus aggodalma nem volt alap nélkül való, mert az alatt az 
öt év alatt az édesgetésnek s elrettentésnek hol felváltva, hol 
vegyítve használt rendszere bizonyosan hagyott maga után 
olyan nyomokat, a melyek őt elbizakodottá nem tehették. Ha 
mint csak kísérlet is, tudomására jutott, vagy mint bevégzett 
dolog nyilvánosságra jött, minden hasonló esetnél inkább adha
tott neki okot a félelemre Szegedi Gergely esete. 1569. július
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26-án ugyanis azt írja Verancsics az egri vicariusnak Pankotaí 
Ferencznek, hogy «Szegedi Gergely mester dolgában, a ki 
hozzánk kegyelemért folyamodott, tudjátok akaratomat, mely 
szerint ügyét nyilvánosság nélkül kell megvizsgálnotok és hogy 
testvéreink közűi még a gyarlóbbaktól sem kell megtagadni 
elsőbben a lelki gondviselést, azután a kiméletességet s végül 
a kegyelmet, s legkivált azoktól, a kik atyai feddés és intés 
után az addig követett rossz útról visszatérnek s jóba foglalják 
magokat. így kell bánni Szegedivel is, hogy tévedéséért kegyel
met nyerjen; de csak akkor, ha eltávolítja magától azt a nőt, 
a kivel együtt hitét elhagyta s a római anyaszentegyház és a 
szent Zsinatok rendelései ellen vétkezett és ha nyilvánosan 
fogadást tesz, hogy ezután a maga hajlékában olyanokkal együtt 
nem lakik, a kik gyanúba vehetők; ha pedig különben csele
kednék, szigorú ítélet szerint vegye el bűnének büntetését. 
Mert ha nem szabad a püspöknek a nyilvánvaló bűnösökkel 
kegyesen szánakozva bánni, mennyivel kevésbbé engedhető 
meg neki, hogy a megrögzött bűnösöket kegyelmébe fogadja, 
bocsánatával megátalkodottabbakká és rosszabbakká tegye. Mivel 
pedig — a mint halljuk — attól a nőtől gyermekei is vannak, 
a mostani idők szabadossága pedig sok embert félrevezet, a 
fegyelemtől, igaz útról s hivatásától elcsábít: könnyen megtör
ténhetett, hogy azzal a nővel még törvényes házasság bitor
lására is vetemedhetett. Minthogy pedig már ez a ti törvény- 
látástok dolga, erről többet nem beszélünk».

Ha Szegedi szabad lábon kérte ezt a kegyelmet, akkor 
éppen oly kevéssé élt azzal, mint például Huszár Gál a Veran
csics által 1560. decz. 2-án neki ígért atyai s keresztyéni enge
dékenységgel (id. rn. V III . 206 . /.), vagy Bornemisza Péter az 
1571. decz. 18-án kilátásba helyezett jótéteménynyel (X . 334. /.): 
ha pedig foglya volt az egri püspöknek s tömlöczéből esedezett 
a kegyelemért, akkor, mint abban az időben mondták: ura 
volt a pörösse, Isten az orvosa! s az alatt megjelent Énekes 
könyve után ő is a száműzött Ovidius szavaival sóhajthatott;
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Vade liber, verbisque meis loca grata saluta,
Vivere me dices, salvum tamen esse negabis!

A legrégibb protestáns énekes könyv, melyből legalább 
egy pár levél maradt ránk, a Gálszécsi Istváné 1536-ból. Az 
ajánláson kívül egy egész ének s egy másiknak első versszaka 
betűzhető ki a töredékből. Mindkettő Luther énekének fordí
tása. Az első a W ir  gleuben all an  einen G ott kezdetű, magyarul: 
Mew hyzunk az egy istenben. Sz. Gergelynél a 172. lapon ,A 
keresztyén igaz hitnek vallásáról* czím alatt olvasható. Gálszécsi 
és Szegedi szövege szóról-szóra megegyez. A másik Jézus 
Krisztus mű üdvössígünk ki mü rólunk* kezdetű, s Luther, 
Jésus Christus unser H eiland  kezdő sorú énekének fordítása, 
a melyet Luther, Hussnak Jesus Christus, nostra salus* sorral 
kezdődő 7 strophás úrvacsorái éneke után, 10 versszakra bővítve 
írt. Ez nincs meg Szegedinél. Luther emez énekei 1524-ben 
jelentek meg először.

