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SZENT MÁTÉ
ÍRÁSA SZERINT VALÓ EVANGYÉLIOM.

1. RÉSZ.

Jézus Krisztus nemzetségének elszámláltatáisa : fogan-
tatásának s születésének históriája.

Jézus krisztusnak, Dávid
íijának 6^ Ábrahám fijának nemzetségé-
rl való Könyv.
2. Ábrahám nemzé * Izsákot : Izsák

nemzé f Jákóbot: Jákob nemzé ff Jú-
dát, és annak attyafiait

;

* 1 Mí5z. 21, 1—3. t 1 Móz. 25, 26. ff 1 Mz. 29, 23. 35.

3. Jda nemzé Fárest * és Zárát, Tá-
mártól : Fáres nemzé Esromot : Esrom
nemzé Arámot :

* i móz. 38, is. 29. 30.

4. Arám nemzé Aminádábot : Aminá-
dáb nemzé Naássont

:

5. Naásson nemzé Sálmont : Sálmon
nemzé Boózt, Ráhábtól : Boóz nemzé
Obedet, Rothtól : Obed nemzé Jessét

:

6. Jesse * nemzé Dávid királyt : Dávid
király nemzé f Salamont, attól a ki vala

elször Uriás felesége ;
* Ruth 4, 18-22. t 2 Sám. 12, 24.

7. Salamon * nemzé Roboámot : Ro-
boám nemzé Abiát : Abia nemzé Asát

:

* 1 Krón. 3, 10.

8. Asa nemzé Jósafátot ; Jósafát nemzé
Jorámot ; Jorám nemzé Hósiást

:

9. Hósiás nemzé Joathámot : Joathám
nemzé * Akházt : Akház nemzé f Ezé-

kiást :
* 2 Kir. 15, 7. 38. f 3 Kir, 16, 20.

10. Ezékiás nemzé * Manassest: Ma-
nasses nemzé f Amont : Amon nemzé
JÓSiást !

* 2 Kir. 20, 21. f 2 Kir. 21, 18. 23. 26.

11. Jósiás nemzé * Jákimot : Jákim
nemzé Jékóniást, és annak attyafiait a

Babilóniai fogságra való vitelkor.

* 1 Krón. 3, 15. 16.

12. A Babilóniai fogságra való vitel

után pedig, Jékóniás nemzé *Saláthielt:

Saláthiel nemzé Zorobábelt

:

* Esd. 3, 2. 1 Krón. 3, 17. 19.

13. Zorobábel nemzé Abiúdot; Abiúd
nemzé Eliákimot : Eliákim nemzé Azort

:

14. Azor nemzé Sádókot: Sádók nemzé
Akimot : Akim nemzé Eliiidot

:

15. Eliud nemzé Eleázárt: Eleázár
nemzé Mattánt : Mattán nemzé Jákóbot

:

16. Jákób nemzé Józsefet, Máriának
férjét, kitl születék a Jézus, ki Krisz-

tusnak mondatik.

17. Annakokáért az egész nemzetség,

Ábrahámtól fogva Dávidig, tizeonégy

nemzetség ; és Dávidtól fogva a Babiló-

niai fogságra való vitelkorig, tizennégy

nemzetség, és a Babilóniai fogságra való

viteltl fogva a Krisztusig, tizennégy

nemzetség.

18. A Jézus Krisztusnak születése pe-

dig igy volt : Mikor az annya Mária
eljegyeztetett volna * Józsefnek , mi-
nekeltte tet haza vinné, találtatik

viselsnek a szent Lélektl.
*Luk. 1, 27-35.

19. József pedig az férje, mivelhogy
igáz ember vala, és nem akará tet
gyalázatba keverni, akará tet titkon

elhagyni.

20. Mikor pedig ezeket magában el-

gondolta volna ; imé az Ürnak Angyala
álomban megjelenék néki és monda:
József Dávidnak fija, ne félj elvenned

Máriát feleségül : mert a mi benne

fogantatott, a szent Lélektl vagyon.

21. Szül pedig fiat, és nevezed annak

nevét * Jézusnak : mert szabadítja

meg az népét, annak bneibl.
*Luk. 1,31. Ján. 1,7.

22. Mind ez pedig azért ^lett, hogy
megteljesednék, a mit az Úr mondott
volt a Próféta által, ki igy szól

:

23. Imé egy szz * fogad az méhé-
ben és szül fiat, és nevezed annak ne-
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2 MÁTÉ EVANGYÉLIOMA 1. 2.

vét Emmániielnek, mellynek magyará-

zaifa ezt teszi : Mi velünk Isten !*Ésa. ?, u.

24. Felserkenvén pedig József az álom-

ból, ugy cselekedék a mint néki az Úr-

nak Angyala parancsolta vala, és elvévé

Máriát feleségül.

25. Es nem esméré tet, mig szülé

amaz ö elsszülött *fij át : és nevezé an-

nak nevét Jézusnak. * vers 20. 21. Luk. 2,4-7.

2. RÉSZ.

Krisztus imádtatik a Bölcsektl : Egyiptomba vitetik :

Héródestó'l kerestetik : a Bethlehemi gyermekek meg-
ölettetnek.

Mikor pedig * született volna Jézus

Bethlehemben Júda nemzetségének vá-

rosában, Héródes király idejében, imé
napkelet felöl jövének Jérusálembe

Bölcsek. * Luk. 2, 4—7.

2. És mondának : Hol vagyon a Zsi-

dóknak Királya, a ki született ? Mert
láttuk az ö csillagát napkeleten, és jöt-

tünk, hogy néki tisztességet tégyünk.

3. Ezeket pedig, mikor ballotta volna

Héródes király, igen megbáborodék, és

vele egybe az egész Jérusálem.

4. És egybegyjtvén minden Papifeje-

delmeket, és a község között való Írás-

tudókat, tudakozik vala tlök, hol kel-

lene a Krisztusnak születni ?

5. Azok pedig mondának néki : Júdá-
nak városában Bethlehemben : mert igy

vagyon megirva a Prófétánál

:

6. Te is * Bethlehem Júda Máének
városa, semmiképen nem vagy legkis-

sebb Júda FejedelemségineZc városai kö-

zött : mert te belled támad a Fejede-

lem, ki az én népemnek, az Izráelnek

legeltetje lészen. * Mik. 5, 2. ján. 7, 42.

7. Akkor Héródes titkon hivatván a

Bölcseket, szorgalmatosan megtudakozá
tlök, micsoda idben jelent volna meg
nékik a csillag ?

8. És mikor elbocsátaná ket Bethle-

hembe, monda nékik: Elmenvén oda,

szorgalmatosan értekezzetek a gyermek
fell:* és minekutánna megtaláljátok,

adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek

és tisztességet tégyek néki. * vers 2.

9. Azok pedig a Király beszédit meg-
hallván, elmenének ; és imé a csillag,

mellyet láttak vala napkeleten, elttök

megyén vala, miglen jutna és megállana

a hely felett, a hol a gyermek vala.

10. És mikor látták volna a csillagot,

igen nagy örömmel örvendezének

:

11. Es bémenvén a * házba, megtalá-

lák a gyermeket Máriával az annyá-

val, és leborulván tisztességet tnek
néki ; és az kincseket elhozván, adá-

nak néki ajándékokat, aranyat, temjént

és mirhát. * Luk. 2, 7.

12. És az Istentl megintetvén álom
által, hogy Héródeshez* vissza ne men-
nének , más úton térének az hazá-

jokba. * vers 3.

13. Minekutánna pedig k megtértek

volna, imé az Úrnak Angyala megjele-

nék Józsefnek* álomban, és monda: Kelj

fel, vegyed a gyermeket az annyával

egybe, és szaladj Égyiptomba, és légy

ott a mig mondom néked : mert Héró-

des majd halálra fogja keresni a gyer-

meket. * rész 1, 20.

14. József pedig felkelvén, vevé a

gyermeket az annyával egybe éjszakán

és szalada Égyiptomba.

15. És lakék ott mind a Héródes ha-

láláig
;
hogy megteljesednék a mit az

Úr mondott a Próféta által, ki igy szó-

lott :
* Égyiptomból hivtam ki az én

fiamat. * hós. 11,1.

16. Akkor Héródes, mikor eszébe vette

volna, hogy megcsufoltatott a Bölcsek-

tl
;
igen megbúsula, és elküldvén szol-

gáit, levágata minden gyermekeket kik

valának Bethlehemben, és annak min-

den határiban, két esztendsöket és

azoknál kissebbeket , az id szerint,

mellyet kérdett vala a * Bölcsektl.
* vers 1. 2.

17. Akkor teljesedék meg, a mit az Úr
mondott volt Jerémiás Próféta által, ki

igy szólott volt

:

18. A kiáltás * Rámában is meghalla-

tott, tudniillik keser sok sivás, rivás

;

Rákhel siratván fijait, nem akart vigasz-

talást bévenni, mivelhogy az Ö fíjai nem
volnának. * Jer. 31, 15.

19. Mikor pedig megholt volna Héró-

des, imé az Úrnak Angyala megjelenék

álomban Józsefnek Egyiptomban.

20. És monda: Kelj fel, vegyed a gyer-

meket az annyával eg3^be, és eredj el

Izráel országába : mert megholtak, a

kik a gyermeknek * életét keresik vala.

* vers 13.

21. József azért felkelvén, vevé a
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gyermeket annak annyával egybe, és

méne Izráel országába.

22. Mikor pedig hallotta volna, hogy

Júdeában Arkélaus uralkodnék Héró-

desnek az attyának helyébe, nem mere

oda menni ; hanem az Istentl megin-

tetvén álom által, Galilea részei felé

tárta.

^

23. És mikor oda ment volna, lakozék

Názáretnek városában, hogy bételjesed-

nék a mit a Próféták * mondottak : Ná-

zárenusnak hivattatik. *Ésa. ii, i. zak. e, 12.

8. RÉSZ.

Keresztel János prédikál és keresztel. Krisztus tle
megkereszteltetik, kinek az Atya Istentl és a Szent

Lélektl bizonyság adatik.

Akkor az idben eljve Keresztel * Já-

nos, ki t prédikál vala Júdeának pusz-

tájában. * Luk 1, 13. 57-63. t Márk 1, 4.

2. És ezt mondja vala : Térjetek meg;
mert * elközelített a mennyeknek or-

szága. * rész 4, 17.

3. Mert ez amaz, kirl szólott Esaiás

Próféta, ezt mondván :
* Kiáltó szó va-

gyon a pusztában, készítsétek meg az Úr-

nak útát, és egyengessétek meg az

ösvényeit. * Ésa. 40, 3. Ján. 1, 23.

4. Jánosnak pedig * ruhája vala teve-

szrbl, és az derekának öve brbl
csinált : elesége pedig vala sáska és er-

dei méz. *Márk 1, 6.

5. Akkor kimennek vala hozzá a Jé-

rusálembeliek, az egész Júdea és a Jor-

dán mellett való egész tartomány.

6. És* megkeresztelkednek vala tle
a Jordán vizéhm^ minekutánna az

bneikrl vallást tennének. * csei. 19, 4. 5.

7. Mikor pedig látta volna János, hogy

a Farizeusok és Sadduczeusok közzül

sokan jnének hozzá, hogy megkeresz-

teltetnének, monda nékik : Mérges * kí-

gyóknak nemzetségei, kicsoda intett

meg titeket, hogy az Istennek követke-

zend haragját eltávoztatnátok? *Luk.3,7.

8. Teremjetek azért * megtéréshez il-

lend^ gyümölcsöket. * Mai. 3, is. 4, 1.

9. És ingyen meg se gondoljátok,

hogy ezt kelljen mondanotok : Ábra-
hám * nékünk atyánk : mert mondom
néktek hogy az Isten e kövekbl is tá-

maszthat fiakat Ábrahámnak. * Ján. s, 39.

10. Immár pedig a fejsze a fáknak

gyökerekre vettetett. Minden fa azért,

valamely jó gyümölcsöt* nem terem, ki-

vágattatik, és a tzre vettetik. *Ján. 15, e.

11. Bizony az, hogy én keresztellek

titeket vizzel a megtérésre : de * amaz
a ki én utánnam j, nálamnál ersebb,

kinek nem vagyok méltó, hogy csak

zsólyáját viseljem ; az titeket keresztel

Sz^nt Lélekkel f és tzzel.
* Ján. 1, 26-31. t Csel. 2, 1-4.

12. Kinek az szórólapátja kezében

vagyon * és megtisztítja az szérjét,

és az gabonáját csrébe bétakarja ; a

polyvát pedig megégeti olthatlan tz-
zel. * Mai. 3, 1-3.

13. Akkor eljve Jézus Gralileából, a

Jordán mellé Jánoshoz, hogy megke-
reszteltetnék * tle. * Luk. 3, 21.

14. János pedig ersen tiltja vala tet,

mondván : Nékem kell tled megkeresz-

teltetnem, te pedig hozzám jösz é ?

15. Felelvén pedig Jézus, monda néki:

Hagyj békét most nékem : mert igy il-

lik nékünk a mi tisztünknek minden
igazságát bétöltennk : És békét hagya

János néki.

16. Mikor azért megkereszteltetett

volna Jézus, azonnal kijve a vizbl, és

imé megnyilatkozának az egek néki;* és

látá az Istennek lelkét eljni mintegy

galambot^ és reá szállani. * Luk. 3, 21. 22.

17. És imé az égbl szózat adaték,

melly ezt mondja vala :
* Ez amaz én

szerelmes fiam, kiben én megengesztel-

tettem. * Ésa. 42, 1. Luk. 3, 22. 9, 35. 2 Pét. 1, 17.

4. RÉSZ.

Krisztus az ördögtl kisértetik ; Kapernaumban lakik,

prédikálni kezd : és betegeket gyógyit.

Akkor * Jézus viteték a Lélektl a

pusztába, hogy megkísértetnék az ör-

dögtl. * Márk 1, 12. Luk. 4, 1,

2. És mikor böjtölt volna negyven nap

és negyven éjjel, azután megéhezék.

3. És mikor hozzá ment volna a kí-

sért, monda néki : Ha Istennek fija

vagy, parancsolj, hogy e kövek változ-

zanak kenyerekké.

4. Jézus pedig felele, és monda : Meg
vagyon Írva ;

* Nem csak kenyérrel él

az ember, hanem Istennek minden igé-

jével, melly az szájából származik.
* 5 Móz, 8, 3.

5. Akkor vivé Jézust az ördög a szent

városba, és helyhezteté tet a templom
tetejére.

6. És monda néki : Ha Istennek fija

vagy, bocsátkozzál alá innét; mert meg

A*
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vagyon irva : Az * Angyalinak paran-

csol te felled, és k kezekben hordoz-

nak téged, liogy valamikor meg ne

üssed lábadat a kbe. * z^oit. 91, 11.

7. Monda néki Jézus : Ismét meg va-

gyon Írva :
* Ne kisértsed a te Uradat

Istenedet. * 5 móz. e, le.

8. Ismét vivé tet az ördög egy nagy

magas hegyre, és megmutatá néki e

világnak minden országait, és azoknak

dicsségeket.

9. És monda néki : Mind ezeket néked

adom, ha leborulva tiszteléndesz enge-

met.

10. És monda néki Jézus : Eredj el

Sátán : mert meg vagyon irva :
* A te

Uradat Istenedet imádjad és csak tet
szolgáljad. *5M(5z. 6, 13.

11. Akkor elhagyá tet az ördög, és

imé az Istennek Angyalai eljárulának,

és szolgálnak vala néki.

12. Mikor pedig meghallotta volna

Jézus, hogy Keresztel ^é^^no^ a tömlöczbe

vettetett * volna, megtére Galileába.
* Márk 1, 14.

13. És Názáret városát * elhagyván,

méne és lakozék a tenger mellett való

Kapernaumban, Zabulonnak és Nefta-

limnak határiban ;
* Luk. 4, le.

14. Hogy bételjesednék, a mit Ésaiás

Próféta mondott, ki igy szólott volt

:

15. Zabulonnak földe* és Neftalimnak

földe, a Jordánon túl a Tihériás tengere

úta felé, melly Pogányok Galileája.

16. J.zas : A sötétségben helyheztetett

nép, láta nagy világosságot; és a ha-

lálnak árnyékában és tartományában
helyheztetteknek világosság támada.

* Ésa. 9, 2.

17. Az idtl fogva kezde Jézus pré-

dikálni, és ezt mondani: *Térjetek meg:
mert elközelített a mennyeknek or-

szága. * Márk 1, 15.

18. Mikor pedig járna Jézus a Gali-

lea tengere mellett, láta * két atyafia-

kat, Simont, ki mondatik Péternek, és

Andrást annak attyafiát, kik a hálót

akkor vetik vala a tengerbe, (mert ha-

lászok valának.)

19. És monda nékik: Kövessetek en-

gemet, és azt mivelern hogy embereket
halásszatok.

20. Azok pedig azonnal elhagyván a

hálókat, követék Jézust. * Márk 1, le-is.

21. És onnat elébb menvén, láta más

két atyafiakat, Jakabot a Zebedeus fiját,

és Jánost annak attyafiát, a hajóban az

attyokkal Zebedeussal, kik az há-

lóikat kötözgetik vala : és hivá ket.
22. Amazok pedig azonnal elhagyván

hajójokat és attyokat, követék Jézust.

23. És elkerülé az egész Galileát Jé-

zus, tanítván azoknak zsinagógájokban,

és prédikálván az Isten országának

Evangyéliomát, és gyógyítván minden
betegséget, és minden ertlenséget a

község között.

24. Akkor elterjed az hire egész

Siriában, és hoznak vala hozzá minden
nyomorultakat , különb-különb beteg-

ségben és gyötrelemben valókat, ördön-

gösöket, kórságosokat, és gutaütötte-

ket ; és meggyógyítja vala ket.
25. És követé tet nagy sokaság Ga-

lileából, a tiz városból, Jérusálembl,

Júdeából és a Jordánon túl való tarto-

mányokhl.

5. RÉSZ.

Kik legyenek boldogok : Krisztus a parancsolatoknak
igaz értelmeket magyarázza.

Mikor pedig látta volna Jézus a sokasá-

got, felméne egy hegyre, és mikor leült

volna,hozzá ménének az tanitváuyai.

2. És száját megnyitván, tanitja vala

ket, mondván

:

3. Boldogok a lelki * szegények : mert

övék a mennyeknek országa. * Luk. e, 20.

4. Boldogok a kik * sirnak, mert k
megvigasztaltatnak. *Luk. e, 21.

5. Boldogok az * alázatosok ; mert k
örökség szerint bírják e földet.

* Zsolt. 37, 11.

6. Boldogok a kik éhezik * és szomjú-

hozzák az igazságot ; mert k megelé-

gíttetnek. * Ésa. 55, 1. 65, 13.

7. Boldogok * az irgalmasok ; mert k
irgalmasságot nyernek. * Jak. 2, 13.

8. Boldogok a kiknek szivek * tiszta

:

mert k az Istent meglátják :

* Zsolt. 15, 1. 2. Zsid. 12, 14.

9. Boldogok a békességre igyekezk

:

mert azok Isten fijainak mondatnak.

10. Boldogok a kik háborúságot* szen-

vednek az igazságért : mert azoké a

mennyeknek országa. *csei. 14, 2. Eóm. s, n.is.

11. Boldogok lésztek, mikor titeket

szidalmaznak, háborgatnak, és minden

gonosz hazugságot mondanak ellene-

tek, én * érettem. * 1 P^t. 2, 20. 3, u. is.
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12. örüljetek és örvendezzetek : mert

a ti * jutalmatok bséges mennyekben :

Mert e képen háborgatták f a Prófétá-

kat is, kik ti elttetek voltak.

*Luk. 6, 23. 2 Kor. 6, lO.f Csel. 7, 52.

13. Ti vagytok e földnek * savai,

hogyha a só megizetlenül, mivel só-

zattatik meg? nem jó azután semmire,

hanem hogy kivettessék és megtapod-
tassék mindenektl. * Márk 9, 50.

14. Ti vagytok e világnak, * világos-

ságai : Nem, rejtethetik el a hegyen

épitett város. * fü. 2, u. 15.

15. A gyertyát is *nem azért gyújtják

meg, hogy elrejtsék véka alá, hanem hogy
a gyertyatartóra tegyék, és fényljék

mindeneknek, kik a házban vágynak.
* Márk 4, 21,

16. Úgy fényljék a ti világosságtok az

emberek eltt, * hogy lássák a ti jócse-

lekedeteiteket, és dicsítsék a ti mennyei
Atyátokat. * i Pét. 2, 12.

17. Ne gondoljátok hogy jöttem a tör-

vénynek és Prófétáknak eltörlésekre.

Nem jöttem hogy eltöröljem, hanem in-

kább hogy azt bétöltsem

;

18. Mert bizony mondom néktek, hogy
mig az ég és a föld elmúlik * egy kis

jóta, vagy egy pontocska el nem múlik

a törvényben, mignem abban mindenek
bételjesittetnek. * Luk. le, 17.

19. Valaki azért e legkissebb * paran-

csolatok közzül egyet megrontán d, és a

képen tanitandja az embereket, a meny-
nyeknek országában legkisebb lészen :

Valaki pedig a törvényt cselekeszi, és

úgy tanit, a mennyeknek országában

nagy lészen. * Jak. 2, 10.

20. Mert mondom néktek, hogy ha a

ti igazságtok * feljebb nem bvölködén-
dik az írástudók és a Farizeusok igaz-

ságoknál : semmiképen nem mehettek
bé a mennyeknek országába. * rész 23, 25.

21. Hallottátok hogy megmondatott a

Kégieknek : Ne ölj ; mert valaki ölénd,

méltó * az ítéletre. *2móz. 21, u.

22. En pedig ezí mondom néktek, hogy
valaki haragszik * az attyafiára ok

nélkül, méltó Ítéletre; valaki pedig ezt

mondja az attyafiának : Ráka, méltó

a Gyülekezetre : valaki ismét ezt mondja:

Bolond, méltó a gyehennának tüzére.

* 3 Móz. 19, 17. 18. 1 Ján. 3, 14. 15.

23. Azért, ha a te ajándékodat az ol-

tárhoz akarod vinni, és ott megemléke-
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zel arról, hogy a te atyádfiának vagyon
valami panasza ellened

:

24. Hagyd ott az oltár eltt a te aján-

dékodat és menj el, békélj meg elször
atyádfiával, és azután eljvén, ugy vi-

gyed fel a te ajándékodat. *iífez 24, 26.

25. Légy jóakarója ate ellenségednek

hamar, mig vele az uton vagy, * hogy a

te ellenséged valami módon téged a

Biró kezébe ne adjon, a Biró ne adjon

a poroszló kezébe, és a tömlötzbe ne

vettessél. * Luk. 12, 5s.

26. Bizony mondom néked, hogy ki

nem jösz onnét, mignem megfizetsz

mind egyfillérig.

27. Hallottátok hogy megmondatott a

Régieknek ;
* Ne paráználkodjál.

+ 2 Mdz. 20, 14.

28. Én pedige2^ mondomnéktek : hogy
valaki asszonyra tekint gonosz kíván-

ságnak * okáért, immár paráználko-

dott azzal, az ö szivében.
* Jób 31, 1-3. Zsolt. 119, 27.

29. Hogy ha a te jobb szemed azt

miveli, hogy megbotránkozzál, vájd ki

azt, és vesd el tled, mert jobb néked

hogy egy a te tagaid közzül elvesszen,

hogy nem az egész tested gyehennára

vettessék. * Márk 9, 47.

