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Ezt a könyvet a budapesti Ev. Leánykollé
gium adta ki. VIII. osztályos tanítványainak 
közreműködésével sajtó alá rendezte Jablo- 
nowsky Piroska tanár.

Az osztály tanulói: Ádler Edit, Баку Jolán, 
Bastir Mária, Chován Adrienne, Csegezy 
Emma, Csepely Zsófia, Ecker Laura, Farkas 
Edit, Fecske Sára, Fodor Katalin, Folberth 
Marianna, Fiistér Sarolta, Gábos Magda, Gera 
Rózsa, Gráf Magda, Grape Emilia, Heintz 
Erzsébet, Herramhof Amália, Kachelmann 
Márta, Kaill Irén, Kálmán Erzsébet, Kálmán 
Mária, Kendeh-Kirchknopf Sára, Kisari Má
ria, Klaniczay Magda, Klein Ibolya, Knuth 
Jolán, Kormos Magda, Kováts Katalin, 
Krempe Éva, Krisztek Beatrix, Kurcz Ella, 
Liedemann Éva, Lonkai Julianna, Lörenthey 
Katalin, Lörenthey Márta, Medvés-Medico 
Judit, Melichár Edit, Pap Edit, Pap Irén, 
Plósz Erzsébet, Rapaics Katalin, Reiszky 
Livia, Schelken Pálma, Siegler Alice, Siegler 
Nóra, Sziklai Magda, Szulner Zsuzsa, Toman 
Katalin, Trautmann Anna, Trautmann Emi
lia.
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Iskolánkban ebben az esztendőben van az 
első érettségi; VIII. osztályos növendékeink 
ennek emlékét akarták megörökíteni. Hálásan 
köszönjük a. szülőknek, hogy jóindulatú párt
fogásukkal elősegítették a Két könyv megjele
nését.

Budapesten, 1931 május havában.

Dr. Böhm Dezső,
a budapesti Ev. Leánykollégium 

igazgatója.



Károlyi Gáspár Két könyv c. műve 1563-ban 
jelent meg. Több kiadása nem volt; az első
ből is csak egy példány ismeretes, mely a 
Magyar Nemzeti Múzeum tulajdona. Úgy 
gondoltuk, nem végzünk céltalan munkát, mi
kor az érdemes protestáns bibliafordítónak 
egy csaknem elfelejtett vallásos elmélkedését 
felelevenítjük.

A Kenessey Béla által szerkesztett Károlyi- 
Emlékkönyvben (Budapest, 1890.) H. Kiss 
Kálmán méltatja Károlyi művét. Szerinte egy 
hívő keresztyén lélek mély vallásossága, ember- 
szeretete, bölcsessége, egy nemzete romlásán 
búsongó magyar hazafi keserve beszél a Két 
könyvből. Igaz, Károlyi nem ír a hajdani pró
féták nyelvén, művéből nem szólnak Jeremiás 
siralmai, mégis a Két könyv már tárgyánál 
fogva irodalomtörténeti érték. Híven festi a 
szomorú kort, a három darabra tépett haza 
reménytelen jövőjét, a sötét európai szem
határt, s vannak fejezetei, melyeket mai szét
tagoltságunkban nem olvashatunk meghatott
ság nélkül.

Növeli a könyv értékét, hogy megelőzte Ma- 
gyari Istvánnak, a protestáns kor legjelenté
kenyebb prózaírójának Az országokban való 
sok romlásoknak okairól c. munkáját. (L. bő
vebben Turóczi-Trostler József forrástanul-
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mányát. Minerva-könyvtár, XXXII. Buda
pest, 1930.)

Az olvasás megkönnyítése végett lehetőleg 
mai helyesírást alkalmaztunk, de azért, ameny- 
nyire lehetett, meghagytunk minden régiessé
get, tájnyelvi sajátosságot. A szövegben gyak
ran előforduló szentírásbeli idézetek forrás- 
utalásai, technikai nehézségek miatt, a lap 
aljára kerültek.

Károlyi Gáspár, mint a Két könyv ajánlá
sában mondja, háláját akarta leróni párt- 
fogúja iránt. Mi is hálánkat fejezzük ki e ki
adással: egyházunknak, iskolánknak, a ma
gyar nemzeti irodalomnak.

Jablonowski) Piroska,
a magyar irodalom tanára.



Az Nagyságos Ruszkai Dobó Domokosnak 
Istennek kegyelmét káván ja Christus Jézus 
által és minden szolgálatját ajánlja.

Nagyságos uram, az Salamon király azt 
mondja az ő könyvében:

Az hálaadatlan embernek házátul el nem 
távozik az gonosz. Az deákok is azt mondják 
egy szentenciában, hogy föld nem teremt go- 
noszbat hálaadatlan embernél. Mely mondások 
bizony igazak. Mert noha vágynak sok undok- 
ságos vétkek, melyekért az ember sok vesze
delemben forog, mindazáltal azok között nem 
kicsiny vétek az hálaadatlanság, mely Isten 
előtt is utálatos, de embereknél is nem szerel- 
metes. Erről Nagyságodnak egy régi szép his
tóriát mondok.

Vala az Philöp királynak, azaz Alexander 
atyjának egy vitézlő és szerelmes szolgája. Ezt 
mikor az ő ura az tengerre küldte volna, el- 
törék hajója és mikoron az tengeren veszeked
nek és közel volna halálhoz, láta az tengerpar
ton egy házat. Kiáltani kezde. Az ember, az 
kié az ház vala, hallá az kiáltást, odamegyen. 
Ivivonszá az tengerből az Philöp király szol
gáját úgy mint holt elevent, megm elege ti, ételt, 
italt ad neki, elbocsátja azután békével. Az 
igéré magát jótéteményért viszontag való jó
téteményre. Hazamegyen az vitézlő az ő urá
hoz, megbeszélni, mint járt az tengeren, de az
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szegény ember jótéteményét nem beszéli meg, 
hanem elhallgatja és annak felette megkéri az 
királyiul az szegény ember házát, melybe őtet 
befogadta vala. Az király neki adja. Amaz ki
viszi az szegény embert az házból. Nem szen
vedő ezt el az ember, hanem Philöp királyhoz 
megyen és megbeszéli az királynak, minémű 
jót tött volna azzal, az ki az ő házát megkérte. 
Ezen felette igen megharagszik. Megadja az 
szegény embernek az házat és annak felette 
tüzes vassal az háládatlan embernek ezt süt- 
teté az homlokára: Ingratus hospes, azaz hálá
datlan vendég.

Az te Nagyságod hozzám való jótéteményi 
nagyok, melyet sokan tudnak és csudáinak. 
Mikor az pogány törökök Szakmárba szorítot
tak vala, ott is Nagy(ságod) engem kegyelme
sen táplált. Azután is Nagy (ságod) szárnya 
alá fogott és minden jóval meglátogatott. Ha 
én ennyi jótéteményről elfeledkezném, méltán 
mondhatnának hálaadatlannak és hasonlatos
nak az Philöp király szolgájához. De ezekről 
nem akarok elfeledkezni, hanem hálaadó aka
rok lenni. És kérem az Istent, hogy Őfelsége 
Nagyságodat minden javaival meglátogassa.

írtam mostan az több szorgalmatosságim 
között két kis könyvecskét. Egyiket arrul, mi
csoda legyen országoknak és királyoknak jó 
szerencséjeknek vagy gonosz Szerencséjeknek 
oka, melyből az ember eszébe veheti az Ma
gyarországnak is szerencsétlenségének okát. 
Másikat írtam arrul, micsoda jegyekből esméri
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meg ember, bogy az Istennek ítéleti felette 
igen közel vagyon. Mind az kettőt azért írtam, 
hogy az népet inteném penitenciára, azaz élet
nek jobbítására. Mert mind ez mi országunk
nak romlása, mind penig az Istennek Ítéleti
nek közel való volta int minket vigyázatra.

Mind ez két dologiul való könyvecskét Nagy
ságodnak ajánlom és az Nagyságod neve alatt 
bocsátom ki. Azért mívelem penig ezt, hogy 
mindeneknél legyen nyilván az Nagyságod jó
téteményeiért való hálaadásom. Ezt mostan 
vegye jó néven Nagyságod. Ha az Úristen 
megtart, rövid nap nagyobbakat bocsátók ki 
Nagyságod neve alatt.

Kövesse ebben Nagyságod az perzsiai Arta
xerxes király példáját, kinek soha nem vihet
tek oly kicsiny ajándékot, kit nagy örömmel 
és jó néven nem vött volna. Ez királynak egy
szer egy ember ada ajándékon egy szép poma- 
gránátot, melyet nagy örömmel von az ember
től. Vala ott akkor egy ember, ki mikor látná 
az királynak természetit, hogy kicsiny aján
dékot is jó néven venne, neki penig nem volna 
mit adna az királynak ajándékon, meríte az 
folyóvízből egy marok vizet és azt az király
nak о ff érái á. Ezen az király annyira örven- 
deze, hogy megajándékozá az embert egy arany 
kupával és ezer ezüst pénzzel.

Nagyságodnak én nem offerálhatok gazdag- 
ajándékkal, hanem az kis könyvet ajándéko
zom Nagyságodnak, kit Nagyságod vegyen 
tőlem jó néven. Az Úristen az ő szent Fiáért
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tartsa meg Nagyságodat. Ex Gönc die Nativi
tatis Domini nostri Iesu Christi. Anno 1563.

Nagyságodnak
alázatos szolgája

Caspar Carolius 
gönci plebaniis.



ELSŐ KÖNYV.
Országoknak és királyoknak romlásoknak, jó 
szerencséjeknek vagy gonosz szerencséseknek 

okairul, etc.
Miképpen az Esdrás pap, az Istennek népé

nek papja, Babyloniában sírván nyughatatlan- 
kodik és búslakodik, tudakozván magában, mi 
legyen az oka, hogy az zsidó ország szerencsét
lenség alá vettetőtt és az asszíriai birodalom - 
tul olyan igen megrontatott:1 azonképpen mos
tan sokan busonganak és gondolkodnak, tuda
kozván magokban, mi legyen az oka, hogy az 
mi nyomorult országunk és nemzetségünk ilyen 
szerencsétlen és az pogány törököktől ilyen 
igen megrontatott és pusztíthatott, kik az Istent 
nem esmérik és nem hívják segítségöl.

Némelyek penig az szerencsének és történet
nek tulajdonítják ezt. De nagyobb dolog ez, 
hogy nem mint szerencsének tulajdoníthatnék 
vagy történetnek. Mert ha egy hajunk szála is 
nem eshetik el az nagy Istennek akaratja nél
kül és az apró madárkák közöl egy is nem esik 
az tőrlx) Isten akaratja nélkül, az mint Christus 
mondja, sokkal inkább ilyen fényes és hatal
mas országnak és nemes, erős nemzetségnek

' 4. Esd. 3. 4. 5. et ßequentibus.
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romlása Istennek akaratja nélkül nem leszen.2
Némelyek azt mondják, hogy úgy teremte

tett ez világ, hogy egy allapatból más állapatba 
menjen. S noha igaz ez, hogy ez világi orszá
gok nem örökké állandók és jó, ha ötszáz esz
tendőnek felette virágokban maradhatnak, 
mindazáltal ez ellen is azt mondja az Dániel 
próféta, hogy Isten az, az ki országot fundál 
és Isten az, aki elveszi az országot egy nem
zetségtől és más nemzetségnek adja.3

Vágynak ezeknél gonoszbak, kik azt mond
ják, hogy Istennek semmi gondja ez világra 
nincsen, akárhova legyen. Ezek tagadván az 
Istennek gondjaviselését, tagadják az Istent is. 
De minekünk tudnunk kell ezt, hogy vagyon 
Isten, ki szorgalmatos gondot visel ez világra, 
bírja, igazgatja, tartja és táplálja. Mert nem 
olyan ő, mint az kőmíves, ki megrakja az al- 
kotványt és annakutána semmi gondja nin
csen reája, ö ez világnak, azaz földnek és 
mennynek alkotványát megkészítette, melytől 
el nem távozott gondjaviselésével, hanem az 
mit teremtött, arra nagy gondja vagyon.

Azért mondja Christus: Én és az én Atyám 
mostaniul fogva mindörökké munkálkodunk.4 
Miben? Nem új állatoknak teremtésében, mert 
fogyatkozás nélkül mindent megteremte hat 
napon, hanem munkálkodik az teremtett álla- 
tokrul való gondviselésben.5

2 Math. 10.
3 Dan. 2.

4 Ján. 5. 17.
5 Gen. 1.
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Szent Pál is azt mondja, hogy Istenben 
élőnk, Istenben mozgunk és Istenben va
gyunk. És esmég azt mondja, őbenne állanak 
és ő általa mindenek.0

Annakokáért, hogy sok országok, kirá
lyok, nemzetségek fegyver alá adattak és 
hogy az Magyarország is török birodalma alá 
adatott, nem történetből vagyon, sem azért, 
hogy ugyanilyen változó ez világnak dolga, 
avagy, hogy Isten eltávozott volna ez világ- 
rul, hanem inkább mindezek az nagy és ha- / 
talmas Istentől vágynak, ki azt mondja az 
Esaiásnál az Ő szent fiának: Valamely ország 
és nemzetség neked nem szolgál, el kell annak 
pusztulni.7 Melyről az Dávid király is azt 
mondja: Csókolgassátok az Istennek fiát, 
hogy az Istennek haragja fel ne gerjedjen és 
elvesszetek. Mert hamar felgerjed az ő ha
ragja. Bódogok mindazok, kik őbenne bíz
nak.8 De erről bővebben kell szólnunk.

Nem szólok itt arrul, miért vettetett az ke
resztyén Anyaszentegyház nyomorúság alá, 
mert az Istennek ugyan Decretomja vagyon 
erről, hogy az választottak ne éljenek ez világi 
gyönyörőségben, hogy ez világ el ne ragadja 
őket, hanem hogy szenvedjenek, az keresztet 
Christus után hordozzák, hogy az penitencia, 
az isteni félelem, az könyörgés naprul napra 
növekedjék őbennek és ez mellett várják az

e Acto 17. Colos I. 8 Psalm 2.
7 Esa. 6,0.
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örökséget, mely el nem vesz, meg nem hervad, 
meg sem fonnyad, hanem tartatik Istennel, 
Christussal az mennyországba,9 mely megjele
nik akkor, mikor Christus is megjelenik. Ha
nem arrul szólok, micsoda oka vagyon ennek, 
hogy nagy sok országok, királyok, nemzetsé
gek és az Magyarország is mind az fejedel
mekkel egyetembe szerencsétlen.

Sokan egyenlő akaratból azt mondják, hogy 
az országnak jó szerencséje abban vagyon, ha 
az országban bölcs király vagyon, ha az ki
rálynak jó tanácsosi vágynak, ha ifjú taná
cson nem jár, mint az Roboam, ha sok vitézlő 
szolgái vágynak, kik az hadakozatban böl
csek, és ha egyenesség vagyon az országban. 
Bizonyával penig, hogy bölcsen szólnak az 
kik ezt mondják, mert az országnak nagy elö- 
menetire vagyon az bölcs király. Nem is kell 
az királynak egy dolgot ugyan kívánni Isten
től, mint bölcseséget, mellyel az országot tudja 
bírni és igazgatni. Miért az Salamon király 
könyörög Istennek: Uram Isten, (úgymond) 
mostan engemet az Dávid helyébe, az én 
atyám helyébe, királlyá töttél. Én pedig ki
csiny gyermek vagyok, nem tudom az orszá
got bírni és igazgatni. Az te néped penig, ki
nek soksága számlálhatatlan, mind reám néz. 
Adj azért az te szolgádnak engedelmes szívet, 
mely az Istennek intésének és vezérlésének 
engedjen, hogy tudjak kiilömbséget tenni az

9 I. Pót. I.
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jó és gonosz között. Mert ki bírhatja ezt az te
népedet!10

Az Isten meghallgató könyörgését és azt 
mondó neki: Mivelhogy te ezt kévónád és 
nem kévóntól hosszú életet, sem gazdagságot, 
sem az te ellenségednek lelkeket, hanem ké- 
vántál bölcseséget, íme adtam neked bölcs és 
értelmes szívet, úgyannyira, hogy hozzád ha
sonlatos nem volt és nem leszen.

Azért az királynak nem kell az ő maga böl- 
cseségére magát bízni, hanem az Istentől 
kérjen bölcseséget, hogy tudja az népet és az 
országot bírni és igazgatni.

Az jó tanácsosok is igen használnak az or
szágnak, kiváltképpen ha az tanácsosok isten
félők. Mirt Aegyptomban az fáráó tanácsosa 
az Joseph, Saul királyé az Sámuel, Dávidé az 
Náthán, Joas királyé az jámbor Jojada pap, 
Nabugodonozoré és Cyrusé az Dániel, ki ifjú
ságába vitetett vala Babyloniába.11

Azért erre is gondja legyen az királynak, 
kéváltképpen, ha az király ifjú, hogy isten
félő tanácsosokat tartson. Az tanácsosok penig 
ne legyenek ifjak, hanem vén emberek, kik 
sokat láttak, hallottak, olvastak, sok dolgok
ban forgottak és sok dolgokban késértést vöt- 
tek. Mert az király gyakorta szinte olyan kárt 
vall az ifjú tanácsval, mint az Roboam, ki 
mikor az vén emberek tanácsát nem fogadta 
volna, kik azt adják vala tanácsul, hogy az

10 I. Reg. 3. 1 Dan. I.
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községhez kegyelmes legyen, hanem az ifjak 
tanácsát vötte volna be, kik azt mondják vala, 
hogy semmit ne kedvezzen, hanem ha Salo
mon ostorral ostorozta őket, ő skorpióval ma
rassa,12 az község meghasonlék, kettészakada 
az ország, csak két nemzetség marada Robo- 
ámmal, az több sokaság választa más királyt, 
az Hieroboamot.

Ezképpen olvassuk az históriákban, hogy 
sok ifjak az ő vakmerőségeknek miatta sok 
országokat hirtelen elvesztettek és országnak 
nagy veszedelmet szereztek.

Az vitézlő népek is igen kellenek az ország
nak előmenetire. De ez nyilvánvaló dolog, 
hogy az vitézlö népek is csak eszközök, és an
nak felette az emberi segítség olyan, mint az 
vadszala  ̂ kire ha az ember támaszkodik, elro
mol alatta.13

Erre is azért az fejedelemnek illik gondot 
viselni, hogy az mit ország jövedelméből 
győt, azzal ország ótalmára való vitézlö népe
ket tartson, kik az ország mellett véreket ont
sák. De megemlékezzék arrul, hogy az vitézlő 
népek csak eszközök, és Isten az, ki diadalmot 
ad az ellenségen, és hogy az Isten azt míveli 
egy által, az mit tíz áltál, és tíz által, az mit 
száz által. Mint az Jonathas mondja, mikor 
másodmagával az ellenség táborára menne. 
Nem nehéz, úgymond, Istennek vagy kevés 
által vagy sok által megszabadítani.

12 I. Reg. 12. a) nádszál (?)
,s Esa 36.
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Az népnek egyezsége is bizony felette igen 
kell, mind penig, hogy ő magokban az fejedel
mek egyesek legyenek. Mert az egyezség által 
az kicsiny dolgok megnevekednek, az vissza 
vonás által penig az nagy dolgok is meg
kisebbednek: és miképpen az Anyaszentegy- 
házban nem maradhat meg az tudománynak 
igazsága, ha visszavonások lesznek az tudo
mányban és nincs jobb itt az tudományban 
való nevekedésre az egyezségnél, azonképpen 
az ország meg nem maradhat, ha az nép kö
zött igyenetlenség leszen. Mert mint az ördög
nek nincs könnyebb bemeneteli az keresztyén 
Anyaszentegyháznak rontására, mint mikor 
az tagok sok kiilömböző értelemben vágynak, 
azonképpen nincs az ellenségnek jobb alkolma- 
tossága. országnak megvételére, mint mikor az 
fő fö népek visszát vonsznak.0̂ Mint az Ma
gyarország ezt megkésértette. De ezt Chris
tus jobban megmondja, kinek beszéde örökké
való igazság. Minden ország, úgymond, vala
mely meghasonlik magában, el kell annak 
veszni.14

Azért az fejedelemnek gondja legyen arra, 
hogy az népet egyezségre hajtsa, az visszavo- 
nókat és országnak békességének háborgatóit 
kiirtsa az országból, mint Salamonnak Dávid 
testamentumba hagyja, hogy megöletné Joa- 
bot és Semeit. Az Tullus Hcstilaus^ római 
király dicséretes ebben, hogy az Metius Suf-

a)I yisszát vonni: viszály- 14 Math. 12. 
kodni. b) Hostilius.