Székely István (1538 Krakkó) és Kálmáncsehi S. Márton 
(hol, mikor?) valamint Huszár Gál 1560-ban Debreczenben 
kiadott énekes könyveiből eddig semmi sem került elő. Isme
retlen az 1562-dik évi is, a melyet a Szegedi első kiadásának 
gondolunk.

Az 1566-dik évi váradit, melynek czíme: A  keresztyéni 
gyülekezetben való Isteni dózeretek egyben sgodogettek, es m ostan , nyom 
tattatok vyonnan  eregbitetek, es em endaltatlatak L  F . áltál. Psalm o  
C .X L IX . Dicgoretet m ondgyatok az Istennek ag szenteknek Gyülekege - 
tiben. Varadon. N yom ta to t Raphael Flojfhalter, A n n o  D . M .D .L X V j.;  
1892-ben fedezte fel Hellebrant Árpád a wolfenbütteli könyv
tárban. A czímből következtethetjük, hogy ennek is volt elébbi 
kiadása, hacsak nem valamelyik debreczeni kiadást kell annak 
tekintenünk. Ennek a jelen kiadással, melynek eredetiét szintén 
Hellebrant Árpád s ugyancsak 1892-ben fedezte fel a boroszlói 
könyvtárban, összehasonlítása nem felesleges. Alaposnak látszik 
azon gyanítás, hogy a váradi énekeskönyvnek debreczeni kiadás 
az alapja, mert amannak megfordított beosztása és az énekek
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összekeverése mutatja, mintha mindez azzal a szándékkal tör
tént volna, hogy ha a tartalom legnagyobb részt azonos is, az 
elrendezés lehető nagy különbözést tüntessen fel. A váradi, 
A praedicatio után való könyörgésökkel kezdődik s első éneke 
az ,A tya  Isten tarts meg m inket‘ kezdetű, mely itt a 142. lapon 
van s attól kezdve megtartja a sort a 147. lapig, (1—6. lap) 
a hol a ,H á lá t adunk‘ és ,H allgass meg m inket‘ kezdetű két ének 
közé szúrja be az elölről elhagyott ,A d g y u n k  hálát* kezdetű 
éneket, mely a Debr. 141. lapján, a vasárnapi praedicatio után 
való hálaadások közt az első. A váradi a másodikkal kegdi. A 
147—153. lapokon ismét rendet tart, de ott a ,.H allgass meg 
m ostan1 elé a 133. lapon álló ,H álaadásunkban* kezdetűt illeszti 
be (6—15. 1.). Ezek után sorban következik az E m léked é i kez
detű ének (153 —155. =  15—19. L). A 19 — 21. lapon a ,.Kérlek 
és intlek‘ kezdetű (utolsó ítéletről való) ének áll, mely hiány
zik Szegedinél, de Bornemiszánál és Gönczinél megtalálható. 
Erre az itt 134—136. lapon álló ,M indenhatóc kezdetű ének 
következik, s úgy a Búggá sgívböl és Kegyeim egg meg kezde- 
tűek (155— 1 5 9 .^ 2 1 —26. 1). Itt ismét a 130—133. lapon 
álló Jer dicsérjük kezdetű éneket találjuk a 26—30. lapon. 
Ezután a 159—163. lap felel meg a 30—34. lapnak s a 35—40. 
lapra az itteni 169— 174. lapon álló énekek következnek. Eddig 
tehát egyetlen oly ének van a váradiban, a mi hiányzik a deb- 
reczeniből, s a sorrend megváltoztatása semmi által sincs 
igazolva.