30. És ha a te jobbkezed megbotrán-

koztat téged, vágd el azt, és vesd el

tled
;
jobb néked hogy a te tagaid köz-

zül egy elvesszen, hogy nem mind a te

egész tested a gyehennára vettessék.

31. Megmondatott régen ez is :
^ Va-

laki elbocsátandja az feleségét, adjon

néki elválásról való bizonyság levelet.

* 5 Móz. 24, 1.

32. Én pedig ezt mondom néktek, hogy:

A ki * elbocsátándja feleségét, parázna-

ság okán kivííl, paráznává teszi azt, és

a ki ok nélkül elbocsáttatott asszonyt

vészen, paráználkodik.

*Márk 10, 4 - 9. Luk. 16, 18, 1 Kor. 7, 11.

33. Ismét hallottátok, hogy megmon-
datott a régieknek : A te esküvésedben

ne hazudj; hanem a mirl megesküdtél,

az ürnak azt * megteljesítsed.
* 2 Mdz. 19, 12. 4 Móz. 30, 1. 2.

34. Én pedig ezt mondom néktek, hogy
semmiképen * ne esküdjetek, se az égre:

mert az Istennek királyiszéke. * Jak. 5, 12.

35. Se a földre : mert az lábainak

zsámolya: se Jérusálemre: mert nagy
Királynak városa.
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36. Se a te fejedre ne esküdjél: mert

nem teremthetsz egy fejér vagy fekete

hajszálat. * Ésa. 66, i,

37. Hanem a ti beszédetek legyen,

úgy * úgy, nem nem ; ennek felette va-

lami esik, a gonosztól vagyon. * Jak. s, 12.

38. Hallottátok hogy megmondatott:

Szemet * szemért, és fogat fogért.

* 2 Móz. 21, 24,

39. Én pedig ezí mondom néktek, hogy

a gonosznak ne álljatok ellene *^^ono5z-

szal; hanem a ki téged jobbfell arczul

üténd, fordítsad a másik orczádat is.

* 3 M(5z. 19, 18- Róm. 12, 17. Péld. 24, 29.

40. És a ki akar veled törvénykezni,

és el akarja venni a te alsóruhádat, en-

gedd néki * felsruhádat is. *Luk. 6, 29.

41. És ha ki téged egy mértföldre kén-

szerit menni, menj el vele kettre.

42. A ki tled kér, adj * néki: és a

ki költsön kér tled, meg ne vessd.

* 5 Mz. 15, 8. Luk. 6, 30. 35.

43. Hallottátok hogy megmondatott

;

Szeressed * felebarátodat és gylöljed

ellenségedet. * 3 móz. 19, is.

44. Én pedig ezt mondom néktek : Sze-

ressétek ellenségiteket,* áldjátok azokat

a kik titeket átkoznak, jól tegyetek

azokkal;, a kik titeket gylölnek : és

imádkozzatok azokért, a kik titeket há-

borgatnak, t és kergetnek titeket.

* Róm. 12, 14. 20. t Csel. 7, 60. Luk. 23, 34.

45. Hogy legyetek a ti mennyei Atyá-

toknak íijai, * ki az napját feltámasztja

mind a gonoszokra, mind a jókra, és

est ád mind az igazaknak, mind a ha-

misaknak. * Jób 25, 3. Csel. 14, 17.

46. Mert ha azokat szeretitek, a kik

titeket szeretnek, micsoda jutalmát* vé-

szitek annak ? nemde a fukarok is nem
azont mivelik é ? * Luk. 6, 32.

47. És ha csak a ti atyátokfiait köszön-

titek szeretettel^ mit cselekesztek egye-

beknél többet ? nemde a Publikánusok

is, nem azonképen mivelnek é ?

48. Legyetek azért ti * tökéletesek,

mint a ti mennyei atyátok tökéletes.

* vers 44-46. Luk. 6, 36.

6. RÉSZ.

Alamizsna, könyörgés, böjtölés, megbocsátás, fösvény

gonoszságnak távoztatása.

Eszetekbe vegyétek, hogy alamizsná-

tokat ne osztogassátok emberek eltt,

hogy láttassatok azoktól ; ha különben

cselekesztek ^ a ti mennyei Atyátoknál

jutalmatok nem lészen.

2. Azért mikor alamizsnát osztogatsz,

ne tégy annak czégért sípolással, mint
a képmutatók cselekesznek a zsinagó-

gákban és az utczákon, hogy az embe-
rektl dicséretet nyerjenek. Bizony mon-
dom néktek, hogy elvették jutalmokat.

3. Mikor pedig te osztogatsz alamizs-

nát, ne tudja a te balkezed, mit csele-

keszik jobbkezed.

4. Hogy a te alamizsnád titkon le-

gyen : a te Atyád pedig, a ki te reád

néz titkon, megfizeti néked * nyilván.
* Luk. 14, 14.

5. És mikor imádkozol, ne légy ollyan

mint a képmutatók, kik örömest imád-
koznak fennállva a Gyülekezetben és

utczáknak szegeletin, hogy az emberek-
tl láttassanak : Bizony mondom nék-
tek, hogy elvették jutalmokat.

6. Te pedig mikor imádkozol, menj bé
a te titkos házadba, és ajtód bézárolva

imádjad a te Atyádat, a ki titkon va-

gyon; és a te Atyád, a ki o^edd néz tit-

kon, megadja néked nyilván a mit kérsz.

7. Mikor pedig imádkoztok, ne legye-

tek sok beszédek mint a Pogányok,
kik azt állítják, hogy az sok beszéd-

jek által hallgattatnak meg.

8. Ne legyetek azért azokhoz hasonlók

:

mert jól tudja a ti Atyátok mi nélkül sz-
kölködtök, minekeltte tikérnétek tle.

9. Ti azért igy imádkozzatok :
* Mi

Atyánk, ki vagy a mennyekben, szen-

teltessék meg a te neved. * Luk. ii, 2.

10. Jöjjön el a te országod: legyen

meg a te akaratod, mint a mennyben,
ugy itt e földön is.

11. A mi mindennapi kenyerünket, add

meg nékünk ma.
12. És bocsásd meg a mi vétkeinket,

miképeu mi is megbocsátunk azoknak,

a kik mi ellenünk vétkeztek.

13. És ne vigy minket a kísértetbe;

de szabadíts meg minket a gonosztól.

Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a

dicsség, mind örökké, Ámen.
14. Mert ha megbocsátjátok az embe-

reknek az vétkeiket
;

megbocsátja

néktek is a ti mennyei Atyátok.

15. Ha pedig meg * nem bocsátjátok

az embereknek az vétkeiket : a ti

mennyei Atyátok is nem bocsátja meg
a ti vétkeiteket. * Márk ii, 25.
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16. Mikor pedig bojtöltök, ne legye-

tek feketitett orczával mint a képmu-
tatók, kik megfeketitik orczáikat

;
hogy

láttassanak az emberektl böjtölni. Bi-

zony mondom néktek, elvették jutalmo-

kat.

17. Te pedig mikor böjtölsz, kend meg
a te fejedet és orczádat mosd meg.

18. Hogy ne láttassál az emberektl
böjtölni, hanem a te Atyádtól, ki titkon

vagyon, és a te Atyád, ki néz reá^ tit-

kon, megfizet néked nyilván.

19. Ne*gyüjtsetek kincset e földön, hol

a rozsda és a moly megemészti, és a

hol a lopók kiássák ; és ellopják azt.

* 1 Tim. 6, 9. 18. 19. Luk. 12,33.

20. Hanem gyjtsetek magatoknak
kincset mennyországban, hol sem a

rozsda, sem a moly meg nem emészti,

és hol a lopók ki nem ássák, sem el

nem lopják.

21. Mert a hol vagyon a ti kincsetek,

ott lészen a ti szivetek is.

22. A testnek lámpása a szem. Azért

ha a te szemed tiszta * lejénd, mind a

te egész tested világos lés^^n. 11,34.

23. Ha a te szemed homályos lejénd,

az egész tested is homályos lészen : Ha
azért a benned való világosság, homá-
lyosság : a homályosság mennyivel na-

gyobb Uszen ?

24. Senki * nem szolgálhat két Úrnak

:

mert vagy egyiket gylöli, a másikat

szereti
;
vagy az egyikhez ragaszkodik,

a másikat megutálja : Nem szolgálhat-

tok Istennek, és a világi gazdagságnak.
* Luk. 16, 13.

25. Annakokáért mondom néktek : Ne
legyetek*szorgalmatosok a ti életetek-

rl, mit egyetek vagy mit igyatok ; sem
a ti testetekrl, mivel öltöztessetek:

Nemde nem nagyobb é a lélek, hogy-
nem az eledel, és a test, hogynem az

öltözet ? * Fii. 4, 6. 1 Tim. 6, 8.

26. Tekintsetek az égi madarakra: mert
azok nem vetnek, sem aratnak, sem a

csrbe nem takarnak, mindazáltal a ti

mennyei Atyátok * eltartja azokat:

Nemde nem drágábbak vagytok é ti

azoknál ? * zsoit. 147, 9. jób 39, 3.

27. Kicsoda pedig az ti közzületek, a

ki akármelly szorgalmatos gondolko-
dással megnevelhetné egy ringgel na-

gyobbra az testének magasságát ?

28. Az öltözetrl is pedig mit szorgal-

matoskodtok? vegyétek eszetekbe a me-
zei liliomokat, mimódou nevekednek;
nem munkálkodnak és nem fonnak

:

29. Mindazáltal,-mondom néktek, hogy
Salamon is minden 7aVa/2/^ dicsségében
nem öltözött ugy, mint ezek közzül egy.

30. Ha az Isten a meznek füvét, melly

ha egy nap vagyon, más nap a kemen-
czébe vettetik, igy ruházza : nemde
nem sokkal inkább é titeket, óh kicsiny

hitek ?

31. Ne legyetek azért szorgalmatosok,

ezt mondván : Mit együnk, mit igyunk,

és mivel ruházzuk magunkat ?

32. (Mert a Pogányok szokták mind
ezeket kérdeni) mert^o^ tudj a a ti meny-
nyei Atyátok, hogy mind ezek nélkül

szkölködtök ti.

33. Hanem keressétek elször az Is-

tennek országát, * és annak igazságát,

és mind azok megadatnak néktek.
* Ján. 6, 27.

34. Ne legyetek azért szorgalmatosok

a * holnapi napról: mert a holnapi nap

gondot visel az dolgairól. Elég a nap-

nak az mindennapi szorgalmatossága.
* rész 6, 11.

7. RÉSZ.
Nem kell itélni, s a mi szent az ebeknek adni : szoros

és szóles kapu : hamis Próféták : a ksziklán és föve-

nyen építtetett ház.

Ne* Ítéljetek, hogy í^ is ne Ítéltessetek;

* Róm. 2, 1. 14, 4. Jak. 4, 11. 12.

2. Mert a miném ítélettel ítéltek,

ollyannal ítéltettek : és a miném * mér-
tékkel mértek, ollyannal mérnek nék-

tek. * Márk 4, 24. Luk. 6, 38. Gal. 6, 7. 8.

3. Miért nézed pedig a szálkát, a

melly vagyon a te atyádfiának * szemé-

ben, a gerendát pedig, melly a te sze-

medben vagyon, nem vészed eszedbe?
* Luk. 6, 41.

4. Vagy mimódon mond^aíod atyád-

fiának : Hadd vessem ki a szálkát sze-

medbl, ha a te szemedben gerenda

vagyon ?

5. Te képmutató, vesd ki elször azt

a gerendát a te szemedbl , és azután

gondolj arra, hogy a szálkát a te atyád-

fia szemébl kivessed.

6. Ne adjátok azt , a mi * szent, az

ebeknek, se a disznók eleikbe ne hány-
játok a ti drága gyöngyeiteket

;
hogy

azokat meg ne tapodják lábaikkal, és

reátok fordulván meg ne szaggassanak

titeket, * Péld. 9 7. 8. 23. 19.
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7. Kérjétek, * és megadatik néktek

:

keressétek, és megtaláljátok
;
zörgesse-

tek, és megnyittatik néktek.

Luk. n, 9. Jak. 1, 5. 6. 4, 3.

8. Mert minden kérÖ * megnyeri azt a

mit kér ; és a keres megtalálja a m,it

keres ; és a zörgetnek megnyittatik.
* Jak. 1, 6.

9. Mert kicsoda ti közzületek az em-
ber, ki az fijának követ * adjon, ha

tle kenyeret kér ? * n, ii.

10. És ha halat kér, valyon kigyót ád

é néki ?

11. Házért ti gonoszok lévén, a ti

íijaitoknak tudtok jó ajándékokat adni,

mennyivel inkább a ti mennyei Atyátok

ád*jókat azoknak, a kik tle kérik ?

* Luk. 11, 12.

12. Valamit akartok azért hogy csele-

kedjenek az emberek ti veletek,* azont

cselekedjétek ti is azokkal; mert ez a

Törvény, és a Próféták. * Luk. e, 31.

13. Menjetek bé az örök életre^ a* szo-

ros kapnn : mert tágas kapu az és széles

út, a melly veszedelemre viszen, és so-

kan vágynak, kik azon járnak. ^'Luk. 13,24.

14. Mert szoros kapu és keskeny * út,

a melly viszen az életre, és kevesen

vágynak azok, a kik azt megtalálják.
* rész 16, 24. 25.

15. rizzétek magatokat a hamis Pró-

fétáktól, kik hozzátok jnek * juhoknak
ruhájokban, de bell ragadozó farkasok.

* 2 Tim. 3, 5.

16. Az gyümölcseikrl * esméritek

meg ket
;
valyon szednek é a tövisrl

szlt, vagy a bojtorjánról figét?

17. E képen minden jó fa jó gyümöl-
csöket terem : a megveszett fa pedig

hitvány gyümölcsöket terem.
* Luk. 6, 43-45.

18. Nem teremhet a jó fa * hitvány

gyümölcsöket^ sem a megveszett fa jó

gyümölcsöket nem teremhet. * i Ján. 3, 9.

19. Valamelly fa nem terem jó gyü-
mölcsöt ;

* kivágattatik, és a tzre vet-

tetik. * rósz 3, 1 0. Ján. 15, 2.

20. Azért az gyümölcseikrl esméri-

tek meg ket.

21. Nem minden, a ki ezt mondja né-

kem : Uram lUram ! megyén *bé menny-
országba, hanem a ki cselekeszi az én

mennyei Atyámnak akaratját.

* Róm. 2, 13. Jak. 1, 22-27.

22. Sokan mondják nékem ama * na-

pon : Uram ! Uram ! nemde nem a te

nevedben tanítottunk é, és nem a te

nevedben ztünk é ördögöket, és a te

nevedben sok hatalmas dolgokat nem
cselekedtünk é ? * Luk. 13, 26. 27.

23. Akkor pedig vallást tészek nékik

:

Soha nem esmértelek * titeket, távoz-

zatok el én tlem álnokságnak cseleke-

di. * Zsolt. 5, 5-7.

24. Valaki azért hallja én tlem e be-

szédeket, és azokat megtartja: hason-
lítom azt a bölcs emberhez, ki az

házát építette a^ksziklán. * Luk. 6. 47. 48.

25. Mert eljött az es, eljött az árviz

és eljöttek a szelek, megütköztek a

házba ; de nem romlott el : mert k-
sziklán építtetett.

26. És valaki hallja én tlem e beszé-

deket, és azokat meg nem tartja : ha-

sonlatos lészen a bolond emberhez, ki

az házát építette fövenyen.

27. Mert eljött az es, eljött az árviz,

eljöttek a szelek, megütköztek a házba,

és elromlott ; és annak romlása lett

nagy.
^

28. És milior elvégezte volna Jézus e

beszédeket, álmélkodik vala a * sokaság

az tudományán. * i-uk. 4, 32.

29. Mert tanítja vala ket nagy méltó-

sággal, és nem ugy mint az írástudók.

8. RÉSZ.

Egy bélpoklos, a Százados szolgája. Pétei- napa meg-
gyo'gyittatik

;
egy írástudó Krisztust akarja követni

;

tengeri háború csendesittetik : a kizött ördögök men-
nek a disznkba.

Mikor leszállott volna Jézus a hegy-

rl, követé tet nagy sokaság.

2. És imé egy * bélpoklos eljvén

térdre esék eltte, és monda : Uram

:

ha akarod f megtisztíthatsz engemet.
* 3 Móz. 13, 2. 3. t Márk. 1, 40.

3 .És kezét Jézus kinyújtván, illeté tet,

és monda : Akarom, tisztulj meg. Azon
órában azért eltisztula annak poklossága.

4. Akkor monda néki Jézus : Meglásd,

hogy senkinek ne * mondjad ; hanem
menj el, mutasd meg magadat a Pap-

nak, és vidd fel az ajándékot, mellyet

parancsolt Mózes, hogy az legyen nékik

löizonyságul. * rész 9, 30. 1 3 móz. 14, 4. la.

5. Bémenvén pedig Jézus Kapernaum-
ba, hozzá méne a Százados, kérvén tet,

6. És ezt mondván : Uram ! az én szol-

gára otthon mintegy elvettetett fekszik

gutaütésben, és felette igen gyötrettetik.
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,7. Akkor monda néki Jézns: Elmegj^ek

,

és meggyógyítom ötet.

8. És felelvén a Százados, monda

;

Uram ! nem vagyok én arra méltó, hogy

az én házamba jöjj, hanem csak * szóval

parancsolj és meggyógyul az én szolgám.
* Zsolt. 107, 20.

9. Mert én is Fejedelemség alá vette-

tett ember vagyok, és vágynak az én had-

nagyságom alatt vitézek; és ha ezt mon-
dom egyiknek : Eredj el, elmegyen : és

a másiknak mondom: Jöszte, eljÖ, és

ha mondom szolgámnak: Ezt miveld,

azt miveli.

10. Ezeket pedig mikor * hallotta volna

Jézus elcsudálkozék, és monda az ötet

követöknek : Bizony mondom néktek,

még az Izráel né-pe között is nem talál-

tam ilyen nagy hitet. * Luk. 7, 9.

11. De mondom néktek, bogy sokan

eljönek * napkeletrl és napnyugotról, és

letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és

Jákóbbal a mennyországban. * Mai. 1, 11.

12. Ez országnak pedig fijai kivettet-

nek a kivül való sötétségre, holott lé-

szen * sirás és fogaknak csikorgatások.
* Luk. 13, 28. rész 24, 51.

13. És monda Jézusa Századosnak:

Eredj el, és a te hited szerint legyen

néked. És fheggyógyula annak szolgája

azon órában. * vers e.

14. És mikor ment volna Jézus a Pé-

ter házába, látá az ó' napát feküdni az

dgyban hideglelésben.

15. És illeté * az ó' kezét, és elhagyá

tet a hideglelés; és felkele, és szolgála

nékik. * Márk 1, 29—31.

16. És mikor estve volna, hozának o

hozzá sok * ördöngösöket, és csak be-

szédével kizi vala a tisztátalan lelke-

ket, és minden betegeket gyógyit vala.
* Luk. 4, 40. Márk 1, 35.

17. Hogy bételjesednék a mit Ésaiás

Próféta mondott vala, igy szólván : Ö
vette * el a mi ertlenségünket, és a mi
betegségünket hordozta. * Ésa. 53, 4.

18. Mikor pedig látta volna Jézus e

nagy sokaságot maga körül, parancsolá

a hallgatóknak^ togy a Tihériás ten-

gerének túlsó partikxdL mennének.
19. És mikor járult volna Jíá^wsAoz egy

írás magyarázó, * monda néki : Mester !

én te utánnad megyek valahová mégy.

* Luk. 9,57.

20. És monda Jézus néki: A rókáknak

barlangi ok vagyon, az égi madaraknak

fészkek
; de az ember* Fijának nincsen,

fejét holott lehajtsa. * Róm. 1, 3.

21. Más az tanítványai közül monda
néki.- Uram ! engedd meg hogy elször

menjek el, és temessem el az én atyá-

mat.

22. Jézus pedig monda néki : Kövess

engemet: hadd temessék el a halottak

az halottjaikat.

23. És * mikor a hajóba ült volna,

követék tet az tanítványai. * Márk 4, 37.

24. És imé nagy háború * támada a

tengeren, annyira, hogy a hajó elborít-

tatnék a haboktól; pedig aluszik vala.
+ Luk. 8, 23. 24

25. És a tanítványok hozzá járulván,

felkölték tet, ezt mondván : Uram ! tarts

meg minket : mert elveszünk.

26. És monda nékik: Mit féltek óh ki-

csinyhitek? És felkelvén megdorgáláa

szeleket és a tengert ; és ln nagy csen-

desség.

27. Az emberek pedig elcsudálkozának,

mondván : Kicsoda ez, hogy mind a

szelek, mind a tenger engednek néki?

28. Es mikor jutott volna a túlsó

partra, a Gergezenüsok tartományokba;

jövének eleibe két * ördöngösök, a

koporsókból kijvén: felette igen kegyet-

lenek, ugy annyira hogy senki az uton

el nem mehetne.

29. És imé kiáltnak vala, mondván:

Micsoda társalkodásunk vagyon nékünk

te veled Jézus Istennek Fija ? Jöttélide

hogy minket gyötrenél id eltt.
* Márk 5, 1-7.

30. És vala távol tlök sok disznók-

nak serege, mely ott eszik vala.

31. Az ördögök pedig kérik vala tet,

mondván: Ha kiüzsz minket; engedd

meg nékünk, hogy menjünk ama disz-

nóknak seregekbe.

32. És monda nékik: Menjetek el

Azok pedig kimenvén, ménének a disz-

nóknak seregekbe ; és imé az egész sereg

disznó, nagy magas helyrl nyakrafre

a tengerbe rohana, és a vizbe hala.

33. A pásztorok pedig elfutának, és a

városba bémenvén, hirré adák mind eze-

ket, és az ördöngösökkel mit cselekedett

volna.^

34. És imé mindaz egész város kimé-

ne Jézus eleibe ; és mikor látták volna

tet,kérék hogy az határokból kimenne.
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9. RÉSZ.
Krisztus a bnt megbocsátja: Mátét liivja ; a János
tanítványinak megfelel : öt csudákat tészen : sok gabona,

kevés arató.

Es bemenvén a hajóba, általméne a
tengeren^ és méne az ö * városába.

* Márk 2, 3-5. Luk. 5, 18-20_

2. Es imé bozának néki egy gutaütött

ágyban feküvö embert ; és mikor látta

volna Jézus azoknak hiteket, monda a

gutaütött embernek ; Bizzál fiam, meg-
bocsáttattak néked a te bneid.
3. És imé az írástudók közzül néme-

lyek mondának ö magokban : E károm-
lást szól.

4. És mikor látta volna Jézus azoknak

gondolatjokat, * monda: miért gondol-

tok t gonoszt a ti sziveitekben

;

* Luk. 5, 22. t Ján. 2, 25.

5. Mert melyik könnyebb, ezt monda-
nom- é; megbocsáttattak néked bneid;
vagy ezt mondanom : Kelj fel, és járj ?

6. Hogy pedig megtudjátok, hogy az

ember Fijának vagyon hatalma e föl-

dön megbocsátani a * bnöket : (akkor

monda a gutaütött embernek :)
Kelj

fel, vedd fel a te ágyadat, és eredj há-

zadhoz. * Márk 2,10. 11.