2
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feciust, az ő áruitatásáért két szekér közé 
köttetvén, erős lovakkal kettészakasztatá.13

Az Alexander is az Bessust, ki az Dariust 
megölte vala, két fiatal (fa) közé köttette és 
úgy szakasztottá ketté.18 Az király alatt való 
urak is megtanulják, hogy királyoknak enge
delmesek legyenek, ne vonjanak mindjárást 
kicsiny hosszúságért fegyvert az király ellen. 
Mert szent Pál azt mondja, hogy minden lé
leknek engedelmesnek kell lenni az fő vagy 
felső fejedelemnek és az ki az fejedelemnek 
áll ellene, Istennek áll ellene.17

Hitekkel is nem kell játszaniok, mert az 
Istennek második és nyolcadik parancsolatja 
ellen vétkeznek, melyekben azt mondja az 
Isten: Istennek nevét hiába ne vegyed. Hamis 
tanú ne légy. És ez ilyeneknek magzatjuk sze
rencsés ez világon nem leszen. Miképpen Pau
sanias mondja, hogy az macedóniai Philöp 
király fiai azért estek sok nyomorúságba és 
szerencsétlenségbe, mert az atyjok állhatatlan 
volt fogadásában, igéretiben és eskövésében.

Ügy szolgálják azért a fejedelmek az ki
rályt, mint Isten képét. Nagy liívséggei penig, 
hogy akképen dicsekedhessél velők, mint Da
rius király az Zopyrus nevő szolgájával. Mert 
az királynak mikor kezében egy pomagránát 
volna, mondá, akarnám, ha énnekem ennyi 
Zopyrusom volna, mennyi mag ez almában 
vagyon.

15 Livius lib Dec. 9.
'e Plutarchus in vita Alex.

17 Roma 13.
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Az Absalon az ő Atyja ellen fegyvert foga; 
elveszte az Isten. Az Core, Dathan, Abyron, 
Moses ellen támadónak és az föld által eleve
nen elnyeletének. Az Amant az Assuerus ki
rály nagy magas akasztófára akasztatá, hogy 
az ö népe között országában háborúságot 
akarna támasztatni. Mi es az mi nyomorult 
országunkban láttuk az Istennek rettenetes ítí- 
letinek példáit egynéhány fejedelmeknek ret
tenetes veszedelmekben. Kiket az Isten az ő 
állhatatlanságokért és színlésekért, vagy kép
mutatásokért és fejedelem ellen való álnok 
titok tanácsokért megbüntetett.

Ez is kell az országnak megmaradására, 
hogy az királynak kincse legyen. De meglássa, 
hogy kincsébe ne bízzék, hogy úgy ne járjon, 
mint az gazdag Cresus, kinek gazdagságának 
temérdöksége inegmondhatatlan volt, úgy- 
annyira, hogy ez világon ugyan példabe
szédbe jött, hogy Cresus gazdagságát mond 
juk annál lenni, akinek sok kincse vagyon. 
Ez Cresus mutogatja vala az ö gazdagságát 
egy bölcs embernek, kinek neve vala Solon és 
kérdi vala, hogy ha vélné, hogy ha valahul ő 
nálánál holdogb volna. Solon azt feleié, hogy 
nem kell senkinek magát boldognak mondani 
halálának előtte és hogy nincs oly boldog em
ber, kit az gonosz szerencse meg nem erötele- 
níthet. Nem hívé ezt az Cresus, hanem hadat 
támaszta Cyrus ellen és rútul megvereték és 
rontaték.

Noha bizony mindezek igazak és szüksége
2*
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sek országnak és királyoknak megmaradá
sokra és szerencsétlenségeknek eltávoztatá- 
sára, mindazáltal más oka vagyon még mind 
az jó, mind az gonosz szerencsének. Mert bá
tor bölcs legyen az király, de az Isten meg- 
bolondíthatja ötét. Bátor jó tanácsosi legye
nek, de Isten elfordíthatja az ö tanácsokat. 
Mint az Achitophelnek. Bátor erős és sok 
vitézi legyenek, de az Isten megerőtelenítheti 
őket és igaz ugyan, diadalmot ad egy által, 
mint ezer által. Azért lássuk meg ezt az Szent
írásból.

Minekelőtte penig az derék dologra men
nénk, annakelőtte fundamentumnak vetjük 
emez néhány mondást.

ELSŐ.
Valamely ország és nemzetség teneked nem 

szolgál, el kell annak veszni.

MÁSOD.
Csókoljátok az Istennek fiát, hogy az ő ha

ragja fel ne gerjedjen és elvesszetek. Mert ha
mar felgerjed az ő haragja. Bódogok, kik 
őbenne bíznak.

HARMAD.
íme, az Istennek szemei vágynak az bűnös 

országon, hogy elterölje azt ez földről.
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NEGYEDIK.
Keressétek az Istennek országát és az ő 

igazságát és mindenek megadatnak néktek.

ÖTÖDIK.
Bódogok, az kik hallgatják az Istennek igé

jét és megtartják azt.
Annakokáért az az ország szerencsés és 

annak az királynak vagyon előmeneti, az ki 
Istennek és az ő szent fiának, az Jézus Chris- 
tusnak szolgál, ezt hallgatja, ezt csókolgatja, 
mint az szent Dávid int, ő mellé hódoli. Az 
ki keresi az Istennek országát, hallgatja az Is
tennek igéjét, nem ragaszkodik idegen Isten
hez. Nem veti az ő bizodalmát emberben és 
emberi cselekedetben, hanem csak az Jesus 
Christusban bízik. Ennek hajt térdet, fejet, ezt 
féli, tisztöli és külső életét is rendeli az ő aka
ratja szerint, melyet az tíz parancsolatban ki
jelentett.

Viszontag országoknak és királyoknak sze
rencsétlenségek ettől vagyon. Mert az Isten
nek és az ő szent fiának nem szolgálnak, nem 
hallgatják azt. Nem keresik az Istennek orszá
gát, nem hallgatják és nem böcsöllik az Isten
nek drága igéjét, idegen istenben bíznak, nem 
abban, az ki az földet, mennyet teremtötte. 
Nem tisztelik, nem félik az igaz Istent és az 
ő életeket nem rendelik az Istennek parancso
latja szerint, hanem az testnek kévánsága sze
rint járnak, kevélyek, telhetetlenek, kegyetle-
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nek, prédálók, ártatlan vérnek ontói, szegé
nyeknek nyomorgatói. Az szent Hieremias 
penig azt mondja, tudjad, ember, hogy keserö 
az Istent elhagyni és Istent nem félni. És es- 
mét azt mondja: Mivelhogy elhagyták az én 
törvényemet, melyet adtam nekik és nem hall
gatták az én szómat és nem jártak abban, ha
nem az ő szíveknek kévánsága után jártak és 
idegen istent imádtak, annakokáért ime én 
irmet* adok ennetek és mérget innotok és el- 
szélesztlek titeket az pogány népek közé, me
lyeket sem az ti atyátok, sem ti nem esmérte- 
tek, és bocsátók utánatok fegyvert, mígnem 
megemésztettek.

Azért az Isten azt mondja az királyiad: Mi
kor, úgymond, az király az ö székibe ülend, 
kezébe vegye az Isten könyvét és azt olvassa 
életének teljes rendiben és azt cselekedettel be
töltse, ne hajoljon se jobb kézre, se bal kézre, 
hogy szerencsések legyenek az ö birodalmá
nak és az ő fiának birodalmának napjai.18 Itt 
úgy mondja az Isten szerencsésnek a királynak 
birodalmát, ha az Istennek szent könyvét olva- 
sandja és az szerint él. Ezt ez szokást most is 
jó volna megtartani minden országokban, 
hogy az királyt mikor koronázzák, az Bibliát 
kezébe adnák, hogy azt olvasná, mindenkor és 
aszerint élne mind ő maga, mind penig az né
pet az mellé hódoltatná. Nem azt mondom, 
hogy az király az Moses ceremóniái vagy pol-

* irem: üröm 18 Deut. 17.
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gári törvényére kötelezze az országot, mert at- 
tul mi szabadosok vagyunk és szabad az feje
delemnek más rendtartást és törvényt ren
delni, olyat, mely az Istennek tíz Parancsolat
jának ellene nincsen, hanem azt mondom, 
hogy az fejedelemnek meg kell tanulni az Bib
liából az Istennek akaratját, melyet az tíz Pa
rancsolatban kijelentett, melyet az Bibliában 
megmagyaráztatott Mosessel és az több pró
fétákkal. És azt is eszébe kell az fejedelemnek 
venni, mimódon büntette az Isten az bűnösö
ket és mimódon jelenté meg haragját eleitől 
fogva az engedetlenekhez, irgalmasságát azok
hoz, kik az ő parancsolatjának engedtek, hogy 
ő is eltávoztassa az Istennek haragját mind 
magátul, mind az egész országiul és Istennek 
kegyelmét nyerni mind magának, mind az köz
ségnek. De immár bizonyítjuk meg szentírás
beli históriákkal, hogy igaz legyen, az mit 
országnak és királyoknak szerencséjükről mon
dánk. Hozzuk penig például az zsidó országot 
és az zsidó fejedelmeket, mert az zsidó nemzet
ség szent nemzetség volt, melyet az Isten min
den nemzetség közöl magának választott vala, 
osztán régi nemzetség is. Christus is az nem
zetségből vette az testét. Abban az nemzetség
ben az Isten gyakorta jelent meg és az szent 
Atyákkal beszéllett. Az próféták is abban az 
nemzetségben voltak, kiknek Írásokra lelkün
ket is bízzuk és soha egy nemzetségben is nem 
tetszett meg ugyan az Istennek haragja és ke
gyelme, mint a zsidók közt.
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Első példa az fejedelmekről, kik voltak 
Mosestöl fogva Saul királyig.

Az Istennek népének első fejedelme Moises 
vala negyven esztendeig. Ennek hadnagysága 
alatt jőve ki az Izrael Aegyptomból az Veres- 
tengeren, száraz lábbal. Fáraó penig minden 
népével az Veres-tengerbe veszett. Mert Isten
nek engedetlen vala. Moses pedig Istenben 
bízik vala. Azért Isten hadakozik vala öéret
tek.

Az amaleknek királyát is megveré Moses, 
ki felemelt kézzel imádkozik vala Istennek az 
begynek tetején és csak Istentől vár vala dia- 
dalmot.19

Második hadnagy volt Josue vitéz. Ennek 
is sok diadalmát mondja az írás; Jordán v i
zén az népet száraz lábbal vitte által; Jericot 
csak kiáltással rontja meg, az Ígéretnek földét 
megveszi.20 Mert az chananeusok bálványt 
tisztelnek vala, az Josue penig az igaz Istent 
tiszteli vala, az népet is arra inti vala. Az ö 
parancsolatjában foglalatos vala és azt követi 
vala, mint az Isten neki meghagyta vala, ezt 
mondván: El ne távozzék az én törvényemnek 
könyve az te szádtul, hanem gondolkodjál ab
ban éjjel és nappal, hogy megőrizzed és meg
tartsad azt. Azért adott az Isten neki diadal- 
mat harmincegy királyon.21

Josuénak halála után elfeledkezék az nép ez
lu Exod. 17. 21 Jós. 12.
20 Josue 3. 4. 6.
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Istenről, ki őket Aegyptumból kihozta vala. 
Követének idegen isteneket, az pogány népek
nek istenek imádják vala; haragra indíták az 
Istent.22 23 Azért adá őket az Mesopotániának 
királya kezébe; kezde az nép Istenhez kiá- 
tani. Ada nekiek fejedelmet, az Otonielt, ezál
tal szabaditá meg Isten az népet, mert Isten
nek lelke vala ebben, mint az írás mondja.28

Otonielnek halála után az nép bálványimá
dásra téré. Adá azért az Isten őket az moabiták 
kegyetlensége alá, tizennyolc esztendeig; kiál
tani kezde az nép, feltámasztó az Isten nekik 
az Ehud nevő hadnagyot, ki az ő ellenségek
nek királyát megölé és népét levágá.

Ennek halála után esmét bálványimádásra 
hajlanak, mert míg az fejedelmek éltének, ad
dig az népet isteni tiszteletre vezérlették, de 
mihelyt meghalnak vala, az nép ottan elhajol 
vala. Adá az Isten őket az Jabin nevő király 
alá húsz esztendeig; ennek hadnagyát, Sisarat 
egy asszonyi állat ölé meg, Jahel, kinek sáto
rában bement vala, hogy elrejtezzék. így sza
badulnak meg az kegyetlen fejedelemtől. 
Mert az Isten egy asszonyi állat által azt mí
veli gyakorta, az mit tiz ezer által. Mint az 
Judit által is cselekedék.24

Ezután adja az Isten őket az madianiták 
kezébe, kik hét esztendeig bírták az zsidókat; 
megalázák magokat és kiáltanak Istenhez,

22 Jud. 2. 24 Jud. 4.
23 Jud. 3.
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kérvén segítséget az madianiták ellen, az Isten 
prófétát bocsáta liozzájók és azáltal megfeddé 
őket, hogy elfeledkeztek volna őróla és bál
ványt imádnának;25 feltámasztá az Isten Ge
deon vitézt, ki háromszáz magával, csak trom
biták csengésével, üres palackoknak egybe- 
verésével megvere százharmincnégyezer em
bert. Mert Istenben bízik vala, ki őneki jelt 
adott vala, hogy megszabadítaná az népet az ő 
keze által.26

Mikor megholt volna Gedeon, az zsidók szol
gálni kezdőnek az Baal istennek és szövetséget 
tőnek vele, hogy nekik istenek lenne és nem 
emlékezének meg az Istennek irgalmasságáról. 
Vala Gedeonnak egy fia, Abimelech, ez az 
uraságért az ő atyjafiait mind megölé, feje- 
delmé tevék őtet az sichimiták.27 Végre meg- 
utálák őtet az gyilkosságért, megöletek egy 
asszonvi állattuk így álla Isten bosszút rajta 
az gyilkosságért, nem bírhatá az uraságot 
három esztendőnél tovább.

Ezután csakhamar esmét az okádásra téré
nek, az syriabelieknek, sydonyusoknak, moa- 
bitáknak, ammonitáknak bálványisteneket kez
dők imádni, kikre az Isten megharagvék; ez 
adá őket az ammoniták és filiszteusok kezébe 
tizennyolc esztendeig.28 Ezek rabolják vala és 
pusztítják vala az országot, kik miá mikor 
igen mcgrontattak volna, kiáltanak az Isten-

25 Jud. 6.
26 Jud. 7.

27 Jud. 8. 9.
28 Jud. 10.
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hez, mondván: Vétkeztünk, mert elhagytuk az 
mi Istenünket, és szolgáltunk az Baal isten
nek. Kiknek mondá az Isten: Tudjátok, hogy 
az aegyptombeliek, amoreusok, ammoniták, 
filiszteusok, svdoenusok, amalechiták és az 
cananeusok megrontottak vala titeket; kiáltá- 
tok hozzám, megszabadítalak, mindezáltal el
hagytatok engemet, bálványt imádtatok. Azért 
többé titeket meg nem szabadítlak, hívjátok 
elő az isteneket, az kiket választottatok, azok 
szabadítsanak meg titeket. Annál inkább kez- 
dének kiáltani, mondván: Az mint akarod, 
úgy cselekedjél velőnk, csak most szabadíts 
meg. És ezt mondván, elhányák az bálványo
kat; feltámasztá Isten az Jephtét, ezáltal sza- 
badítá meg őket az Isten és megnyuguvának 
az rabságtul.29

Esék az nép Isten haragjába esmég, kiket 
ada negyven esztendeig a filiszteusok kezébe; 
feltámasztá az Isten az erős Sámsomot, ki 
húsz esztendeig Ion az Isten népének had
nagya; ez diadalmot vészén vala egyedől ezer 
emberen, mert Istenben bízik vala, ki neki 
erőt adott vala.30

Utolsó hadnagyok volt az Eli; ez idejében 
elnyerték vala az filiszteusok az Istennek 
frigyládáját is, mert bálványt imádnak vala.31

Mindenestől fogva voltak az zsidók hadnagy
ság alatt király nélkül háromszázkilencvenbat 20

20 Jud. l l .  
3U Jud. 13.

31 I. Sa. 4.
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esztendeig. Ez iidöben az ország néha békessé- 
ges volt, néha peniglen háborúságos. Mig az 
hadnagyok éltének, addig az zsidók békesség
ben voltak, mert az fejedelmek az igaz Istent 
tisztelték és félték. Az népet is nem hagyták 
elszakadni az igaz isteni tisztelet mellől. Mi
helyt penig az fejedelmek megholtak, ottan 
bálványimádásra tértek. Azért az Isten őket 
gyakorta adta kegyetlen ellenség kezében, kik
nek kegyetlenségeket mikor nem szenvedhet
nék, felkiáltottak az Istenhöz; az Isten fejedel
met adott nekik, de annak halála után esmét 
bálványt imádtak.

Csudálkozhatnék az ember ez nagy állhatat- 
lanságon, mely az zsidókban volt. De ha meg
gondoljuk az embernek mivoltát, nem csuda 
ez. Mert az ember az Isten nélkül és az ö igéje 
nélkül csak merő setétség. Az Isten csak az, 
ki az embert megvilágosítja az ő igéje által. 
Mikor penig az Isten az fejedelmeket elveszi 
vala, két jóiul fosztja vala meg őket, testitől és 
lelkitől. Mert az hadnagyok oltalmazták őket 
testben is és az Istennek útára is vezérlelték 
az népet. Mert az próféták nem valának még 
olyan bőven, mint azután az királyok idejében, 
így szokott az Isten cselekedni. Az hálaadat- 
lanságért elveszi az jó fejedelmet, elveszi az jó 
tanítókat, egyetembe fegyvert bocsát reánk. 
Akkor kezdünk osztán óhajtani, látván az mi 
kárunkat, akkor kezdünk Istenhez kiáltani. 
Mert az ember jó szerencséjének idején fel- 
fuvalkodik, elfeledkezik Istenről, az gonosz
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szerencsének idején osztán óhajt Istenhez. De 
az Isten nem tér ez ilyenekhez, míg nem teljes 
szívok szerint Istenhez térnek, mint ő maga 
mondja: Térjetek én hozzám teljes szívetek 
szerint és metéljétek az ti sziveiteket és nem 
ruháitokat, és térjetek az ti Uratokhoz, Isten
iekhez, mert kegyelmes és irgalmas.

Második példa az királyokrul, kik voltak
Sámueltől fogva mind az babyloniabeli 

fogságig.™
Az hadnagyokrul való históriák igen nyil

vánvalók, melyekből megtetszik, az országnak 
és fejedelmeknek szerencséjek és szerencsétlen
ségek honnat legyen. De még ezeknél nyilváb- 
ban valókat hozok az királyoknak históriá- 
jokból.

Az Éli papnak utána lön fejedelem és pró
féta az Sámuel.32 33 Ez azt mondja vala az népnek: 
Ha teljes szívetek szerint megtértek, és elhagy
játok az bálványokat és az ti szíveteket Isten
hez készítitek és csak ő neki szolgáltok, meg
szabadít titeket. Megtérének az zsidók és meg
szabadulnak az filiszteusoktul.

Annakutána kére az nép Istentől királyt: 
adá az Isten az Sault.34 Ennek azt mondá az Sá
muel: Ha az Istent félitek és szolgáltok neki 
és hallgatjátok az ő szavát, meg sem haragít
játok őtet; szerencsések lesztek, ha penig az

32 2. Exc. plu ex historiis
Regum.

33 I. Sam.
34 Sam. 9. 12.
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Istennek szavát nem hallgatjátok, az Istennek 
haragja leszen rajtatok.

Saulnak Isten megparancsolá, hogy az ama- 
lechitákra menjen, levágja mind őkéit, ne ked
vezzen se embernek, se baromnak, se király
nak, se háza népének. Saul kedveze az király
nak és az barmoknak kövérinek, nem cseleke- 
dék az Istennek kedve szerint. Azért azt mondá 
az Isten nekie Sámuel által: Nem lőttél enge
delmes az én szómnak, azért elvetlek téged, 
hogy ne légy király. Eltávozék azért az Isten 
lelke Saultul és elvesze rettenetesen az hadban 
minden népével és fiaival.35

Ez Saul felette igen szerencsétlen lön. Az 
ország is ő miatta, ellenségtől megrontaték. 
Mert az király az Istennek beszéde szerint nem 
cselekedék, az Istent nem féli vala, nem tiszteli 
vala, az népet is nem vezérlé isteni félelemre. 
Az Sámuelt is nem böcsölé. Az Istennek pap
jait levágatá, ördögtől kérd vala jövendőt. Dá
vidot is el akarja vala veszteni, kire felette 
igen irigykedik vala.

Dávid lön király Saul után. Ennek sok dia- 
dalmi vágynak az Szentírásban. De az többi 
között nevezetes az nagy Góliáttal való via
dalma. Kivel mikor szembe menne, azt mondja 
vala: Az hatalmas Isten, ki engemet megsza
badított az oroszlán torkából, megszabadít az 
Góliáttul is. Az Góliátnak penig azt mondja 
vala: Te én reám jössz fegyverrel, kopjával

35 I. Sam. 15.
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és pajzzsal, én penig megyek az hatalmas Isten
nek nevébe te reád, és ád az Isten tégedet én 
kezembe, megmerlek téged, az te fejedet elve
szem és adom az te testedet az égi madarak
nak és vadaknak, hogy tudja mind ez egész 
föld, hogy Isten lakik az Izrael népe között, és 
hogy nem fegyverrel, sem kopjában szabadit 
meg az Isten, mert ö Isten, mert ő hada ez, és 
ád titeket mi kezőnkbe.