A debreczeni a Psalmusokból való isteni dicséretekkel 
kezdődik (1—78. 1.), míg a váradi ezeket a 40—107 lapra 
helyezte. A váradiból hiányzik a VII. X. XXXIV. zsoltár, mind
három Szegedié s kettő 1564-ből; továbbá az LI. (M indenható  
kezdetű), LXXI. (Szegedié 1563-ból), CXII. (Szegedié), 
CXXXIin. és XLII zsoltár. A zsoltárok közűi egy sincs a 
váradiban olyan, a melyik a debreczeniben meg ne volna, a 
CXXVIIII-dik pedig nem a maga helyén, hanem a halotti 
énekek közt, a n o . lapon van meg.
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A váradiban a halotti énekek a zsoltárok után (108—116. 1.) 
következnek és pedig:
Váradi 108.1. Jer temessük Debreczeni 186. 1.

Adgy üdvösséges 185. 1.
110.1. CXX VIin. zsoltár 67 1
111.1. Senki ne bizzék nincs meg. — Born.

CCXLIXa.
112.1. Tuggyuk Uram Isten nincs meg. — Born.

CLIXb.
Emlékezzünk mi keresz

tyén népek 183. 1.
114.1. Istenünkhöz fohász- nincs m eg.— Born.

kodván CX XX Vila,
i i  5 .1. Legyen nagy vígasságunk nincs meg.
116 .1. XXXI. zs. Én Istenem nincs meg. — Born.

benned biztam CXXXVÜa.
Váradi 117—156. 1. Debreczeni 79— 116. lapig megegyez.

156— 157. 1. 188 1. Ez a ,Megszabadultam
már‘kezdetű halotti ének,mely 
felett a Váradiban ez olvas
ható: Christianus quidam sa
cerdos ab Archiepiscopo com
bustus Anno Domini MDL.

157— 159. 1. 128— 129. 1.
159—161. 1. 181 — 183. 1.

Váradi 161 —165. lapján egy sehol elő nem forduló ének 
van: Micsodás az fesvény ember itt megirattatik — czímmel, 
,Csuda dolgot beszéllenék‘ kezdettel szerzetté 1555-ben Dö- 
brötzönben a versfejek szerint: Gregorius Aasimeohthebiee. 
Szkhárosi utánzatának látszik.

Váradi 165— 167. lapján másodszor is Szegedi XXIX. 
zsoltára, mely az 55—56. lapon is olvasható. így van meg 
Dévai éneke is kétszer a bártfai 1593-dik évi énekes könyv 
243 és 294. lapján.



X II F Ü G G E L É K .

Váradi 167— 168 1. Debr. 187—188 lappal egyez.
168—171.1. nincs meg. 1593. bártfai É. k. 187. 1.

(Dobokai Mihályé.)
171 —172. 1. 203—204. 1.

Váradi 173 lapon a CXXI. zsoltár másodszor is lenyomva, 
mely a 94—95. lapon is megvan 
Váradi 174— 17^. 1. Hallgasd

meg Úristen stb.
175— 176. 1. Atya Úr 
Isten menybeli stb.
176. 1. Jövel sz. lélek 
Isten (Szegedi Istváné)

176 — 177 1.
177— 178. l.Hajcs meg 
Úristen kegyes fül 
178. 1.
179— 180.I. Mi Urunk 
Jézus Krisztusnak szere 
181. 1. Emlékezzél Úr
isten híveidről.
181— 184. 1. Magasz
tallak stb.
185— 186. 1. Dicsirlek 
tégöd menybeli Isten.

Debr. nincs meg. Born. CCLVa. 1. 
nincs meg. 1590. évi É. k. 
258. 1.
nincs meg, de hozzá van 
csatolva kéziratban. Elő
ször Huszár Gál 1574. évi 
É. könyve CCCXVb. lapján. 
70 — 71, 1.
nincs meg. 1590. évi E. k. 
259 1.
212—215. 1.
nincs meg. 1590. évi É. k. 
261. 1.

nincs meg. Born. LVIb. 1. 