7. Akkor az felkele, és elméne az

házához.

8. A sokaság pedig mikor ezt látta

volna, elálmélkodék és dicsité az Istent,

hogy ilyen hatalmat adott volna az em-
bereknek.

9. És mikor Jézus onnét elmenne, láta

egy embert ülni az adószed helyen, ki-

nek neve Máté * vala, és monda néki

:

Kövess engem : Es az felkelvén követé

tet. * rész 10, 3. Luk. 5, 27.

10. És imé ln, mikor Jézus lakoda-

lomhoz ült volna a Máté házánál, imé
sok Publikánusok és bnösök jövének

hozzá : és együtt Jézussal és az o tanit-

ványival letelepedéuek.

11. És mikor ezt látták volna a Fari-

zeusok, mondának az '6 tanítványinak:

Micsoda az oka, hogy ez a ti Mestere-

tek a Publikánusokkal, és a bnösök-
kel eszik ?

1 2 . Jézus pedig mikor ezt hallotta volna

,

monda nékik : Az egésséges emherekxiQm

szkölködnek orvos nélkül, hanem a

betegek.

13. St inkább menjetek el, és tanul-

játok meg mi legyen ez a mondás :
* Ir-

galmasságot akarok és nem f áldozatot

:

Mert nem jöttem hogy az igazakat hív-

nám, hanem a bnösöketa megtérésre.
* Hós. 6, 6. t 1 Tim. 1, 15.

14. Akkor jövének ö hozzá a Keresztel

János tanítványai, * és mondának : Mi
az oka, hogy mi és a Farizeusok sokat

böjtölünk ; a te tanitványid pedig nem
böjtölnek ? * Márk 2, IS. Luk. 5, 30. 33.

15. És monda nékik Jézus; Valyon
böjtölhetnek é a vlegény ágyasházának
fijai, mig vélek vagyon a vlegény ? El-
jnek pedig a napok, mikor elvétetik

tlök a vlegény, és akkor böjtölnek.

16. Senki pedig nem foldja uj posztó

folttal bé a hitvány ruhát; mert annak
uj posztó foltja a hitvány ruhát meg-
szakasztja, és azután nagyobb szakadás

lészen rajta.

17. Sem pedig az uj bort nem töltik

hitvány tömlkbe : mert elszakadoznak

a tömlk, és a bor kiomol, a tömlk is

elvesznek ; hanem az új bort uj tömlkbe
töltik, és mindenik megmarad.
18. Mikor ezeketmondaná nékik Jézus,

imé egy ember, ki a zsinagógának Feje-

delme * vala, eljvén térdre esék eltte,

és monda : Az én leányom mostan holt

meg, de jere és vessed a te kezedet

reá, és megelevenedik.
* Luk. 8, 41. 42. Márk 5, 22. 23.

19. Akkor felkelvén Jézus, követé azt

az tauitványival eg3^be.

20. És imé egy asszony, ki tizen-

két esztendtl fogva vérnek folyását

szenvedi vala, hátul járulván * illeté az

ruhájának prémj ét. * Márk 5, 25-29. Luk. e, 19.

2 1 . Mert igy gondolkodik vala magá-
ban : Ha csak ruháját illetem is, meg-
gyógyulok.

22. Jézus pedig megfordulván, és reá

tekintvén, monda: Bizzál leányom, a te

hited téged megtartott. És meggyógyula

az asszony az órától fogva.

23. És mikor jutott volna Jézus a zsi-

nagóga Fejedelmének házához, és látta

volna a siposokat, és a háborgó soka-

ságot.

24. Monda nékik : Menjetek el innét,

mert nem holt meg a leányzó, hanená

aluszik. És csúfolják vala tet.

25. És mikor kiment volna a sokaság

a házból, bémenvén megfogá a leány-

zónak kezét és felkele a leányzó.

26. És elméne e hír mind az egész tar-

tományba.
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27. És mikor elment volna onnét Jézus

követék tet két vakok, kik kiáltnak

vala^ ezt mondván : Könyörülj rajtunk

Dávidnak fija!

28. Mikor pedig házba ment volna,

hozzá ménének a két vakok, és monda
nékik Jézus: Hiszik é hogy én meg-
cselekedhetem ezt, a mit kértek: És
mondának néki: Hisszük Uram !

29. Akkor illeté az ö szemeiket, és

monda: A ti hitetek szerint legyen

néktek.

30. És megnyilatkozának azoknak sze-

meik; és keményen megfenyegeté ket
Jézus, ezt mondván: Meglássátok, hogy
ezt senki meg ne tudja.

31. De azok kimenvén, elterjesztek az

ö hirét mind az egész tartományban.

32. Mikor pedig azok elmentek volna,

imé hozának néki egy ördöngös * néma
embert.

33. És az ördögöt kizvén, megszólala

a néma, és csudálkozik vala a sokaság,

ezt mondván: Soha Izráelben illyen do-

log nem volt. * Luk. ii, u.

34. A Farizeusok pedig ezt mondják
vala : Az ördögök * Fejedelme által üz

ördögöket. r. 12, 24. Luk. 11, 15.

35. És járja vala Jézus mind a városo-

kat és falukat, tanítván * az Ö zsinagó-

gáikbán, és prédikálván az Isten orszá-

gának Evangyéliomát, és gyógyítván

akárminémü betegséget, és akárminémü
ertlenséget a község között. * Márk e, e.

36. Mikor * látta volna pedig a soka-

ságot, könyörületességre indula rajtok,

hogy elfáradtak volna, és elszéledtek

volna,mint a pásztor nélkül való juhok:
* Márk 6, 34.

37. Akkor monda az tanítványinak:

Az aratás7'<x * való gabona bizony hogy
sok, de az arató kevés. * Luk. lo, 2.

38. Kérjétek azért a gabona aratásá-

nak Urát, hogy bocsássa ki az aratókat,

az gabonájának aratására.

10. RÉSZ.
Krisztus tanítványinak neveik : kibocsáttatások : az ül-

dözk fell megintetések és vigasztalások.

Akkor az tizenkét * tanitványit elszó-

lítván, ada nékik f hatalmat a tisztá-

talan lelkek ellen, hogy azokat kiznék,
és gyógyítanának minden betegséget

és minden ertlenséget.
* Márk 3, 14. 15. f Luk. 9, 1. 10, 17.

2. A tizenkét Apostoloknak pedig ne-

11

veik ezek: Els Simon, ki mondatik Pé-
ternek, és András az attyafia; azután

Jakab a Zebedeus fija, és János az

attyafia.

3. Filep, és Bertalan; Tamás, és ama
Máté*, kiPublikánus vala; Jakab, Alfe-

usnak fija, ésLebbeus, ki vezetéknevérl
Taddeusnak hivattatik vala. * rész 9, 9.

4. Kananeabeli Simon, és Júdás Iská-

riótes, ki Jézust el is árulá.

5. E tizenkettt elküldé Jézus, és meg-
parancsolá nékik, mondván: Az útra,

mely a Pogányok közzé viszen ne men-
jetek, és a Samaritánusok városaiba is

ne menjetek.

6. Hanem menjetek inkább az Izráel

házának eltévelyedett * juhaihoz.
'* rész 15, 24. Csel. 13,46.

7. Elmenvén pedig, prédikáljatok, és

ezt mondjátok : Elközelített * a meny-
nyéknek f országa. * Luk. 9, 2. t csei. 13, 4g.

8. Betegeket * gyógyítsatok, pokloso-

kat tisztítsatok, halottakat támasszatok,

ördögöket zzetek; ingyen vettétek, in-

gyen adjátok. * Márk 6,7. 13.

9. Ne szerezzetek aranyat, * se ezüs-

töt, se pénzt a ti erszényitekbe.
* Márk 6, 8. Luk. 9, 3.

10. Se ntra való táskát, se két ruhát,

se sarut, se pálczát: mert méltó a mun-
kás az * táplálására.

* 1 Kor. 9, 7—11. 1 Tim. 5, 17. 18

11. Valamely városba pedig vagy fa-

luba bémentek, tudakozzátok meg, ki

volna abban méltó, és ott maradjatok

mind addig, mig onnét kimentek.

12. Bémenvén pedig a házba, * kö-

szöntsétek a ház népét. * Luk. lo, 5,

13. És ha a ház méltó lészen, szálljon

a ti békességtek reája
;
hogyha pedig

méltó * nem lészen, a ti békességtek ti

reátok térjen. *v. 14.

14. És valaki titeket bé nem * foga-

dánd, sem pedig beszédeteket nem hall-

gatándja, kimenvén a házból vagy a

városból, lábaitoknak porát is verjétek

le. * Márk 6, 11. Luk. 9, 5.

15. Bizony mondom néktek, * köny-
nyebben lészen a Sodoma és Gomora
földének dolga az Ítélet napján, hogy-
nem annak a városnak. * Luk. 12, 47. 48,

16. Imé én elbocsátlak titeket mint a

juhokat * a farkasok közikbe; legyetek

azért okosok mint a kígyók, és szelídek

mintf a galambok. * Luk. 10, 3. t Rom. le, 19.
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17. Megoltalmazzátok magatokat az

emberektl : mert titeket a Birák szé-

kek eltt* vádolni fognak, és az Gyü-
lekezetekben titeket t megostoroznak,

* Luk. 12, 11. t Csel. 5, 40.

18. St tisztartók, * és királyok eleik-

be vitettek én érettem, bogy legyen az

nékik Zsidóknak és a Pogányoknak bi-

zonyságul. * Csel. 23, 33. Fii. 1, 13.

19. De mikor eleikbe vitettek, ne* le-

gyetek szorgalmatosok mimódon és mit

szóljatok : mert azon órában megtanít-

tattok arra^ mit szóljatok.

*Márk 13, 11. Luk. 12, 11.

20. Mert nem ti vágjatok a kik szólni

fogtok, banem a ti mennyei Atyátoknak

Lelke az^ a ki szólni fog ti általatok.

21. Az atyafi az attyafiát balálra

adja, és az atya az fiát: és támadnak
a magzatok az szüléikre, és azokat

megöletik.

22. Lésztek azért ti is * gylölségesek

mindenek eltt, az én nevemért, de a ki

végiglen f megáll, megtartatik.
* Márk 13, 13. Luk. 21, 17. f Jel. 2, 10.

23. Mikor pedig báborgatnak titeket

abban a városban, szaladjatok más vá-

rosba. Bizony mondom néktek, bogy
mind el nem járjátok Izráelnek városit,

addig elközelít hozzátok 2jl embernek
Fija.

24. Nem * feljebb való a tanítvány a

tanítónál, sem a szolga az uránál.
* Ján. 13, 16. 15, 20.

25. Elég a tanítványnak, ba olyan lé-

szen mint az mestere, és a szolgának,

ha olyan lészen mint az ura. Ha a

gazdát Belzebubnak * hívták, sokkal

inkább az háznépét. * Luk. ii, 15.

26. Azért ne féljetek tólök: mert nin-

csen semmi oly * elrejtetett dolog,

melynek meg nem kell jelentetni, és

nincs oly titok, melynek meg nem kell

tudatni. * Luk. 8,17.

27. A mit néktek a setétben mondok,
a világon mondjátok: és a mit fülbe

súgva hallotok, a ház felirl prédikál-

játok.^

28. És ne féljetek azoktól, * kik a testet

ölik meg, a lelket pedig nem ölhetik

meg; hanem inkább féljetek attól, a ki

mind a lelket, mind a testet elvesztheti

a gyehennába. * Pét. 3, u. 15.

29. Nemde nem megvehetnek é * két

verebecskéket egy kis filléren ? de mégis

csak egy sem esik azok közzül a földre,

a ti Atyátok akaratja nélkül. ^ Luk. 12, 6.

30. Néktek pedig fejeteknek hajszálai

is mind * számon vágynak.
* Luk. 21, 18. Csel. 27, 24. 34,

31. Ne féljetek azért, ti sokverebecs-

kéknél drágábbak vagytok.

32. Valaki azért vallást tészen én rólam

az emberek * eltt, én is vallást tészek

arról az én mennyei Atyám eltt

;

* Luk. 12, 8.

33. Valaki pedig megtagadánd * enge-

met az emberek eltt, megtagadom én

is azt az én mennyei Atyám eltt.

*Márk 8,38. 2. Tim, 2, 12.

34. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem

volna, hogy békességet bocsássak e föld-

re : nom azért jöttem, hogy békességet

bocsássak, hanem * fegyvert. *Luk, 12, 51,

35. Mert jöttem hogy azt cselekedjem,

hogy a fiú az attyának * ellensége le-

gyen, a leányzó az annyának, és a

menye^ az napának. *Mik. 7, e. Máté 12, 52. 53.

36. És hogy az embernek ellensége ^e-

qypM az háznépe.

37. A ki szereti attyát vagy * annyát

inkább, bogynem engemet, nem méltó

az én hozzám : és a ki szereti fiját vagy

leányát inkább, bogynem engemet, nem
méltó az én hozzám. * Luk. i4, 26,

38. És a ki fel nem veszi * az ke-

resztét, és úgy nem követ engemet há-

tul, nem méltó az én hozzám.
* Luk. 9, 23. 24. Márk 8, 34.

39. A ki megtartja * az életét,

elveszti azt-, és a ki elveszti életét én

érettem, megtalálja azt. * Márk 8, 35.

40. A ki titeket * béfogad, engem
fogad bé: és a ki engem béfogad, azt

fogadja bé, a ki engemet elbocsátott.

* Luk. 10, 16.

41. A ki béfogadja a Prófétát Próféta

nevébe, a Pról'éta jutalmát vészi ; és a

ki az igazat béfogadja igaznak nevébe,

az igaznak jutalmát vészi.

42. És a ki italt ád egynek e kicsinyek

közzül, csak egy pohár * hideg vizet ta-

nítványnak nevébe
;

bizony mondom
néktek, nem veszti el annak f jutalmát.

* Márk 9, 41. t rész 25, 34. 35. 41

11. EÉSZ.

Kriszlus megfelel a János követinek ; prédikál a tÖr-

,
vény és Evangyéliom szeriot.

Es mikor elvégezte volna az tizenkét
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tanitványinakvalóparancsolását, elméne

ODnét, hogy tanítana és * prédikálna

azoknak városaikban, *Ésa. ei, i. 2.

2. Keresztel János pedig, mikor hal-

lotta volna a fogságban a Krisztus

cselekedetit, elküldvén * kettt az ö ta-

nítványai kÖZZÜl : * Luk. 7, 18. 19.

3. Megkérdé azok által: Te vagy e az,

a ki eljövend vala, vagy mást várjunk?

4. Es felelvén Jézus, monda nékik:

Menjetek el, és mondjátok meg János-

nak, a melyeket hallotok és láttok.

5. A vakok * szemek világát veszik,

és a sánták járnak, a poklosok megtisz-

tulnak, és a siketek hallanak, a halot-

tak feltámadnak, és a szegényeknek az

Evangyéliom f prédikáltatik.

* Ésa.35, 5. 6 . t Ésa. 61, 1

6. Es boldog a ki én bennem * meg
nem botránkozik. *Luk. 7, 23.

7. Mikor pedig azok elmentek volna,

kezde Jézus a sokaságnak Keresztel Já-
nos fell szólni: Mit látni mentetek volt

ki a pusztába? hogy ingadozó nádat
lássatok e, melyet a szél hajtogat?

8. De mit látni mentetek volt ki, hogy
gyenge ruhában öltözött embert lássa-

tok é? Imé a kik gyenge ruhákat visel-

nek, a Királyok palotáikban vágynak.
9. De mit látni mentetek volt ki? hogy

Prófétát lássatok Bizony mondom
néktek, nagyobbat láttatok Prófétánál is.

10. Mert ez az, a kirl meg vagyon
Írva: Imé én elbocsátom az én * köve-
temet te eltted, ki megtisztítja eltted
a te útadat. * Mai. 3, 1.

11. Bizony mondom néktek, hogy nem
támadott nagyobb Keresztel Jánosnál
az asszonyoktól születtettek közzl:
de a ki legkisebb a mennyeknek
országában, nagyobb az nálánál.

12. A Keresztel János idejétl fogva
pedig mind az ideig a mennyeknek or-
szágán * ert tésznek, és az ersek kap-
ják azt. *Luk. 16, 16.

13. Mert a Próféták mindnyájan, és a
törvény, Keresztel Jánosig prófétáltak.

14. Es ha bé akarjátok venni ; amaz
Ilyés, * a ki eljövend vala.

*Mal. 4,5. Máté 17, 12. 13.

_
15. A kinek vagyon * füle a hallásra,

hallja. * rész 13, 9, 43.

16. De mihez hasonlítsam e nemzetsé-
get ? Hasonlatos a gyermekekhez, kik a
pia czonln ek, és kiáltnak az társaiknak.

17. És ezt ''mondják: Sípoltunk nék-

tek, és nem tánczoltatok : siralmas éne-

keket énekeltünk néktek, és nem sírtatok.

* Luk. 7, 32.

18. Mert eljött Keresztel ^km^ s nem
eszik, sem iszik, és azt mondják, hogy

ördög vagyon benne.

19. Eljött az embernek Fija, eszik, és

iszik, és ezt mondják felle : imhol a

dobzódó és részeges ember, a fukarok-

nak és a bnösöknek barátjok. De meg-
igazittatot a bölcsesség az fijaitóL

20. Akkor kezdé Jézus szemekre hányni

a városoknak, a melyekben isteni er
által való legtöbb csudákat tett vala,

hogy meg nem tértek volna, mondván:
21. Jaj tenéked * Korazin! Jaj tenéked

Bethsaida! Mert ha Tírusban és Sídon-

ban azok az isteni erk léttek volna,

melyek te benned lettek, régen gyász-

ruhában és hamuban ülvén megtértek

volna. * Luk. 10, 13. 14.

22. De mondom néktek,hogy könnyeb-

ben lészen dolga Tírusnak és Sídonnak

az Ítélet napján, hog3mem néktek.

23. Te is Kapernaum, ki az égig fel-

magasztaltattál, a pokolig levettetel:

mert ha Sodomában azok az isteni erk
lettek "volna, melyek te benned lettek,

mind e mai napig megmaradott volna.

24. De mondom néktek, hogyaSodo-
ma földének könnyebben lészen dolga

az Ítélet napján, hogynem néked.

25. Akkor az idben szóla Jézus, és

monda : Hálákat adok néked én Atyám,
mennynek és földnek Ura! hogy elrej-

tetted * ezeket a bölcsektl, és az értel-

mesektl; és azokat megjelentetted a

kis gyermekeknek. * Luk. lo, 21 . 1 Kor. 1,19

26. Jól vagyon Atyám : mert e volt a

te jó kedved.

27. Mindenek nékem * adattak az én

Atyámtól ; és senki nem esméri a Fiút,

hanem csak az Atya: az Atyát is senki

nem esméri, kanem a Fiú f és a kinek

a Fiú meg akarja ff jelenteni.

* Luk. 10, 22. t Ján. 1, 18. ff vers 28. Tim. 2, 4.

28. Jöjjetek én hozzám mindnyájan
kik * megfáradtatok és megterheltette-

tek, és én megnyugosztlak titeket.

* Jer. 6, 16.

29. Vegyétek fel az én igámat reátok,

és tanuljátok meg tlem, hogy én szelíd

és alázatos szív vagyok, és találtok

nyugodalmat a ti lelkeiteknek.
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30. Mert az én igám gyönyörséges,
és az én terhem * könnyiU * Jan. 5, 3

12. RÉSZ.

Krisztus Ura a Szombatnak. Száradott kez és egy ör-

döngös meggyógyíttatnak Farizeusok káromlások. Jó és

rothadt fa. Jónás példája.

Az idben megyén val aJézus Szombatna-
pon a* vetések között, az ö tanitványai

pedig, mivel hogy megéheztek vala, kez-

dék t szaggatni a buzafejeket, és azokat

enni: Luk. e, 1. 1 5 Mdz. 23, 25.

2. A Farizeusok pedig mikor ezí látták

volna mondának néki: Imé a te tanit-

ványid azt cselekeszik, a mit nem sza-

bad Szombaton cselekedni.

3. 0 pedig monda nékik : Nem olvas-

tátok é mit cselekedett Dávid, mikor

megéhezett volna ö és a kik vele valá-

nak?
4. Mimódon bément az Isten házába

és az Isten asztalára tett* szent kenye-

reket megette, melyeket nem vala sza-

bad néki megenni, sem azoknak kik

vele valának, hanem csak a f Papoknak.
* 1 Sám. 21, 6. t 4 Móz. 24, 5. 9.

5. Vagy nem olvastátok é a törvényben

hogy Szombatnapokon a Papok a tem-
plomban a Szombatot * megtörik ^s nem
vétkeznek? * móz. 28. 9-12.

6. Mondom pedig néktek, hogy a tem-
plomnál nagyobb vagyon itt.

7. Ha tudnátok micsoda ez: Irgalmas-

ságot * kivánok és nem áldozatot ; nem
kárhoztattátok volna ez ártatlanokat

;

*rész 9. 13. H<5s. 6, 6.

8. Mert a Szombatnak is * Ura az em-
bernek Fija. * Márk 2, 27. 28.

9. Es elmenvén onnét, méne az zsi-

nagógájokba;

10. És imé vala ott egy megszáradott

kez ember, és megkérdék tet mond-
ván : Szabad é Szombatnapon gyógyí-
tani ? csak hogy * vádolhatnák tet.

* Luk. 6, 7. 8.

11.0 pedig monda nékik : Kicsoda az

ti közzületek, a ki, ha egy juha vagyon

és az Szombatnapon a verembe esik,

meg nem ragadja és ki nem vonja onnét

azt ?

12. Mennyivel drágább pedig az ember
ajuhnál ? Szabad azért Szombatnapokon
jót cselekedni.

13. Akkor monda Jézzhs 2jl embernek:

Nyújtsd ki a te kezedet. És azonnal ki-

nyujtá; és olyan éppé ln mint a

másik.

14. A Farizeusok pedig kimenvén, ta-

nácsot tártának ellene, hogy tet * el-

vesztenék. * Márk 3, 6. 7.

15. Jézus pedig ezt mikor megértette

volna, elméne onnét, és követé tet nagy
sokaság, s mind azokat meggyógyítja

vala.

16. És fenyegeti vala tet, hogy tet
ki ne jelentenék.

17. Hogy bételjesednék a mit mon-
dott volt Ésaiás Próféta, ki igy szólott

:

18. Imé az én szolgám, a kit én vá-

lasztottam ; az én szerelmesem, kiben az

én lelkem megnyugoszik ; az én lelke-

met adom belé és a Pogánynépeknek
prédikál Ítéletet.

19. Nem verseng és nem kiált, és nem
hallja senki az útczákon az szavát.

20. Á megtördött nádat nem rontja

el, és a füstölg gyertyabelet nem oltja

el; mi^nem Ítéletet tészen diadalommal.

21. És az nevében biznak a * Pogá-
nyok. * Ésa. 42, 1—4.

22. Akkor hozának eleibe egy ördön-

gös vakot * és némát : és meggyógyitá
azt, annyira hogy a ki vak és néma vala^

látna és szólna.

23. És elálmélkodék az egész sokaság,

és ezt mondja vala : Nemde nem ez é

Dávidnak ama Fija. n, i4.