Noha Dávid bűnbe esék, mikor megöleté 
Uriást és feleségével gonoszul éle36 és mikor az 
népet megszámláltatta volna és ezzel az orszá
got nagy háborúba hozá, mert Absolon kiűzé 
ötét országából, és az népnek megszámlálásért 
sokat levágata az Isten az népben, mind azál
tal penitenciát tarta, megsirata bűnét, melyben 
esett vala az testnek erőtlenségének és gyarló
ságának miatta, mint az választottak gyakorta 
szoktak esni. 37 Azért teljes életinek rendiben 
hadakozásában jó szerencsés volt. Az ország is 
megnyugovék ő idejében, mert Istennek ked
vek szerint való szolgája vala, és neki csak az 
Istennek igéje volt vezére, mint ő maga 
mondta, mert tudta, hogy azok bádogok, az 
kik az hitetleneknek ótokban nem járnak, ha
nem az Isten törvényében foglalatosok éjjel és 
nappal.38

Az Salamon is, az Dávidnak fia, felette jó
szerencsés és bódogságos lön, míg az ö atyjá-

3e I. Reg. 15. 39 Psalm. 1.
37 Psal. 50. — Peal. 6.



nak, Dávidnak utat követé. De mihelyt az po
gány asszonyi állatok az ő szivét az igaz Isten 
mellől bálványimádásra hajták, azonnal azt 
mondá az Isten neki: Mivelhogy meg nem 
őrizted az én beszédemet, annakokáért ketté 
hasítom az te országodat és adom az te szol
gádnak.39

Roboam alatt kettészakada az ország, az tiz 
nemzetség hajla Hierboamhoz, az két nemzet
ség Roboamhoz.40 Ez ideiben az zsidó nemzetség 
bálványimádásra hajla; kezdőnek sok oltáro
kat az bálványoknak mindenőtt rakatni, reá- 
jok hozá az Isten Aegyptomnak királyát, ki az 
templumnak, ez Salamonnak minden kincsét 
elvivé.41

Abia, az Roboam fia, hadakozik vala az Hie- 
roboam királlyal, ki felette igen bálványimádó 
király vala. Isten ada Abianak diadalmot, mert 
csak az egy Istenben bízik vala, az Izraelben, 
megöle és megsebesíte úgy mint ötszázezert.

Ez után király Ion az Asa, és Isten kedve 
szerint jár vala; az bálványoktul megtisztitá 
az országot, az községet is inté, hogy Istent 
keresnék. Megverő az Aegyptusnak királyának 
seregét, melyben tizszázezer ember vala és mi
kor szembeszállana vele, így imádkozik vala: 
Uram Isten, nincsen te előtted semmi külömb- 
ség vagy kevés, vagy sok által venni diadalmot.

39 2. Reg. 11.
40 2. Reg. 12.

41 3. Reg. 14.
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Segélj meg minket mi Istenünk, mert az te 
szent nevedbe bízván jiittőnk ez sokaság ellen.42 
Akkor azt mondá az Azarias próféta: Ha az 
Istent keresitek, megtaláljátok. Ha penig el
hagyjátok őtet, ő is elhagy titeket.43 Az király is 
azt mondá azért: Valaki nem keresendi az Iz
raelnek Istenét, meghaljon kicsinytől fogva 
nagyiglan, mind férfiú, mind asszonyi állat. 
Megkeresék az Istent, és Isten békességet ada 
az országban. Végre az Isten reá haragvék, 
hogy pogány királyiul kére segítséget az Izrael 
király ellen és emberhez, nem Istenhez biznék. 
Azért azt mondá az próféta neki: Az. Istennek 
szemei látják mind az egész földet és ad az 
Isten erőt azoknak, kik őbenne teljes szívvel 
bíznak. Azért te király bolondul cselekedtél.

Annakokáért az király meglássa, hogy az 
országot megtisztítsa báíványtul, istenfélő le
gyen. Az községet is arra intse, ha ellenséggel 
víni kell, az Isten nevébe gyűjtsön sereget, ö 
nevébe ütközzék az pogánnyal, bátor csak ke
vés vitézekkel az Isten diadalmot áll, mert bi
zony nem nehéz az Istennek kevéssel sok ellen
ségen diadalmot venni.44 És mint az szent Péter 
mondja, hogy Istennel egy nap olyan, mint 
ezer esztendő és ezer esztendő, mint egy nap.4:' 
Azonképpen mondhatjuk, hogy Istennel az 
hadban olyan az ember, mint az ezer és az 
ezer, mint az egy.

42 2. Paral. 14. 44 2. Paral 16.
43 1 5. 45 2. Pét. 3.
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Azután leszen király az Josaphat.46 Ez igen 
jámbor istenfélő király volt, nem bizott az bál
ványokban, hanem az egy Istenben, jámbor és 
igaz bírákat rendele az nép között és inté őket, 
hogy igazságot szolgáltassanak.47 Ez ellen fel
gyűlnek az ammoniták és moahiták nagy erő
vel, akkor a Josaphat így könyörge: Miben - 
niink nincsen annyi erő, hogy ez sokaságnak 
ellene állhatnánk, de mikor nem tudjuk, mit 
kelljen tennünk, az mi szemeinket, Úristen, 
reád figgesztjiik. Meghallgatá Isten és diadal- 
mot ada neki.48 49

Lön király Josaphat után az Joroan;49 ez az 
bálványimádásba bemerőlt vala; követé az 
Achab útát. Azért azt mondá neki az Illyés 
próféta: Mivelhogy nem követted az Josaphat 
királyt, az te atyádat, hanem az Achabot és 
bálványimádásra hajtád az zsidóságot, azért 
íme az Isten megver tégedet mind feleségestül, 
gyermekestől, marhástul, népestől, te penig 
megbetegülsz hasfájással, mindaddig, mígnem 
kijöjjön mind az te beled. Igyen történők, mert 
Isten az filiszteusokat reá hozá, kik által meg- 
rontá az országot és az királynak minden háza- 
népét. Ő magának az béli kijőve és meghala.

LTtána Ion király az Ochozias. Ez is bálvány
imádó vala, azért szerencsétlen lön, mert az 
Jehu király megölő ötét.

Azután lön király az Joas, kit az Jojada pap

48 2. Par. 20.
49 Par. 21.

4e 2. Par. 17.
47 2. Par. 19.
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felesége elrejtett vala, mikor az Attalia, az 
Joram felesége, az Ochozias fiait megölte 
volna, hogy ö maga asszonykodnék.50 Azt az 
Joast királlyá tötte vala az jámbor Jojada pap, 
és míg Jojada pap éle, Joas istenfélő Ion. De 
mihelyt ő meghala, ottan elhajla az király bál
ványimádásra mind az néppel egybe. Kiket 
mikor Zacharias pap feddene, megöletek és 
kövezték. Azért adá az Isten az népet és az 
királynak minden tanácsosit, kik az királynak 
szivét elhajtották vala, az syriabelieknek kezébe 
és megemésztetének, mert elhagyták vala az ö 
Urokat, Isteneket. Az királyt is nagy gyalázat
tal illeték.51

Azután leszen király az Amasias. Ennek 
ada az Isten nagy diadalmot ellenségen, végre 
bálványimádásra téré ki, mikor az prófétáiul 
feddetnék, megcsűfolá az prófétát. Azért adá 
ötét Isten az Izrael király kezébe, ki az király
nak minden kincsét elvivé, Hierusalemnek fa
lait megrontatá.52

Ozias, az Amasias király fia leszen király 
az atyja halála után. Ez is míg Istentől figge, 
jó szerencsés lön. De mihelyt az ő tisztiből ki
hágván, az papok tisztibe hága, megvereték 
francuval.53

Joathan királyiul is azt mondja az írás, 
hogy szerencsés volt, mert azt mivelte, az mi 
Istennél kedves volt.54

50 2. Paral. 23. 5S 2. Par. 26.
51 2. Paral. 24. si 2. Par 27.
52 2. Par. 25.
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Acasz király, Joathannak fia, felette igen 
bálványimádó vala, azért adá Isten őtet az 
syriabeliek kezébe és az izraeliták kezébe, kik 
levágának egy nap az Judában százhuszezert, 
hogy elhagyták volna az ö Urokat, Isteneket. 
Rabot vinnék el férfiakat, asszonyi állatokat, 
leányokat, gyermekeket, kétszázezerét és nagy 
sok gazdagságot; folyamék Achaz az assiriai 
királyhoz, nem Istenhez, de semmit nem hasz- 
nála véle.55

Feltámada ezután az Ezechias király, ki az 
községnek igy szól vala: Az mi atyáink vétkez- 
tenek volt, elhagyták volt az igaz Istent, azért 
adta őket ellenség kezébe, mi tegyünk szövet
séget az Istennel és eltávozik haragja tőlünk.58

Áldozatokat szerez Istennek. Annak felette 
levél által inti az egész országot, hogy megtér
jenek Istenhez és az Isten megszabadítja őket 
és azt mondja vala, kegyes és kegyelmes az mi 
Istenünk és nem fordítja el az ő orcáját, ha 
megtérünk, megkegyelmez mindazoknak, az 
kik őtet teljes szívből keresik és nem tulajdo
nítja az bűnt nekik. Az bálványokat elrontatja 
mindenütt, az igaz isteni tiszteletet helyére 
állítja.57

Az Sennacherib király eljő Babyloniából 
nagy erővel, berekesztik az királyt Hierusa- 
lembe Esaias prófétával egyött. Akkor az ki
rály így szól vala: Ne féljetek az assyriabeli-

55 2. Par. 28. 57 2. Par. 30.
5в 2. Par. 29.
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éktől, mert ővelek emberi erő vagyon, mive- 
liink az Isten, ki miértünk hadakozik. Elbo- 
csátá Isten egy angyalát, ki levága az assyria- 
beliekben száznyolcvanötezer embert és meg- 
szabadulának.58

Manasses, az ő fia, bálványimádó vala; az 
mely bálványt az ő atyja elrontott vala, ő 
megépítette vala. Adá Isten őtet az bayloni- 
beliek kezébe, kik ötét fogva elvivék és az töm
lőébe veték; ott keservesen megsiratá bűnét, 
Istenhez téré, Isten megszabadítá őtet, orszá
gában újonnan királyává tévé; azután az népet 
Isten mellé hajtá.

Amont, az Manassesnek fiát az önnen szol
gái ölék meg, és szerencsétlen lön. Mert felette 
bálványimádó vala.59

Josias király Istennek kedve szerint csele- 
kedék; követé az Dávidnak útát, nem hajla 
sem jobb, sem bal kézre, az várost és mind az 
országot megtisztítá bálványtul. Ez idejében 
találá meg Helcias pap az Istennek könyvét az 
templomban, mely sok időtől fogva elrejtett 
vala. Azt elolvastatja az község előtt és inti az 
népet isteni félelemre.60

Noha az hadban vészé az jámbor király, mi
kor ok nélkül az aegyptombeli király ellen tá
madott volna, mindazáltal Istennek kedves 
vala.61 Azért siratá őtet Hieremias sok ideig és 
mind az község. Erről azt mondja az írás, hogy

58 2. Par. 32.
59 2. Par. 33.

00 2. Par. 34.
01 2. Par. 35.
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nem volt őhozzá hasonlatos ő előtte, ki Isten
hez tért volna teljes szíve szerint, azután is 
nem volt.

Az Joachaz királyt adá Isten az aegyptom- 
beli király kezébe.62

Azután Ion király Joachim.63 Ez időben el 
jőve az Nabugodonozor és elvivé az templom
nak minden gazdagságát. Az királyt is elviszi, 
megöleti és barom módra temettetik, az mint 
Hieremias mondta vala.64

Jeconias király is szerencsétlen lön, mert 
mind feleségestül, gyermekestől elviteték baby- 
loniabeli fogságba, mind az fő fő népekkel 
egybe.65

Sedechias király lön utolsó király; ez időben 
eljőve esmég az babyloniabeli király, ki az vá- 
rast mindenestől fogva tőből elrontaíá és éget- 
teté mind az templommal egybe.66 Az király 
fiait levágatá, az királynak ő magának szemét 
kitolatá és mind az egész zsidósággal fogságba, 
Babyloniába vivé.67

Ha immár mind megszámlálod az Judeának 
királyoknak esztendeit, Saultul fogva mind az 
fogságig többet teszen ötszáz esztendőnél. Ez 
időben az Juda országának némely király 
mind az községgel egyetembe jószerencsések 
voltak. Némelyek peniglen igen szerencsétle
nek voltak. Az Dávid, Josaphat, Asa, Eze- 
chias, Josias ideiben az ország békességes volt,

02 2. Par. 36. 65 II. Reg. 24.
03 2. Par. 36 . 60 II. Reg. 25.
64 Hiere. 2. 87 Hiere. 39.
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mert az királyok hadakozásokban mindenkor 
diadalmot vöttek. Az Saul, Achaz, Joachim, 
Jeconias, Zedechias idejében az ország nyug
hatatlan volt az pogány ellenségtől, az kirá
lyok is szerencsétlenek voltak.

Az királyoknak, és országnak békessége és 
jószerencséje, az mint az históriák jelentik, 
ettől volt. Mert a királyok istenfélők voltának, 
mint az Dávid, Josaphat, Ezechias, Josias. Az 
községet is isteni félelemre vezérlették.

Az háborúságnak és szerencsétlenségnek ké- 
váltképpen való oka volt az bálványimádás. 
Mert mind az király, mind az község bálványt 
imádtanak.

Harmadik példa az Izraelnek országának 
К irály ind.

Az mint oda fel megmondok, nem veszünk 
rnásonnat példát, hanem az Zsidóországrul és 
annak királyirul. Az zsidóknak penig birodal- 
mok vagy fejedelemségek három rendben volt 
Mosestől fogva az babyloniaibeli fogságig.^

Az első volt Mosestől fogva az Saul király
nak birodalmáig.

Az másik volt Saultul fogva az Zedechiasig.
Az harmadik volt Hieroboamtul fogva Őse 

királyig. Az két első rendbeli fejedelmek sze- 
szerencséjekről és szerencsétlenségekről mind 
penig ő idejekben az ország menemő békesség
ben vagy háborúságban volt, szóltunk. Mos
tan immár szólunk az harmadik rendről, azaz
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az Izrael birodalmának királyirul, melyből job
ban megtetszik, hogy nem mint az felső pél
dákból, hogy az Isten az országot és az kirá
lyokat az bálványimádásért megrontja és el
veszti.

Hieroboam volt első király Izraelben. Ez 
ada okot nagy bálványimádásra. Mert öntete 
két barom képét, hogy az Izrael azt imádná. 
Az egyiket felemelteié Bethel nevö várasban, 
a másikat Dán nevő várasban. Megátkozá az 
próféta az bálvány oltárát, de semmit azzal 
nem gondola az király.68

Azért azt mondá az Isten nekie: Választalak 
téged az nép közöl, és tőlek tégedet fejede
lemmé az én népemen; kettéhasítám az Dávid
nak országát és adtam azt neked; nem lől 
olyan, mint az én szolgám, az Dávid, ki az én 
parancsolatomat megtartotta és követett en
gem szíve szerint, hanem gonoszból cselekedéi 
minden királyoknál, bálványt öntél magadnak 
Isten helyébe, hogy engem haragra indítanál. 
Engeinet elhagytál. Azért íme én veszedelmet 
hozok az Hieroboam házára és Hieroboamnak 
még ebét is megöletem, kicsinytől fogva na
gyig mindent levágatok. Az kik az várasban 
halnak meg az ő háza népe közöl, azokat az 
ebek eszik meg. Az kik penig az mezőn halnak 
meg, az égi madarak eszik meg azokat.69

Noha azért Hieroboam békével hala meg, 
mindazáltal háza népén nagy szerencsétlenség

68 I. Reg. 12. 60 I. Reg. 14.
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esek. Mert az ő fiai és minden háza népe egy- 
iglen mind levágattatának az ö bűneiért.70

Baasa király követé Jeroboamot az bálvány
imádásban.71 Azért az Isten szinte azonképpen 
fenyegeté meg ötét Jehu próféta által, mint 
Jeroboamot; és az ő háza népe is szinte ugyan 
jára. Mert ő utána király lön Ela; ezt meg- 
ölé Zambu. Ki mindenestől fogva eltörlé Baasa 
királynak nemzetségét. Az Zambu ellen az nép 
királlyá tévé az Amrit és reá szállá Zambura; 
az várast, melyben lakik vala és mikor látná, 
hogy meg nem maradhatna Amri ellen, ő maga 
fejére gyútá magának az házát, ott vészé és 
égé az ő bálványimádásáért.

Achab lön király Amri után és az bálvány
imádással minden királyoknál inkább boszontá 
az Istent, mind feleségével egybe az Jezabellel. 
Annakokáért felette igen szerencsétlen lön, 
mert feleségének testét mindenestől fogva az 
ebek övék meg, ő maga is az hadban megsebese- 
dék és az ebek nyalák vérét.73

Ochosias is, az Achab fia, felette igen bál
ványimádó vala, betegségében is az Belzebub- 
tul kérdett vala tanácsot. Az ő ebéllő házából 
nyakkal esek le és meghala.

Joram is, az Achabnak fia (mert Ochosias- 
nak nem maradt vala fia), követé Jeroboamot 
és az ő gonoszságát, noha az Baal istennek bál- 
ványit nem tiszteié. Azért Isten az Jehut ki-

73 Sgt. 21. et 22.
73 II. Reg. 9.

70 I. Reg. 15.
71 I. Reg. 16.
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rállyá keneté ellene. Ennek azt mondá az Is
ten: íme én téged királlyá törtelek, te veszted 
és törlőd el az Achabnak háza népét. Mert én 
bosszút állok az én prófétáimnak és szolgáim
nak vérekért az Jesabelen, elveszteni Acháb- 
nak minden háza népét és akképpen cseleke
dem vele, mint Hieroboammal és Basa király- 
lyal. Azért megölé Jehu Joramot és az Jezabelt 
az palotából nyakkal vetteté alá, az ebek övék 
meg testét, csak feje kaponyáját és az keze és 
lába fejét találák. így vészé az bálványimádó 
királyné asszony. Achabnak hetven fiait, szol
gáit és az Baal papjait mind levágatá.74 Az Baal 
templomát elrontatá és helyén árnyékszéket 
csináltata. Noha az Jehu elrontá az Achabnak 
háza. népét, mindazáltal az Hieroboamnál nem 
lön jobb semmivel. Be hogy az Isten paran
csolatja szerint az bálványimádó Achab nem
zetségét megrontotta volna, azt igéré Isten 
neki, hogy negyed nemzetségig ülnek az ő fiai 
az Izraelnek birodalmának székiben.

Azért Joachaz, Joas, Hieroboam, Zacharias, 
noha bálványimádók valának, mindazáltal sze
rencsések lőnek, mert ezt Isten Ígérte vala 
Jehu királynak.75

Utolsó király lön Osee. Ez is bálványimádó 
vala. Azért Isten nem szenvedhető tovább az 
bálványimádást, hanem az babyloniabeli Sal- 
manassar királyt reá hozá az országra, ezzel

74 II. Bég. 10. 75 II. Reg. 2. 10. 13. 14.
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mind az egész országot rabságba vitelé és az 
földet idegen nemzetséggel szállttá meg.70

Az Izrael országa többig állott harmadfél- 
száz esztendőnél, de mondhatatlan igen szeren- 
csételen lön az ország, mind penig az királyok. 
Mert Hieroboamtul fogva mind az utolsó ki
rályig egy is nem találtaték az királyokban 
istenfélő, hanem inkább bálványimádók lőnek, 
nem fogadák az szent Illyésnek, Eliseusnak, 
Jónásnak és az több szent prófétának intéseket 
és tanításokat, hanem az Baal papjait követék; 
nem gondolák meg az Istennek jótéteményét, 
melyet miveit vala velek, mikor őket Aegyp
tomból kihozá. Azért az Isten nagy szerencsét
lenség alá adá mind a királyokat, mind penig 
az egész országot.

Mert az Isten nem úgy adta vala nekiek 
az Chanahannak országát, hogy mindörökké 
ugyan övék legyen, akármint és akárhogy 
éljenek, hanem hogy azt az egy igaz Istent fél
jék, tiszteljék, az ki őket Aegyptomból kihozta, 
idegen istenhez ne hajoljanak és hogy teljes 
szivek szerint Istenhez térjenek. Mint az első 
parancsolatban is inté őket, ezt mondván: Én 
vagyok, ki kihoztalak tégedet Aegyptomból, ne 
legyenek teneked több istenid én nálamnál. 
Ne csinálj magadnak faragott képeket, se azok
nak az állatoknak, melyek az égen vágynak 
hasonlatosságára, se azoknak, melyek az föl
dön, se azoknak, melyek az vízben.77

78 II. Reg. 17. 77 Exod. 20.
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Az szövetségekről, melyekkel az Isten az 
zsidóknak adta vada az Canaan földet.

Ha az én beszédemet hallgatjátok és szövet
ségemet megőrizitek, lesztek nekem választott 
népeim minden népek közöl.78

Ha az én szómat hallgatandod és azokat cse- 
lekeded, melyeket parancsolok, az te ellensé
gednek én is ellensége leszek és boszút állok 
azokon, kik téged háborgatnak.79

Ha az én parancsolatában jártok, félelem 
nélkül lakoztok az ti földetekben. Adok békes
séget az ti határitokban, elalosztok és senki fel 
nem rezzent, az ellenségnek fegyvere által nem 
megyen az ti határitokon, űzitek az ti ellenség- 
teket és ti előttetek leomolnak, ti közőletek öten 
űznek százat az ellenségben és százan ezert.