189— 192. 1. 

nincs meg.
Ennyiből áll a váradi 1566. évi Énekeskönyv teljes tar

talma, a mire nézve csak az lehetne még kérdés, hogy az 
1569. évi debreczeniben nem található darabok közűi hány volt 
meg az 1566. év előtt megjelent debreczeni kiadásokban ? Talán 
még ezt is megtudjuk valamikor.

Ezzel áttérhetünk s röviden végezhetünk azzal a csonka 
Énekeskönyvvel, a mely az akadémiai könyvtár birtokában 
van s a melyet Toldy, Szabó Károly s valamennyien Huszár
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Gál 1574. évben megjelent Énekeskönyvének tartottunk mind
addig, míg csak az elő nem került. Az eperjesi ev. collegium 
ép példánya egy tekintetre is meggyőz arról, hogy egészen 
más tartalmú s szerkezetű könyv ez, mint akár a debreczeni, 
akár a váradi. Egyes énekek vannak benne, melyek emezekben is 
találhatók, de tulajdonképen nem zsoltárok s dicséretek gyűj
teménye, hanem cerimoniális énekes könyv, később u. n. öreg 
gradual. S mégis van egy, a mi a debreczeninek, váradinak s 
Huszár Gálénak közös vonása: a czímlapon álló zsoltárvers. 
Ha ez a közös motto nem véletlenül találkozó ízlés eredménye, 
vagy nem a tartalomra ki nem terjedő kölcsönvétel, a mit a 
váradira nézve különben sem állíthatunk, akkor hihető, hogy 
ezt a közössé vált jeligét először Huszár Gál az ő 1560-ban 
nyomatott Énekeskönyvén használta, a melynek reánk maradt 
czíme : Isteni dicséretek és psalmusok — volt. Ha ez a czím talán 
csak a tartalmat jelezné, a nélkül, hogy megfelelne az eredeti 
czímlapnak: abban az esetben mind a váradi (1566.), mind a 
debreczeni (1569.) kiadás alapjának az 1560. Huszár Gál-félét 
tekinthetjük. Azért gondolhatjuk ezt, mert Huszár Gál sem a 
czímlapon, sem az előszóban nem említ olyast, a mi azt gya- 
níttatná, hogy az ő 1574. évi énekes könyve az 1560. évinek 
volna újabb kiadása; viszont ez utóbbinak reánk csak feljegy
zésben maradt czíme azért kétes, mivel a váradi czíme: A  ke
resztyéni gyülekezetben való Isteni dicséretek szóról szóra egyez 
Huszár G. 1574. évi czímlapjával, csak ez utóbbin a tartalom
hoz képest még ez áll: és imádságok. Hihetőbb, hogy Huszár 
G. adta ezt a czímet a mottóval együtt az 1560. évi énekes 
könyvének s onnan vette át a váradi, mint az, hogy Huszár 
a váradi után másolta volna 1574-ben. Itt jegyezzük meg, hogy 
abból, a mit Kálmáncsehi énekes könyvéről Sz. Ujfalvi után 
tudunk, kétségtelen, hogy ez is, mint Huszár 1574. évi Énekes 
könyve, graduál volt.