24. A Farizeusok pedig mikor ezt hal-

lották volna, mondának: Ez nem egyéb

által, hanem az ördögök Fejedelme által,

a Belzebub * által zi ki az ördögöket.
* rész 9, 34.

25. Jézus pedig mikor azoknak gondo-

latjokat * tudná, monda nékik: Minden
ország, valamely magában meghasonlik,

elpusztul, és egy város is vagy háznép,

a mely meghasonlik magában, meg nem
maradhat. *ján.2,25.

26. Ha pedig a Sátán a Sátánt üzi ki,

magában meghasonlott : mimódon
állhat meg tehát az országa

!

27. És ha én a Belzebub által zöm
ki az ördögöket, a ti íijaitok ki által

zik ki azokat Azért k Ítélnek meg
titeket.

28. Hogyha pedig az Isten Lelke által

zöm ki az ördögöket, tehát elérkezett

hozzátok az Isten országa.

29. Mert mimódon mehet bé valaki a

hatalmasnak * házábak és mimódon ve-
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het zsákmányt marhájábaD, hanem ha

elször a hatalmast megkötözi
;
ugy

vethet zsákmányt annak hé.mheli mar-

hdjáhm ? * Ésa. 49, 24. Luk. 11, 21. 22.

30. A ki én velem * nincsen, én elle-

nem vagyon az, és a ki én velem együtt

nem takar, tékozol az. * Luk. ii, 23.

31 . Annakokáért mondom néktek, hogy

minden bün és káromlás megbocsátta-

tik az embereknek ; de a * Szent Lélek

ellen való káromlás nem bocsáttatik

meg az embereknek. Luk. 12, 10. 1 ján. 5, e.

32. És valaki szólánd az embernek

Fija ellen, megbocsáttatik néki ; de va-

laki szólánd a Szent Lélek ellen, nem
bocsáttatik meg néki sem e világon, sem
a máson.

33. Vagy legyetek jó fák, * és terem-

jetek jó gyümölcsöt, vagy legyetek rot-

hadt fák, és teremjetek hitvány gyü-
mölcsöt : mert a gyümölcsrl esmérte-

tik meg a fa. * Luk. e, 43.

34. Mérges kígyók * nemzetségei mi-

módon szólhattok jókat, ha gonoszok

vagytok : mert a szivnek teljességébl

szól a száj. * rész 3, 7.

35. A jó* ember az szivének jó kin-

csébl hoz el jókat ; és a gonosz em-
ber az szivének gonosz kincsébl hoz

el gonoszokat. * Luk. e, 45.

36. De mondom néktek : Akármi hi-

valkodó * beszédet szóljanak az embe-
rek, számot adnak arról az itélet nap-

ján ;
* Préd. 12, 16.

37. Mert a te beszédidbl esmértetel

igaznak, és a te beszédidbl esmértetel

hamisnak.

38. Akkor felelének némellyek néki az

írástudók és a Farizeusok közzül, mond-
ván : Mester, akarnánk te tled * látni

valami jelt.

39. 0 pedig felelvén, monda nékik : E
gonosz és parázna nemzetség jelt kiván,

de nem adatik néki egyéb jel, hanem
Jónás Prófétának ama jele.

* rész 16, 1-4. 1 Kor. 1, 22.

40. Mert miképen Jónás * három éjjel

és három nappal volt a czethalnak

gyomrában : azonképen az embernek
fija, három éjjel és három nappal lészen

a földnek gyomrában. * Ján. 2, 1. 2. 11.

4L A Ninivébeliek az itélet napján

feltámadnak e nemzetséggel egybe, és

kárhoztatják ezt, hogy k megtértek a

Jónás * prédikálására, és imé f nagyobb
vagyon ez helyen Jónásnál.

* Jón. 3, 4. 5. t rész 3, 17.

42. A Délnek Királyné * asszonya fel-

kél az itélet napján e nemzetséggel

egybe , és kárhoztatja ezt
,
hogy a

földnek határiból eljött, hogy hallaná a

Salamon f bölcseségét, és imé nagyobb
vagyon ez helyen Salamonnál.

*lKir. 10, 1. t Préd. 1,1.

43. Mikor pedig a tisztátalan * lélek

kimegyen valakibl, jár száraz helyeken

keresvén nyugodalmat, és nem talál:

* Luk. 11, 24-26.

44. Akkor ezt mondja: Megtérek az én

házamba, a honnét kijöttem : és mikor
oda megyén találja azt üresen, szépen

megseperve és ékesítve.

45. Akkor elmegyen és vészen maga
mellé más hét lelkeket, gonoszbakat

magánál és bémenvén lakoznak ott ; és

lészen annak az embernek utolsó álla-

potja * gonoszabb az elsnél: így lészen

dolga e gonosz nemzetségnek is.

* 2 Pét. 2, 20.

46. Mikor pedig még szólna a sokaság-

nak, * imé az annya és attyafiai álla-

nak vala kivl, akarván vele szólni.

47. És monda néki egy ember : Imé a

te anyád és atyádfiai ottkin állanak, és

te veled akarnak beszélni.

48. És felelvén, monda annak, a ki

néki ezt mondotta vala : Kicsoda az én

anyám, és kicsodák az én atyámfiai ?

49. És kinyújtván kezét az tanitvá-

nyira, monda : Imé ezek az én anyám,
és az én atyámfiai

;

50. Mert valaki az én mennyeiAtyám-
nak akaratját cselekeszi, az nékem az

én atyámfia, néném és anyám.
* Márk 3, 31-35 Luk. 7, 20. 21.

13. KÉSZ.

Krisztus hét példázatban tanit a mennyországról : meg-
vettetik az ö rokonitól.

Azon napon kimenvén Jézus a házból,

leüle a tenger mellett.

2. És gyüle hozzá nagy sokaság,

annyira hogy a hajóba kénszerittetnék

menni, és ott ülni : az egész sokaság

pedig a parton fenn áll vala.

3. És szóla nékik sokat példabeszédek

által, mondván : Egy * magvet ember
kiméne vetni,

4. És mikor a magot hintené, némelly
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a mag közziil esék az útfélre : és eljövé- annak szivébe vettetett vala. Ez az, a

nek a madarak, és elkapdosák azt. kiben az t mellé esett a mag.' Lat- 8, 11.12.

5. Némellv esék a köves helyre, a hol 20. A ki pedig a kövesre ^ vetette a

nem vala sok íolde és hamar kikele. magot, ez az. a ki ez igét hallja, és azt

mivelhogy a földben nem vala mélyen, mindjárt nagy örömmel veszi

:

6. Es a nap mikor felkölt volna, meg- 21. De nincsen ö benne gyökere, ha-
süté azt, és mivelhogy nem vala gyö- nem ideig való, és ha háborúság vagy
kere. kiszárada : nyomorúság következik az igéért, azon-

7. Xémelly pedig esék a tövis közzé, nal megbotránkozik. Márk 4,16 17.

és a tövisek felnevekedvén, megfojták 22. A ki pedig a tövis közzé vetette a
azt. magot, ez az, a ki az igét hallja, de e

8. Xémelly pedig esék a jó földbe, és világnak szorgalmatossága, és a gaz-

gyümölcsöt terme^ némelly száz annyit, dagságnak csalárdsága megfojlja az

némelly hatvan annyit, némelly pedig igét, és gyümölcsöt nem terem,

hamincz annyit. Márk 4, 3-8. loí. 8, 5-8.
j

23. A ki pedig a jó földbe vetette a

9. A kinek vagyon füle a hallásra, magot, ez az, a ki hallgatja az igét és

hallja. érti, és gyümölcsöt hoz : és terem né-

10. Akkor hozzámenvén az ó tanitvá- mely száz annyit, némelly hatvan any-

nyai. mondának néki : Mi az oka hogy nyit. némelly pedig harmincz annyit,

példabeszéd által szólasz e íiepuek ? \ 2-4. Más példabeszédet ada eleikbe

11. És felelvén, monda nékik : Mert nékik Jö^wí. ezt mondván: Hasonlatos a

néktek adatott, hogy a mennyek orszá- mennyeknek országa az emberhez, ki

gának titkait érthessétek, azoknak pe- az ö földébe jó magot vetett.

dig nem adatott : 25. És mikor az emberek aludnának,

12. Mert a kinek vagyon adatik ^ an- eljve az ellensége, és vete konkolyt

nak és inkább bovölködik. de a kinek a gabona közé. és elméne.

nincsen, a mije vagyon is elvétetik tóle. 26. És mikor felnevekedett volna a ga-
- Márk 4, 25. Luk. 8, 18. boua . ós gvümölcsöt termett volna,

13. Azért szólok példabeszéd által né- akkor megtetszék a konkoly is.

kik: mert látván "nem látnak és hallván 27. A gazdának szolgái pedig eló áll-

nem hallanak, sem értenek. '-Luk. s, 10. ván, mondának néki: Uram avagy nem
14. Azért ^ betelik 0 benne az Ésaiás tiszta magot vetettél vala é a te földed-

prófétálása. melly ezt mondja : Hallván be ? honnét vagyon azért az a konkoly?

halljátok, t és nem értitek : és látván 2S.És monda nékik : Talamelly ellen-

látjátok, és által nem láthatjátok. ségem mivelte ezt. A szolgák pedig

* Ésa. 6, 9. t Csel. 28, 22-27. moudáuak : Akarod é tehát hogy elmen-

15. Mert megkövéredett e népnek jünk és öszveszedjük a konkolyt ?

szive, és füleikkel nehezen hallottak, és 29. pedig monda: Nem: mert ne-

szemeiket bezárlották.hoQfy valami mó- talán öszveszedvén a konkolyt, azzal

don ne lássanak szemeikkel, és ftileikkel együtt a gabonát is kiszaggatjátok.

ne halljanak, és szivekkel ne értsenek, 30. Engedjétek, hogy mind a kett

meg ne térjenek, és meggyógyítsam ket. nevekedjék együtt az aratásig, és az

16. A ti szemeitek pedig boldogok, aratás idején meghagyom az aratóknak;

hogv látnak, és füleitek, hoev hallanak : Szedjétek öszve elször a konkolyt, és

17'. Mert bizony mondom néktek, hogy kössétek azt kévékbe, hogy megégettes-

sok ^ Próféták és igazak kívánták látni. sék. a gabonát pedig takarjátok az én

a mellveket ti láttok, és nem láthatták : csrömbe.

és halíani. a mellyeket ti hallotok, de 31. Ismét más példabeszédet ada ele-

nem hallhatták.
'

» 1 Pét. 1, 10-12. ikbe. mondván : Hasonlatos a menny ek-

IS. Halljátok meg azért ti a magvet- nek országa a ^ mustármaghoz, mellyet

röl
^ vala példabeszéd magi/ardzatjat. az ember vévén, elvet az mezejében.

X 3 ^ ^ Márk 4, 30—32. Liik. 1-3. IS. 19.

19. Mikor valaki hallja az igét. a 32. Melly jóllehet minden magoknál

mennyeknek orszácra fell, és nem érti. kisebb : de mikor felnevekedik, a füvek

elj ^
a Gonosz és elkapja azt , a mi közt legnagyobb, és végre fa neveké-
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dik belle, annyira, hogy az égi ma-
darak reá szálljanak, és fészket rakjanak

az ágain.

33. Ismét más példabeszédet szóla né-

kik^ mondván : Hasonlatos a mennyek-
nek országa a * kovászhoz^ mellyet az

asszony vévén, elegyit három mércze

lisztben, mig mind megposhad az.

* Luk. 13, 20. 21.

34. Mind ezeket mondá Jézus a soka-

ságnak példabeszéd által, és példabe-

széd nélkül semmit nem szóla nékik.

35. Hogy bételnék a mit a Próféta

szóllott, mondván : Megnyitom az én

számat * példabeszédek által, kimon-
dom azokat, mellyek e világ fundamen-
tomának felvettetésétl fogva eltitkol-

tattak volt. * zsoit. 78, 2.

36. Akkor elbocsátván a sokaságot

Jézus, házba méne, és az tanítványai

hozzá menvén, mondának : Magyarázd
meg nékünk ama földbe vetett konkoly-

ról való példabeszédet.

37. És ö felelvén, monda nékik : A ki

a jó magot veti, az embernek Fija az :

38. A mez pedig e világ ; a jó mag
az Isten országának íijai : a konkoly
pedig ama Gonosznak íijai

;

39. Az ellenség pedig, ki a konkolyt

vetette, az ördög; az aratás e* világ vé-

ge ; az aratók pedig az Angyalok. *Jei. 14, 15.

40. Miképen azért a konkolyt egybe-
gyjtik, és megégetik, a képen lészen e

világnak végén.

41. Az embernek Fija elbocsátja az

x^Lngyalit, kik öszveszednek az orszá-

gából minden botránkozásokat, és azo-

kat, kik cselekedtek hamisságot.

42. Es vetik azokat az ég kemen-
czébe ; ott lészeii sirás, * és fogcsikor-

gatás ;
* rész 8, 12.

43. Akkor az igazak fénylenek * mint
a nap az attyoknak országában. A ki-

nek vagyon füle a hallásra, hallja.

* Dán. 12, 2. 3.

44. Ismét hasonló a mennyeknek or-

szága a mezben elrejtett kincshez,

mellyet miuekutánna megtalál az em-
ber : elrejti azt, és a talált kincsen való

örömében, elmegyen titkon, és minden
marháját eladván, megveszi azt a mezt.
45. Ismét hasonlatos a mennyeknek

országa a keresked emberhez, ki szép

drágaköveket keres.

46. Ki minekutánna találánd valami

drágakövet, elmegyen, és minden mar-
háját eladván, megveszi azt.

47. ismét hasonlatos a mennyeknek
országa a tengerbe vetett gyalomhoz,
melly mindenféle állatot bétakaritott.

48. Mellyet, minekutánna megtölt, a

halászok a partra kivontak, és leülvén

kiszedték a mi jó abban volt, az edé-

nyekbe: a mi pedig haszontalan állat

volt, kivetették.

49. ügy lészen e világnak végén is

:

Eljnek az Istennek Angyalai, és kivá-

lasztják a gonoszokat az igazak közzül.

50. És azokat vetik az ég kemeu-
czébe : ott lészen sirás és fogcsikor-

gatás.^

51. Es monda nékik Jézus: Értétek é

mind ezeket ? és k mondának : Értet-

tük Uram.
52. 0 pedig monda nékik : Annakoká-

ért minden írástudó, ki a mennyeknek
országában megtaníttatott, hasonlatos

valamelly gazdához, ki az élésházából

hoz el ót és újat.

53. És mikor elvégezte volna Jézus e

példabeszédeket, elméne onnét.

54. És mikor ment volna az * hazá-

jába, tanitja vala ket az zsinagogájok-

ban, úgyannyira, hogy álmélkodnának,
és ezt mondanák : f Honnét vagyon
ebben e bölcseség, és ez isteni erk ?

* Márk 6, 2. f Luk. 4, 16.

55. Avagy nem ez é amaz Ácsmester
fija ? * nemde nem Máriának hivják é

az annyát, és az attyafiait Jakabnak,
Jósének, Simonnak és Júdásnak ?*Ján. e, 42.

56. És az nénnyei is, nemde nem
nálunk vágynak é ? Honnét vágynak
azért ennek mind ezek ?

57. És megbotránkoznak va!a benne.
Jézus pedig monda nékik : Nincsen a

Próféta tisztesség nélkül, hanem csak

az hazájában és házában.

58. És nem tn ott sok csudákat az
* hitetlenségekért. * Márk 6, 5. 6.

14. RÉSZ.

Jánosnak feje vétetik : Krisztus csudái iiz öt kenyér-
ben, tengeren való járásban, gyógyitásokban.

Akkor az idben Héródes Tetrárka

hallá Jézusnak *hirét.* Márk e, 13. 14. Luk. 9, 7.

2. És monda az szolgáinak : Ez ama
Keresztel János, támadott fel a ha-

lálból, és annakokáért cselekesznek

benne e csudák.

B
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3. Mert Héródes * megfogta vala Já-

nost, és megkötöztetvén otet vetette

vala a tÖmlöczbe,Héródiásért, az aty-

tyafiának Filep Királynéik feleségéért.

* Márk 6, 17. Luk. 3, 19. 20.

4. Mert ezt mondja vala néki János

:

Nem * szabad néked azzal élned.

3 Móz. 20, 20. 21.

5. És mikor tet meg akarná ölni, fél

vala a sokaságtól^ mivelhogy tet ugy
tartják vala mint egy * Prófétát.

* rész 21, 26.

6. Mikor pedig a Héródes születésé-

nek napját tisztelnék, tánczola a Héró-
diás leánya ó' elottök : és Héródes meg-
kedvellé a leánynak tánczát.

7. Azért nagy esküvéssel fogadást ton,

hogy valamit kérne, megadná néki.

8. A leány pedig az Ö annya tanácsá-

ból monda : Hozasd el nékem ide egy

tálban a Keresztel János fejét.

9. És megszomorodék a Király; de az

esküvéséért és a lakodalmasokért, pa-

rancsolá elhozatni.

10. És elküldvén a hhé7% fejét véteté

Jánosnak a tömlöczben.

11. És elhozák az fejét egy tálban,

és adatá azt a leánynak ; a leány bé-

mutatá az annyának.

12. És eljvén az tanítványai, el-

vivék az testét, és eltemeték azt ; és

elmenvén megmondák azt Jézusnak.

13. Mikor pedig ezt hallotta volna Jé-

zus, elméne * onnét hajón a pusztába

magánosan : és mikor ezt hallotta volna

a sokaság, gyalog követék tet a váro-

sokból. * Márk 6, 32.

14. És kimenvén Jézus, látá a nagy

sokaságot, megszáná ket, és azoknak

betegeiket meggyógyitá.

15. És mikor estve felé volna, hozzá

ménének az tanítványai ,
* mondván

;

Puszta hely ez, és az id elmúlt, bocsásd

el a sokaságot, hogy menjenek el a fa-

lukba, és végyenek magoknak eleséget.

16. Jézus pedig monda nékik: Nem
szükség, hogy elmenjenek

;
adjatok ti

nékik enni.

17. Mondának a tanítványok néki:

Nincsen itt több eleség öt kenyereknél

és két^ halaknál.

18. Ö pedig monda: Hozzátok ide né-

kem azokat.

19. És mikor parancsolt volna a soka-

ságnak, hogy leülnének a füvön, és vette

volna az öt kenyereket, és a két hala-

kat, az égre szemeit felemelvén, hálá-

kat ada az Istennek : és mikor megszegte
volna a kenyereket, adá a tanítványok-

nak, a tanítványok pedig a sokaság-
nak.

20. És evének mindnyájan, és megelé-
gedének, és felszedék a maradék darab

kenyereket tizenkét teli kosárral.

21. A kik pedig ettek vala, valának

mintegy ötezer férjfiak, asszonyok nél-

kül, és gyermekek nélkül.

* Luk. 9, 12—17. Ján. 6, 5—13

22. Els mindjárt kénszerité Jézus az

tanitványit hajóba ülni, hogy ell el-

mennének * a túlsó partra, mig elbo

csátaná a sokaságot. * Márk e, 45

23. Mikor elbocsátotta volna azért a

sokaságot, elméne a hegyre magánosan
imádkozni: * és mikor immár kés estve

volna, csak 0 maga vala ott.

* Márk 6, 46—51. Ján. 6, 16. 21.

24. A hajó pedig immár a tengernek

közepette vala, és a haboktól háborgat-

tatik vala: mert a szél ellenekbe fú vala.

25. Az éjszakának pedig negyedik ré-

szén méne hozzájok Jézus a tengeren

járván.

26. És mikor látták volna a tanítvá-

nyok, hogy a tengeren járna, meghá-
borodának, mondván : Ez valami elmú-
landó állat ; és féltekben kiáltnak vala.

27. De azonnal szóla nékik Jézus, és

monda : Bízzatok, én vagyok, ne féljetek.

28. És felelvén néki Péter, monda:
Uram ! ha te vagy, parancsolj hogy
hozzád mehessek a vizeken.

29. 0 pedig monda : Jövel. És mikor

kiszállott volna a hajóbólPéter, jár vala

a vizeken, hogy Jézushoz menne.

30. Látván pedig a nagy szelet, meg-
rémüle ; és mikor elkezdett volna me-
rülni, kiálta, mondván : Uram tarts meg
engem^

!

31. És mindjárt Jézus kezét kinyújt-

ván, megragadá Pétert, és monda néki:

Óh, kicsinyhit, miért kételkedél ?

32. És mikor k bémentek volna a ha-

jóba, megszünék a szél.

33. A kik pedig hajóban valának, el-

jvén, imádák tet, mondván ! Bizony

Isten Fija vagy te.

34. És * mikor általköltek volna a vi-

zén^ mennének a Genezáret földébe.

* Márk 6, 53. 56,
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35. És mikor megesmérték volna ötet

annak a lielynek lakosai, elküldének az

egész körül való tartomány])?^ ; és min-

den betegeket liozzá liozának.

36. Es kérik vala ötet, hogy csak az Ö

ruhájának prémjét * illetnék ; és valakik

illetik vala, meggyógyulnak vala.

rész 9, 20. 22. Csel. 3, 6—16. 19, 11. 12.

15. RÉSZ.

Az emteri tudomány megvettetik : Micsoda tisztátala-

itsa meg az embert : A Kananeabeli a.^szony leánya

meggyógyittatik, és több betegek is : csudatétel a hét

kenyérrel.

Akkor járulának Jézushoz valami Jé-

rusálembeli * Írástudók és Farizeusok,

kik ezt mondák : * Márk 7, 1—5.

2. Mi az oka, hogy a te tanitványid a

régi Vén embereknek rendeléseket meg-
rontják ? Mivelhogy nem mossák meg
kezeiket, mikor enni akarnak.

3. Jézus pedig felelvén, monda nékik:

Mi az oka, hogy ti is az Isten paran-

csolatját megrontjátok a ti rendeléstek

által ?

4. Mert Isten parancsolta ezt, mond-
ván :

* Tiszteljed a te atyádat és anyá-

dat. Ismét: Valaki gonoszt f mond aty-

tyának vagy annyának, megölettessék.

*2Móz. 20, 12. t2Móz. 21,17.

5. Ti pedig azt mondjátok : Valaki

attyának vagy annyának ezt mondja:
Valami ajándékot én Istennek felviszek,

tenéked használ, hün nélkül való lészen,

ha az attyát vagy annyát soha nem
tisztelte is.

6. És az Istennek parancsolatját a ti

rendeléstek által ertlenné tettétek.

7. Képmutatók ! Igazán prófétált Ésaiás

ti felletek, ezt mondván

:

8. E nemzetség én hozzám csak száj-

jal * közelget, és ajakival tisztel enge-

met : az szivek pedig én tlem távol

vagyon. * Ésa. 29, 13.

9. Hijába tisztelnek pedig azzal is, ha
olly tudományokat tanitnak, * mellyek
embereknek parancsolatai. * koi. 2, 22. 23.

10. És a sokaságot elszólitván, monda
nékik : Halljátok és értsétek meg :

11. Nem * fertézteti meg az embert, a

mi a száján megyén bé, hanem a mi kijön

a száján, az fertézteti meg az embert.

12. Akkor hozzá járulván az tanítvá-

nyai, mondának néki : Tudod é hogy a

Farizeusok e beszédet hallván, meg-
botránkoztak ? * Márk 7, 15. 23.

13. pedig felelvén, monda: Minden
plánta, valamellyet az én mennyei Atyám
nem plántált, kiszaggattatik.