Hogyha penig az én parancsolatimban nem 
jártok, megverlek titeket, az ellenség előtt le
estek, azok alá adattok, futtok akkor is, mikor 
nem űznek, fegyvert hozok reátok, ha penig 
várasba szaladtok, bocsátók rátok döghalált, 
várastokat és lakóhelyeteket elpusztítom ugy- 
annyira, hogy csudálkozzanak rajta az ellen
ségek; elosztlak titeket idegen nép közé, oda is 
fegyvert bocsátók utánatok. Az kik megmarad
nak, azoknak félelmet adok szívekbe, hogy az 
fának levelének zörgése előtt fussanak, mint 
egy fegyver előtt, senki ti közőletek az ellen
ségnek ellene nem mer állani.80

78 Exod. 19. 80 Levit. 26.
79 Exod. 23.
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Azt mondja Moses: Ha szülendetek fiakat 
és unokákat és lakozandotok az földön és el- 
csalattatván csinálandotok magatoknak valami 
faragott képet, hogy az Istent haragra indít
sátok, bizonyságul hívom ma az éget és az föl
det, hogy hamar elvesztek az földről, melyet 
az Isten ad nektek, nem laktok ott sok ideig, 
hanem eltörül titeket az Isten.81

Az ti Uratok, Isteniek ime beviszen titeket 
jó földre, folyóvizeknek és kifolyó kutaknak 
földére, jó búzának és szőlőnek földére, holott 
minden szükség nélkül lakhatol. Meglássad 
azért, hogy el ne feledkezzél, az te Uradrul és 
Istenedről és az ő parancsolata hátra ne ves
sed. Hogyha penig elfeledkezendel az te Urad
rul, Istenedről és idegen isteneket kezdesz kö
vetni és tisztelni, ime mostan megmondom te
neked, hogy mindenestől fogva el kell vesz
ned.82

Izrael, mit kéván az te Urad, Istened tetőled 
egyebet, hanem, hogy féljed az te Uradat és 
járj az ő útaiban és szeressed őtet és szolgálj 
neki teljes sziveddel és erőddel, hogy jó sze
rencsés légy.83

Őrizzétek meg azokat, melyeket az Isten nek
tek parancsolt, ne hajoljatok se jobb kézre, se 
bal kézre, hogy sok ideig lakhassál az te föl
dedben.84

Adok ti élőtökbe átkot és áldomást. Áldomást

81 Deut. 4. 83 Deut. 10.
82 Deut. 8. 84 Deut 5.
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úgy, ha engedtek az ti Uratoknak, Istenetek
nek parancsolatjának. Átkozottak, ha nem en
gedtek az Istennek szavának és ha eltávoztok 
az útrul, melyet élőtökbe adott.83

Ha az Istennek szavát nem hallgatod és meg 
nem őrized, hoz az Isten tereád ellenséget, 
messze földről nagy sebességgel, kinek nyelvén 
nem tudsz, kevély nemzetség és kegyetlen. Ki 
az vén embert nem tiszteli, az kicsiny gyer
meken is nem könyörül, az te barmaidat, gabo
nádat megemészti és minden erős várasidat 
megrontja, melyekhez bízol vala.85 86

Ha az én parancsolatimban nem jártok, ha
nem bálvány istennek szolgáltok, azt mívelem 
ez földdel, az mit Sodomával és Gomorával. 
És azt kérdik minden népek, miért mívelte ezt 
az Isten ez földnek? És azt felelik: Mert el
hagyták az Istennek parancsolatját és szövet
ségét, melyet tött övelek, mikor őket kihozná 
Aegyptomból és szolgáltának idegen istennek 
és imádtak oly isteneket, kiket nem tudtak, 
sem esmértek.87

Ezekből ez szövetségekből megtetszik, mi
csoda okkal adta volt az Isten az zsidóknak az 
Canaan országát, tudniillik, hogyha az ő pa- 
rancsolatiban járnak, attul el nem szakadnak, 
bálványt nem imádnak, hát övék leszen az or
szág és megtartja őket. Hogyha penig ő ellene 
bálványt imádnak, hát elveszi tölök az orszá-

85 Deut. 11. 87 Deut. 29.
88 Deut. 28.
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got és őmagokat is mind elveszti. Elhagyák az 
igaz Istent, ki őket Aegyptomból kihozá, köve
tének idegen isteneket és imádák azokat és 
haragra indítók az Istent, elhagyván őtet és 
szolgálván az Baal istennek. Azért meghara- 
godván az Isten, adá őket az ellenség kezébe, 
kik megfogák őket és eladák pénzen az ellen
ségnek, kik ő környölök laknak vala, és nem 
maradhatnak vala meg az ellenségnek előtte, 
de valahova mennek vala, mindenött Isten ha
ragja vala rajtok; végre mind az Izrael orszá
gát, mind az Judeát nagy erős fogságba viteté 
az rettenetes bálványimádásért, miképpen az 
próféták is gyakorta fenyegették őket.

Miképpen megszégyenől az Or, mikor az or
szágban fogják, akképpen megszégyenőlnek az 
Izraelnek házai, ő magok és királyok, kik azt 
mondják az fának: én atyám vagy te, és kik 
mondják, az kőnek te szültél engem. És fordí
tók (azt mondja az Isten) én hozzám az ő há- 
zokat és nem az ő orcájokat. És az háborúság
nak idején azt mondják: Kelj fel és szabadíts 
meg minket, holott vágynak az te istenid, ki
ket csináltál magadnak, keljenek fel és szaba
dítsanak meg titeket.

Azt mondja Hieremias, hogy az Judeának 
királyinak tetemek az koporsóból kihányat
tatnak az bálványimádásért.88

Mivelhogy elhagyták az én törvényemet és 
nem hallgatják az én szómat, hanem az ő szi

88 Hie. 2. 7. vide et Hie. 5.
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veknek gonoszsága után jártak, követvén az 
Baal istent. Azért én adok enniek innet és 
inniok mérget és el szél észt em őket8" az, pogány 
népek közé, és bocsátók ő utánok fegyvert, míg 
meg nem emésztetnek.

Elfeledkezett az Izrael az ő teremtőjéről és 
bálványt épített. Azért én bocsátók tüzet az ő 
várasokba és megemészti az ő házokat.90

Elcsalták őket az ő bálványok. Azért íme én 
bocsátók tüzet Júdeába és megemészti az Hie- 
rusálemnek házait.91

Az Istennek nagy kegyelmessége volt ez az 
zsidó nemzetséghez, hogy minden időben adott 
nekik prófétákat, mint az Sámuelt, Náthánt, 
Esaiást, Hieremiást, Illyést, Eliseust, kik által 
szintelen hítta őket penitenciára és az szövet
ség mellé, melyet Isten velek tött vala. De az 
népnek viszontag nagy hálaadatlansága volt 
ez, hogy nem hallgattak az prófétáknak szavo- 
kat, nem böcsöllötték őket, hanem inkább csú
folták, meg is ölték. Az Saul nem fogadja az 
Sámuelnek intését. Az Achab mind feleségével 
egybe háborgatja az szent Illyés prófétát. Az 
Manasses megöleti az Esaiast. Az Joachim és 
Jeconias az Hieremiást nem tisztelik, beszédét 
nem hallgatják, sőt inkább könyvét is megége
tik. Azért az Isten elvötte tőlök az prófétákat, 
ő magokat fogságba vitette.92

Bocsát vala az Isten nekik minden nap pró-

89 Hie. 9.
90 Őse 8.

91 Amos. 2.
92 Hiere. 36.



49

fétákat, kik által inti vala szorgalmatoson. De 
ők megcsúfolák az Istennek beszédét és az ö 
prófétáit, azért az Istennek haragja felgerjede 
reájok.93

Bocsátám őhozzájok az én szolgáimat, az 
prófétákat, és nem hallgatának engemet és nem 
hajták az ő fülőket hozzám, hanem megkemé- 
nyíték az ő nyakokat.94

Térjetek meg az ti gonosz útaitokrul és őriz
zétek meg az én parancsolatimat az törvény 
szerint, melyet adtam az ti atyátoknak és az 
mint izentem nektek az én szolgáim által az 
próféták által.93

Noha az Isten az zsidó nemzetséget nagy 
fogságba adá az bálványimádásért, mindazál- 
tal hetven esztendőnek utána megszabad ítá 
őket és hazavivé az ő földökbe.96 Akkor is az 
Isten bocsát vala ő közéjek prófétákat, mint 
az Esdras papot, Zachariast, Ageust, kik által 
az Isten taníttatja vala őket. Noha egy ideig 
megállónak az igaz tudományban, mindazál- 
tal, mikor az farizeusok és Írástudók feltámad
tak volna, ezek mellé hajiénak, nem gondolá
nak sem Zacharias pappal, sem Keresztelő 
Szent Jánossal és őnekik szántalan sok taní
tásokkal és intésekkel, sem peniglen az élő 
Istennek fiával, ki akkor testben ő köztök vala, 
hanem inkább bosszúsággal és halállal illeték 
őket, mind penig Christusnak tanítványit. 98

63 2. Par. 36. 
94 Hiere. 7.

98 II. Reg. 17.
98 Esd. 1.

4
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Annakokáért, az Isten neájok hozá Rómából 
az Titus Vespasianust Christus mennybeme- 
neteli után úgy mint negyven esztendővel, ez 
környölvövé az Hierusalemet, melybe az egész 
zsidóság az Húsvét iimepére felgyűlt vala. Ott 
vészének úg*y mint tizenegy százezerén. Néme
lyek fegyver miá, némelyek döghalál miá, né
melyek éhség miá, némelyek penig fogságba 
vitetének Rómába. Az időtől fogva az zsidó 
nemzetség mind ez óráig római fogságban va
gyon, országokat pogány bírja, ő magok min
den népek között utálatosok. így rontá az Isten 
az zsidó nemzetséget, melyet ez világ kereksége 
alatt való nemzetségből választott vala.

Mindezekből nyilván vagyon, hogy olyan 
jeles ország, mint az Canaan országa, melyet 
az Írás tejjel-mézzel folyó földnek nevez, és 
olyan nemes nemzetség nem történetből rom
lott ilyen igen el, hanem hogy az Isten fegy
verkezett volt ő ellenek, ő vonta volt reájok 
az ő kézívét, mint egy ellenség, az bálvány
imádásért.

Ezért romlott felette igen meg Görögország, 
ezért romlott az Olaszország és több országok. 
Az cananeusok is felette igen bálványimádó 
népek voltak. Azért rontotta vala el őket az 
Isten.

Hogy azért immár az Magyarország is 
mind az királyokkal egyetemben ilyen nagy 
szerencsétlenség alatt volt és vagyon, hogy or
szágunkat az törökök elvötték, jó várasinkat, 
várainkat elvötték és elrontottak, hogy orszá-
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gunkat szabadon rabolják, hogy immár min
den népek közt nevezetesek és utálatosak va
gyunk. Ez bizony történetből és az szerencse 
forgásából nincsen, hanem innét vagyon. Mert 
mint az zsidók ellen, azonképpen mi ellenünk 
az Isten fegyverközett fel és vonta reánk az ő 
kézívét, ő eresztette reánk az ő fegyverét, ő 
támasztotta reánk az constantinapolbeli török 
csiszárt. Mert miképpen Hieremias mondja, 
hogy az Nabugodonozor Isten szolgája, az zsi
dóknak büntetésekre, azonképpen bizony az 
török császár Isten szolgája, az magyar nem
zetségnek büntetésére.

Mivelhogy, úgymond, nem hallgattátok az 
én beszédemet, íme el-felveszem az Isáknak 
minden nemzetségét és az Nabugodonozor ki
rályt is, az én szolgámat és hozom őket ez 
földre.97

Az Esaiasnál is nevezteték az babyloniabeli 
király fejszének és firésznek, melyet Isten az 
ő kezével igazgat.

Nem kell azért azt mondani, hogy történet
ből vagyon ilyen hatalmas és nemes országnak 
és nemes nemzetségnek romlása. Mert Isten
nek indítása nélkül még csak szivébe is nem 
jőne az török császárnak, hogy Magyarorszá
got rontássá, ha az Isten nem indítaná az ő 
szívét. És az Isten nem súgná az ő filébe, hogy 
felfegyverkezzék, az mint az próféta mondja.

Ennek penig nem egyéb az oka, hanem az

4*

87 Hie. 25.
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bálványimádás.98 Mert noha úgy tetszik mi 
nekünk, hogy nincsenek az mi országunkban 
bálványimádók, mindazáltal bizony sokan 
vágynak. Hogy penig az királyokrul szóljunk, 
kik eleitől fogva Magyarországban voltának, 
nem találsz csak egyetlenegyet is, hogy ki 
istenfélő volt volna, ki az Istent félte és tisz
telte volna, mind egyig bálványimádók voltá
nak, miképpen az Izraelnek országában. •

Az Isten az ő kegyelmességéből, mint szinte 
az zsidó nemzetségnek, azonképpen minekünk 
ad bölcs és tudós doktorokat, kik az Istennek 
akaratját hirdetik, az népet intik és dorgálják. 
De mint az zsidók között kevés böcsőletek 
vala az prófétáknak, azonképpen az Magyar- 
országban az Istennek szolgáinak kevés böcsö- 
letek vagyon. Annakokáért elvötte Isten or
szágunkat, elvötte fejedelmünket, elvötte sza
badságunkat. Mikor semmi félelmünk nem 
volna is, akkor is félünk. Csak az fának leve
lének zörgése előtt is futunk, mint egy fegy
ver előtt.

Nem rövidőlt meg annakokáért az Istennek 
az ö keze, hogy meg nem szabadíthatna, és az 
ő fülei nem rekettenek be. De az mi számta
lan bűneink szakasztottak el az Istent mitő- 
liink. Mert mint az zsidóknak az Canaan föl
det, azonképpen az magyaroknak ezt es föl
det az Isten okkal adta volt. Ilyen okkal pe
nig hogyha az ő parancsolatiban járnak, ide-

98 Esa. 5.
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gen istent nem imádnak, hát jó szerencsések 
és békességesek lesznek ez földön, ha penig ő 
ellene bálványt imádnak, elvesznek. Nem ál- 
lottuk meg az Istennel való szövetségöt, azért 
pogány birtokába adott az Isten.

Nem mondom azt, hogy az Istennek népe 
és Anya szentegyháza nem volna. Mert mint 
régenten, noha az szent Illyésnek úgy tetszik 
vala, hogy mind az egész Izrael az bálvány
imádásba merőit volna és őtőlénél több nem 
volna, ki az Baalnak nem szolgálna, mindazál- 
tal azt feleié az Isten, hogy vagyon neki hét
ezer embere, kik az Baal istennek térdet nem 
hajtottak. Azonképpen noha minekünk úgy 
tetszik, hogy nincsen Istennek népe ez ország
ban, hogy mind ez ország elmerőlt az nagy 
istentelenségben, mindazáltal bizony vagyon 
az Istennek serege, vágynak Istennek válasz
tott^ mind az fejedelmek rendéről, mind az 
község rendekről, kikről szorgalmatos gondot 
visel, kiket Christus markából és oltalmából 
senki ki nem kaphat, mint ő maga mondja az 
Evangélistánál.
TDe ez melyet ez országnak nagyobb része 

rettenetes bálványimádásba és istentelenségbe 
merőit, ezekért az Isten, az ö igaz és csudálatos 
Ítéletiből mind ez egész országot ostorozza 
pogányoknak fegyverével. \ Hogy penig ez 
ideig mindenestől fogva el nem merőit ez or
szág, az Istennek megmondhatatlan nagy ke- 
gyelmességéből vagyon, az választottaknak
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fohászkodásokért, kik meg nem szűnnek éjjel
nappal Istent fárasztani könyörgésekkel.

Noha Isten gyakorta az választottakkal 
együtt liordoztatja az bűnnek zsoldját, mind- 
azáltal az Isten csudálatosképpen külömben is 
megoltalmazza az övéit.

Dániel fogságba viteték az zsidókkal együtt 
Babyloniába;98 az oroszlánok közé vettetik. De 
megtartja és oltalmazza az Isten ötét.100 Ek
képpen Noét az özönvízben, Lottot az Sodo- 
mában, Mardocheust, Esthert, Tóbiást és 
az több keresztyéneket Assyriában.101 Azért 
mondja az Isten:

Vájjon elfeledkezhetik-e az anya az ő mag
zatjárul'? De ha elfeledkezik is, én terólad 
soha el nem feledkezem. Mert beírtalak tége
det az én kezembe.

Én plántáltalak tégedet, Anyaszentegyház, 
hordozlak tégedet az én inéhemben, az te vén- 
ségedben is.102

Az hegyek megindulnak, de az én irgalmas
ságom soha tetőled el nem távozik.103

Mikor az vízen általmégy, az vízbe nem 
merőlsz és mikor az tiizen általmégy, meg 
nem éget tégedet.104

Továbbá, az választottakban is vágynak 
sok bűnök, mint az írás mondja.105 Az ártat
lan nem ártatlan teelőttcd. És esmég, ha azt

;,H Dan. 1.
100 Dán. 6.
101 Gén. 6. 7. 8.
i°2 Esa. 46.

103 Esa. 54. 
1U* Esa. 43. 
105 Exod, 34.
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mondandjuk, hogy bűn nincsen bennünk, mi 
magunk megcsaljuk magunkat.108 Azért az 
Isten okét is ostorozza ez világon, hogy az pe- 
nitencia az isteni félelem, az könyörgés neve
lkedjék bennek és hogy ne szeressék ez vilá
got, hanem az más világra igyekezzenek.

Hogy az bálványimádás legyen kiváltkép
pen való oka országunknak romlásának, az 
felől nagy mondott dolgokból és bizonyságok
ból meg nyilván vagyon. De itt az ember meg- — 
akad és azt mondja, hogy míg az római hüt 
volt, addig ez országban nagyobb békesség és 
csendesség volt. Erről is azért szólnunk kell.

Az Hieremias prófétának is ezen dolgot ve- 
tötték vala szemére az zsidók, ezt mondván:
Az te beszédedet nem hallgatják, hanem azt 
cselekedjük, az mi nekünk tetszik, hogy áldoz
zunk az égnek királyné asszonyának, mikép
pen az mi Atyáink cselekedtenek, hogy jól 
legyen dolgunk. Mert mioltátul fogva meg
szűntünk áldozni az napnak, azolta minden 
nélkül szűkölködünk és fegyverrel és éhség
gel emésztetiink meg.107

De először azt kell meggondolni, hogy nem 
azért volt elébb az békesség az mi országunk
ban, hogy az Isten az bálványimádást jóvá 
hagyta volna. Mert bizony neki soha az nem 
volt kedves, sőt inkább erős büntetéssel meg
büntette az bálványimádást. Ez mi országunk
ból is nem irtotta volna ki ilyen igen az sok

10e I. Joli. l 107 Hiere 44.
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klastromokat, barátokat, apácákat, miséket, ha 
azok őneki kedvesek voltak volna. Az Istennek 
igéje örökké megmarad. Az pokolnak kapui 
ellene nem állhatnak az igazságnak. De vala
mit az Isten nem plántált, az elvesz hamar.

Oka azért ez békességnek ez volt, mert az 
Isten az ő nagy és megmondkatatlan kegy el - 
mességéből várta az hitötleneket az peniten- 
ciára és szenvedte őket. Mert az írás nevezi 
az Istent békességesnek és hosszú ideiglen 
való tűrőnek.108 Azért mondja az szent Pál is: 
Az Istennek jóvoltának, tűrésének gazdagsá
gát megutálod-e? Nem tudod-e, hogy az Isten
nek jóvolta tégedet penitenciára int.109 Ezkép- 
pen várá Noé idejében ez világot százhúsz 
esztendeig.110 Az zsidókat Christus mennybe- 
menetelinek utána várá úgy mint negyven esz
tendeig.

Ekképpen az magyar nemzetet várta s noha 
sokan megsértenek az Evangéliomnak igaz
sága mellé, kiket az Isten csudálatosképpen 
tart ennyi sok háborúságban, mindazáltal ez 
országnak nagyobb része mégis az setétségben 
vagyon, vagy penig ha az Evangéliomot hall
gatják is, de csak képmutatók. Annakokáért 
rontja és pusztítja az Isten ez országot az po
gány törökök által.

Továbbá noha akkor külső békesség volt, az 
pogány fegyvere nem volt, mindazáltal az

lu8 Exod. 14. 
109 Rom. 2.

110 Gén. 6.
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Istennek sokkal nagyobb büntetése volt az 
külső ostoránál. Mert ez ország nagy setétség- 
ben és nagy bálványimádásban volt. Az Isten
nek Evangélioma nem prédikáltatott. Mostan 
noha külsőképpen bódogtalanak vagyunk és 
szerencsétlenség alatt vagyunk, mindazáltal 
lélekben bódogságosok és békességesek va
gyunk. Mert az Christus Jesusnak, az Isten
nek fiának tudománya, az Evangeliom tisztán 
prédikáltatik, melynek általa az Szentlélek 
Isten hűtőt gerjeszt mibennünk, hogy az mi 
lelkünk békességes legyen Istennel. Ez az 
belső és lelki bódogság és békesség felőlha
ladja az régi testi békességet. És az Isten bá
tor ostorozzon külsőképpen bennünket, az mint 
neki kedves, csak az ő szent igéjének kenyerét 
ne vegye el közölünk.