Visszatérve már az említett csonka Énekeskönyvre, az 
hiányos tartalmára nézve mindenben megegyez az 1569. évivel.
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A 25. laptól kezdve, a melylyel kezdődik, lapról lapra megfelel 
ennek. A 49. laptól kezdve, az itteni négy lapra terjedő sűrűbb nyo
más miatt, a lapok eltérnek egymástól s csak az itteni 66. s a 
csonka 75. lapja találkozik ismét össze; attól kezdve a csonka 
utolsó lapjáig mely a 205-dik, melynek itt a 196-dik felel meg, 
lap és sor szerint megvan az egyezés. Megvan a jellemző Z 
betű is. Ennélfogva bővülés nincs, hacsak a könyv végén nem 
volt. A lapok szaporodását az itteni sűrűbb nyomás idézte elé. 
A csonka példány néhol ugyanazokat a sajtóhibákat tünteti fel, 
mint például a 25. lap legelső szavában, de korántsem tartotta 
meg az 1569. évinek minden sajtóhibáját; javított, de a tarta
lom mennyiségét tekintve, változatlan kiadásnak mondható, 
talán 1570-ből vagy 1571-ből azért, mivel később a X betűnek 
nincs oly nagy kelete a debreczeni nyomdában. — Mindkét 
kiadásból kimaradt a 44. 1. 9. sorában e szó után vriflenben ez: 
es ne vess el e lő led; a mi az 1569. éviben egyidejű kézírással 
van pótolva. Ennek 161. 1. 6. s. hitetleneknec áll, míg a csonká
ban 170. 1. 6. s. es hitelleneknec van nyomtatva. Amabban az es 
kézírással pótolva; a 11. s. ß e n t i  g a d - ja  kézírással f ia d -ra iga
zítva, míg a csonkában ß e n t  f ia d  van nyomtatva. A 162. 1. utolsó 
előtti sorában e szó előtt benned, kimaradt: es leged V rnak val- 
hajfunk s kézírás pótolja. Ugyanez a sor hiányzik a csonkából 
is, a váradiból is (33. 1.) — A 175. 1. alulról 5. sorban ß e n t  
harom fág  es ag bizony Őrbe ißenseg letörölve s fölé írva: ag 
A ttia  Iß e n  gent fia v a l l e . . .  A 178. 1. 7. s. C hrißus kézírással 
is. A csonkában C hrißusis nyomtatva. 8. s. nekünk elé kézírás
sal: m i. 9. sorban árol elé kézírással nekünk. Ezeken kívül az 
1569. évinek czímlapján ez az írás áll: Élj. O pala á ren. d. M . 
E fa  H eid. W a rt. dd. A czímlap belső oldalán pedig a M edia  
v iia  kezdetű antiphona-nak Bornemiszánál (CLIX 1.) s egyebütt 
is olvasható magyar fordítása van feljegyezve.

A m. n. múzeumi könyvtár töredéke 8 lapból áll (21—28.1.) 
Ezt a kiadást Fraknói (M . K önyvszem le. 1878. 267. /.) régibb
nek mondja az 1579. évi kiadásnál s meghatározását helyesnek
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kell tartanunk. E lapok tartalma megfelel az 1569. évi kiadás 
20— 30. és az 1579. évi 20—28. lapjának. Nincs benne S betű. 
Ezeknél fogva 1572— 1579-ig jelölhetjük ki helyét. Lehet, hogy 
ennek elveszett részei oly énekeket is foglaltak magokban, 
melyek az elébbi kiadásokban még nem fordultak elő, ez a 8 
lap azonban semmi újat sem tartalmaz.

Az 1579. évi kiadás hibás lapszámozása 192-őt mutat, 
valósággal azonban csak 179 lapból állott a czímlapon s in
dexen kivűl Czíme nagyon megváltozott, emendálója vagy ki
adója nincs megnevezve, de jeligéje meghagyatott. A zsoltárok 
közűi kimaradt belőle a CXXXIII. és CXLVIII.; ellenben a 
CXLIII. után bővül a XXIII. CXLV. zsoltárral.