14. Hag7jatok békét nékik: a vakok-

nak vak vezérek ; ha pedig * a vak vezeti

a vakot, mind ketten a verembe esnek

:

* Luk. 6, 39.

15. Felelvén pedig Péter, monda néki

:

Magyarázd meg nékünk e példabeszé-

det.

16. Jézus pedig monda; Mégis érte-

lem nélkül * vagytok é ti is ? * Márk 7, is.

17. Nem tudjátok é, hogy a mi az em-
terszájánbémegyenagyomorba megyén,
és onnét 2jl árnyékszékbe vettetik V

18. A mellyek pedig az emhemek szá-

jából * származnak, a szivbÖl jnek ki,

és azok fertéztetik meg az eml3ert

:

* Jak. 3, 6.

19. Mert az emhernek szivébl * jnek
ki a gonosz gondolatok, gyilkosságok,

paráznaságok, tisztátalanságok, lopások,

hamis tanúságok, rágalmazások.
* 1 Mz. 6, 5. Péld. 4, 23.

20. Ezek fertéztetik meg az embert:

mosdatlan kézzel enni pedig, nem fer-

tézteti meg az embert.

21. És kimenvén onnét Jézus, * méne
Tírusnak és Sídonnak tartományába.

* Márk 7, 24—29.

22. És imé egy asszony, Kánaán nem-
zetébl való, onnét a tartományból ki-

jvén, kiált vala, mondván néki: Kö-
nyörülj rajtam Uram , Dávidnak Fija

!

az én leányom az ördögtl gonoszul

gyötretik.

23. Jézus pedig semmit nem felele

néki. Akkor az tanítványai járulván

hozzá, kérik vala tet, mondván : Bo-
csásd el tet, mert utánnunk kiált.

24. 0 pedig felelvén, monda: * Nem
bocsáttattam én, hanem az Izráel há-

zának elveszett juhaihoz.
* rész 10, 5. 6. Csel. 13, 46.

25. És az asszony eljvén, térdre esék

Jézus eltt, és monda : Uram légy se-

gítségül nékem

!

26. Ö pedig felelvén, monda: Nem jó

a fiaknak kenyereket elvenni, és az ebek-

nek vetni.

27. Az asszony pedig monda : Ugy
vagyon Uram ! mert a -kölykök a mor-
zsalékokkal élnek, mellyek hullanak az

Uroknak asztalokról.

28. Akkor felelvén Jézus, monda néki:
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Oh asszony nagy a te hited ! legyen a

te kívánságod szerint. Es meggyógyia
az ö leánya a szempillantástól fogva.

29. Es * elmenvén onnét Jézus, méne
a Galilea tengere mellé, és mikor a

hegyre felment volna, ott leüle. *Márk7,3i.

30. Akkor méne o hozzá nagy soka-

ság, és visznek vala vélek sok sántákat,

vakokat, * némákat, csonkákat, és sok

egyébféle betegeket : és a Jézus lábai

eleibe helyheztették azokat, és meggyó-
gyitá azokat. * rész ll, 5. Luk. 7, 22.

31. Úgyannyira hogy a sokaság ál-

mélkodnék rajta, mikor látnák, hogy a

némák szólnak, a csonkák épülnek, * a

sánták járnak, a vakok látnak ; és dicsi-

ték az Izráel Istenét. * Ésa. 35, 5. 6.

32. Jézus pedig* az ö tanitványit el-
szólítván, monda : A sokaságot igen ke-

serülöm : mert immár harmadnapja

hogy velem vágynak, és nincsen mit

egyenek, én nem akarom ket éhen el-

bocsátani, hogy az uton el ne fogyat-

kozzanak. * Márk 8, 1-3.

33. Akkor mondának néki az tanít-

ványai : Hol vehetünk e pusztában any-

nyi kenyeret
;
hogy megelégítsünk ennyi

sokaságot?

34. Monda azért nékik Jézus : Hány
kenyeretek vagyon ? Azok pedig mondá-
nak: Hét* és valami kevés halacskáink.

35. Akkor parancsolá, hogy a sokaság

letelepednék a földön.

36. És a hét kenyereket és a halakat

kezébe vévén , mikor hálákat adott

volna, megszegé, és adá az Ö tanítványi-

nak, a tanítványok pedig a sokaságnak.

37. Es evének mindnyájan és megelé-

gedének ; és felszedvén a maradék da-

rab kenyereket megtöltenék hét kosá-

rokat.

38. Valának pedig a kik ettek vala,

négyezerén, asszonyok nélkül és gyer-

mekek nélkül. * Márk 8, 5—9.

39. És elbocsátván a sokaságot, ha-

jóba üle, és méne Magdalának* határiba.
* rész 28, 1.

16. RÉSZ.

A Farizeuáok kovászától rizkedni keH. Péternek Krisz-

tusról vallástétele. Kszikla és az Anyaszentegyház kul-

csai. A maga megtagadása és a kereszt, mellynek fel-

vétele szükséges.

És mikor hozzá mentek volna a Fari-

zeusok és Sadduczeusok, kisértvén kérék

tet, hogy valami mennyei * jelt mu-
tatna nékik. * Márk 8, 11. 12. Ján. 6, 30. 31.

ÍLIOMA 15. 16.

2. Ö pedig felelvén, monda nékik : Mi-
kor estve vagyon, ezt mondjátok : Tiszta
id lészen :

* mert a ég veres.

* Luk. 12,51.56.

3. És reggel ezt mondjátok: Ma háborgó
idö lészen: mert a szomorú ég veres.

Képmutatók, az égnek ábrázatja között
választást tudtok tenni, az idknek pe-
dig jeleit nem tudjátok megválasztani!

^
4. E gonosz és parázna * nemzetség

jelt kiván, de nem adatik néki egyéb je],

hanem f Jónás Prófétának ama jele. És
ket elhagyván, elméne.

* rész 12, 39. f Jón. 2, 1

5. És mikor az tanítványai elmente
volna a túlsó partra, elfelejtettek keny
ret * vinni magokkal. *Márk 8, 14-1

6. Jézus pedig monda nékik: Meglás-
sátok, hogy megoltalmazzátok magato-
kat a Farizeusoknak és Sadduczeusok-
nak * kovászoktól. * Luk. 12, 1.

7. Ök pedig magok között vetekednek
vala mondván : Kenyereket nem vettünk
velünk.

8. Jézus pedig ezt mikor megértette
volna, monda nékik: Mit háborgótok
magatokban, kicsinyhitek hogy kenye-
reket nem vettetek é ?

9. Mégis nem értitek é, és nem emlé-
keztek é meg amaz * öt kenyerekrl,

mellyekkel ötezer embert elégítettem meg^

és hány kosárt töltöttetek meg ?

* rész 14, 17. 21. Ján. 6, 9-13.

10. Sem pedig a hét * kenyerekrl,
mellyekkel négyezer embert elégítettem

meg, és hány kosárt töltöttetek meg ?

* rész 15, 34—37.

11. Hogy vagyon ez, hogy nem érti-

tek; hogy én nem szóltam néktek a ke-

nyér fell, mikor azt mondám^ hogy
megoltalmaznátok magatokat a Fari-

zeusoknak és Sadduczeusoknak ková-

szoktól ?

12. Akkor megérték, hogy nem arról

szólott volna, hogy a kenyérnek ková-

szától, hanem hogy a Farizeusoknak és:

Sadduczeusoknak tudományoktól oltal-

maznák meg magokat.

13. Mikor pedig ment volna Jézus

Czézárea tartományába
,

melly Filep

Királyról neveztetik^ megkérdé az ta-

nitványit, mondván :
* Engemet ember-

nek Fiját, kinek mondanak lenni az

emberek ? * Márk s, 27-29.

14. Azok pedig mondának: Némellyek
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keresztel Jánosnak, iiémellyekJllyésiiek,

némellyek pedig Jeremiásnak
,

vagy
egynek a Próféták közzül.

15. És monda nékik: Ti pedig kinek

mondotok lenni engemet ?

16. Felelvén pedig Simon Péter, mon-
da : Te vagy ama f Krisztus, az él
Istennek fija. f Jan. 6, 69. l Ján. 4, 15.

17. Akkor felelvén Jézus, monda né-

ki: Boldog vagy Simon, Jónásnak fija

;

mert a test és a vér ezeket nem jelentette

néked, hanem az én mennyei Atyám.
18. De én is mondom néked : Te Pé-

ter * vagy, és ezen a ksziklán épitem

fel az én Anyaszentegyházamat ; és a

pokol kapni nem vehetnek azon diadal-

mat. * Ján. 1, 4:1.

19. És néked adom a mennj^ek orszá-

gának kulcsait ; és valamit megkötözén-

desz e * földön, a mennyekbe is kötözve

lészen, és valamit megoldándasz e föl-

dön, a mennyekben is oldozva lészen.

* Ján. 20, 22. 23.

20. Akkor megtiltá az tanitványitól,

hogy ne mondanák senkinek, hogy
volna ama Jézus Krisztus.

21. Az idtl fogva kezdé Jézus jelen-

teni az tanítványinak, hogy néki Jé-

rusálembe kellene menni, és sokat* szen-

vedni a Vénektl és a Papifejedelmektl,

és az írástudóktól, és megöletnie, de har-

madnap feltámadnia. *Márk 8,31. Luk. 9, 22.

22. És Péter megfogván Jézust, kezdé

dorgálni, mondván : Kedvezz Uram ma-
gadnak, ne legyen ez tenéked !

23. Jézus pedig fordulván, mondá Pé-
ternek : Távozzál el tlem Sátán, bán-
tásomra vagy nékem : mert nem vagy
bölcs az isteni dolgok])^M, hanem az em-
beri dolgoJcbm.

24. Akkor monda Jézus az tanítvá-

nyinak :
* Ha ki akar én utánnam jni,

tagadja meg magát és vegye fel az

keresztét, és kövessen engemet

;

* Márk 8, 34. Luk. 9, 23. 24.

25. Mert valaki akarja az életét meg-
tartani,* elveszti azt; és valaki elveszti

az életét én érettem, megtalálja azt.

* Ján. 12, 25.

26. Mert * mit használ valakinek, ha

mind e világot megnyeri is, ha az

lelke megbüntettetik ? Vagy micsoda

váltságot adhat akárki is az f lelkéért.

* Márk 8, 36. 37. Luk. 9, 25. f Zsolt. 49, 8. 9.

27. Mert az embernek Fija eljövend

az Attyának ^ dicsségével, az An-
gyalival ; és akkor megfizet f minden-
nek az cselekedetei szerint.

* r. 24, 30. 31.
-J-
Préd. 12, 16. Róm. 2, 6. 2 Kor. 5, 10.

28. Bizony mondom néktek, vágynak
némellyek ezek közzül, kik itt állanak,

kik a halált meg nem kóstolják addig,

mig nem látándják az embernek Fiját

menni az * országába. * Márk 9, 1.

17. RÉSZ.

Krisztus fényes dicssége a hegyen : János az Illyés :

Apostolok hitetlenségek : Krisztus jövendt mond szen-
vedésérl : és feltámadásáról : megadja az adó drakhmát.

Azután * hatodnappal maga mellé vevé

Jézus Pétert, Jakabot és Jánost ennek

attyafiát, és felvivé ket magokat egy

nagy magas hegyre.

2. És elváltozék elttök, és fényes

vala az orczája mint a nap, és az

ruhái fejérek valának mint a fényesség :

3. És imé láták Mózest és Illyést be-

szélni vele.

4. Felelvén pedig Péter, monda Jé-

zusnak : Uram ! jó nékünk itt laknunk;

ha akarod csináljunk itt három hajlé-

kokat, néked egyet, Mózesnek egyet, és

Illyésnek egyet. * Márk 9, 2-5. Luk. 9, 28-36.

5. És mikor ezeket mondaná PtUer,

imé nagy fényes köd körülvevé ket, és

imé a ködbl szó adaték^ ezt mondván

:

Ez * az én szerelmes Fiam, f kiben én

megnyugodtam : tet hallgassátok.
* rész 3, 17. t Ésa. 42, 1.

6. És mikor ezt hallották volna a ta-

nítványok, arczal leesének, és igen meg-
rómiének.
7. Akkor Jézus járulván illeté ket és

monda: Keljetek fel és ne féljetek.

8. Felemelvén pedig szemeiket, senkit

nem látának, hanem csak Jézust egyedül.

9. És mikor leszállottak volna a hegy-

rl, megparancsolá nékik Jézus, mond-
ván : Senkinek ne mondjátok a mit lát-

tatok, mignem az embernek Fija a

halálból feltámad.

10. Akkor megkérdék tet az tanít-

ványai, mondván : Mit mondanak tehát

az írástudók, hogy szükség elször el-

jni * Illyésnek ? * Mai. 4, 5. Márk 9, 11.

11. Jézus pedig felelvén, monda nékik :

Illyés * bizony elj elször, és minde-

neket helyekre állat. *versi.3.

12. De mondom néktek, hogy Illyés

immár eljött, kit nem esmérének, hanem
azt mivelék vele, a mit akarának : ezen-
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képen következik, hogy az embernek
Fija is szenvedjen tlök.

13. Akkor megérték a tanitvánj^ok,

hogy Keresztel * János felöl mondotta
volna ezeket nékik. * rész ii, i3. u.

14. Es mikor mentek volna a sokaság

közzé, méne ö hozzá egy ember, * lees-

vén az lábai eltt. * Márk 9, 17. 27.

15. És ezt mondván : Uram könyörülj

az én fiamon : mert kórságos és nyava-

lyásul gyötretik ; mert gyakorta esik a

tzbe, gyakorta a vizbe.

16. És vittem tet a te tanítványid-

nak, és nem gyógyíthatták meg tet.

17. Felelvén pedig Jézus, monda : Oh
hitetlen és elfordult nemzetség ! Vál-

jon meddig lészek veletek ? Váljon med-
dig szenvedlek titeket? Hozzátok ide

élmbe a beteget,

18. És megdorgálá Jézus az ördögöt,

és kiméne belle ; és meggyógyula a

gyermek az órától fogva.

19. Akkor a tanítványok Jézushoz

menvén külön, mondának néki : Miért

hogy mi ki nem zhettük azt?

20. Jézus pedig monda nékik : A ti

hitetlenségtekért. Mert * bizony mon-
dom néktek, hogyha annyi hitetek volna

mint a mustármag, ezt mondanátok im
ez hegynek : menj el innét amoda, el-

menne, és semmi lehetetlen nem volna

néktek. * Márk ll, 22. 23. Lnk. 17, 6.

21. Ez illyen ördögnek neme pedig ki

nem zethetik, hanem könyörgés * és

böjt öl és által. * Márk 9, 29.

22. És mikor Galileában volnának^

monda Jézus a tanítványoknak: * Az
embernek Fija jövendbe adattatik az

emberek kezekbe. * Luk. 9, 44.

23. És megölik tet : de harmadnapon
feltámad. És felette igen megszomoro-
dának.

24. Mikor pedig jutottak volna Kaper-
naumba, ménének Péterhez, a kik a két

drakhmát szedik vala, és mondának: A
ti Mestertek nem adja é meg magáért

a két drakhmát.

25. És felele Péter: Igenis meg szokta

adni. És mikor bément volna a házba,

elvevé tet Jézus , mondván : Mint
tetszik néked Simon ? E földi Királyok

kiktl szoktak venni adót vagy rovást?

Az fijaiktól é, vagy az idegenek-

tl?
26. Monda néki Péter : Az idegenek-

tl. És monda néki Jézus : Tehát a fiak

szabadosok.

27. De hogy ket meg ne botránkoz-

tassuk, menj el a tenger mellé, vesd bé

a horgot ; és a melly hal elször reá

akad, vond ki és annak száját felnyit-

ván, találsz abban egy státert, és azt

kivévén adjad nékik én érettem és te

éretted.

18. RÉSZ.

A kisdedeknek követend példájok : Az egyházi fenyí-

ték rendeltetése.

Azon órában ménének hozzá a tanít-

ványok, ezt mondván : Kicsoda * na-

gyobb a mennyeknek országában ?

* Márk 9, 34. Luk. 9, 46.

2. És mikor egy kis gyermeket szólí-

tott volna el Jézus, állatá azt eleikbe,

3. És monda: Bizony mondom néktek,

ha meg nem tértek, és oUyanok nem
lésztek mint a * kis gyermekek, semmi-
képen nem mentek bé a mennyeknek
országába. * i Kor. u, 20.

4. Valaki azért megalázza magát mint

e kis gyermek, az a mennyeknek orszá-

gában legnagyobb.

5. És valaki egy illyen gyermeknek
gondját felveszi az én nevemben, nékem
veszi fel gondomat.

6. Valaki pedig * megbotránkoztat

valamellyet a kicsinyek közzül, kik én

bennem hisznek
, jobb volna annak,

hogy egy malomkövet kötnének a nya-

kára, és a tenger mélységébe vettetnék.

* Márk 9, 42.

7. Jaj e világnak a botránkozások

miatt : Mert szkség hogy legyenek * a

botránkozások ; de jaj az embernek, a

ki által a botránkozás lészen.

* Luk, 17, 1. 2. 1 Kor. 11, 19.

8. Hogyha pedig a te kezed vagy lá-

bad azt miveli, hogy* megbotránkozzál,

vágd el azokat, és vesd el tled : jobb

néked az életre menned sántán vagy

csonkán, hogynem két kézzel vagy két

lábbal az örök tzre vettetned. * Márk 9, 43.

9. És ha a te szemed azt miveli, hogy

megbotránkozzál, vájd ki azt és vesd el

tled
;
jobb néked egy szemmel menned

az életre, hogynem két szemmel vettet-

ned a gyehennának tüzére.

10. Meglássátok, hogy valamellyet e

kicsinyek közzül meg ne utáljatok : mert

mondom néktek, hogy ezeknek * Ángya-
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lai, mennyországban mindenkor látják

az én mennyei Atyámnak orczáját.

* Zsid. 1, 14.

11. Mert az embernek Fija azért jött,

hogy * megtartsa azt^ a mi elveszett

vala. * Luk. 19, 10.

12. Mint tetszik néktek: Ha valamelly

embernek * száz juha vagyon ; és egy

elveszénd azok közzül, nemde nem el-

megyen é a hegyre és nem megkeresi é

az elveszett juhot, elhagyván a kilencz-

venkilenczet ? * Luk. i5, 4—7.

13. Hogyha pedig megtalálándja azt,

bizony mondom néktek, hogy inkább

örül azon, hogynem a kilenczvenkilen-

czen, mellyek el nem vesztek.

14: Ezenképen nem akaija a ti meny-
nyei Atyátok, hogy elvesszen egy is e

kicsinyek közzül.

15. Ha pedig vétkezik te ellened a te

atyádfia, menj el, és dorgáld meg*otet

csak te közötted és ö közötte
;
hogyha

szódat fogadja, megnyerted a te atyád-

fiát. * Luk. 17, 3. 4. Jak. 5, 19. 20.

16. Ha pedig szódat nem fogadja, végy

melléd még egy vagy két embert, hogy

két vagy három* bizonyságnak szájából

az egész dolog bizonyosabb legyen.
* 5 Móz. 19, 15. Ján. 8, 17.

17. Hogyha azoknak sem fogadja sza-

vokat , mond meg a Gyülekezetnek
;

hogyha a Gyülekezetnek sem fogadja

szavát, legyen te eltted ollyan, mint

valamelly Pogány * vagy fukar.

* 1 Kor. 5, 9. 11.

18. Bizony mondom néktek : Valakiket

megkötöztök a földön :
* mennyben is

kötözve lésznek : és valakiket megol-

doztok e földön, oldozva lésznek menny-
ben is. * i'ész 16, 19. Ján. 20, 23.

19. Ismét mondom néktek: Ha kett
ti közzületek egy akaraton lészen e föl-

dön, minden, valamit kérnek, megada-
tik nékik az én mennyei Atyámtól

;

20. Mert valahol ketten vagy hárman
egybegylnek az én nevemben, ott va-

gyok ö közöttök.

2 1 . Akkor hozzá menvén Péter, monda

:

Uram * megbocsássak é az én atyámfiá-

nak, valamennyiszer ellenem vétkezik ?

Megbocsássak é hétszer ? * Luk. 17, 4.

22. Monda néki Jézus : Nem mondom
néked, hogy hétszer csak, hanem het-

venhétszer is.

23. Annakokáért hasonlatos a meny-

nyéknek országa a Királyhoz, ki az

szolgáival akara számot vetni.

24. Es mikor számot kezdett volna

vetni, hozának Ö eleibe egy szolgát^ ki

adós vala tizezer tálentommal.

25. És mikor az meg nem fizethetne,

parancsol á annak Ura, hogy eladnák azt

és feleségét, és gyermekeit és mindenét,

a mije vala, hogy az adósság meglenne.
26. Leborulván azért az a szolga kö-

nyörög vala az Urának, ezt mondván:
Uram ! múljék el ellenem való haragod,

és mindenekrl megelégíti ek.

27. Könyörülvén azért rajta annak a

szolgának Ura, elbocsátá ótet és meg-
engedé néki az adósságot.

28. Kimenvén pedig az a szolga, talála

egyet az szolgatársai közzül, ki néki

adós vala száz pénzzel : és megragad-
ván azt, fojtogatja vala, ezt mondván :

Fizesd meg a mivel tartozol

!

29. Leborulván azért az ö szolgatársa

eltte, könyörög vala néki, mondván :

Múljék el csak most ellenem való hara-

god, és mindenekrl megelégitlek ?

30. Amaz pedig nem akará, hanem el-

menvén veté azt a tömlöczbe, mignem
megadná az adósságot.

31. Mikor pedig látták volna annak
szolgatársai, a mellyek lettek vala, igen

megszomorodának, és elmenvén minde-

neket eleibe adának az Uroknak, a

mellyek lettek vala.

32. Akkor elhivatván az Ura, monda
néki: Gonosz szolga, minden adósságo-

dat megengedém néked, mivelhogy kö-

nyörgél nékem.

33. Nem kellett é néked is könyörül-

nöd a te szolgatársadon, miképen én is

könyörültem rajtad ?

34. És megharagudván az Ura, adá

azt a hóhérok kezekbe, mignem mind
megadná, a mivel néki tartoznék.

35. Ezenképen cselekeszik az én meny-
nyei atyám is veletek, ha meg nem* bo-

csátja kiki az attyafiának ellene való

vétkét szive szerint. *r. 6,15.

19. RÉSZ.

Házassági elválás : herélt emterek megkülönböztetések :

apró gyermekek megáldatások ; mi viszen az örök életre

;

s mi vonszon el attól

És mikor elvégezte volna Jézus e be-

szédeket, Galileából elindula, és * méne
Júdeának határiba, a Jordánon által-

kelvéu, * Márk 10, 1.
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2. És követé tet iiag}^ sokaság, és

meggyógyitá azokat ott,

3. Akkor hozzá ménének a Farizeusok,

kik* kisértvén ötet, ezt kérdik vala tle:

Szabad é embernek elbocsátani az

feleségét akármi vétekért ? * Márk lo, 2.

4. 0 pedig felelvén, monda : Nem ol-

vastátok é, bogy a Teremt az els te-

remtéshen férjfiat * és asszonyt terem-

tett? *lMóz. 1,27.

5. Es azt mondotta :
* Annakokáért

elhagyja ember att3^át és aunyát : és ra-

gaszkodik az feleségéhez, és ketten

lésznek egy testté. * 1 móz. 2, 24.