Ez ideig szóltam az bálványimádásról, 
melyért minden országok, királyok, nemzet
ségek szerencsétlenség alá vettettek. De az 
Szentírás emlékezik több nagy vétkekről is, — 
melyek között igen nevezetes az kegyetlensége 
és az telhetetlenség.

Az írás az Manassesről azt mondja, hogy 
ártatlan vért felette sokat ontott, míg nem 
megtelnék Hierusalem mind torkig.111

Az te szárnyad alatt találtatott szegények- —̂ 
n ek és ártatlanoknak vére.

Azt mondja az Hierusalemnek fejedelmiről:

111 II. Reg. 21.
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Az te fejedelmid hitetlenek orroknak társai,
— szeretik az ajándékot és ajándékért ítélnek.

Az Achab király megölető az ártatlan Nabo- 
tot és szőlejét elprédálá. Azért az Isten azt 
mondá neki: Itt ez helyen, az hun Nabotot 
megölted, az ebek nyalják az te véredet, ki
rály.112

Elvetőd az te házadat, az Jákobot, mert 
megtölt az föld arannyal, ezüsttel, és nincsen 
vége az ő kincseknek.113 Ebben ez mondásban 
nem kárhoztatja az próféta az gazdagságot. 
Mert az gazdagság Isten ajándéka; hanem 
kárhoztatja az telhetetlenséget, és hogy nin
csen egyébre gond jók, hanem csak aranyra, 
ezüstre. Azért azt mondja, hogy Isten elvette 
azokat ezért.

így panaszolkodik az Isten az fejedelmek- 
nek kegyetlenségekről. Az én népemet az feje
delmek fosztották meg. Én népem, az kik té
ged őriznek, azok csalnak meg és azok tékozol- 
ják az te életedet. Az Isten eljű Ítéletre. Mert 
ti kóbortottátok el az én szőlőmet, és az sze
gény embereknek marhája az ti házatokban, 
melyet elkaptatok. Miért rontjátok az én né
pemet és miért veritek az én népemnek orcá
ját, miért rontjátok őket?

Az ti bűneitek szakasztottak meg titőletek 
az jót, mert találtattak az én népem közt álno- 
kok, kik tőrt és hálót vetnek embernek, mint

—  az madár az madárnak.114
112 I. Reg. 21. 114 Hie. 5
113 Esa. 2.
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Kicsinytől fogva nagyigian mindnyájan 
telhetetlenségbe és fösvénységbe foglalatosok, 
az prófétáktul fogva mind az papokiglan ál
nokságot szereznek. Azért ime én hozok ve- 
szedelmet ez nemzetségre.115 'ум.

Hallgassátok az Istennek szavát, Judának 
királyi. Ezt mondja az Isten, ime én hozok 
veszedelmet ez helyre, úgyannyira, hogy min
den valaki hallja azt, megcsendüljön beléje az 
ő füle, annakokáért, mert elhagytak engem 
és betöltötték ez várast ártatlanoknak vérek
kel.116

Jaj annak, az ki az ö házát építi hamisság- -— 
gal, az ki az ő barátját megrontja és az ő szol
gálatának jutalmát meg nem adja.117

Jaj teneked, ki prédálsz, mert esmét elpré- 
dáltatol.118

Azt mondja az Isten: Nem tudtanak igazat 
cselekedni, hanem álnokságot és ragadományt 
gyűtöttek az ő házokba. Annakokáért elron- 
tatnak az te erős házaid.

Mivelhogy a szegényt rontjátok vala és az *— 
ő marháját elprédáljátok vala, annakokáért 
házat raktok és nem laktok benne, szőlőt plán
táltok, de nem isztok az borában.119

Jaj azoknak, kik álnokságot gondolnak az 
ő ágyasházokban és mihelt megvirrad, azon
nal megcselekedik, az mit gondolnak, mert 
hatalmok vagyon a szegényeknek megnyomo-

115 Hio. 5. 8. 118 Es. 19.
110 Hiere. 19. 119 Amos. 3.
117 Hiere. 22.
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rítására, hogyha mezőt kévánnak, mingyárást 
elprédálják, ha házat kévánnak, mingyárást 
elveszik és megrontják az szegényt és az ő 
örökségét. Annakokáért ime én gondolok ez 
nemzetségre veszedelmet, melyből ki nem von
hatjátok és nem jártok kevélyen, mert vesze
delmes idő leszen.120

Hallgassatok, Jákobnak fejedelmi, nemde 
nem ti tisztetek vala-e ez, hogy igazságot cse
lekednétek. De ime az jót gyűlölitek és az go
noszt szeretitek, elvonszátok az szegénynek 
bőrét és az ő húsát az ő csontjátiil és eszitek 
az én népemnek húsát és bőröket levonszátok, 
tetemeket megrontjátok, mint az áldozatra 
való baromnak. Akkor kiáltotok az Istenhez 
és meg nem hallgat, elrejti az ő orcáit tőletek, 
mert álnokul cselekedtetek.

Halljátok ezt, Jákob házának fejedelmi és 
Izraelnek bírái, kik az igazságot gyűlölitek és 
mindent elfordítotok, kik az Siont építitök 
vérrel és az Hierusalemet álnoksággal. Ezért 
az Sión megszántatik mint egy szántóföld és 
az Hierusalem mint egy rakás kő.121

Az hitötlennek házában sok álnoksággal 
gyűtött kincs vagyon. Azért verlek én meg 
titeket.122

Jaj annak, az ki fösvénységgel gyűt gaz
dagságot, hogy nagy magas helyen legyen az 
ö háza és azt véli, hogy megszabadul.

120 Mich. 2.
121 Mich. 3.

122 Mich. 6.
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Jaj annak, az ki várast épít vérrel és álnok
sággal. 123

Ezekből az sok bizonyságokból nyilván va
gyon, hogy sokan az zsidó királyok és fejedel
mek közöl kegyetlenek és telhetetlenek voltá
nak, szegény nyomorultaknak rontói, minden 
igazságnak felbontói és elrontói, kénytelen 
tövők, szegény községnek sarcoltatói, ártatlan 
vérnek ontói, gazdagságnak nagy hamissággal 
való gyűtői. Anrmkokáért az Isten megron
totta őket és mindenféle veszedelmet fejekre 
hozott.

Itt minden ember gondolja meg, ha mostan 
az próféták élnének, mit mondanának ez nagy 
kegyetlenségről és telhetetlenségről, mely es 
országban és nemzetségben vagyon az fejedel
mekben, bizony nagy könnyhullatás nélkül és 
lelki fájdalom nélkül nem nézhetnék. Nincsen 
vége az nagy kegyetlenségnek, nincs az fosz- 
tásnak, kóborlásnak, ártatlan véreknek ontá- 
sának. Az szegény községnek bőrét lenyúzzák, 
húsát levonszák, tetemét megrontják, mint az 
mészárszékre való, oktalan baromnak, minden 
igazságot és szabadságot elfordítanak. Ha 
aranyat vagy ezüstöt kévánnak, az szegény 
községre tárják torkokat, álnokságot fognak 
és patvart hozzájok, hogy kivehessék az sze
gény embertől, az mi nála vagyon. Ha mezőt 
vagy házat kévánnak, az szegény embert ot
tan kiviszik az ő örökségéből. Ha házat vagy 2

l2S Abac. 2.
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várat rakatnak, szegény ember vérével rakják 
és kéretik az ő várókat, fáradságoknak, mun
kásoknak jutalmát meg nem adják. Annak 
felette uzsorasággal, álnoksággal complárság- 
gal gazdagítják az ő tárházokat.

Ez egyik oka, miért adta az Isten orszá
gunkat pogány kézbe, miért vötte el erős és 
szép várainkat és vámsainkat. Mert az Szent
írás mindenütt jajt mond az vérrel rakott vá
rosra és az olyan házra, az mely álnoksággal 
gyütött gazdagsággal rakva.

Ez ilyen fejedelmeket nevezi az írás orosz
lánoknak és farkasoknak. Mert azt mondja az 
Soplionias: Az ő fejedelmek ő közöttük mint 
az ordító oroszlánok és az ő bírájok, mint az 
farkasok. Az Salamon is azt mondja: Mint az 
ordító oroszlán és az éhező medve, olyan az 
kegyetlen fejedelem az község között.124 Az 
Ésaiás nevezi őket orvoknak.125 Az Marcus 
Cato is, az pogány bölcs, ez féléjeket nevezte 
orvoknak, mikor azt mondta, hogy az fő orvok 
aranyban és bársonyban járnak.

Nem szidalmazom itten az fejedelemséget. 
Mert tudom szent Pálnak és szent Péternek 
tanításából, hogy fejedelemségnek tisztesség
gel és engedelmességgel tartozom, nemcsak az 
jóknak, hanem az gonoszoknak is.126 De az vét
ket és bűnt szidalmazom bennek és intem őket, 
hogy penitenciát tartsanak, hogy az Istennek 
haragja megcsendesedjék.

131 Prone. 28. 126 Roma. 13. Pet. L
125 Esa. I.
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Annakokáért az fejedelmek hagyják el az 
kegyetlenséget, telhetetlenséget, fösvénységet, 
ne rontsák az szegénységet, ne prédálják el 
marháját, ne ontsanak ennyi sok ártatlan vért, 
ne keressenek gazdagságot hamisan uzsora- 
sággal, kegyetlenséggel, prédával, legyenek az 
községnek atyái, dajkái, azoknak életekre, táp
lálásokra viseljenek gondot, mint ő magokra. 
Mert Isten azokat ö kezekbe adta oltalomért 
és gondviselésért.

Mondják, hogy az Alfonsus királynak cí
mere publican* madár volt, ki az ö orrával az 
ő mel lyét szaggatta és az ö fiainak vért bocsá
tott. Melyben példázta az jó fejedelmet és 
annak felette ezt Íratta melléje: Pro lege et 
pro grege. Az törvényért és az alattam való 
községért. Mert az jó fejedelemnek nem kell 
szánni vérét is az törvénynek, igazságnak meg
tartásáért és az községnek táplálásáért és ol
talmáért.

Az Dániel prófétánál az jó fejedelem hason- 
1 íttatik az magas fához, kinek árnyékában sok 
vadak nyugosznak és ágán sok madarak rak
nak fészket.127

Az pogány Xenophon azt mondta, hogy az 
jó fejedelem semmit nem különbőz az jó atyá
nál.

Az Titus Vespasianus is azt mondta, hogy 
az jó fejedelemnek tiszti ez, hogy ha az juhot 
megnyíri, az bőrét ne vonja le.

pelikán. i27 Dán. 4.
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Az Ezechiel próféta azt mondja, hogy bódo- 
gok azok, kik erővel, hatalommal semmit más
tól el nem prédáinak.

Az szent Ágoston is azt mondta, hogy az 
bűn meg nem bocsáttatik addig, míg az elvött 
meg nem adatik.

Az Keresztölő János az vitézlő népnek azt 
mondja, mikor kérdenék tőle, mit mivel jenek: 
Senkit meg ne rontsatok, senki ellen ne pat- 
varkodjatok és az ti zsoldotokkal megeléged
jetek.128

Emlékezik az Szentírás az zsidóknak bűnök 
között és az országnak romlásának okai között 
erről is, mert az fejedelmek igaz törvényt nem 
szolgáltatnak vala az szegényeknek, árváknak 
és özvegyeknek, kikre az Istennek nagy 
gondja vala és mostan is vagyon.

Azért mondja az Isten, özvegyeknek és ár
váknak ne ártsatok, ha őket megbántjátok, 
kiáltnak énhozzám, én meghallgatom az ő kiál
tásokat és felgerjed az én haragom és megver
lek titeket fegyverrel és lesznek az ti feleség
tek özvegyek és az ti fiaitok árvák.129

Az fejedelmek szeretik az ajándékot, az ár
vának és özvegynek nem tesznek igaz tör
vényt, annakokáért ime én megbüntetlek tite
ket.130

Jaj azoknak, kik szereznek hamis törvénye
ket és hamisságot írtak, hogy megrontanák

128 Luc. 3.
129 Exod. 22.

130 Esa. 1.
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az törvényben az szegényeket és az én népem
nek alázatosin erőt művelnének, hogy az árvá
kat és özvegyeket elprédálnák. 131

Az özvegyeknek causajokat nem ítélték meg, 
az árvának törvényét nem igazgatták és az 
szegénynek dolgát nem ítélték meg. Ezért 
nem verném-e meg őket!132

Az jövevények ellen az fejedelmek patvart 
fogtanak, az árvát és özvegyet megnyomor
gatták, azért íme én elosztlak titeket idegen 
nemzetség közé.133

Ezt mondja az Isten, igaz Ítéletet tegyetek, 
irgalmasságot cselekedjetek az ti atyátok fiá
val, az özvegyek, árvák, szegények és jövevé
nyek ellen ne patvarkodjatok. Es nem akarák 
hallani ezt, hanem az ő füleket bedugák. An- 
nakokáért fogságba vitettek és országok el- 
vétetött tölök.134

íme, én (az mondja az Isten) Ítéletre me
gyek és tanohizonyság leszek azok ellen, az 
kik árvákat, özvegyeket megaláznák és az ide
gent megrontják.135

Az Magyarországra is szabhatjuk mindeze
ket és mondhatjuk minden kétség nélkül, hogy 
országunknak veszedelmének ez is egyik oka, 
mert az szegényeknek, árváknak, özvegyek
nek, úton járóknak nem szolgáltatnak igazsá
got sokan az fejedelmek közöl, tisztesség adas
sák azoknak, kik jószágokban igaz törvényt

131 Esa. X.
132 Hie. 5.
133 Ezech. 22.

134 Zách 7. 
436 Mat. 3.
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szolgáltatnak, az ajándékot felette igen szere
tik és azért az igazságot hamisságra és az ha
misságot igazságra fordítják.

Kiknek az Isten azt mondja, jaj tinektek, 
kik az jót gonosznak, és az gonoszt jónak 
mondjátok. Az szemmel válogatás felette igen 
vagyon nálok. Az szegénynek személye utála
tos, az gazdag kedves, bátor hamis causája 
legyen is. Az úton járóknak, hódosoknak, sze
gényeknek törvényeket adományért elnyom
ják.138

Erről azt mondja az apastal: Ne legyen 
szemmel válogatás köztetek.137 Mert ha beme- 
gyen ti közétek egy ember, kinek arany gyű- 
röje vagyon és szép ruhája, az szegény is ha 
bemegyen hitvány ruhában és arra tekintvén, 
az kinek szép ruhája vagyon, azt mondjátok:
Te ülj ide az főhelyre és az szegénynek azt 
mondjátok: Ülj amoda az ajtó megé. Nemde 
nem személyválogatók vagytok és lőttetek 
hamis birákká? Hallgassátok atyámfiai, nemde 
nem választotta-e az Isten ez világnak szegé
nyeit, hogy az hitben gazdagok lennének és az 
örök életnek örökösi, melyet Ígért azoknak, . 
kik ötét szeretik.

Az Moses is azt mondja: Az ártatlant és az 
igazat meg ne öld. Ne végy ajándékokat, me
lyek megvakítják az bölcseket is és az igazok
nak bölcseket is elfordítják; az idegennek ár-

130 Esai. 5. 137 I. Deo. I. 17.
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tál mára ne legyetek, mert ti is idegenek vol
tatok Aegyptomban.133

Az mi igaz, azt Ítéljétek mind az polgárnak, 
mind az jövevénynek; semmi személy váloga
tás ne legyen, az kicsinyt ugyan meghallgas
sátok, mint az nagyot, mert Istené az Ítélet.138 139

Annakokáért az fejedelem igaz törvényt 
szolgáltasson mindennek, mind szegénynek, 
mind gazdagnak, idegeneknek, jövevényeknek, 
úton járóknak, árváknak, özvegyeknek. Az 
község között is oly bírákat rendeljen, kik 
személyválogatók ne legyenek, hanem minden
nek igazságot szolgáltassanak.

Az Josafath királyiad azt mondja az írás, 
hogy minden várasiban bírákat rendelt ö 
maga, és azt mondta nekiek: Meglássátok, mit 
cselekedtek, mert nem embernek Ítéletit gya
koroljátok, hanem Istenét és valamit Ítéltek, 
tireátok tér, legyen az Istennek félelme vele
tek és szorgalmatossággal cselekedjetek min
deneket.140 Nincsen az mi Urunknál, Istenünk
nél álnokság és személyválogatás, sem penig 
ajándékkévánás. Ezt míveljék az mi fejedel
mink is, meglássák, minemő személyek az bí
rák, mint és hogy hogy Ítélik az községet, mi
nemő törvénnyel élnek és szorgalmatosán int
sék, hogy igazságot szolgáltassanak. Az hamis 
bírákat megbüntessék erős büntetéssel. Mint 
az Cambises király, (poena iniqui iudicis) az

138 Exod. 23.
t39 Deut. I. 16.

140 2. Paral. 19.
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Cyrus fia, ki az hamis birónak, az Sisamesnek 
bőrét levonaté, megnyúzatá és az bőrét az 
törvénytevő házba az falra feszítteté és az 
birónak fiát tévé biróvá, intvén ötét, hogy 
mindenkor az atyjának bőrére nézne és igaz 
törvényt szolgáltatna.

Az Ítéletben az árváknak légy irgalmas, 
mint egy atya és azoknak anyjának légy úgy, 
mint férje.141

Az Isten megőrizi az jövevényeket, az ár
vát, özvegyet hozzá fogadja, az hitetleneket 
útokat elveszti.142 Továbbá az próféták az zsi
dóknak veszedelmeknek okai között nevezik 
az kevélységet is. Azért mondja az Esaias: 
Az kevélyeknek szemek mega láztatnak és az 
férfiaknak magasságok meggyaláztatik. Az 
Istennek bosszúálló napja vagyon minden ke- 
vélyeken és felfuvalkodott embereken és meg- 
rontatnak.

így szól az próféta az hierusalembeli asz- 
szonyállatoknak kevélységekről. Mivelhogy az 
Sionnak leányi felfuvalkodtak és felemelt 
nyakkal és szemmel járnak és nagy kevélyen 
lépnek, annakokáért az Isten megkopasztja 
az Sión leányinak fejeket, elveszi az Isten az 
ő ékességeket, szép szárnyokat, kapcsokat, 
aranyláncokat, kösöntyőket, arany pereceket, 
szép gyúrókét, főkötőket, fátyolokat, drága
köveket, inneplő ruhákat, pézsmájokat, és lé
szen az jó illat helyébe biidösség és az szép

111 Eccle. 4. 142 Psal. 146.
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ragyagó hajért kopaszság és az szép ingért fe
kete cilicium, és az szép ifjak szablya miá 
vesznek.143

Az Babyloniának kevélységét így meveti az 
Esaias: Mimódon esél le, Lucifer, az égből, az 
földre esél, ki sok népet megrontasz vala szí
vedbe. Az égbe hágok, az egeknek felette hely- 
heztetem az én székemet, az fölhőknek magas
ságira hágok és hasonlatos leszek az Istenhez, 
de az pokolig megaláztatál.144

Az moabitákrul is azt mondja: Hallottuk az 
Moábnak kevélységét, felette igen kevély az 
ő kevélysége és felfuvalkodása nagyobb az ő 
erejénél, azért elpusztítja Isten az moabitá- 
kat.145

Az Tyrus várasrul is azt mondja: Az sere
geknek Ura, Istene gondolá ezt, hogy meg
alázná az ő kevélységeket és gyalázatra hozná 
az földnek kevélyit.146

Jaj tinektek, kik gazdagok vagytok Sion- 
ban, kik bíztok az Samarianak hegyében, kik 
fejedelmek vagytok az község között, kik az 
Izrael házába nagy kevély pompával mentek 
be, kik elefánttetem ágyban háltok és bújál- 
kodtok az ti ágyatokban.147

Az mi országunkban is az mi nemzetségünk 
között felette igen nagy kevélység volt, annak- 
okáért az Isten meggyalázott minket és az mi 
szépségünket az pogányoknak adta. De ugyan

143 Eea. 3. 149 Esa. 23.
144 Cap. 14. 147 Amos 6.
145 Esa. 16.
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nem szűnik meg az kevélység. Azért az Isten 
haragja is nem lassodik, hanem naprul-napra 
gerjed, mindaddig, mígnem az mi kevély 
szarvonkat letöri.