A dicséretek közűi kihagyatott Meliusnak ,Mindnyájan 
örüljünk‘ kezdetű éneke, míg az ,Emlékezzünk ez napon* kez
detű ének ebben van meg először. Ezenkívül kimaradnak be
lőle az itt 136, 139., 144., 155., 157., 164., 166., 176., 177. 
lapon kezdődő énekek, valamint a 193. lapon álló ,Hálát adok 
néked* kezdetű énektől fogva minden ének, a III. zsoltárnak 
a 213—214. lapon álló szövegeinek kivételével. Ezek helyett 
a könyv végén ezek állanak: M agaszta ljuk  a z  Ú r Istent, N e  
hagyj elesnem, Jóllehet nagy sokat szóltunk D ávidró l, U ram  henned 
még ag én reménységem, N a g y  hálákat adok ag én U ram nak, 
M ikor D á v id  va la  keserűségben, Oh Izrael szerető népem , G yarló  
emberekkel feddó'dik a z  Isten.

Azt a hézagot, mely 1579-től 1590-ig mutatkozik e ki
adások között, az erd. Muzeum könyvtárában levő töredékek 
szakítják meg. Ezek lapszám szerint fel vannak sorolva Szabó 
Károlynál a RMK. I. k. 332. sz. a. Ez a kiadás 248. lapból állott, 
mert ezen a lapon épen úgy ott áll a Finis, mint itt a 221. lapon. 
A lapok nem egyeznek az elébbi kiadásokéival, de valami nagy 
eltérést sem mutatnak s ebből az látszik, hogy ez a kiadás is 
vége felé bővíttetett s Bornemisza Péter 1582-ben megjelent éne
kes könyvével együtt szolgált alapul az 1590-dik évi kiadásnak.

Az 1590. évi kiadás egyetlen példányának nem lévén
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czímlapja, nem tudjuk, hogy az 1579. évi megváltozott czímlapot 
tartotta-e meg, vagy az 1569. évihez ragaszkodott inkább. A 
zsoltárok közűi azt a kettőt is visszaveszi, melyet az 1579. évi 
kiadás az 1569. éviben foglaltak közűi kihagyott s csupán 
egyet mellőz, a III. zsoltárnak második szövegét, mely itt a 
214. lapon áll. Ezeken kívül, hihetően Bornemisza után, még 
24 zsoltárral többet közöl, mint amaz. rlasonlókép visszaveszi 
Meliusnak amaz által kihagyott énekét is, továbbá a 144, 155., 
157., 166., 176. és 177. lapról kihagyottakat, valamint azokat 
is, melyeket az itteni 193. laptól kezdve végig kihagyott, mel
lőzvén mégis a 193. és 209. lapon kezdődőket. Ezek után 
végül 37 új éneket ád többnyire Bornemisza gyűjteményéből.

Ebből áll az az anyag, mely a debreczeni énekes könyvben 
1560-tól a Gönczi-féléken át 1592-től kezdve, nőtt, fogyott, 
avult, újult. Az 1582. év után Bornemisza Énekeskönyve tartal
mának egy részével, majd a mindennapi és innepekre való 
hymnusok fordításával is gyarapodott; alapjában mindig ugyanaz 
volt s maradt a jelen századig. Mellette virágzott a kéziratos 
és nyomtatott gradual irodalom, de harmadfélszáz évig ez 
volt a reformált magyar nép kézikönyve. A régi zsoltárfordí
tások kétszáz év után engedték csak át helyöket, az addig 
velők együtt használatban volt Szenczi Molnár-féle fordítások
nak s néhány közülök azért még ma is közkedveltségnek 
örvend s az u. n. dicséretek közé sorozva folytatja pályáját. 
Mindenik darabnak megvan a maga története és néha egy 
ének monográfiája más kérdésre is ad feleletet. Többet, gyak
rabban kellene velők foglalkoznunk. A felekezetek egyháztör
ténete, a hazai általános és míveltségtörténet, a nyelv- és 
irodalomtörténet egyaránt hasznot húzna belőle. Nagyobb 
érdeklődés még több lappangó kincset hozhatna napfényre 
Köszönet a boroszlói könyvtár tudományos miveltségű elöl
járóságának, a miért ezt nem rejtegeti előlünk!

*
A jelen kiadás lapról-lapra, sorról-sorra, betűről-betűre 

megegyez az eredetivel. A.
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