6. Azért többé immár nem kett, lia-

nem egy test. A mit azért Isten egybe

szerkesztetett, az ember el ne válassza.

7. Mondának néki: Miért parancsolta

tehát Mózes, hogy aférjfiu,* elválásról

való bizonyságlevet adjon az 6feleségé-

nek és azt elbocsássa. *5m<5z.24,i.

8. Felele nékik : Mózes a ti szivetek-

nek keménységéért engedte volt meg
néktek, hogy elbocsássátok a ti felesé-

giteket ; de nem iigy volt eleitl fogva.

9. Mondom pedig néktek, hogy valaki

elbocsátáíidja * az feleségét , hanem
ha paráznaságért, és mást vejénd, pa-

rázna lészen az ; és a ki ok nélkül elbo-

csáttatott asszonyt vejénd feleségül, az

is parázna lészen. * rész 5, 32.

10. Mondának néki az tanitványai

:

Ha igy vagyon a férjfiimak dolga az

feleségével, nem jó tehát megházasodni.

1 1 . És monda nékik : Nem mindenek
veszik bé ezt á beszédet, hanem azok,

a kiknek adatott.

12. Mert vágynak herélt emberek, kik

az annyok méhébl iigy születtek : és

vágynak herélt emberek, kik emberek-

tl heréltettek meg ; és vágynak herélt

emberek, kik magok herélték meg ma-
gokat, a mennyeknek országáért. A ki

béveheti ezt^ vegye bé.

13. Akkor hozának eleibe kis* gyer-

mekeket, hogy az kezeit vetné azokra,

és imádkoznék érettek^ a tanítványok

pedig dorgálják vala azokat.

14. Jézus pedig monda : Hagj^jatok

békét e kis gyermekeknek, és ne tiltsátok

meg ket, hogy hozzám ne jöjjenek :

mert illyeneké a mennyeknek országa.

15. És mikor az kezeit reájok vetette

volna, elméne onnét. *Márk 10, 13-16.

16. Es imé egy ember hozzá járulván,

monda néki: * Jó Mesterem ! micsoda
jót cselekedjem, hogy az örök életet ve-

hessem ? *Luk. 18, 18-25.

17. És monda annak: Miért mon-
dasz engem jónak? Nincsen senki jó

több az egy Istennél. Ha pedig bé akarsz

az életre menni, tartsd meg a parancso-

latokat.

18. Monda az Jézusnak: Mellyeket?

Jézus pedig monda : Ne * ölj. Ne pa-

ráználkodjál. Ne orozz. Hamis vallást

ne tégy. * 2 móz. 20, 12— le.

19. Tiszteljed atyádat és anyádat: és

szeressedfelebarátodatmint te magadat.

20. Monda néki az ifjú : Mind ezeket

megta.rtottam ifjúságomtól fogva : Mi
fogyatkozás vagyon még bennem ?

21. Monda néki Jézus: Ha tökéletes

akarsz * lenni, eredj el, add el minden
marhádat, és osztogasd a szegényeknek,

és kincsed lészen mennyországban ; és

jere és kövess engemet. * Márk 10, 21—23.

22. Mikor hallotta volna pedig az ifjú

e beszédet, elméne megszomorodva : mert

sok jószága vala.

23. Jézus pedig monda az tanítvá-

nyinak : Bizony mondom néktek, hogy

a gazdag nehezen megyén bé mennyor-
szágba.

24. Ismét pedig mondom néktek, hogy

könnyebb a tevének általmenni a tnek
fokán, hog5mem a gazdagnak Isten or-

szágába menni.

25. Ezeket pedig meghallván a tanít-

ványok, igen megháborodának és mon-
dának : Kicsoda idvezülhet tehát ?

26. Jézus pedig reájok tekintvén monda
nékik : Az embereknél ez lehetetlen, de az

Istennérmindeneklehetségesek.* Luk. 1,37.

27. Akkor Péter felelvén, monda nékik:

Imé* mi mindeneket elhagytunk és kö-

vettünk tégedet : mint lészen azért dol-

gunk? * Márk 10, 28—31.

28. Jézus pedig monda nékik : Bizony

mondom néktek, ti kik engemet* követ-

tetek, amaz újonnan való születéskor,

mikor ülénd az embernek Fija az di-

csséges székibe, ti is ültök tizenkét

székekben, és megítélitek az Izráelnek

tizenkét nemzetségit. * Luk. 22, 28-30.

29. És valaki elhagyja házait, attya-

fiait, nénnyeit, húgait, attyát, annyát,

feleségit, gyermekit, jószágát az én ne-

vemért, száz annyit vészen, és az örök

életet örökség szerint birja.
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30. Sok elsk pedig lesznek * utolsók,

és sok utolsók elsk. * luIc. 13,30.

20. KÉSZ.

Munl<ások vitetnek a szlbe ; Krisztus szenved<^sit

jövendöli: Zebedeus fiainak kére'sek : két vakok gyó-
gyíttatnak.

Me, •t hasonló a mennyeknek országa a

Gazdához, ki jó reggel kimegyen míve-

seket fogadni szljébe.

2. És megszerzdvén a mívesekkel egy

napra tíz-tíz pénzbe, elküldé ket az

szljébe.

3. Es kimenvén három órakor láta

más rendbélíeket is a piaczon állván

hivalkodni.

4. Es monda azoknak: Menjetek el

ti is a szlbe, és a mi igaz, néktek

megadom.
5. Azok pedig elmenének. És ismét hat

és kílencz órakor kimenvén, szinte azon-

képen cselekedék.

6. Tizenegy órakor pedig kimenvén,

talála más rendbelieket, állván hival-

kodni, és monda nékik : Miért állótok itt

napestig hivalkodván ?

7. Mondának néki: Mert senki nem
fogadott meg minket: És monda nékik:

Menjetek el ti is a szlbe, és a mi igaz

lejénd, elveszitek.

8. Mikor pedig estve volna, monda a

szlnek Ura az Yinczelérének: Hívd
el a míveseket, és fizess meg nékik,

elkezdvén az utolsókon mind az elskig.

9. És mikor eljöttek volna a kik ti-

zenegy órakor mentek vala a munkára^
azok is fejenként tíz-tíz pénzt vnek.
10. Eljvén pedig az elsk, állítják

vala, hogy k többet vennének, de azok

is fejenként tíz-tíz pénzt vnek.
11. És mikor felvették volna a pénzt,

zngolódnak vala a Gazda ellen.

12. Ezt mondván: Ez utolsók csak egy

óráig munkálkodtak, és azokat velünk

egyenlkké tetted, kik a napnak terhét

és hévségét szenvedtük.

13. 0 pedig felelvén, monda egynek
közzülök : Barátom ! semmi bosszút nem
teszek rajtad; avagy nem tíz pénzbe
szerzdtél é meg velem ?

14. Vedd fel a mi tiéd és menj el. Eu
pedig az utolsónak is annyit akarok adni,

mint néked.

1 5. Avagy nem szabad é nékem * az én

marhám\)ó\ azt mivélnem, a mit akarok?

25

avagy a te szemed azért é gonosz, hogy
én jó vagyok. * Róm. 9, 21.

16. E képen az utolsók * elsk lésznek,

és az elsk utolsók: mert sokan vágynak
a hivatalosok, f de kevesen a válasz-

tottak. * I^uk. l.S, 29. 30, f rész 22, 1 4.

17. És felmenvén Jézus Jérusálembe,
maga*mellé vevé a tízenkét tanítványo-

kat csak magokat az úton , és monda nékik:

Márk 10, 32. 34. Ján. 18, 28—31. Csel. .3, 13—15.

18. Imé felmegyünk Jérusálembe^, és az

embernek Fíja elárultatik a Papifejedel-

meknek és az írástudóknak, és halálra

kárhoztatják tet.

19. És adják tet a Pogányok kezek-

be, hogy megcsúfolják, megostorozzák
és megfeszítsék ; de harmadnap fel-

támad.

20. Akkor méue hozzá a Zebedeus
fijainak annyok és az fijaival egybe^

térdre leesvén és akarván tle valamit

kérni.

21. Jézus pedig monda néki: Mit
akarsz? És az monda néki: Parancsol-

jad hogy az én két fijaim üljenek a te

országodban, egyik jobbkezed fell, a

másik balkezed fell.

22. Felelvén pedig Jézus, monda: Nem
tudjátok mit kértek. Megihatjátok é * a

pohárt, melyet én megiszom, és a ke-

resztséggel t megkeresztelkedhettek é,

mellyel én megkeresztelkedem? és mon-
dának néki : Megmívelhetjük.

* rész 26, 39. 42. f Lnk. 12, 50.

23. Akkor monda nékik: * Az én po-

haramat bizonyára megisszátok, és az-

zal a keresztséggel megkeresztelkedtek,

mellyel ón megkeresztelkedem
;

hogy

pedig az én jobb- és balkezem fell

üljetek, nem én adhatom, hanem adatik

azoknak^ a kiknek az én Atyámtól meg-
készíttetett. *Márk 10, 35-40.

24. És * mikor ezt hallották volna a

tíz tanítványok^ megháborodának a két

attyafiak fell. * Márk lo, 41.

25. Jézus pedig elszólítván ket,

mondja *
: Tudjátok hogy a Pogányok-

nak Fejedelmeik uralkodnak azokon,

és a kik Hatalmasok, hatalmaskodnak

azokon. *Lnk. 22, 24-27.

26. De nem * ugy lészen ti köztetek,

hanem a ki köztetek nagy akar lenni,

legyen^ ti szolgátok. * 1 Pét. 5, 2, 3.

27. És valaki ti köztetek akar * els
lenni, legyen ti szolgátok.*Márk 9, 33-35.
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28. Mint az embernek Fija, nem jött

hogy szolgáljanak néki, hanem hogy *ö

szolgáljon, és adja az Ö életét f vált-

ságul sokakért. * Ján. 13, u. Fiiip. 2, 7.

t 1 Tim. 2,6. 1 Pét. 1, 18. 19

29. És mikor Jérikóból kimennének,
követé tet nagy sokaság.

30. És imé * két vakok, kik ülnek vala

az t mellett, mikor hallották volnahogy
Jézus azon menne el, kiáltnak vala,

mondván: Uram Dávidnak Fija, könyö-
rülj rajtunk

!

31. A sokaság pedig dorgálja vala ket,
hogy hallgatnának ; azok pedig annál

inkább kiáltnak vala, mondván : ür^m
Dávidnak Fija, könyörülj rajtunk !

32. És mikor megállott volna Jézus,

elszólitá ket. és monda : Mit akartok

hogy cselekedjem veletek ?

33. Mondának néki : Uram ! hogy a mi
szemeink megnyilatkozzanak.

34. És könyörülvén, rajtok Jézus, illeté

az szemeiket, és mindjárt megnyilat-

kozának az szemeik, és követék tet.
* Márk 10, 46—52.

21. EÉSZ.

Krisztus szamáron ülvén bém egyen Jérnsálemlje : a vásár-
lókat kizi a templomból ; a figefa megszárad : liik teszik

Isten akaratját : Isten szlje : Szegeletk.

Es mikor közelgettek volna Jérusálem-

hez, és jutottak volna Betfagéba, az

Olajfáknak hegyéhez, * elkülde akkor

Jézus kettt az tanitványai közzül.
* Márk 11, 1. s at.

2. Ezt mondván nékik : Menjetek ím ez

faluba, mely elttetek vagyon, és mind-
járt találtok egy megkötött szamárt, és

az vemhét vele együtt; oldjátok el, és

hozzátok nékem.

3. És ha valaki néktek valamit szóland,

mondjátok hogy az Úr szkölködik ezek

nélkül, és azonnal elbocsájtja azokat.

4. Ez pedig mind azért lett, hogy
bételnék a Próféta mondása, ki igy

szólott

:

5. Mondjátok meg a Sión leányának :

Imé a te * királyod j néked alázatosan,

szamár hátán ülvén és tereh alá szok-

tatott szamár vemhének hátán.
* Zak. 9, 9. Ésa. 62, 11.

6. Elmenének pedig az tanitványai,

és ugy cselekedének a mint nékik paran-

csolta vala Jézus.

7. És elhozák a szamárt és annak

vemhét, és az /^^-so ruháikat * azokra
teriték, és Jézust ültetik azokon felül.

* 2 Kir. 9, 13.

8. A több sokaság pedig ruháit az útra
teriti vala; némellyé k ágakat szegdel-

nek vala a fákról, és azokat hintik vala
az útra.

9. A melly sereg pedig ell és hátul
megyén, kiált vala mondván: Légy se-

gítségül Isten'' Dávid fijának! Áldott
legyen, a ki f jött az Úrnak nevében !

Légy segítségül Isten! ki vagy ma-
gasságban. * rész 9, 27. t Zsolt. 118, 25. 26.

10. És mikor bément volna Jérusá-
lembe meghábrorodék az egész város,

ezt mondván : Kicsoda ez ?

11. A sokaság pedig ezt mondja vala:

Ez ama Jézus, a Názáretbl Galilea

városából való Próféta.

12. Ésbéméne Jézus az Isten templo-
mába, és * kiüzé mind azokat, a kik árul-

nak és vásárolnak vala a templomban
;

és a pénzváltóknak asztalaikat, és a

galambárusoknak székeiket felforgatá.

*Lnk. 19, 45. Ján. 2, 14-16.

13. És monda nékik : Meg vagyon irva:

Az én házam im ádkozás házának * mon-
datik

; ti pedig azt latroknak fbarlang-
jokká tettétek. * Ésa. se, 7. f Jer. 7, 11.

14. És mennének akkor hozzá vakok
és sánták a templomban, és * meggyó-
gyitá azokat. * Luk. 19, 47.

15. Mikor látták volna pedig a Pa-
pifejedelmek és az írástudók a csuda
dolgokat, mellyeket cselekedett vala, és

hallották * volna a gyermekeket kiáltani

a templomban, és ezt mondani : Légy
segítségül Isten a Dávid fijának ! meg-
haraguvának. * Márk 11, 18.

16. És mondának néki: Hallod é a

mit ezek mondanak? Jézus pedig monda
nékik: Jól hallom ; soha nem olvastátok

éezt? A kicsin és a csecsszopó gyermekek
szájok * által végezted el a dicséretet?

* Zsolt. 8, 3.

17. És ket elhagyván, kiméne a vá-

rosból Bethániába, s ott marada szál-

láson.

18. Reggel pedig a városba* betérvén,

megéhezék.

19. És mikor látott volna egy figefát

az út mellett, oda méne a fához, és nem
talála semmit azon, hanem csak a leve-

leit; és monda annak: Soha örökké te
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rajtad ezután gyümölcs ne teremjen : És

azonnal megszárada a figefa.

* Márk 11, 20. 21.

20. Mikor azért ezt látták volna a ta-

nítványok, elcsudálkozának, mondván

:

Mimódon mindjárt megszárada a figefa ?

21. Felelvén pedig Jézus, monda né-

kik: Bizony mondom néktek, hogy ha

hitetek lejénd, * és nem kételkedtek,

nem csak illyen dolgot cselekesztek a

minem esett e figefán ; hanem ha ezt

mondjátok imez hegynek : Kelj fel, és

szökjél a tengerbe : meglészen.
* rész 17, 19. 20. Luk. 17, 6.

22. És valamit kéréndetek * könyör-

géstekben, ha hiéndetek, elveszitek.

* Lxik. 11, 9. Jan. 14, 18.

23. És mikor ment volna a templom-
ba, a Papifejedelmek és a népnek Vé-
nei hozzá ménének, mikor tanítana, és

mondának: Micsoda * méltósággal cse-

lekeszed ezeket s ki adta néked e mél-

tóságot? * Márk 11, 27-33. Csel. 4, 7.

24. Felelvén pedig Jézus, monda né-

kik : Én is kérdelek titeket egy dologra,

mellyre ha megfeleltek nékem, én is

megmondom néktek, micsoda méltóság-

gal cselekeszem ezeket.

25. A János keresztsége honnét vala^,

mennybl é vagy emberektl ? Amazok
pedig magokban illyen módon okoskod-

nak vala : Ha azt mondjuk hogy menny-
bl volt, azonnal ezt mondja nékünk

:

Miért nem hittetek tehát néki?

26. Ha pedig ezt mondjuk, hogy em-
berektl volt : félünk a községtl ; mert
Jánost mindnyájan ugy tartják mint
Prófétát.

27. És felelvén Jézusnak, mondának :

Nem tudjuk. Monda nékik Jézus is : Én
sem mondom meg néktek micsoda mél-
tósággal cselekeszem ezeket.

28. Mint tetszik pedig néktek : Egy em-
bernek vala két fija; és járulván az

egyikhez, monda : Eredj elfijam, munkál-
kodjál ma az én szlmben.
29. És az felelvén monda : Nem me-

gyek: de azután meggondolván magát,
elméne.

30. És a másikhoz járulván, hasonló-

képen szóla; és az felelvén, monda:
Én elmegyek Uram! * de nem méne el.

* Ezék. 33, 31.

31. E kett közzül mellyik cselekedte

az attyának akaratját? Mondának néki:

Az els. Monda Jézus nékik: Bizony

mondom néktek, a fukarok és a parázna

asszonyok elvesznek titeket az Is-

tennek országában

:

32. Mert eljött hozzátok Keresztel Já-

nos, az igazságnak úta, és nem hivétek

néki: a fukarok és a paráznák ^ hívé-

nek néki: Ti pedig, kik ezt láttátok,

nem tértetek meg azután, hogy néki hin-

nétek. * Luk. 3, 12-14.

33. Halljatok más példabeszédet : Vala

egy gazda ember, ki * plántála szlt,
és azt gyepvel körülvevé és abban
emele sajtót és épite tornyot, és azt

munkásokra bizván, maga messze
földre méne. * zsoit. so, 9,10. Ésa. 5, 1. 2. 7.

34. És mikor a gyümölcsérésnek ideje

eljött volna, elküldé az szolgáit a

munkásokhoz, hogy a szlnek gyümöl-
csében hoznának

;

35. A munkások pedig megfogván az

szolgáit, némellyet azokban megveré-
nek, némellyet * megölének, némellyet

pedig megkövezének.
* 2 Krón. 24, 19. 21. rész 23, 34-37.

36. Ismét más rendbeli szolgákat bo-

csáta, többeket az elbbieknél, és azok-

kal is ugy cselekedének.

37. Utólszor pedig elküldé a maga fiát,

mondván : Megbecsülik az én fiamat.

38. A munkások pedig látván a Gaz-
dának fiját, mondának magok közt : Ez
az * örökös, jertek öljük meg tet, és

foglaljuk el az örökségét. *zsid. 2, i. 2-5.

39. És megfogván azt, kiveték a sz-
lbl, és megölék tet.

40. Mikor azért megjövénd a szlnek
Ura, valyon mit cselekeszik azokkal a

szlnek munkásival ?

41. És mondának néki: A gonoszokat

gonoszul elveszti, az szljét pedig

más rendbeli munkásoknak adja, kik a

szlnek gyümölcsét béadják, mikor al-

kalmatos ideje lészen.

42. Monda nékik Jézus: Soha nem ol-

vastátok é az írásokban: A melly kö-

vet az épitk * megvetettek, az lett a

szegeletnek feje. Az Úrtól lett ez, és

csudálatos dolog mi elttünk ?

* Zsolt. 118, 22. Ésa. 8. 14. 15

43. Annakokáért mondom néktek, hogy
elvétetik tletek az Istennek országa^ és

adatik a Po^awí/népnek, hogy annak
gyümölcsét teremje.

44. És a ki esik * erre a kre, megró-
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mol; akire pedig felül f eséndik, el-

rontja azt. * Ésa. 8, 15. f Dán. 2, 34.

45. És mikor hallották volna a Papi-

fejedelmek és Farizeusok az ö példabe-

szédit, megérték bogy ö rólok mondotta
volna

;^

46. És mikor akarnák Ötet megfogni,

megfélemlének a községtl : mert ugy
tartják vala tet, mint * Prófétát.

* Ján. 7, 40. 41.

22. RÉSZ.

Menyegznek példája: Pogányok hivataljok : kérdések
a Császár adójáról, halottak feltámadásokról, nagyobb

parancsolatról : ki Fija a Krisztus.

Es felelvén Jézus, ismét szóla nékik

példabeszédek által, mondván:
2. Hasonlatos a mennyeknek országa

a Királyhoz ;* ki az fijáuak memiyeg-
zöi lakodalmat szerze.

* Luk. 14, 16-24. Jel. 19, 7-9.

3. És elküldé az Ö szolgáit, hogy el-

hívnák azokat, kik alakodalomba hiva-

talosok valának; de nem akaránakeljöni.

4. Ismét elkülde más szolgákat, mond-
ván: Mondjátok meg a hivatalosoknak:

Imé az én ebédemet * elkészítettem, az

én tulkaim és madaraim megölettettek,

és mindenek készek; jertek el a lako-

dalomba. * Péld. 9, 1-5.

5. Amazok pedig magokat vonogatván,

némelly közzülök az jószágába méne,
némelly az kereskedésére

;

6. A többi pedig megfogván az szol-

gáit, bosszúsággal illeték és megöl ék
ket.

7. A Király pedig mikor ezt hallotta

volna, megharaguvék, és az hadát el-

küldvén, elveszté a gyilkosokat, és azok-

nak városokat felgyujtá.

8. Akkor monda az szolgáinak: A
lakodalom ugyan megkészíttetett ; de a

kik hivatalosok valának, nem * voltak

méltók. * vers .S. 5. 6.

9. Menjetek el azért az utaknak fejeire:

és valakiket találtok, hívjátok bé a la-

kodalomba.

10. Es kimenvén a szolgák az utakra

mindeneket bégyíijtének, valakiket ta-

lálának, jókat és gonoszokat elegy, és

bételék a lakodalmas ház vendégekkel.

11 . És bémenvén a Király, hogy meg-
tekintené a vendégeket, láta ott egy em-
bert, kinek nem vala menyegzi ruhája.

12. És monda néki: Barátom! mimó-

don jöttél ide, holott nincsen menyegzi
ruhád ? és az megnémula.
13. Akkor monda a Király a szolgák- '

nak: Ennek kezeit és lábait megkötöz-
vén, vigyétek el innen, és vessétek a

küls setétségre ;
* ott lészen sirás és

fogoknak csikorgatások. * rész 8, 12.

14. Mert sokan vágynak a hivatalosok

de * kevesen a választottak. rész 20, le.

15. Akkor a Farizeusok elmenvén, ta-

nácsot tártának, hogy * megfognák tet
az beszédében.

16. Azért küldék hozzá az tanitvá-
nyikat a Héródes szolgáival, kik igy

szólának: Mester ! tudjuk hogy te igaz

vagy, és az Istennek útát igazán tanitod,

és hogy senkivel nem gondolsz, mivel-

hogy az embereknek személyekre nem
nézsz.

j

17. Mond meg azért nékünk mint tet-

szik néked : Kell é a Császárnak adót

fizetnünk, vagy nem?

18. És megesmérvén Jézus az álnok-

ságokat, monda: Mit kisértgettek enge-

met, képmutatók?

19. Mulassatok nékem egy adópénzt.

És k mutatának néki egy pénzt.

20. És monda nékik: Kié ez a kép, és

a felibe való irás ?