Az Olofernes felette igen kevély vala, az 
Isten egy asszonyi állat által alázá meg.148

Az Sennacherib kevély vala és felfuvalko- 
dott, az Isten megvonta Hierusalem alatt.149

Az Nabugodonozor kevélykedik vala Baby- 
loniában, az ő szép és erős palotáival. Az Isten 
az barmok közé számlálá, azokkal hét eszten
deig rága szénát.150

Szent Péter apastal azt mondja, hogy az 
Isten az kevélyeknek ellenek áll, az alázatosok
nak adja kegyelmét.151

Christus penig azt mondja, hogy minden va
laki megalázza magát, felmagasztaltatik és az 
ki felmagasztalja magát, megaláztatik:152

Az tobzódás és részegség uralkodik vala az 
zsidó nemzetségben, melyért az Esaias igyen 
fenyegeté őket: Jaj tinektek, kik reggel felkel
tek, hogy részegeskedjetek és igyatok mind est- 
véig, hegedő, lant, síp és dob vagyon az ti la
kodalmatokban. Annakokáért fogva vitetett 
az én népem, és az én népemnek nemesi éhei 
holtak meg és szomjúval.153

Az bornak miatta nem tudtak, az részegség
nek miatta tévelygettek. Az papok és próféták

148 lúd. 13. 152 Luc. 14.
149 Ева. 36-37. 153 Esa. 5.
150 Dan. 4. 154 Esa, 28.
181 I. Pet. 5. 155 Quint. Cur. Cie. 8.
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tévelygőitek az bor miatt, elnyelettek az bor
iul, tévelygőitek részegségekben, nem tudták 
az Istennek próféciáját, nem látták az igaz
ságot.154

Az részegség, az tobzódás mely igen uralkod
jék az magyar nemzetségben, mindennél nyil
ván vagyon. Mert föld kerekségében nem lehet 
vitézb nemzetség az boritalra, részegségre, tob
zódásra az magyar nemzetnél. Nincsen vége az 
sok lantolásnak, hegedőlésnek, sípolásnak, do
bolásnak, lakodalomnak, kéváltképpen az feje
delmek között felettébb, de az község között is.

Annakokáért hagyják el az fejedelmek az 
duska italt, részegséget, az nagy testi bátorsá
got, kövessenek mértékletes és józan életet. 
Mert hogy az részegségnek több ártalmáról ne 
szóljak, gyakorta hirtelenséggel való halál kö
vetkezik líelőle, testét embernek megrontja, 
tisztátalanságra viszi, mint gyilkosságra, nagy 
paráznaságra.155 Az Alexander nagy részeg
ségében megölé az ő barátját, Clitust, kit ma- 
sodnap józanságában nagy keservesen sirata.

Továbbá az mint Salomon mondja, az hol az 
részegség vagyon, ott nincsen semmi titok.158 
Annak felette embernek szívét igen meghidegíti 
és megnehezíti. Azért mondja Christus: Oltal
mazzátok meg magatokat, hogy az ti szívetek 
meg ne nehezedjék tobzódásnak és részegség
nek miatta.157 Az próféta is azt mondja, hogy az 
bor és az részegség elvesztik az embernek szí-

,5e Pro. 31. 137 Luc. 21.
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vót.158 Az pogány bölcs is azt mondja, hogy 
Trójának megtételének egyik oka ez volt, mert 
mind az egész váras elmerült volt borban és 
álomban. Mi es magyarok eleitől fogva adók 
magunkat az részegségnek, tobzódásnak, álom
nak és ezenképpen alkolmatosságot adánk az 
pogánynak, országunknak megvételére.

Az Szent Pál apastal mindezeknél nagyob
bat mond, mert azt mondja, hogy az részege
sek és tobzódók soha Istennek országát nem 
bírhatják.159

Az irigység is mondhatatlan igen uralkodik 
ez világon minden rendben. De kéváltképpen 
az fejedelmeknek rendeken. Az penig az irigy
ség, mikor bánjuk, hogy más ember nevekedik 
vagy gazdaságában vagy birodalmában és 
azt kévánjuk elveszni, nem hogy minket meg
bántott volna, hanem csak azért, mert bánjuk, 
hogy nálunknál böcsöletesb és mi azoknál 
alább valók vagyunk.

Miképpen penig az árnyék követi az testet, 
azonképpen az irigység követi az előmenetet és 
az jó szerencsét, minden gazdagnak azért, min
den tudós embernek, minden jó vitéznek, min
den jó szerencsének irigyi vágynak, de nin
csen jobb orvosság az ellen, mint mikor az em
ber isteni félelemmel és könyörgéssel szorgal
matoson eljár tisztiben és az irigyeknek irigy
ségekkel semmit nem gondol.

Az Saul király irigykedik vala az Dávidra

158 Őse. 4. 158 Gál. 5.
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és bánja vala, hogy Dávid dicséretes volna az 
község között. Sokszor meg is akarta ölni, de 
az Isten megoltalmazta ötét.160

Az Chaim irigykedik vala az Ábelre és meg- 
ölé ötét. Áron pap és Mária irigykednek vala 
Moisesre. Ekképen Core, Dathan, Abyron, ki
ket Isten elnyelete az földdel.101

Ezenképpen az magyari urak közöl ha az 
Isten valamelyet méltóságra felemel, ha vala
melyiknek szerencséjét előviszi, csuda, mely 
igen irigykedik az többi reája és kévánnák azt 
elveszni. Innét vagyon ez, hogy ha ez ilyenek 
közöl, kiket az Isten felemelt, valamely valami 
veszedelembe esik, mint ha pogányoktul meg- 
szoríttatik, az többi nem segéti meg, sőt inkább 
az többi ugyan hízik annak nyomoraságával. 
Ennekokáért az Isten semmi előmenetet nem 
ad nekik, és mig egymás szeretők nem lesznek, 
addig szerencsések nem lesznek.

Vágynak még ezeknél több vétkek és bűnök, 
melyekért az Isten az pogányoknak fegyvere 
alá adott; mint az uzsoraság, melyet az Isten 
felette igen megtilt, mikor azt mondja: Köl
csönt adj az te felebarátodnak és ne kévánj 
semmit reája.162 Annak felette vagyon az em
beri társaság között való csalárdság, melyről az 
próféta is emléközik, mikor azt mondja: Kiki 
az ő felebarátjátul oltalmazza magát és senki 
barátjához ne bizzék. Mert minden atyafiak és

190 I. Sam. 18. 19. 20. et 181 Gén. 4. Num. 12. 16. 
reliquis. Eccle. 45.

182 Luc. 6.
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barátok csalárdok és az ő barát jókat megcsal
ják, az ő nyelveket hazugságra megtanították, 
az ö felebarátoknak szemébe szépet szólnak és 
hátok megé vermet ásnak.163

Ennek felette vagyon ország, tolvajság, pa- 
ráznaság, hamis eskövés, hijábavaló eskövés, 
mely az magyarokban felette igen uralkodik, 
mindezekért országunk szerencsétlen, ezért 
szerencsétlenek az fejedelmek, ezért rabolja az 
országot az pogány török, ezért veretett el or
szágunknak határa. De kéváltképpen az felső 
vétkekért, kiket annakelőtte előszáinlálék, me
lyeket míg el nem hagyunk, addig országunk 
meg nem szabadul. Sőt inkább Istennek kegyel- 
mességéből vagyon, hogy mindenestől fogva 
meg nem emésztettünk. Mert az mi bűneink 
bizony felőlhaladták Sodornának és Gomorá- 
nak vétkeit, mint az Ezechiel mondja az Izráel 
nemzetségéről.164

Annakokáért ha azt akarjuk, hogy orszá
gunkban békesség legyen, hogy országunkat az 
Isten megadja, hogy országunk szerencsés le
gyen és királyunknak, fejedelmünknek előme- 
netek legyen, térjünk Istenhez teljes szívünk 
szerint, hagyja el az király az bálványimádást, 
hagyják el az utána való fejedelmek is, hall
gassák az Istennek igéjét és böcsöljék azt és az 
mellé szabják életeket, szolgáljanak Istennek 
és az ő szent fiának, az Christus Jézusnak, 
hagyják el az nagy sok istentelenséget, telhe-

103 Hie. 9. 104 Ezé. 16.



75

tétlenséget, fösvénységet, kegyetlenséget. Pré
dáiéit, dúlást, fosztást, hagyják el az kevélysé
get, szolgáltassanak igazságot mindeneknek, 
szegényeknek, árváknak, özvegyeknek, hagy
ják el az irigységet, kövessék az szeretetet, jár
janak el az fejedelmek az ő tisztekben, irtsa
nak ki az országból minden tisztátalanságot, 
büntessék meg az bűnösöket.

Ha ezeket mívelik, kétség nélkül szerencsé
sek lesznek; az Isten elveszi az pogányokat 
rólunk, az mi országunkat megadja; nem fé
lünk azután a pogány fegyverétől, nem félünk 
rabságtul, bátran nyughatunk ágyunkban, az 
mi örökségeinket is bírhatjuk.

Hogyha penig meg nem térünk, ennél is na- 
gyob szerencsétlenséget hoz reánk az mi kevés 
országunkban vagyon, azt is, a z  pogánynak 
adja, mi magunkat feleségestül, gyermekestől, 
elvitet rabságba vag-y levágat, és ekképpen az 
zsidóknál semmivel nem leszünk alábbvalók, 
kik mind ez világon utálatosok.

Azért mondja az Isten: Ha akarjátok és en- 
gemet hallgatandotok, az földnek javát eszitek, 
ha penig nem akartok engemet hallgatni és en
gem haragra indítotok, az fegyver emészt meg 
titeket.165

Térjetek énhozzám és nem fordítom el az én 
orcámat tőletek, mert szent vagyok én és nem 
mindörökké haragoszom.166

Metéljétek környől magatokat Istennek és az

105 Еба. 1. 100 Hie. 3.
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ti sziveteknek rútságát vegyétek el, hogy az én 
haragom fel ne gerjedjen és ne legyen, ki el
oltja.167

Jobbítsátok meg az ti útaitokat és életeteket, 
és lakozom veletek. Hogyha megjobbítjátok 
útaitokat, ha igaz törvényt szolgáltattok, ár
vák és özvegyek ellen nem patvarkodtok, ár
tatlan vért nem ontotok, idegen Isten után 
nem jártok, lakozom tiveletek ez földön, me
lyet az ti atyáitoknak adtam.168

Ha nem hallgatnak engemet, kigyomlálom 
és elvesztem ez nemzetséget.169

Ha megtér az én népem az ö bűnéből, elvál
toztatom az gonoszt, melyet ő ellene gondoltam 
vala. Ha peniglen gonoszt cselekedik én előt
tem, elválasztatom az jót, melyet gondoltam 
vala, hogy míveljek veiek.170

Szolgáltassatok Ítéletet és igazságot' és sza
badítsátok meg az szegényt az patvarkodónak 
kezéből. Idegeneket, árvákat és özvegyeket 
meg ne rontsatok és meg ne háborítsatok ha
misan és ártatlan vért ne ontsatok. Ha ezt mí
velitek, szerencsések lesznek az ti királyitok, 
kik ülnek az Dávidnak székiben. Hogyha pe- 
nig ezt nem mívelitek, eskeszem az én Istensé
gemre, hogy elpusztul ez váras.171

Térjünk az Istenhez, emeljük fel az mi szí
veinket és kezeinket az Istenhez az égbe, mi 
vétkeztünk, mi voltunk engedetlenek, azért

187 Hie. 4.
188 Hie. 7.
180 Hiere 12.

170 Hiere. 18.
171 Hier. 16.
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te nem engedtél minekünk, ellenünkbe veted az 
te haragodat, megöltél minket és nem enged
tél.172

Azt mondja az Isten: Térjetek énhozzám 
teljes szívetek szerint, bőtölésben és siralomba; 
metéljétek az ti szíveteket és nem ruhátokat és 
térjetek az ti Isteniekhez, mert kegyelmes és 
irgalmas és el változtat ja az gonoszt.173

Térjetek énhozzám és én is tihozzátok té
rek.174

Azt kiáltja Keresztelő János: Tartsatok pe- 
nitenciát, mert immár az fejsze az fának gyö
kerére vettetött és minden fa valamely jó gyü
mölcsöt nem teremt, kivágatik.175

Christus azt kiáltja: Tartsatok penitenciát, 
mert mind el keli vesznetek.

Ezekből megtetszik, hogy mi vagyunk okai, 
hogy az Isten ez ideig el nem vötte rólonk az 
pogányokat. Mert ha penitenciát tartottunk 
volna, elv ötté volna Isten az ő haragját. Ne 
bízzunk azért az mi nagy és híres, neves nem
zetségünkhöz, mert ha az Isten az zsidó nem
zetségnek nem engedett, minekünk inkább 
nem enged. Ne bízzanak az urak az ő nagy 
uraságokba és nemzetségekben, mert ha az 
Jeconias királyrul azt mondá az Isten, hogy 
az király ha gyűrűje volna is az ő ujjábán, 
mindazáltal elveti, sokkal inkább bizony, ha az

172 Hieie. 3.
173 Joel. 2.

174 Zac. 1. 
1,5 Mat. 3.
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magyar fejedelmek az Isten ujjábán gyűrök 
volnának is, elvettetnek.170

Annakutána ez is szükség, hogy az Istennek 
éjjel és nappal könyöregjünk, hogy vegye el 
haragját rólunk, rontsa meg' az pogányokat, 
adja az mi régi szabadságunkat, mint régento 
az próféták könyörgöttek. Kiket mi is követ
hetünk és élhetünk azon könyörgéssel.

Szent Dávid könyörgése az ellenség ellen.
Üristen, bejöttek az pogányok te az öröksé

gedbe, megfertieztették az te szent templomodat, 
az Jeruzsálemet elpusztították, az te szolgáid
nak testeket vötték az égi madaraknak és az 
te szenteidnek tagokat az kegyetlen vadaknak. 
Kionták az ő véreket, mint az vizet Hierusa
lem körül és nem vala, ki eltemetné őket. Va
gyunk immár szidalom az mi szomszédinknak 
és csúfság azoknak, kik környölünk laknak.177

Miért haragszol, Űristen, mireánk mind
örökké? Miért gerjed ránk az te haragod, mint 
az tűz? Fordítsad az te haragodat az pogá- 
nyokra, kik téged nem esmérnek és az orszá
gokra, melyek az te nevedet segítségül nem 
hívják, mert megették az keresztyénséget és 
házát elpusztították. Ne emlékezzél az mi régi 
álnokságinkról, hamar az te irgalmasságid ve
gyenek elől, mert szegényekké lőttünk. Segélj 
meg minket mi szabadító Istenünk az te szent 
nevednek dicsőségéért, szabadíts meg minket,

178 Hier. 22. 177 Psal. 78.
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légy kegyelmes nekünk az te szent nevedért, 
hogy ne mondják az pogány népek, hol vagyon 
Istenünk. Jelentessék ki minden népek közt mi 
szemeink előtt az te szolgáidért való bosszú- 
állásod, menjen be te elődbe az szegény fog
lyoknak fohászkodások, az te hatalmasságod 
által mentsd meg azokat, az kik halálra tartat
nak. És fizess meg az mi ellenségeinknek hét
képpen, kik tégedet bosszantanak, Úristen. Mi 
penig, kik te népid vagyunk, neked hálát adunk 
és nemzetségről nemzetségre az te nevedet hir
detjük.

Az Joel próféta igyen könyörög.
Kedvezz Úristen, az te népednek és ne adjad 

az te örökségedet gyalázatra, hogy uralkodja
nak őrajtok az pogányok. Miért mondják az 
pogányok, hol vagyon az ő Istenek.178

Az Dániel igyen könyörög Babyloniáhan.
Uram Isten, nagy és rettenetes Isten, ki meg

őrized az te szövetségedet, megtartod irgalmas
ságodat azok ellen, kik szeretnek tégedet, vét
keztünk, álnokságot cselekedtünk, gonoszul 
cselekedtünk te ellened, tusakodtunk, eltávoz
tunk az te parancsolatidtul. Nem engedtünk az 
te szolgáidnak, az prófétáknak, kik szóltak az 
te neveddel, az királyoknak, az fejedelmeknek, 
az mi atyáinknak és mind az községnek. Te

178 Jool. 2.
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neked, Uram, igazság, minekünk penig az mi 
orcánknak pirulása, miképpen most megtetszik 
Jerusálemnek lakosin és az Izraelén, mindaz 
kik itt vágynak, mint penig azokon, kiket 
messze földre vitettél, az ő bűnökért. Ó Uram 
Isten, minekünk az mi orcánknak pirulása, az 
mi királyunknak és fejedelmünknek és az 
atyáinknak, mert vétkeztünk teneked. Az mi 
Urunknak és Istenünknek irgalmasság és ke
gy elmesség, mert eltávoztunk őtőle. Nem en
gedtünk az mi Urunknak, Istenünknek szavá
nak, hogy járnánk az ő törvényében, melyet 
adott mi elünkbe az ő szolgái által, az próféták 
által. Az Izrael az te törvényedet megszegte és 
elhajlottak, nem engedvén az te beszédednek. 
Azért jütt mireánk az átok és eskövés, mely 
megiratott az Mosesnek, az te szolgádnak tör
vényében. Mert vétkeztünk, beteljesítette az ő 
beszédét, melyet mondott vala, mirajtunk és az 
mi bíráinkon, kik minket ítéltének és reánk 
hozta az veszedelmet, mely nem volt ég alatt, 
mint meg vagyon írván az Moisesnél. De Uram 
Isten, kérlek tégedet, forduljon el az te hara
god mirólunk. Mert az mi bűneinkért és az mi 
atyáinknak bűnökért adattunk gyalázatra. 
Mostan hallgasd meg az te szolgádnak könyör
gését, hajtsd le az te fileidet és hallgass meg, 
nyisd meg az te szemeidet és lássad az mi 
pusztaságunkat és az te vára sódat, mert nem 
az mi igazságunknak bizodalmában könyör- 
günk neked, hanem az te nagy kegyelmessé- 
gedben. Hallgass meg, Uram, kedvezz, Uram,
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fegyelmezzél hozzánk, ne késedelmezzél az te 
szent nevedért, mert tied az váras, tied az 
nép is.179

És ilyen könyörgésekkel és ezekhez hasonla
tosokkal élhetünk, mikor Istennek könyörgünk, 
az pogány törökök ellen nyomorult országnak 
szabadulásért.

Hogyha penig az Isten az ő segítségével ké- 
sendik, nem kell kétségbeesnünk, hanem an
nál inkább fel kell emelkednünk hütnek és re
ménységnek általa. Mint az próféták intenek 
ez mondásokkal: Várjad az Istent, légy erős 
és bátor; és esmég: Az ti erősségiek legyen 
csendességben és reménységben; és esmég: Jó 
az Istennek szabadítását várni csendesség
ben.180

Mely mondásokban erre intetünk, hogy há
borúságaiknak idején ne zúgod junk Isten el
len, hanem békességes és csendesek legyünk, 
és várjuk az megszabadulást és annakutána 
az örökkévaló boldogságot, melyről az Szent 
Péter azt mondja, hogy el nem veszt, meg nem 
fonnyad, hanem tartatik minekünk az menny
országban, mely megjelentetik akkor, mikor az 
Istennek fia, az Christus Jézus, megjelenik, 
azaz, mikor el jő itílni eleveneket és holta
kat, etc.

Amen. Finis.

*« Dan. 9. 180 Psal. 26. Esa. 30.
Hiere. 3.
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MÁSODIK KÖNYV.
Micsoda jegyekből esmérjük meg az Istennek 

itüetinek közel való voltát.
Az Jesus Syrach az ő könyvében azt mondja: 

Mindenekbe, az mit cselekedei és az mit szó- 
lasz, emlékezzél meg az te utolsó órádról és 
soha nem vétkezel. Az Salamon is azt mondja, 
hogy jobb embernek az siralomnak házához 
menni, hogynem mint az örömnek házához, 
mert annál minden ember intetik az ö halálá
rul, és az élő ember gondolkodik arrul, mi kö
vetkezik őreája.181

Ez mondásokból megtetszik, hogy az ember
nek felette igen hasznos dolog itt ez világon 
éltében minden cselekedetnek közötte meggon
dolni az ő utolsó óráját, azaz halálát, hogy 
meggondolván ezt, meg kell minden embernek 
az természetnek adósságát fizetni, vigyázzunk 
szorgalmatoson és az mint az bölcs mondja, 
úgy éljünk, mintha holnap meghalnánk.^ An- 
nakokáért rejtetett penig el az halálnak órája 
is mitőlünk, hogy mennél bizonytalanosbak 
vagyunk az mi halálunknak órájárul, annál 
szorgalmatosban vigyázzunk és minden órában 
az halál az mi fülünkben zengjen.

Az Szentírás penig tanúbizonyságot teszen

181 Eccle. 7.
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arrul, hogy akármely sokat éljünk, mindazál
tal meg kell halnunk, földdé kell lennünk.182

Az Isten azt mondja Ádámnak: Földdé kell 
lenned, mert földből való vagy.

Noha kilencszázharminc esztendeig éle, 
mindazáltal meghal a.

Az Sámuel azt mondja az királyokrul írt 
könyvben: Mindnyájan meghalunk és mint az 
viz, ózonképpen előadunk.

Az Dávid is azt mondja: Kicsoda az ember, 
az ki él és meg nem hal?183

Az gazdag ember is azt mondja vala: Én 
lelkem, sok jó takarványod vagyon, egyél, 
igyál, nyugodjál! Az Isten azt mondá neki: 
Bolond ember, ez éjjel megkérik az te lelkedet 
tetőled.

Szent Pál apastal is azt mondja, hogy el
végezett dolog ez, hogy minden ember meg
haljon.184

Noha annakokáért igen keserves az halál 
azoknak és igen nehezen szenvedik, mikor az 
halált emletik, az kik ez világ fiai, az kik es 
világhoz kötték magokat és ez világon nagy 
kedvekre, gyönyörűségekre élnek, mint az 
bölcs mondja: Óh, halál, mely keserő az te em
lékezeted az olyan embernek, az ki nagy gyö
nyörőséggel, nagy boldogsággal és minden 
gond nélkül él! Mindazáltal ugyan meg kell 
mindennek halni, mind gazdagnak, uraknak,

182 Rom. 5. 184 Ebr. 9.
183 Psal. 88.
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királyoknak és mind szegényeknek. Az hatal
mas Alexander megholt, ekképpen Julius, Au
gustus és minden hatalmasok.

Az keresztyéneknek bizony nem félelmes az 
halál. Mert nem halnak meg, hanem csak nyu- 
gosznak, az földnek porában laknak és az fel
támadásnak utána az örök bódogságot veszik. 
Miképpen azért halálrul való emlékezet hasz
nos, azonképpen az feltámadásrul és az Isten
nek itíletiről való emléközet mondhatatlan 
igen használ mind az híveknek, mind penig az 
hitetleneknek.

Az híveknek azért használ, hogy vigasztalást 
vegyenek és elhigvjék, hogy noha mostan 
nagy nyomorúságban vágynak, mindazáltal 
jövendőbe azoktul megszabadulnak és nagy bó- 
dogságba lesznek, tudván ezt, hogy az ki azt 
mondta nekik: Jöjjetek hozzám mindnyájan, 
kik megterheltettetek, én megkönyebbitelek, 
ugyanazon leszen az Ítélő biró, mint ő maga 
mondja.185 Az atya az Ítéletet adta az fiúnak. 
Az Christus is mikor azt mondja: Mikor lát
játok, úgymond, hogy ezek beteljesednek, emel
jétek fel az ti fejeteket, mert közel vagyon az 
ti váltságtok, arra akar inteni, hogy mikor 
értjük az Ítéletnek közel való voltát, örven
dezzünk, mert megszabadulunk.

Az hitetleneknek arra használ az Istennek 
ítéletinek emlékezeti, hogy az Istennek harag
jától megrettenjenek és megtérjenek.

163 Mat. l l .
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De az testnek feltámadása felől eleitől fogva 
csuda vélekedések voltának. Mert voltak 
ollyak, kik azt mondták, hogy semmi feltáma
dás nincsen, hanem az emberek mint az okta
lan állatok elvesznek, mint testestől, lelkestől. 
Ilyenek voltak az epicureusok, sadduceusok 
és stoicusok, kikről Szent Lukács emlékezik.

Némelyek azt mondották, hogy vagyon fel
támadás, de lelki, mely immár meglőtt, akkor 
tudniillik, mikor az bűnből feltámadtunk.188 
Ilyenek voltak az Hymeneus és Phyletus, 
kikről az szent Pál emlékezik.187

Némelyek azt mondták, hogy az lélek meg
marad ez halálnak utána, de az test soha fel 
nem támad.

Voltak ollyak, kik azt mondták, hogy az lélek 
az testtel együtt meghal, de az testtel együtt 
esmét feltámad.

Ezek közöl az kik azt mondották, hogy nin
csen feltámadás, az Istennek itíletit is tagad
ták, mert az ki tagadja az feltámadást, tagadja 
az itíletit is.

Azért minekelőtte az Isten itíletinek bizo
nyos voltának megbizonyitására mennénk, an- 
nakelőtte az léleknek halhatatlanságáru] és az 
testnek feltámadásárul egy néhány bizonysá
got hozunk.

Az Isten hivattatik Ábrahámnak, Isáknak 
és Jákobnak Istenének. 188 Az Isten penig nem 189

189 Acto. 17. 23. • 188 Mat. 22.
187 2. Ti. 2.
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Istene az megholtaknak, azaz azoknak, az kik 
nincsenek, hanem az eleveneknek, azaz azok
nak, az kik vágynak. Azért Ábrahám, Isák és 
Jákob élnek, de testben nem élnek, hát lélek
ben élnek.

Christus azt mondja az tolvajnak: Ma én 
velem lész Paradisumban.169 De az nap sem az 
Christus, sem az tolvaj Paradisumban nem 
voltának testben, mert eltemetteténck, hát lé
lekben voltak, és el nem veszett volt az tolvaj
nak lelke, meg sem holt volt, noha testbe meg
holt volt.

Christus az tanítványoknak azt mondá: Ne 
féljetek azoktul, kik megölnek testben, de lé
lekben meg nem ölhetnek.190

Szent István az ő lelkét az Christus Jésus 
kezébe ajánlja, hát nem holt meg lélekben.101

Szent Pál azt mondja: Kévánok meghalni 
és az Christussal lenni.192

Moses beszéle Christussal az Tábor hegyen.193 
Azért noha Moses megholt testben, de lélekben 
meg nem holt. Ezekből megtetszik immár, hogy 
hamis azoknak értelmek, kik azt mondják, hogy 
az lélek meghal mint test.

Menemő állapatban legyenek az lelkek mindez 
óráig, melyben az testtel esmég eggyé lesznek, 
arrul csak úgy szólhatunk, az mint az Írás szól. 
Az bölcs ezt mondja: Az igazaknak lelkek Is
tennek kezében vágynak. Szent Pál így szól:

189 Luc. 23. 192 Phi. i.
190 Mat. 10. 193 Math. 17.
191 Act. 7.
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Kévánok Christussal lenni.194 Szent Dávid azt 
mondja: Te kezedbe ajánlom lelkemet,195 Chris
tus az tolvajnak azt mondja, hogy Paradisum- 
ban leszen.196 Lázárrul az írás azt mondja, hogy 
Ábrahám kebelében vitetett, az gazdag penig 
pokolban temettetett.197 Az bölcs esmég azt 
mondja, ha az igaz ember meghal, liívségben 
leszen.198

Továbbá hogy az lélek az testtel esmég eggyé 
legyen, azaz hogy az test feltámadjon, erről is 
nyilvánvaló bizonyságink vágynak. Jób pat
riarcha azt mondja: Tudom, hogy az én meg
váltó Istenem él, és az utolsó napon az földből 
feltámadok és esmég az én bőrömmel környűi 
vétetem és ezen testben meglátom az Istent.199

Esaiásnál azt mondja az Isten az megholtak
nak: Serkenjetek fel és örvendözzetek, kik la
koztok az földnek porában!200

Christus azt mondja: Eljö az óra, mikor 
hallják az Istennek fiának szavát azok, az kik 
az koporsóban vágynak és feltámadnak.

Esmég azt mondja Christus: Mikor el jő az 
embernek fia az ö dicsőségében és mind az 
szent Angyalok ővele, akkor iil az ő dicsősé
gének székiben és minden népek ö előbe gyűl
nek.201

Szent Pál apastal azt mondja: Az Christus 
onszolással és Archangyalnak szavával és az

194 Phil. l. 198 Sa. 4.
195 Psalm. 3.0. 199 Job. 19.
196 Luc. 23. 200 Esa. 26.
197 Luc. 16. 201 Mat. 25.
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Istennek trombitájával leszáll, és az kik Chris- 
tusban megholtak, azok először feltámadnak. 
Annakutána mi, kik elevenek leszünk, elragad
tatunk azokkal egyetembe, az ködbe eleibe.202

Esmét azt mondja Szent Pál: Ha Christus 
feltámadott, mi es feltámadunk; ha ő fel nem 
támadott, mi es nem támadunk fel.203

Christus azt mondja: Én feltámasztom azt 
az utolsó napon.

Az mi hitünknek vallásában is azt mond
juk: Hiszem az testnek feltámadását. Annak- 
okáért mely bizonnyal hisszük, hogy megha
lunk, oly bizonnyal higyjük, hogy feltáma
dunk és az nagy birónak az Christus Jésás
nak széki eleibe kell államink, hogy minden 
cselekedetünkről számot adjunk.

Micsoda az itéletf
Az Istennek ítéleti az, mikor az Christus 

Jesus el jő nagy dicsőségben és hatalomba 
Angyeli sereggel és mind az jókra, mind az 
gonoszokra az ő cselekedetek szerint szenten
ciát mond és az jókat az örök életre hívja, az 
gonoszokat köldi az örök pokolra.

Hányféle itíleti vagyon az Istennekf
Az Istennek Ítéleti kétféle; az egyik kévált- 

képpen való, az másik közönségesképpen való. 
Kéváltképpen való Ítéletinek mondjuk azt, mi
kor az ő bosszúállásának haragjából az bűnö-

202 I. Tess. 4. 203 I. Cor. 15.



89

söket megbünteti, mint az szent Pál mondja; 
az Isten, úgymond, megítéli az paráznákat. 
Ekképpen az első világot özönvízzel elvesztő. 
Sodomát, Gomorát minden tartományával 
egybe kénköves tűzzel emésztő meg.204 Fáraó 
királyt az Veres-tengerbe veszté. Coret, Datant, 
Abyront az földdel nyel été el. Herodest az 
férgek evék meg. Az Jezabel t az ebekkel etető 
meg.205 Mostan is halljuk és látunk ilyen ret- 
tenes és undok veszedelmeket, melyek nem 
egyebek, hanem Istennek Ítéleti és az követ
kezendő örök veszedelmeknek jelenségei.

Hogy penig néha az hitetlenek boldog életet 
élnek ez világon, ez az Istennek hosszú ideig- 
len való tűréséből vagyon, ki nem akarna az 
embernek veszedelmet, hanem hogy megtérne 
és élne, de mennél tovább várja az hitetlent, 
annál rettenetesben veri meg végre.206

Közönséges ítéleti az Istennek az, mellyel az 
testnek feltámadásának utána megitéli mindaz 
jókat, mind penig az gonoszokat. Az jóknak 
örök életet ad, az gonoszoknak penig örök kár
hozatot.207

Ezt az Ítéletet noha sokan tagadják és nem 
hiszik, kéváltképpen azok, kik itt ez világon 
mind istenfélelem nélkül élnek, mindazáltal 
bizony leszen az Istennek Ítéleti, bizony leteszi

204 Judicium Dei speciale 208 Rom 2. 2. Pet. 3.
Ebr. 13. Gen. 7. Gen. Ezech. 33.
10. Exod. 14. 307 Iudicium generale,

200 Exod. 14. Num. 16.
11. Reg. 9.
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egyszer az Istennek fia az ö Ítélő székit, kit 
mindnyájan meglátunk. Azoknak penig, az 
kik azt nem hitték és istentelenségben és testi 
bátorságban éltének, leszen örök veszedelem.

Ezt meg kell bizonyítanunk szent írásból. 
Az Isten azt mondja Chaimnak: Ha jól csele
kedet, kedves leszen Isten előtt az te áldozatod, 
ha penig gonoszul cselekedel, az bűn előtted 
leszen, azaz, noha az te bűnöd egy ideig bün
tetés nélkül lészen, mindazáltal bizon meg
büntetik végezetre, ha ez világon nem, de az 
másvilágon megbüntetik.208

Ez nyilvánvaló mondás, mert azt mondja az 
Isten, hogy ha az bűn büntetés nélkül marad 
is, de azért megbüntetik.

Az Isten az bűnt nem szereti, azért soha azt 
büntetés nélkül nem hagyja. Jól látjuk penig, 
hogy sok bűnösöknek itt ez világon nagy elő- 
menetek vagyon. Ugyan nem büntetnek meg 
ez világon, ebből az következik, hogy vagyon 
Istennek Ítéleti közönséges, mellyel megítéli 
azokat.

Továbbá az Isten az ö választottainak min
den jót igér. Ez penig nyilvánvaló dolog, hogy 
ez világon mindenféle nyavalyának és bódog- 
talanságnak alája vettetünk. Ebből is az kö
vetkezik, hogy megfizet minekünk az Ítéletben, 
hát az Istennek vagyon Ítéleti.

Szent Pál azt mondja: Te az te keménysé
ged szerint gyűtesz magadnak haragot az ha

208 Gén. 4
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ragnak napjára és az Istennek igaz Ítéletinek 
kijelentésének napjára, ki megfizet mindennek 
jutalma szerint.209

Szent Péter azok ellen ír, kik tagadják az 
Istennek Ítéletit, és azt mondja: Ezt tudjátok, 
hogy az utolsó időben lesznek istenkáromló 
emberek, kik az ő tulajdon kévánságok szerint 
járnak és azt mondják, hol vagyon az Istennek 
Ítéleti; az időtől fogva, hogy megholtak az 
atyák, mind így vagyon ez világ, etc. Azután 
azt mondja, az Istennek napja eljő, mint az 
Or,** melyen az egek elmúlnak, az éltető álla
tok megolvadnak, az föld és minden földi állat 
megég.210 Christus azt mondja: Az atya nem 
ítél senkit, hanem minden Ítéletet az fiúnak 
adott.

Esmét azt mondja: Mikor eljő az embernek 
fia az ö dicsőségében és mind az angyalok ővele, 
akkor iil az ő dicsőségének székiben és gyűl
nek ő eleibe minden népek.211

Az Angyalok is azt mondják a galileabeliek
nek: Mit néztek az égbe? Ekképpen jő el 
ítélni, miképpen látótok őtet felmenni. Ekkép
pen Acto. 10., 17. Szent Pál. 1. Thesz. 5. 2. 
Thesz. 1. 2. Tim. 4.

Az hitnek vallásában azt mondjuk: Onnat 
leszen jövendő Ítélni eleveneket és az holta
kat.212 '

Christus ő maga az szentenciát is meg-
811 Math. 25.
212 Math. 25.

209 Rom. 2.
** Úr.
2*0 2. Pét. 8.
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mondja, mellyel mind az jókat, mind az gono
szokat megítéli. Jöjjetek el, úgymond, én 
atyámnak áldottai, bírjátok az országot, mely 
az világ kezdetitől fogva készíttetett nektek. 
Mert éhezem és ennem ad átok, szomjúhozám 
és innom adátok.

Az hitetlenek szentenciája ez: Menjetek, el
átkoztak, az örök tűzre, mely megcsináltatott 
az ördögnek és az ő Angyalinak. Mert éhezém 
és nem adatott ennem; szomjúhozám, nem 
adátok innom.

Mikor leszen az Istennek Ítéleti?
Miképpen az halálnak napját és óráját sem

miképpen nem tudhatjuk meg, azonképpen az 
Istennek fiának eljövetelit nem tudhatjuk. 
Azért mondja az Christus is, szólván- az Íté
letnek napjárul.

Az napot, úgymond, senki nem tudja, még 
az Istennek Angyali is, sem penig az fiú, ha
nem csak az atya. 213

Szent Pál és szent Péter és szent János, az 
mennyei látásrul irt könyvében hasonlítják az 
Istennek fiának jövetelinek napjának bizony
talan voltát az Ornak eljövetelinek órájának 
bizonytalanságához.214

S noha semmiképpen nem tudhatjuk az Íté
letnek napját, óráját, hetét, havát, esztendeit, 
mindazáltal sok bizonyos jegyekből eszünkbe

214 I. Thes. 5. II. Pét. 3. 
Apó. 3.

213 Marc. 13.
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vehetjük, hogy az Istennek fiának napja csak 
az ajtó előtt, azaz felette igen közel.

Micsoda dolgokból és jegyekből esmérjük weg 
az Istennek Ítéletinek közel voltát?

Mint annakelőtte mondok, semmiképpen az 
Istennek Ítéletinek idejét meg nem tudhatjuk, 
bolondok annakokáért azok, kik bizonyos esz
tendőt tulajdoninak annak és azt mondják, 
hogy egy vagy két esztendő múlva az Ítélet 
megleszen, mindazáltal vágynak bizonyos je
lenségek, melyekből nyilván megtetszik, hogy 
ha közel vagy messze legyen. Azokat az jelen
ségeket megírjuk és jelentjük.

Első jegy.
Az szent Illyés próféta az ő háza népét taní

totta vala sok dolgokra. Azok között erre is 
megtanította, hány esztendeig állana fenn ez 
világ. Mert azt mondta: Hatezer esztendeig 
áll ez világ.

Kétezer esztendeje üres leszen. Kétezer esz
tendeje törvény alatt. Kétezer esztendeje Mes
siásé.21"’

Ebben ez mondásban nyilván megmondja 
az Illyés próféta ez világnak idejét. Mondja 
penig hatezer esztendőnek. S noha kételked
hetnék az ember ebben, mindazáltal hinnivaló 
dolog, hogy az Isten ilyen szent embernek 
(kit annyira szeretett, hogy ugyan élő testben

315 Vaticimum Eliae pm phetae de annis mundi.



94

elragadta mennyországba) megjelentette ez vi
lágnak idejét.210

Annakokáért mondja penig az első kétezer 
esztendőt üres esztendőnek, mert annyi ideig 
nem volt az Istennek írt törvénye az emberi 
nemzetség között, hanem volt az Istennek tör
vénye csak az természetben. Mert azt még az 
első teremtésben beoltotta vala az emberbe.217

Vagy penig azért mondatik üres esztendő
nek, mert az Babyloniának rakása előtt az 
emberek nem oszlottak vala igen meg és nem 
foglaltak vala annyi tartományokat, mint az
után. Némelyek mondják, hogy üresnek ne
veztetik azért, mert akkor az Anyaszentegy- 
háznak bizonyos helye nem vala és az Anya- 
szentegyház az pogányoktul el nem szakasz- 
tatott vala. Birodalmok is nem valának még 
akkor olyan módon, mint azután, az monar
chiákban.

Az másik kétezer esztendő mondatik tör
vény alatt lenni, mert az törvények kiadásátul 
fogva mind Ckristusig úgy mint kétezer esz
tendő vagyon.218

Azért mondatik penig törvény alatt lenni, 
mert Mosestül fogva Christusig az zsidók vol
tak törvény alatt árnyékban, Mosesnek törvé
nyének kötelében, és az Anyaszentegyház csak 
egy nemzetségben szoríttaték vala, tudniillik 
az zsidó nemzetségben. De Christus születése

218 II. Reg. 2. 218 Duo millia lex.
217 Duo millia inane.
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után megszabadnának mindazoktul és az p o  
gányokkal is közöltjének az Isten igéreti.

Az harmadik kétezer mondatik Messiásé
nak, mert az megígért Jesus Christus, az Mes
siás, az harmadik kétezer esztendő jött el és 
hirdetik mind az Ítéletig napjáig. (Cor. II.)21!>

Ha immáron megszámlálod az esztendő szá
mot világ kezdetitől fogva, ez ideig nem sok 
híja leszen az hatezer esztendőnek.

Ez világ esztendeinek számlálása.
Ádámtul fogva Noénak születéséig vagyon 

1056 esztendő.
Noé szülte az ő három fiait, mikor volna 

500 esztendős.219 220
Azután leszen az özönvíz száz esztendővel, 

Anno 100. Az özönvíz volt esztendeig. Az 
özönvíztől fogva Ábrahámnak születéséig va
gyon 295 esztendő.

Ábrahám kibúdosék Caldeából, mikor volna 
hetvenöt esztendős. 221

Ábrahámnak búdosásátul fogva az zsidóknak 
kijüvetelekiglen vagyon esztendő 430. Mert 
az zsidók fogsága akkor kezdetett, mikor Ábra
hám Aegyptomba búdosék. Mosestől az zsi
dóknak első hadnagyoktul fogva Saulig va
gyon 396 esztendő.

219 Duo millia Messias.
220 Gen. 5.
221 500. Gen. 100. Gen. 6. 

7. 295. Gen. Ц. 75. Gen.

72. 430. Exod. 12. Gal. 
3. 3. 6. lib. iudicium
Reg. 6. 7. libe. Regum. 
70. Hie. 25.
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Saultól fogva az babyloniabeli fogságig va
gyon 516 esztendő.

A babyloniabeli fogság volt 70 esztendeig. 
Azután megszabadulnak.

Az perzsiai birodalom volt százkilencvenegy 
esztendeig.

Alexander birodalma volt hét esztendeig. 
Alexander halálátul fogva az machabeusoknak 
birodalmokiglan száznegyvenhat esztendő va
gyon.

Az machabeusok birodalma volt százhuszon- 
kilenc esztendő.

Heródesnek birodalmának harmincadik esz
tendejében születők Christus.

Christus születésétől fogva vagyon esztendő 
1562.

Ha mindezeket az esztendőket egybeszámlá
lod, teszen őtezerötszázöt esztendőt. Némelyek 
penig többet számlálnak, de ha csak annyi az 
esztendő szám, az mint mi számláltuk is, nem 
sokkal vagyon több híja az hatezer esztendőd
nek, négyszáz esztendőnek. Az szent Illyés 
penig ezt is hozzáadta volt az ő jövendőmon
dásához, hogy mindazok az esztendők nem tel
jesednek be az választottakért, hanem meg- 
rövidíttetnek, mint Christus is mondja.222

Második jelenség.
Az Nagy Nabugodonozor ez földnek biro

dalmiról és az Christusnak születésének és ité-
222 Math. 24. Marc. 13.
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letre való .lövésének idejéről látott vala álmot. 
Láta egy nagy embert, kinek az feje vala 
tiszta aranyból, az méllyé és az két karja ezüst 
vala. Az hasa és ágyéka réz, az szára vas, az 
lába vassal és sárral vagy cseréppel elegy. És 
ez állott mindaddig, mígnem egy magas hegy
ről kéz nélköl felfeszíttetett kő alászáll és az 
nagy embernek vasból és cserépből való lábát 
megrontja. Megromol az vas, az cserép, erős 
arany és ezüst es olyanná lőnek, mint az 
nyári szűrőnek*** polyvája, melyet az szél el
hány és elfú. Az kő penig, az mely az nagy 
embert agyonveri, nevekedik egy nagy hegy- 
gyé és betölti ez földet.