21. Mondának néki: A Császáré. Ak-
kor monda nékik : Adjátok meg azért,

a mi a Császáré f, a Császárnak, és

a mi Istené, Istennek.
* Márk 12, 12-17. Luk. 20, 20-25. f Róm. 13, 7.

22. Mikor azért ezí hallották volna, el-

csudálkozának: és elhagyván tet, el-

menének.

23. Ugyanazon a napon ménének
hozzá a Sadduczeusok, * kik a feltáma-

dást tagadják és kérdést tnek néki.

* Márk 12, 18—27. Luk. 20, 27—39. Csel. 23, 8.

24. Ezt mondván : Mester ! Mózes ezt

parancsolta : Hogyha valaki meghalánd
magzatok nélkül, annak attyafia * elve-

gye az feleségét mint sógorasszonyt és

az omegholt attyafiának magot támasszon.
* 4 Mdz. 25, 5. 6.

25. Voltak pedig mi nálunk hét atya-

fiak; és az els feleséget vévén magá-
nak, meghala; és mivelhogy nem valá-

nak magzatai, az feleségét hagyta az

attyafiára.

26. Hasonlóképen a második és har- jd|

madik is, mind hetediglen. Il
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27. Utolszor pedig az asszony is meg-
hala.

28. A feltim^áú^snah idején azért mely-

lyiké lészen az asszony ? mert az,

mind a hétnek felesége volt.

29. És felelvén Jézus, monda nékik:

Tévelygetek, mivelhogy nem tudjátok az

írásokat, sem az Istennek hatalmát

:

30. Mert a feltámadásnak idején fele-

séget nem vésznek, sem házaságra nem
adatnak, hanem ollyanok lésznek mint

az Istennek Angyalai mennyben.

31. A halottaknak feltámadások fell

pedig nem olvastátok é a mit Isten mon-
dott néktek, illyen módon

:

32. Én vagyok * Ábrahámnak Istene,

és Izsáknak Istene, és Jákóbnak Istene

:

Az Isten pedig nem holtaknak, hanem
élknek Istenek. * 2 móz. 3, e.

33. És mikor ezt hallotta volna a so-

kaság, elcsudálkozék az tudományán.

34. A Farizeusok pedig, mikor hallot-

ták volna, hogy Jézus * bédugta volna

szájokat a Sadduczeusoknak, egybegyü-

lének. *Márk 12, 28.

35. És megkérdé tet közzülök egy

Törvénytudó, kisértvén tet, és mondván:

36. Mester! mellyik a nagy parancso-

lat a törvényben?

37. Jézus pedig monda néki: Szeres-

sed* ate Uradat Istenedet teljes szived-

bl, teljes lelkedbl, és teljes elmédbl.
*5 Móz. 6, 5.

38. Ez az els és nagy parancsolat:

39. A második pedig hasonlatos ehez:

Szeressed * felebarátodat, mint te ma-
gadat. * 3 Móz. 19, 18.

40. E két parancsolatoktól függ az

egész törvény és a Próféták írások.

41. Mikor pedig a Farizeusok egybe-

gyltek volna, kérdé ket Jézus,

42. Ezt mondván : Mi tetszik néktek

ama Krisztus fell, ki fija? Mondának
néki: Dávidé.

43. Monda nékik Jézus : Mint vagyon
tehát, hogy Dávid a Szent Lélek által

tet Urának hivja, ezt mondván :

*Márk 12,35—37. Luk. 20, 41.

44. Monda az Úr*az én Uramnak : ülj

az én jobbkezem fell, miglen vetem a

te ellenségidet a te lábaid alá zsámolyúl.
* Zsolt. 110, 1. Zsid. 1, 13.

45. Ha azért Dávid nevezi tet Urának,
mimódon fija?

46. És senki semmit nem felelhet vala

néki, sem pedig az naptól fogva senki

tet többé semmirl nem meré megkér-
deni.

23. RÉSZ.

A Farizeusoknak tudományok ; életek, jajjok, és az öl-

dökl Jerusalem leíratik.

Akkor Jézus szóla a sokaságnak, és az

tanítványinak.

2. Mondván : A Mózes * székiben ül-

nek az írástudók és a Farizeusok.
* Neh. 8, 4.

3. Mindeneket azért, mellyeket néktek

parancsolnak, hogy megtartsátok, meg-
tartsátok és megcselekedjétek : de az

cselekedetik szerint ne cselekedjetek

:

mert k mondják, de nem tartják meg.

4. Mert k nehéz és elhordozhatatlan

terheket * kötöznek egybe, és azokat

vetik az embereknek hátokra; de k azo-

kat csak ujjakkal sem akarják illetni.

* Luk. 11, 46. Csel. 15, 10.

5. Minden cselekedeteiket pedig csak

azért cselekeszik, hogy az emberektl
láttassanak : mert megszélesítik az

homlokokon való * filaktériumokat, és

köntösöknek f prémjeit meghosszab-

bítják. * 5 Mz. 6, 8. t 4 Móz. 15, 38. 39.

6. És a lakodalmakban a f helyet

szeretik, és a gyülekezetekben az * ell-

ülést.

7. És a piaczokon való köszöntetése-

ket, és hogy az emberek igy nevezzék :

Mester, Mester! * Márk 12, 33. 39. Luk. 11, 43.

8. Ti pedig ne hivattassatok Meste-

reknek : mert egy a ti Mestertek, a

Krisztus; ti pedig mindnyájan atyafiak

vagytok.

9. És senkit e földön Atyátoknak ne

nevezzetek: mert egy a ti * Atyátok,

a ki mennyben vagyon. * Mai. 1, e.

10. Ne hivattassatok Doktoroknak is:

mert egy a ti * Doktorotok a Krisztus.
* Ésa. 55, 4.

11. Hanem a ki kztek * legnagyobb,

legyen ti szolgátok. * rész 20, 26

12. Valaki pedig magát * felmagasz-

talja, megaláztatik : és a ki magát meg-
alázza, felmagasztaltatik. * 1 Pét. 5, 5.

13. De jaj néktek képmutató írástu-

dók * és Farizeusok: mert a mennyeknek
országát bézárjátok az emberek eltt

;

mert ti nem mentek bé, és a kik bé

akarnának menni, azokat is nem bo-

csátjátok. * Luk. 11, 52.

14. Jaj néktek képmutató * írástudók
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és Farizeusok : mert a szegény özve-

gyeknek házokat megemésztitek hosszú

könj^örgésnek szine alatt, annakokáért

súlyosabb lészen a ti büntetéstek.
* Luk. 20, 47.

15. Jaj néktek képmutató Írástudók és

Farizeusok : mert mind a tengert, mind
a földet elkerülitek, hogy Pogán^^ból

Zsidót tégyetek, és mikor Zsidóvá lejénd,

azt a gyehenának íijává teszitek, két-

szerte inkább hogynem mint ti volnátok.

16. Jaj néktek vak vezérek : kik azt

mondjátok : Valaki esküszik a templom-
ra, semmi * az ; valaki pedig esküszik a

templomnak aranyára, bnös az,

* rész 5, 34. 35-

17. Bolondok és vakok: mert mellyik

nagyobb, az arany é vagy a templom,
melly^ szenté teszi az aranyat ?

18. És valaki esküszik az oltárra sem-
mi az ; de valaki esküszik az oltárra

tett ajándékra, bnös az.

19. Bolondok és vakok: mert mellyik

nagyobb, az ajándék é vagy az * oltár,

melly megszenteli az ajándékot ?

* 2 Móz. 29,37-

20. A ki azért esküszik az oltárra, arra

is esküszik, és mind azokra, mellyek az

oltáron vágynak.

21. Es a ki esküszik a templomra,

naind arra esküszik, mind pedig arra, a

ki a templombm ^ lakozik. * i Kir. 8, 13.

22. És a ki esküszik az égre, esküszik

az istennek királyiszékire, és arra a ki

abban ül.

23. Jaj néktek képmutató írástudók és

Farizeusok : mert megdézmáljátok * a

méntát, a kaprot, a köményt, és el-

hagyjátok, a mi a törvényben í6 dolog

volna, az Ítéletet, az irgalmasságot és a

tökéletességet, ezeketkellene cselekedni,

amazokat is el nem kellene hagyni.
* Luk. 11, 42. 18, 12.

24. Vak vezérek, kik megszritek a

szúnyogot, a tevét pedig elnyelitek.

25. Jaj néktek képmutató írástudók és

Farizeusok: mert megtisztítjátok * a

pohárnak és a tálnak küls részét, beló'l

pedig azok rakvák ragadománnyal és

mértékletlenséggel.

26. Vak Farizeé, tisztítsd meg elször

a mi bell vagyon a pohárban és a

tálban, hogy a mi kivül vagyon az is

tiszta legyen. * Luk. 11, 39-41.

27. Jaj néktek képmutató írástudók

és Farizeusok: mert szinte hasonlato-

sok vagytok a megfej érittetett * kopor-

sókhoz, mellyek kivül ugyan szépeknek

tetszenek; bell pedig rakvák holtaknak

tetemeivel, és minden undoksággal.

28. Ezenképen ti is kivül ugyan látta-

tok az embereknek igazaknak : de bell
rakvák vagytok képmutatással és min-

den Isten törvénye ellen való bnnel.
* Luk. 11, 44.

29. Jaj néktek képmutató írástudók és

Farizeusok : mivelhogy * építitek a

Prófétáknak koporsóikat, és az igazak-

nak temetések helyét ékesgetitek.

BO. És ezt mondjátok: Ha mi atyá-

inknak idejekben éltünk volna, nem let-

tünk volna nékik társaik a Prófétáknak

öletésekben.

31. Azért ti magatok ellen bizonyságot

tésztek, hogy ti fijai vagytok azoknak,

kik megölték a Prófétákat.

32. Ti is töltsétek bé a ti atyáitoknak

mértékeket. * Luk. 11, 47-49.

33. Kigyók, * mérges kígyóknak nem-
zetségei, mimódon távoztathatjátok el a

gyehennának büntetését? * rész 3, 7.

34. Azokáért imé én bocsátok ti hozzá-

tok Prófétákat és Bölcseket és írástudó-

kat, és azok közzül némellyeket meg-
öltök és megfeszítetek; és azok közzül

némellyeket megostoroztok a ti zsina-

gógáitokban, és kergettek egyik város-

ból a másikba.

35. Hogy szálljon ti reátok minden

igaz vér, melly kiontatott e földön, az

igaz Ábelnek * vérétl fogva mind a Za-

kariásnak, f Barakiás fijának véréig, kit

megöltetek a templom között és az ol-

tár között. * 1 Moz. 4, 8. t 2 Krón. 24, 21.

36. Bizony mondom néktek, hogy mind

ezek reá következnek e nemzetségre.

37. Jérusálem ! Jérusálem ! ki megö-

löd a Prófétákat, és megkövezed azokat,

kik te hozzád bocsáttatnak, mennyiszer

akartam * egybegyjteni a te fiaidat,

miképen a tyúk az fijait egybegyjti

szárnyai alá ; és nem akartátok ?

* Luk. 13, 34—35.

38. Imé azért a ti házatok * puszta lé-

szen ;
* Zsolt. 69, 26.

39. Mert mondom néktek, hogy ez id-

tl fogva nem láttok engemet, mígnem
ezt mondjátok: Áldott a kijött az niak

nevében.
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24. RÉSZ.
Jerusalem utolsó veszedelmének és a Világ végéaek

jelei.

És kimenvén Jézus a templomból akar

vala elmenni : és járulának hozzá az

tanítványai, hogy mutogatnák a tem-

plom * épületit. * Márk 13, 1. 2. Luk. 21, 5. 6.

2. Jézus pedig monda nékik : Nem
látjátok é mind ezeket? Bizony mondom
néktek : Nem marad ebben egy k* más
kövön, melly el nem romlana.

* Dán. 9, 26. Mik. 3, 12.

3. És mikor az Olajfáknak hegyén ül-

ne, ménének magánosan hozzá az

tanítványai, és mondának : Uram! mond
meg nékünk mikor lésznek ezek, és mi-

csoda jele lészen a te eljövetelednek és

e világ végének ?

4. És felelvén Jézus monda nékik

:

Meglássátok hogy valaki titeket * el ne

hitessen ;
* 2 Thess. 2, 3.

5. Mert sokan fognak eljöni az én ne-

vemben, kik ezt mondják : Én vagyok a

Krisztus, és sokakat elhitetnek.

6. Következik ez is, hogy halljatok

hadakozásokat, és hadakozásoknak hí-

reit, meglássátok, hogy meg ne hábo-

rodjatok : mert szükség mind ezeknek

meglenniek, de még akkor nem lészen

vége.

7. Mert támad egyik nemzetség a má-
sikra, egyik ország a másikra ; és lész-

nek éhségek, döghalálok és földindulá-

sok minden helyeken.

8. Mind ezek pedig csak kezdeti lész-

nek a sok nyomorúságoknak.
9. Akkor megnyomorítanak* titeket és

megölnek ; és gylölségesek lésztek

minden népek eltt az én nevemért.
*Márk 13, 9- Ján.16,2.

10. És akkor sokan megbotránkoznak,
és egyik a másikat elárulja és egyik a

másikat gylöli.

11. És sok* hamis Próféták támadnak,
kik sokakat elhitetnek. * Márk 13, e, 2 Pét. 2, 1.

12. És mivelhogy a bün igen megso-
kasodik, az attyafiui szeretet is igen

meghidegedik sokakban.

13. De a ki végig* megmarad, az id-

VeZÜl. * Jel. 2, 10. 16.

14. És prédikáltatik az Isten országá-

nak Ev^angyélioma az * egész földön,

hogy az minden Pogányoknak bizony-

ságul legyen, és ezek után elj Jérusá-
lemnek vége. * Rom. 15, is.

31

15. Mikor azért látándjátok ama pusz-

tító utálatosságot, melly a szent helyen

fog állani, melly megmondatott* Dániel

Prófétától: (a ki olvassa, jól gondol-

kodjék róla.) *Dán. 9,27.

16. Akkor a kik Júdeában * lésznek,

fussanak a hegyekre.

17. A ki felsházában lészen^ne száll-

jon alá, hogy valamit házából kivigyen,

18. És a ki a mezn lészen, ne térjen

haza, hogy az ruháit elvigye.

19. Jaj pedig a terhes asszonyoknak,

és a szoptatóknak azokon a napokon.

20. Imádkozzatok pedig, hogy télben

ne legyen futástok, se Szombatnapon

;

* Márk 13, 14-20.

21. Mert lészen akkor nagy * nyomo-
rúság, minémü nem volt e világ kezde-

titl fogva ez ideig, ezután is nem lé-

szen. * Luk. 19, 43. 44. 21, 24.

22. És ha azok a napok meg nem rö-

vidíttettek volna, mindenestl fogva el-

veszne minden ember, de a választottak-

ért megrövidíttetnek a nyomorúságnak
napjai.

23. Akkor ha valaki ezt mondja nék-

tek : Imé itt vagyon * a Krisztus, vagy

amott ; ne hidjétek :
* Mark 13, 31.

24. Mert hamis * Krisztusok és hamis
Próféták támadnak, és nagy jeleket és

csudákat tésznek, úgyannyira hogy el-

hitessék, ha lehetne, a választottakat is.

* 2 Tliess. 2, 9. 10.

25. Imé eleve * megmondottam nék-

tek. * Márk 13, 22. 23.

26. Azért ha ezt mondándják néktek

:

Imé * a pusztában vagyon ; ne menje-

tek ki. Imé e rejtekházakban ; ne hid-

jétek
;

27. Mert miként a villámás kij nap-

keletrl, és megtetszik napnyugotra is,

ugy lészen az ember Fijának eljöve-

tele is. * Luk. 17, 23-25.

28. Mert valahol lejénd * a dög, oda
gylnek a saskeselyük. *Luk. 17, 37.

29. Mindjárt pedig azoknak a napok-
nak nyomorúságok után a * nap meg-
homályosodik, és a hold nem fénylik, a

csillagok lehullanak az égrl, és az

egeknek hatalmasságai megháborodnak.
* Luk. 21, 25.

30. Akkor megtetszik az ember Fijá-

nak jele az égben, és akkor a földnek

minden nemzetségei sírnak, és meglát-
ják * az embernek fiját eljni az égnek
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felhiben, nagy hatalommal és dicso-

séggeL * Jel. 1,7.

31. És 0 elküldi az ö Angyalit trom-
bitának * hatalmas szavával, és az ö

választottit egybegyjtik a négy szelek-

rl, az egeknek egyik végektl fogva a

másik végekig. * l Kor. 15, 52. 1 Thess. 4, 16.

32. Afigefáról pedig vegyetek példát:

mikor az ága gyenge és levelezik;

tudjátok hogy közel vagyon a nyár.

33. Azonképen ti is mikor mind ezeket

látándjátok, tudjátok hogy közel vagyon
a Krisztus, és csak az ajtó * eltt.

* Jak. 5, 9.

34. Bizony mondom néktek, hogy el

nem múlik e mostani egy nemzet, míg-
nem mind ezek meglésznek.

35. Az ég és a föld * elmúlnak, de az

én beszédim semmiképen el nem múl-
nak. * 2 Pót. 3, 10.

36. Ama napot pedig és órát senki

nem* tudja, még amennyei Angyalok is;

hanem csak az én Atyám egyedül.
* Márk 13, 32.

37. Minémü vala pedig Noénak* ideje,

ollyan lészen az ember Fijának eljöve-

telének is ideje; * i móz. 6, 5-7. 7, 7.

38. Mert mint az özönviz eltt való

napokban, esznek * és isznak vala, há-

zasodnak^ és házasítják vala leányikat

mind a napig, melly nap béméne Noé
a bárkába. * Luk. 17, 26. 27.

39. És nem tudhatták meg az özönvi-

zet, mignem eljött volna, és mindeneket
eltörlött volna : ugy lészen az ember
Fijának eljövetele is.

40. Akkor ketten lésznek a mezn : az

egyik elragadtatik, * a másik elhagyatik.

*Luk. 17, 34-36.

41. Két rl asszonyok lésznek a ma-
lomban ; az egyik elragadtatik, a másik
elhagyatik.

42. Vigyázzatok * azért : mert nem
tudjátok melly órában j el a ti Uratok.

* Márk. 13, 33. Luk. 21. 36.

43. Azt pedig megtudjátok, hogyha a

háznak gazdája megtudhatná, az éjsza-

kának mellyik részén j el a lopó ;
* vi-

gyázna, és nem hagyná megásni az

házát. * Luk. 12, 39. 2 Pét. 3, 10. 11. Jel. 16, 15.

44. Azért ti is legyetek készek ; mert

a melly órában nem gondolnátok, ab-

ban j el az embernek Fija.

45. Kicsoda azért hiv*és bölcs szolga,

kit az Ura gondviselvé tett az ház-

népén, hogy azoknak eledelt adjon al-

kalmatos idben.
* rész 25, 21. Luk. 12, 42. Zbid. 3, 5.

46. Bolgog szolga az, kit az Ura ta-

lál az tiszti szerint cselekedni, mikor
haza jövénd.

47. Bizony mondom néktek, hogy min-
den jószágán gondviselvé tészi azt.

48. Hogyha pedig ama gonosz szolga

ezt gondolándja az szivében : Elha-
lasztja még az én Uram a hazajövetelt:

49. És kezdéndi verni az szolgatár-

sait, és a részegesekkel kezd enni és inni

;

50. Megj annak a szolgának Ura, amely
napon nem várja, és a mely órában nem
gondolja.

51. És elszakasztja azt, és a képmu-
tató szolgák közzé * számlálja ; ott lé-

szen sirás és fogcsikorgatás.

* Luk. 12, 42—46. réaz 25, 30.

25. EÉSZ.

A tiz szüzekrl : a szolgáknak kiadott talentomokról és
az utolsö Ítéletrl.

Akkor hasonló lészen a mennyeknek
országa a tiz szüzekhez, kik az lám-
pásokat kezekbe vévén, a vlegénynek
eleibe ménének

;

2. Az öte pedig eszes vala, az öte bo-

lond.

3. A kik bolondok valának, mikor az

lámpásokat kezekbe vevék, nem vivé-

nek olajt magokkal

;

4. Az eszesek pedig vittek vala olajt, az

edényekben, az lámpásokkal egybe.

5. Mikor pedig a vlegény késnék,

elszunnyadának mindnyájan és elalu-

vának.

6. Éjfélkor pedig kiáltás ln : Ihol j
a vlegény, menjetek ki eleibe!

7. Akkor felkelének mind azok a szü-

zek, és elkésziték az lámpásokat.

8. A bolond szüzek pedig mondának
az eszeseknek: Adjatok nékünk a ti

olajotokból : mert a mi lámpásink el-

alusznak.

9. Feleiének pedig amaz eszesek mond-
ván: Nem adunk: mert netalán nékünk

és néktek nem lészen elég : Menjetek el

inkább azokhoz, a kik árulják az olajt,

és vegyetek magatoknak.

10. És mikor mennének venni, eljve

a vlegény ; és a kik készek valának,

bémenének vele a lakodalomba ; és

bezáraték * az ajtó. Luk. 13, 25.

11. Azután eljövének a több szüzek is
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kik ezt mondják vala: Uram! Uram!
nyisd meg nékünk.

12. 0 pedig felelvén, monda: Bizony

mondom néktek, nem esmérlek titeket.

13. Vigyázzatok azért :
* mert nem

tudjátok sem a napját, sem az óráját,

mellyen az embernek Fija elj.

*rész 24, 42. Jel. 16, 15.

14. Mert szinte ^igy vagyon, mint mi-
kor valamelly ember messze földre akar-

ván menni^ elöszólitá az szolgáit, és

minden * pénzét kezekbe adá.
* Márk 13, 34. Luk. 19, 12—26.

15. Egynek adaöt talentomot, másnak
kettt, harmadiknak pedig egyet, min-
deniknek a kereskedésben való értelme

szerint: és azonnal elméne messze földre.

16. És elmenvén, a ki öt talentomot

vett vala, kereskedék azokkal, és nyere
más öt talentomot.

17. Azonképen, aki két talentomoi\QÍi

vala, nyere az is más két talentomot

18. A ki pedig egy talentomot vett

vala, elmenvén elásá azt a földbe, és

elrejté az ö Urának pénzét.

19. Sok id muIva pedig megjve a

szolgáknak Urok, és számot vete azok-
kal.

20. Akkor eljvén a ki öt talentomot
vett vala, hoza más öt talentomot, ezt

mondván : Uram ! nékem öt talentomot
adtál volt, imé más öt talentomot nyer-
tem azokon.

21. Monda pedig néki az ö Ura: Jól

vagyon jámbor és hiv szolgám, kevesen
voltál hiv, sokra bizlak ezután : menj bé
a te Uradnak örömébe.

22. Eljvén az is, aki két talentomot
vett vala, monda : Uram ! két talento-

mot adtál vala nékem, imé két talento-

mot nyertem azokon.

23. Es monda néki az Ura; Jól va-

gyon ió és hiv szolgám : kevesen voltál

hiv, sokra bizlak ezután : menj bé a te

Uradnak örömébe.

24. Eljvén az is, a ki egy talento-

mot vett vala, monda : Uram ! tudtam
hogy kegyetlen ember vagy te, ki ott is

aratsz, a hol nem vetettél, és a hol

nem vetettél ott is takarsz.