Az Dániel ezt magyarázza az királynak 
ilyen módon: Te vagy, úgymond, az arany fő. 
Te utánad támad más birodalom az te birodal
madnál alábbvaló. Az réz példázza az harma
dik birodalmat; az negyedik birodalom leszen 
erős, mint az vas és mint az vas mindent meg
ront, akképpen es mindent megront.

Hogy penig az lába és az lábának ujjai vas
ból és cserépből voltak, az példázza a biroda
lomnak két részre való szakadását, melynek 
egy része leszen erős, egy része erőtelen és 
hogy sokféle nemzetségek egyelednek az ne
gyedik birodalomba, de semmi erős barátság 
nem lehet közöttök. És ez birodalmoknak ide
jében az Isten támaszt egy országot, mely 
soha el nem vész és más idegen népnek nem

*** ezéríínek.
7
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adatik és ez országokat megrontja, az penig 
örökké megáll.223

Azt mondja az Dániel ez magyarázatban, 
hogy négy monarchia, azaz négy birodalom 
leszen ez földön, azután Christus eljö testbe, 
mind penig az Ítéletre. Ezek penig az birodal- 
mok immár megvoltának mind, mert az első 
birodalom volt az assyriai birodalom, Cyrus 
királyig.

Az másik volt az perzsiai birodalom, Cyrus- 
tul fogva Alexanderig.

Az harmadik volt az görögöké, Alexander
től fogva Júliusig.

Az negyedik volt az római birodalom, mely
nek kezdője volt az Julius.

De az birodalom immár kettészakadott. Az 
birodalomba sok nemzetségek egyel edtek, mint 
törökök, németek és egyéb sok nemzetségek. 
Kik között igaz ugyan nem lehet az egyesség 
és barátság, mint az vas nem fér egybe az 
cseréppel. Az Christus egyik országát, tudni
illik a lelkit, felépítette nem most, akkor ké- 
váltképpen, mikor Augustus császár alatt szü
letők,224 az másik ország is azért, tudniillik az 
dicsőséges, nem messze vagyon.

Az Dániel is álmot lát ezen dologval és az 
ő álmát igyen beszéli: Láttam, úgymond, és 
ime az tengerből négy fenevad jő vala ki, kik 
egymástul különbözők valának. Az első olyan 
vala, mint egy oroszlán. A másik hasonlatos

223 Dán. 2. 224 Luc. 2. ,
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vala az medvéhez, és annak szájában három 
rend fog- vala. Az harmadik olyan vala, mint 
egy leopárd és annak négy feje vala. Az ne* 
gyedik fenevad rettenetes vala. És ime ezen 
közbe az Istennek fia letövé az székit.225

Ez nagy fenevad is példázza az négy biro- 
dalmot, kinek feje és kezdői voltak Nabugo- 
donozor, Cyrus, Alexander és Julius; ezek 
mind elmúltak. Az Dániel penig azt mondja, 
hogy ennekutána az Isten fia leteszi az széket, 
azaz Ítéletre jő. Azért kétség nélkül az Isten 
ítélete nem messze vagyon.

Harmadik jelenség az Christus beszédéből.
Christus azt mondja: Az napoknak utána 

(azaz Hierusalemnek veszedelmének utána) az 
nap meghomályosodik és az holdnak nem le
szen világossága; az csillagok lehullnak az ég
ből és az egeknek erei megindulnak. Akkor 
megtetszik az Istennek fiának jelensége az ég
ben, és akkor sírnak az földnek minden nem
zetségi és látják az embernek fiát eljőni nagy 
hatalommal és dicsőséggel. Az figefátul ve
gyetek hasonlatosságot, mikor az virágozni és 
levelezni fog, tudjátok, hogy közel vagyon az 
nyár, ekképpen mikor látjátok, hogy ezek 
meglesznek, tudjátok, hogy közel vagyon az 
Istennek eljöveteli.226

Ezen dologrul azt mondja esmét Christus: 
Lesznek csudák az napban és az holdban, és

225 Dán. 7. 228 Math. 24.
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az csillagokban és az földön embereknek bús- 
lakodások, szorgalmatosságok, kétségbe es es
nek általa. Az tengernek habjainak zúgása 
miatt emberek megszáradnak az félelemnek 
miatta és azoknak várásának miatta, az me
lyek következnek ez világra. Az egeknek erei 
megindulnak és akkor látják eljőni az ember
nek fiát.227

Ez mondásokban Christus ad mi elünkbe 
egynéhány jegyeket, melyekből az Ítéletnek 
napjának elközelítését megesmérjiik. Azt 
mondja, hogy az nap és az hold meghomályo- 
sodnak, ezt penig gyakorlatossággal látjuk, 
noha szinte az Ítéletnek napjakor lehetséges, 
hogy természet ellen való fogyatkozások lesz
nek az napban és holdban, annakutána azt 
mondja, hogy az csillagok lehullnak az égből. 
Ezt meg nem látjuk, de az itílet napjának 
előtte meglátjuk. Yagv penig azért mondja, 
hogy az csillagok lehullanak, mert nekünk 
úgy tetszik. Továbbá azt mondja, hogy az 
emberek megszáradnak az félelemnek miatta 
és azoknak várásoknak miatta, melyek követ
keznek.

Ezt bizony felette igen megkésértették, mert 
látván mind ez egész világon való országok
nak és kiváltképpen az mi országunknak meg
indulását és háborúságát, mindenestől fogva 
elfogyatkoztunk, elszáradtunk, gondolkodván 
arrul, mi következik. Ez bizonyos jelensége az

M AGYAI
TU D O M / KYCS 
fi К A D £ M ! ,
КОкГг ГАЯЛ

357 Luc. 21.
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Istennek itíletinek közel voltának. De az 
Christus minket ezzel vígasztal, hogy mikor 
ezeket a jeleket látjuk, ne féljünk, ne essünk 
kétségben, sőt inkább felemeljük az mi fejün
ket és higyjiik, hogy közel vagyon az mi meg
szabadulásunk.228

Annakutána azt mondja Christus: Menemő 
vala az Noénak ideje, olyan leszen az ember
nek fiának is jöveteli, mert mint az özönvíz
nek előtte voltának csak az nagy testi gyönyö
rőségben, öttek, ittak és házaskodtak, mind 
az napig, melyen Noé bément az bárkába és 
nem vövék eszekbe magokat, mígnem elborítá 
őket az özönvíz, azonképpen leszen az ember
nek fiának eljöveteli is.

Noha az több jelenségek is igen nyilvánvalók, 
de azoknál ez nyilvábban való, mert ha az 
mostani világot hasonlítod az Noé ideibeli vi
lághoz, egy néhány gradussal meghaladta ez 
azt, mert ez világon soha ugyan nem uralkodott 
az telhetetlenség, kegyetlenség, fösvénység, ke
vélység, részegség, tobzódás, irigység és egyéb 
féle istentelenség, mint mostan. Az Istennek 
Evangelioma is nyilván predikáltatik. Az bű
nösök dorgáltatnak és intetnek penitenciára, 
mint Noé ideibe, de az Istennek igéjének 
semmi böcsöleti nincsen.

Az bűnösök ugyan nem térnek meg, nem 
veszik eszekbe magokat, mindaddig is, míg
nem az Istennek itíletinek hálójába esnek.

223 Luc. 21.
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Negyedik jelenség.
Szent Pál azt mondja: Az Szentlélek nyil

ván mondja, hogy az utolsó időkben némelyek 
elszakadnak az igaz tudomány mellől és hisz
nek az hamis és csalárd lelkeknek és az ördögi 
tudománynak, kik képmutatással szólnak, kik
nek lelkiesméretek megbílyegeztetett, kik az 
házasságot megtiltják és megtiltnak az étel
től, melyet Isten teremtött, hogy hálaadással 
együnk.229

Ez mondásban az szent Pál apastal prófétái 
az utolsó üdőröl és azt mondja, hogy az igaz 
tudomány mellől sokan elszakadnak, ez penig 
oly nyilvánvaló dolog, hogy minden ember 
látja, mert az Isten fiának tudománya nyilván 
prédikáltatik, de sokan elhajlottak az mellől, 
némelyek az pápaságra, némelyek török híitre, 
némelyek anabaptisták hűtőkre es egyéb szán- 
talan sok ördögi tudományokra.

Annakutána azt mondja, hogy megtiltják 
az házasságot emberek között és az ételtől, 
mindezeket látjuk mostan nyilván az pápa or
szágában, annakokáért kétség nélkül az utolsó 
üdőben vagyunk, mert azt mondja szent Pál, 
hogy az utolsó üdőben lesznek ezek.

ötödik jelenség.
Szent Pál esmét azt mondja: Az utolsó idők

ben veszedelmes üdök lesznek, mert lesznek 
az emberek magoknak szeretői, fösvények, di-

228 I. Tim. 4.
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csekedök, kevélyek, átkozóclók, atyjoknak, 
any jóknak engedetlenek, hálaadatlanok, hiitöt- 
lenek, szeretet nélkül valók, barátság nélkül 
valók, patvarkodók, mértékletlenek, irgalmat
lanok, jóknak gyűlölői, árulók, gyönyörűség
nek inkább, hogy nem mint Istennek szere
tői.330

Ez mondásban úgy írja meg az szent Pál 
az mostani világot, hogy soha senki jobban 
meg nem írhatta volna, mert ez világ minde
nestől fogva olyan mostan, azt mint szent Pál 
mondja; nevezi penig az iidőt utolsó üdőnek, 
mikor azt mondja: Az utolsó üdőben lesznek 
gonosz üdők. Azért kétség nélkül az Istennek 
ítéleti nem messze vagyon.

Hatodik jelenség.
Szent Pál apastal esmét azt mondja: Ha

mar ki ne álljatok az ti értelmetekből, mintha 
az Istennek itíletinek napja közel volna. Senki 
titeket valami módon meg ne csaljon, mert el 
nem jő addig az Istennek itíleti, mígnem az 
hiittel és az igaz Anyaszentegyházzal való sza
kadás megleszen, és mígnem megjelenik amaz 
gonosz elveszett fiú és ellenség, ki felmagasz
talja magát az Isten ellen úgyannyira, hogy 
az Istennek templomában üljön és mutassa 
magát Istennek lenni.231

Ez mondásban szent Pál apastal azt jelenti, 
hogy az Istennek Ítéleti addig nem leszen,

230 2. Tim. 3. 2,1 2. Thee. 2.
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mígnem az igaz liüttel való szakadás megle- 
szen és mígnem az ördög az Antichristus or
szágát felépíti. Ez penig nem most megvá
gjon, mert látjuk, hogy az Mahumetnek tudo
mánya ez világnak egyik részét elfoglalta. Az 
Pápát esmég ez világnak nagyobb része kö
veti, ki az Isten templomában az Isten székibe 
ült és Isten gyanánt imádtatja magát, nagy 
sok esztendőktől fogva. Annakokáért az Is
tennek ítéleti nem mesze vagyon, mely nap az 
Isten az ő szájának leikével megemészti és az 
ö dicsőséges eljövetelivei eltörli az Antiehris- 
tust, az mint az apastal mondja.

Az szent János is szól ezen dologiul és azt 
mondja: Fiaim, utolsó időben vagyunk és mi
képpen hallottátok, hogy az Antichristus eljő, 
mostan sok Anticbristusok vágynak, melyből 
tudjuk és értjük, hogy az utolsó iidőbén va
gyunk.

Hetedik jelenség.
Ez is nyilvánvaló jelensége az Christus Íté

letinek közel voltának, mert soha ez világon 
az tudományok, bölcseségek mindenféle dolog
ban nem voltak olyan bővön, mint mostan. 
Tekintsd el az deáki és doktori rendet, soha az 
írásértésnek bölcsessége, görög nyelvnek és 
zsidó nyelvnek, mind penig deák nyelvnek ér
telme ilyen bövön nem volt, mint mostan. Te
kints meg egyéb dolgokban való bölcseséget, 
azokban is meglátod, hogy soha nem volt az
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külső dolgokban való bölcseség olyan bősége
sen, mint most és soha ennyi sok új találvá- 
nyok nem voltak.

Az tudomány és bölcseség Christus szüle
tése előtt egy kevéssel igaz ilyen bőven volt, 
az is nem egyebet, hanem az Christusnak 
testbe való jövetelit jelenti vala. Az üdőtől 
fogva nem volt olyan bővön 'soha az tudo
mány, hanem mostan, mely minden kétség 
nélkül példázza az Christusnak Ítéletre való 
jövését.

Az Evangéliomnak is tudománya és annak 
magyarázatja és rostálása és szorgalnmtosság- 
gal való hányása-vetése soha nem volt olyan 
igen, mint mostan.

Nyolcadik jelenség.
Ez világnak állapatja hogy ilyen megaláz

tatok, az természeteknek folyásai külső dol
gokban hogy ilyen igen megfogyatkoztak és 
továbbá, hogy az időnek folyásában csuda 
változások vágynak, ezek is jelentik az Ítélet
nek napjának hamar való eljövését. Mind az 
ég, mind penig az föld úgy tetszik, mintha 
megfogyatkozott volna természetiben; az egek 
nem adnak essőt az földnek zsírosítására. Az 
föld nem teremt testünk táplálására valót 
olyan bőséggel és gyönyörőséggel, mint elébb. 
Az fák nem teremnek olyan bőséggel. Az 
folyóvizek nem teremtenek halakat, az üdőnek 
folyása annyira elváltozott, hogy az telet az
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nyártul és az nyarat az téltől alig választhat
juk meg.

S noha mindezek az mi bűneinkért vágy
nak, mert ha az Istennek parancsolatjában 
járnánk, az Isten alkalmatos időben essőt 
adna, az földet megzsírosítaná, szántóföldün
ket, szőlőhegyünket megáldaná, mindazáltal 
ezek kétség nélkül mutatják, nekünk és 
elünkbe adják az Isten Ítéletit.

Kilencedik jelenség.
Hogy mind az egész világ ilyen igen meg

indult, ilyen igen felforrott, fegyverre felkölt, 
egy nemzetség az más nemzetséget, egy ország 
az más országot, egy váras az más várast 
rontja, hogy az atyafiak atyjafiára támadnak 
és továbbá hogy iíyen sok tévelygések vágy
nak az Anyaszentegyházban, sok háborúsá
gok, visszavonások sok dolgok felől, mind
ezek jelenségi az Istennek eljövetelinek.

Mimódon kell magunkat készítenünk az 
ítélet napjára?

Christus ekképpen int minket: Vigyázza
tok, mert nem tudjátok, mely órában az ti 
Uratok el jő.232 Hoz Christus erre két hason
latosságot; egyiket az házbíró emberről, ki 
szorgalmatosán vigyáz, hogy az Or az ő házát 
meg ne ássa. Az másikat az jó vigyázó szolgá
ról, ki szorgalmatoson vigyáz, várván az ő 
urának jövetelit,

232 Math. 24.
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Annakutána hoz hasonlatosságot az tíz szü
zekről, kiknek öté bölcs volt, kik az ő lám
pásokba olajt szerzettek és vigyáztak az vőle
génynek eljövetelire. Az többi penig bolond 
volt, kik az ő lámpásokból kihagyák alunni az 
világot és az vőlegényt nem várták ébren; 
ezek nem mehetnek be az vőlegénnyel az lako
dalomba és mikor az ajtón zörgetnének, azt 
mondják nekik: Bizony mondom nektek, nem 
esmérlek titeket.233

Szent Pál is ekképpen int: Ti, atyámfiái, 
nem vagytok az setétségben, hogy titeket az 
Ítéletnek napján mint egy Or megnyommasz- 
tana, ti mindnyájan világosságnak fiai vagy
tok és Istennek fiai, nem az setétségnek fiai. 
Azért ne alodjunk, mint egyebek, hanem vi
gyázzunk és józanok legyünk, mert az kik 
alusznak, éjjel alusznak és az kik megrésze
gednek, éjjel részegednek meg. De mi, kik az 
világosságnak fiai vagyunk, józanok legyünk 
és öltözzük fel az h ütnek és szeretetnek inelly- 
vassát és sisak helyén az üdvösségnek remény
ségét. Mert az Isten nem választott minket, 
hogy haragot szerezzünk magunknak, hanem 
hogy üdvességet nyerjünk az Christus Jésus- 
nak általa, ki megholt miérettünk, hogy vagy 
vigyázunk vagy aloszunk, ővele együtt él
jünk.234

Szent Péter penig ekképpen int: El jő az Is
tennek napja, miképpen az Or éccaka, mely

2a* Math. 25. 234 2. These. 2.
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napon az egek elmúlnak, mint az szél, az él
tető állatok megolvadnak, az föld és minden 
állatok megégnek. Mikor annakokáért mind
ezek megolvadnak,235 minemőknek kell mine
künk lennünk az szent életben és kegyesség
ben? Várván az Istennek napjának el jövete
lit, mely nap az egek meggyúlnak és megol
vadnak és az éltető állatok megolvadnak és új 
egeket és új földet várunk az ő igéreti szerint. 
Azért igyekezzetek rajta, bogy szent és fedd
hetetlen életbe találtassatok őtőle.

Christus esmét azt mondja: Távoztassatok 
el, hogy az ti szivetek meg ne nehezedjenek 
tobzódásnak és szegénységnek miatta és ez vi
lági életnek gondjával és nagy hirtelenséggel 
eljöjjön az Istennek napja, mert mint az tör 
tör, azonképpen jő el mindenekre, kik ez föl
dön laknak. Vigyázzatok annakokáért minden 
időben, könyörögvén, hogy eltávoztathassátok 
azokat, az melyek következnek és állhassatok 
az embernek fiának előtte.286

Ezekből megtetszik, hogy mivelhogy az Is
tennek fiának eljövetele bizonytalan, mine
künk szüntelen vigyáznunk kell, szüntelen 
strázsát kell államink, mint illik az hű szol
gákhoz az ő uroknak távol létekben, kiknek 
megjövetelek bizonytalan. Az mi urunk, az 
Christus, noha istensége szerint mivelünk va
gyon, mindazáltal embersége szerint eltávo
zott mitőliink; mennyországba vagyon, őtet

335 2. Pét. 23e Luk. 21.



109

meg nem látjuk, hanem akkor, mikor el jő 
nagy dicsőséggel és hatalommal az Ítéletre. De 
mivelhogy nem tudjuk, mikor jő el, azért vi
gyáznunk kell.

Mindeneknek előtte penig az hütnek fegy
verét kell felöltöznünk, azaz az mi Urunkban, 
az Christus Jésusban erős Mittel hinnünk kell, 
hogy ö minekünk szentségünk, igazságunk, 
váltságunk, közbejárónk, hogy ő az örök élet
nek adója nem az mi érdemünkért, hanem 
csak az ö szent haláláért és vére hullásáért.

Annakutána fel kell öltöznünk az szeretet
nek is és az feddhetetlen, tiszta, szent, ártatlan 
életnek fegyverét, úgy mint az jó hütnek jó 
verágát és jó gyümölcsét.

Mert az mint az apastal mondja, az hüt az 
cselekedet nélkül megholt, és az keresztyén 
ember megesmértetik az cselekedetekből, mint 
az tűz az melegségről és az jó fa az jó gyü
mölcsről.237

Annakokáért vessünk le mindeneket úgy, 
mint világosságnak és Istennek fiai, hallgas
suk és böcsöljük az Istennek igéjét és az mi 
életünket igyekezzünk melléje rendelni; ves
sük le az bálványimádást, haragot, irigységet, 
gvűlölséget, kevélységet, fösvénységet telhe- 
tetlenséget, kegyetlenséget, részegséget, és min
den testi bátorságot, adjunk helyt az szent lé
lek Istennek, az test ne uralkodjék az Szent
iéleknek felette, ne uralkodjék mibennünk az

237 Jak. 2.
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bűn, hanem az igazság, ártatlanság és feddhe
tetlen élet, mert teremtettünk Isentől az jó 
cselekedetekre, hogy azokban járjunk, és az 
Isten választott minket, hogy legyünk szentek 
és megfeddhetetlenek az szeretedben.238

Ha ezeket míveljük, számiáltatunk az Ítélet
ben az Istennek fiai közé, az Istennek előtte 
bátran állunk, és az mi Urunk azt mondja mi
nekünk: Jertek be az ti uratoknak, Isteniek
nek örömébe. Jöjjetek el én Atyámnak válasz
tottal, bírjátok az örökséget, mely tinektek 
megkészittetett világ kezdetitől fogva.239 Mely 
örökségnek birodalmát az Isten az ő szent fiá
ért minekünk keresztyéneknek mindannyian 
engedje az mi testünknek feltámadásának 
utána,

Amen. _ Finis.

238 Ephe 1. — Epke. 2. 259 Math. 25.
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