25. Azért félvén tled, elmentem és

elástam a te talentomodat a földbe

;

ihon a te pénzed megvagyon.
26. Felelvén pedig az Ura, monda

néki : Gonosz és rest szolga, tudtad

33

hogy ott is aratok, ahol nem vetettem
;

és ott is takarok, a hol nem vetettem!

27. Kellett volna azért az én pénzemet
a pénzváltóknak adnod, és én megjvén
nyerességgel vettem volna el az én pén-

zemet,

28. Vegyétek el azért tle az e^í/ ta-

lentomot, és adjátok annak, a kinek tiz

talentoma vagyon.

29. Mert mindennek, a kinek * vagyon,

adatik, és megszaporíttatik, a kinek pe-

dig nincs, a mije vagyon is, elvétetik

tle. ^
* Luk. 8, 18.

30. És a haszontalan szolgát vessétek

a küls sötétségre ; ott lészen * sirás és

fogaknak csikorgatások. * rész 8, 12.

31. Mikor pedig eljövend az ember-

nek Fija az dicsségével * és mind a

szent Angyalok vele, akkor ül az

dicsségének királyiszékiben.

Thess.4, 16. 17.

32. És gyjtetnek eleibe minden né-

pek, és elválasztja ket * egjanástól,

mint a pásztor elválasztja a juhokat a

kecskéktl. * 2 Kor. 5, 10.

33. És állatja a juhokat jobbkeze fe-

ll, a kecskéket pedig a balkeze fell.

34. Akkor ezt mondja a Király azok-

nak, kik az jobbkeze fell lesznek :

Jertek el én Atyámnak áldottai, bírjá-

tok az országot, melly megkészíttetett

néktek e világ íundamentomának fel-

vettetése eltt

:

35. Mert éheztem, és ennem * adtatok

;

szomjúhoztam, és innom adtatok; úton-

járó voltam és béfogadtatok engemet.

36. Mezítelen voltam^ és megruházta-

tok engemet : beteg voltam, és meglá-

togattatok engemet : fogoly voltam és

én hozzám jöttetek. * Ezék. is, 5-9.

37. Akkor felelnek néki az igazak, ezt

mondván : Uram ! mikor láttuk, hogy
éheztél volna, és tápláltunk volna tége-

det ? vagy hogy szomjúhoztál volna és

innod adtunk volna.

38. Mikor láttuk pedig hogy utonjáró

voltál volna, és házunkba fogadtunk vol-

na tégedet ? vagy hogy mezítelen voltál

volna, és megruháztunk volna ?

39. Vagy mikor láttunk téged betegen,

vagy tömlöczben, hogy te hozzád men-
tünk volna ?

40. És felelvén a Király, ezt mondja
nékik : Bizony mondom néktek, a mit

cselekedtetek eggyel ez én kicsiny atyám-

C
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fiai közzül, én * magammal cselekedté-

tek. *Péld. 19,17.

41. Akkor szól azoknak is, kik az o

balkeze fell lesznek illyen módon: Át-

koztak, menjetek el tlem az örök tzre,

melly készíttetett az Ördögnek és az

0 Angyalainak

:

42. Mert éheztem, és nem * adtatok

ennem; szomjúhoztam, és nem adtatok

innom.

43. Útonjáró voltam, és nem fogadta-

tok bé engemet : mezítelen voltam^ és

meg nem ruháztatok engemet: beteg

voltam, iom\'6Q.T?om voltam, és meg nem
látogattatok engemet.

44. Akkor azok is felelnek néki, ezt

mondván : Uram ! mikor láttunk téged

éhezni, vagy szomjúhozni, vagy úton

járni, vagy mezítelenen, vagy betegen,

vagy a tömlöczben, és nem szolgáltunk

volna néked ?

45. Akkor felel nékik, ezt mondván

:

Bizony mondom néktek, mivelhogy eze-

ket nem mivéltétek eggyel ez én kicsi-

nyeim közzül, én velem nem miveltétek.

46. És elmennek ezek az örök gyötre-

lemre; * az igaza,k pedig az örök életre.

* Dán. 12, 2. Ján, 5, 28. 29.

26. RÉSZ.
, A Krisztus .szenvedései eltt lett dolgok.

Es mikor mind ezeket a beszédeket

elvégezte volna Jézus, monda az ta-

nítványinak :

2. Tudjátok, hogy két nap elmúlva a

Hiisvétnak * innepe lészen, és az ember-

nek Fija elárultatik f hogy megfeszít-

tessék. * Márk 14, 1. f Luk 22, 1. 2.

3. Akkor egybegyülének a * Papiíeje-

delmek, az írástudók és a népnek Vénei

a Fpapnak házába, ki Kajafásnak mon-
datik Vala. * Zsolt. 2, 2. Ján. 11, 47-50.

4. És egyenlképen tanácsot tártának,

hogy Jézust álnoksággal megfognák és

megölnék.

5. De ezt mondják vala : Ne miveljük

azinnepen, hogy a nép között ne legyen

támadás.

6. És mikor Jézus volna Bethániában

a poklos Simon * házában.
* Márk 14, 3—9. Ján. 11, 1.2.

7. Ment vala hozzá egy asszony,

kinél vala drága kenetnek alabástrom-

ból csínált szelenczéje, és töltötte vala

az fejére, mikor az asztalhoz leült

volna.

8. Azt látván pedig az * tanítványai,

megharagvának, ezt mondván; Mire való
ez a haszontalan tékozlás ? * Ján. 12, 3-6.

9. Mert eladhatták volna nagy áron e

kenetet és adhatták volna a szegények-
nek.

10. Mikor pedig ezt eszébe vette volna
Jézus, monda nékik; Miért háborgatjá-
tok ez asszonyt ? mert jó cselekedetet

cselekedett én velem

;

11. Mert a szegények * mindenkor
lésznek veletek ; de én nem mindenkor
lészek veletek. * móz. 15, 11.

12. Mert hogy ez e kenetet töltötte az

én testemre, az én temetésemre nézve
mivelte.

13. Bizony mondom néktek, valahol ez

egész világon prédikáltatik az Evangyé-
liom, a mit ez én velem cselekedék, az

is hirdettetik, az emlékezetiért.

14. Akkor elmenvén egy a tizenkét ta-

nítványok közzül, ki mondatik vala Is-

káriótes Júdásnak, a Papifejedelmekhez,

15. Monda nékik: Mit akartok * nékem
adni, és én tet néktek kezetekbe adom ?

Ok pedig rendelének néki harmincz
emstpénzt. * Zak. 11, 12. Márk 40, 10. 11.

16. Az idtl fogva keres vala alkal-

matosságot Júdás, hogy tet elárulná.

17. A pogácsás innepnek pedig els
napján ménének a tanítványok Jézus-
hoz, ezt mondván néki; Hol akarod
hogy * megkészitsük néked ételedre a

Husvétibárányt?

18. 0 pedig monda : Menjetek el a vá-

rosba egy emberhez, és ezt mondjátok
néki ; A mester ezt mondja : Az én

idm közel vag5^on ; te nálad eszem me
a Husvétibárányt az én tanitványimmal.

19. És aképen cselekedének a tanít-

ványok, a mint megparancsolta vala

nékik Jézus ; és megkésziték a Husvé-
tibárányt.

20. És mikor estve volna, letelepedék

a tizenkét tan{tványok\dü\.
'* Márk 14, 12-17. Luk. 22,7—14.

21. És mikor ennének, monda; Bizony

mondom néktek, ti közzületek egy elá-

rul engemet.

22. Es felette igen megszomorodván,

kezdék egyenként néki mondani : Én
vagyok- é az. Uram?
28, Ö pedig felelvén mondá; A ki

velem együtt mártja kezét a tálba, az

árul el engemet.
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24. Az embernek Fija jó lehet elme-

gyen, a mint meg vagyon írva felle

;

de jaj annak az embernek, á ki által az

embernek Fija elárultatik; jobb volt

volna annak az embernek, ha nem szü-

letett volna.

25. Felelvén pedig Júdás, a ki tet el

akarja vala árulni, monda: En vagyok-é

az, Mester? Monda néki: Te mondád.
26. És mikor ennének, vevé Jézus * a

kenyeret, és mikor hálákat adott volna

megszegé, és adá az o tanítványinak, s

monda : Vegyétek, egyétek, ez az én tes-

tem.

27. És mikor a pohárt vette volna és

hálákat adott volna, adá nékik, mond-
ván: Igyatok ebbl mindnyájan

;

28. Mert ez én vérem, melly uj Testa-

mentomnak vére
;
melly sokaknak b-

nök bocsánatj ára kiontatik.

29. Mondom pedig néktek, hogy nem
iszom ez idtl fogva e szltkének
gyümölcsében^, mind a napig, mellyen

ii veletek ujat iszom az én Atyám or-

szágában. * Márk 14, 22. Lnk. 22, 15-20.

30.És mikor dicséretet éneklettek voln a,

kimenének az Olajfáknak hegyére.

31. Akkor monda nékik Jézus: Mind-
nyájan ti ez éjszaka * megbotránkoztok
én bennem : mert meg vagyon irva

:

Megverem a f pásztort, és elszéledez-

nek a nyájnak juhai. *Márk u, 27.t zak. 13, 7.

32. Minekutánna pedig feltámadandok^

elveszlek * titeket Galileában.
* Márk 14, 28. 16, 7.

33. Felelvén pedig Péter, monda néki

:

Ha mindnyájan megbotránkoznak is te

benned, én soha meg nem botránkozom
34. Monda néki Jézus : Bizony mon-
dom néked, ez éjszakán minekeltte a

kakas szólna, * háromszor megtagadsz
engemet. * Jan. 13, 38.

35. Monda néki Péter: Ha meg kell

is veled halnom, meg nem tagadlak té-

ged! Hasonlatosképen szólának a többi

tanítványok is.

36. Akkor méne Jézus vélek a faluba,

melly''Gethsemánénak hivatik, és monda
a tanítványoknak: Üljetek le itt addig,

mig elmegyek, és amott imádkozom.
* Luk. 22, 39. Ján. 18, 1.

37. Es maga mellé vévén Pétert és

Zebedeusnak két fijait, szomorkodni
kezde, és felette igen gyötrdni.
38. Akkor monda nékik Jézus : Min-

35

denfell szomorú az én lelkem halálig

!

maradjatok itt, és vigyázzatok én velem.

39. És egy kevéssé elmenvén, arczczal

leesék, * könyörögvén és ezt mondván

:

Én atyám ! ha lehetséges, múljék el e

pohár én tlem : mindazáltal nem ugy

legyen mint én akarom, hanem a mint

te. *Zsid. 5, 7.

40. Akkor méne a tanitván3^okhoz, és

találá ket aluva, és monda Péternek

:

így nem vigyázhattatok-é én velem egy

óráig?

41. Vigyázzatok * és imádkozzatok,

hogy kísértetbe ne essetek: meri jólle-

het a lélek kész, de a test erteleu.
* Márk 13, 33. 37.

42. Ismét elméne másodszor is, és kö-

nyörg, mondván : En Atyám ! ha el

nem mulhatik én tlem e pohár, hogy
meg ne innám azt, legyen a te akaratod.

43. És mikor megtért volna, találá

ket ismét aluva : mert az szemeik

megnehezedtek vala.

44. És nékik békét hagyván, ismét el-

méne, és imádkozék harmadszor is azon

beszéddel szólván.

45. Akkor méne az tanitványihoz és

monda nékik : Aludjatok immár és nyu-

godjatok: Imé elközelget az * óra, és az

embernek Fija adatik a bnösöknek ke-

zekbe. * Luk . 18,31-33.

46. Keljetek fel, menjünk el: Imé el-

közelget, a ki engemet elárul.

47. És mikor ezeket szólaná, iméMú-
dás, egy a tizenkett közzül eljve, és

vele együtt sok nép fegyverekkel és fus-

télyokkal, kik a Papifejedelmektl, és

a népnek Véneitl hocsáttattah vala.

* Márk 14. 43.

48. A ki pedig tet elárulta * vala,

adott nékik jelt, ezt mondván : Valakit

én megcsókolandok, az n Jézus^ megtart-

sátok azt. * vers 14, 15.

49. Annakokáért mihelj^t Jézushoz ju-

tott volna, monda néki: Egészséggel

Mester! és megcsokolá tet.

50. Jézus pedig monda néki: * Bará-

tom miért jöttél? Akkor járulának, és

kezeiket Jézusra vetvén, megfogák tet.
* Ján. 18, 4-8.

51. És imé egy * azok közzl, kik Jé-

zussal valának, kezét nyújtván, kivoná

az szablyáját, és mikor a Fpapnak
szolgájá.hoz vágott volna, elvágá az egyik

fülét. *Ján. 18, 10.
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52. Akkor monda annak Jézus : Tedd

el a te szablyádat helyére: mert vala-

kik fegyvert fognak, * fegyverrel kell

veszniek. * i móz. 9, e.

53. Avagy gondolod-é, hogy én nem
kérhetném az én Atyámat, hogy most

ide én mellém adna többeket tizenkét

sereg Angyaloknál ?

54. De mimódon telnének bé az * írá-

sok, hogy igy kell lenni? 1

* Ésa. 53, 2-11. Zsolt. 22, 13-19. Luk. 24. 26. 27.

55. Az órában monda Jézus a sereg-

nek: Mint egy latorra ugy jöttetek fegy-

verekkel és fustélyokkal, hogy megfog-

nátok engemet^ Jóllehet minden napon ti

nálatok ültem, tanítván a * templomban,

és nem fogtatok meg engemet.
* rész 21, 12-18. 23-45.

56. Mind ez pedig lett, hogy bételné-

nek a Prófétáknak * Írásaik. Akkor mind
az 0 tanítványai elhagyván tet, elfutá-

nak. * vers 31. 54.

57. Amazok pedig megfogván Jézust,

vivék Kajafáshoz * a Fpaphoz, hol az

írástudók és a Vének egybegyltek
vala.

58. Péter pedig követi vala tet távol

mind a Fpap házáig, és bémenvén,

ül vala a szolgákkal, hogy látná végét.

* Luk. 22, 54. 55.

59. A Papifejedelmek pedig és a Vé-
nek, és mind az egész gyülekezet ke-

resnek vala hamis * bizonyságot Jézus

ellen, hogy tet megölnék.
^

60. És nem találának : És noha sok

hamis tanuk jöttek volna el ; mindaz-

által ugyan nem találának: Utolszor pe-

dig két hamis tanuk eljvén.
* Márk 14, 55. 56.

61. Mondának: Ez ezt mondotta: El-

ronthatom az Istennek * templomát, és

harmadnapra megépíthetem azt.

* Ján. 2, 19.

62. És felkelvén a Fpap, monda néki

:

Semmit nem felelsz-é ? micsoda a mit

té ellened ezek vallanak ?

63. Jézus pedig hallgat * vala. És fe-

lelvén a Fpap, monda néki: Az él Is-

tenre kénszeritelek tégedet, hogy mond
meg nékünk, ha te vagy-é amaf Krisz-

tus, az Istennek Fija?
*Ésa. 53,7. fMáté 22, 42.

64. Monda néki Jézus : Te * mondád.
St annakfelette mondom néktek : Ez
id után meglátjátok az embernek Fiját

ülni az t Istennek liatalmas jobbja fe-

ll, és eljni az égnek felhiben.
* Márk 14, 62. t rész 24, 30. 31.

65. Akkor a Fpap megszakasztá a

maga ruháit, és monda :
* Káromlást

szóla ; mit tészünk több bizonyságokkal?

imé most halljátok az káromlását

!

* Ján. 5, 18.

66. Mint tetszik néktek ? Amazokpedig
felelvén, mondának : Méltó * halálra !

* 3 Móz. 24, 16.

67. Akkor*pökdösének az orczájára,

és tet arczul csapdosák, némellyek pe-

dig pálczákkal f verék tet,
* Ésa. 50, 6. f Márk 14, 65.

68. Ezt mondván : Mond me^ nékünk
Kriszte, kicsoda vere tégedet.

69. Péter pedig ül * vala kivül a palotá-

ban, és méne hozzá egy szolgálóleányka,

ezt mondván : Te is a Galileabeli Jézus-

sal valál!

70. 0 pedig megtagadá mindenek
hallására, mondván : Nem tudom, mit

mondasz

!

71. És mikor kimenne Péter a tor-

náczba, látá tet más egy leányzó, és

monda azoknak, a kik ott valának : lm
ez is a Názáretbeli Jézussal vala !

72. Akkor ismét megtagadá tet, es-

kméssel mondván: Nem esmértem az

embert

!

73. Egy kevés id múlva pedig, a kik

ott állanak vala, eljövének és mondá-
nak Péternek : Bizony te is közzülök

való vagy: mert a te szód is megjelent

tégedet

!

74. Akkor kezdé magát átkozni, és

kezde esküdni, hogy nem esmérte volna

az embert : és a kakas azonnal megszó-

lala. * vers 33. 34.

75. Akkor megemlékezek Péter Jézus-

nak beszédirl, ki megmondotta vala

néki: Minekeltte a kakas * szólna,

háromszor megtagadsz engemet. És ki-

menvén, nagy keservesen sira.
* Márk 14, 66-72. Ján. 18, 16-18.

27. RÉSZ.

A Krisztus szenvedésének, halálának és eltemettetésének

,
históriája.

Es reggel tanácsot * tártának mind a

Papifejedelmek, és a nép Vénei Jézus

ellen, hogy tet megölnék.

2. És tet kötözve elvivék, és adák ke-

zébe Pontzius Pilátusnak a Tiszttartó-

nak. * Márk 15, 1-5. Ján. 18, 2S. Luk. 23, 1-4.
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3. Akkor Júdás, ki ötet elárulta vala,

látváü, hogy ötet halálra kárhoztatták,

megbánván dolgát^ viszavivé aharmincz

ezüstpewzí a Papifejedelmeknek és a

Véneknek,

4. Ezt mondván : Vétkeztem, hogy el-

árultam az ártatlan vért. És ök mondá-
nak: Mit gondolunk mi* azzal? ám te

lássad ! * 5 móz. lo, 16-21.

5. 0 pedig elvetvén az ezüstpénzeket

a templomban, félfelé méne, és * fela-

kasztá magát. * Csei. 1, is.

6. A Papifejedelmek pedig azokat az

ezüstpe?izeA;eí felvévén, mondának: Nem
szabad ezt a templom kincse közzé ten-

nünk : mert vérnek ára.

7. És tanácsot tartván róla, megvevék
azon a fazekasnak^ama mezejét, a jöve-

vény embereknek temetésekre.* zak. 11, 13.

8. Annakokáért hivattatott az a mez
vér * mezejének mind e mai napig.

* Csel. 1, 19,

9. (Akkor telék bé, a mit mondott volt

Jerémiás Próféta, ezt mondván: És ve-

vék a harmincz émstpénzeket^ a meg-
becsültetettnek árát, ki megbecsültetett

az Izrael íijaitól.

10. És adák azokat a fazekasnak me-
zeje megvételére, a mint az r rendelte

volt nékem.)

11. Jézus pedig álla a Tiszttartó eleibe,

és megkérdé ötet a Tiszttartó, ezt

mondván; Te vagy-é a Zsidóknak* Ki-

rályok ? És monda néki Jézus : Te mon-
dod! * Ján. 18, 33, 37.

12. És mikor ö vádoltatnék a Papife-

jedelmektöl, és a Vénektl, * semmit
nem felele. * Márk 15, 4. 5. Ésa. 53, 7.

13. Akkor monda néki Pilátus : Nem
hallod-é, mely sok tanúbizonyságot

tesznek ellened ?

14. És nem felele néki egy beszédére

is, úgyannyira, hogy igen álmélkodnék

azon a Tiszttartó.

15. A Tiszttartó * pedig szokott vala

az Innepen elbocsátani egy foglyot a

községnek kedvééiig a kit ök kívántak.
* Márk 15, 6. Luk. 23, 17. Ján. 18, 39.

16. Vala pedig akkor nékik egy fö fog-

lyok, ki Barabbásnak neveztetik vala.

17. Mikor azért a község egybegylt
volna, monda nékik Pilátus : Mellyiket

akarjátok, hogy elbocsássam néktek?

Barabb'ást-é vagy Jézust, ki mondatik

Krisztusnak?

18. Mert jól tudja vala, hogy irigység"

böl adták volna ötet kézbe.

19. És mikor ö a törvénytev székbe

ült volna, külde ö hozzá az Ö felesége,

ezt izenvén néki : Ne avasd magadat ez

igaz emhernok dolgához, mert én sokat

szenvedtem ma álmomban ö miatta.

20. A * Papifejedelmek pedig és a

Vének adák tanácsul a községnek, hogy
Barabbást kérnék meg, és Jézust elvesz-

tenék.

* Márk 15, 11. 15. Luk. 23, 18. Ján. 18, 40. Csel. 3, 14.

21. Felelvén pedig a Tiszttartó, monda
nékik : Mellyiket akarjátok a kettÖ

közzül, hogy elbocsássam néktek ? És ök

mondának : Barabbást.

22. Monda nékik Pilátus: Mitmiveljek

tehát Jézussal, ki mondatik Krisztus-

nak? Mondának néki mindnyájan : Fe-

szíttessék meg !

23. A Tiszttartó pedig monda: * De
micsoda gonoszt tett? De azok annál

inkább kiáltnak vala, mondván : Feszít-

tessék meg !
* Luk. 23, 13—24.

24. Látván pedig Pilátus, hogy semmit
nem használna az ö beszéde, hanem an-

nál nagyobb háborúság lenne, vizet ho-

zatván, megmosá az^ ö kezeit a község

eltt, ezt mondván : Ártatlan vagyok én

ez igaz em&eí-nek vérétl; ám ti lássátok.

25. És felelvén az egész község, monda

:

Az vére mi rajtunk és a mi fiain-

kon.

26. Akkor elbocsátá nékik * Barabbást,

Jézust * pedig megostoroztatván, kézbe

adá, hogy megfeszíttetnék.
* Márk 15, 15. Ján. 19, 1. Ésa. 50, 6.

27. Akkor a Tiszttartónak vitézei, mi-

kor Jézust kivitték volna a palotába, Ö

hozzá ^gyüjték az egész sereget.

28. És mikor levetkeztették volna Ötet,

adának ö reá veres palástot.

29. És tövisbl csinált koronát tnek
az fejébe, és nádszálat az jobbkezébe,

és térdet hajtván ö eltte, csúfolják

vala ötet, ezt mondván :
* Egésséggel

Zsidóknak Királyok !
* Ján. 19, 3.

30. És mikor Ötet megpökdösték * volna,

a nádszálat kezébl kivévén, f verik

vala azzal az ö fejét. * Ésa. 50, 6. t rész 26, 67.

31. És mikor eléggé csúfolták volna,

levetkezteték a veres palástból, és az ö

maga ruháiba felöltözteték, és elvivék

ötet hogy megfeszítenék.

32. Mikor * pedig ocZa kimennének, ta-
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lálának egy Czirénebeli embert, kinek

neve Simon vala, azt kénszeriték hogy
az keresztfáját elvinné. *Márki5, 21.

33. És mikor jutottak volna a helyre,

melly * Golgotának, azaz, koponya he-

lyének mondatik vala:

* Márk 16, 22. Luk. 23, 33. Ján. 19, 17.

34. Adának néki inni eczetet * méreg-
gel megelegyítve ; és mikor megcsókolta

volna, nem akara inni.

*Márk 15,23. Zsolt. 69,22.

35. Minekutánna pedig megfesziték

otet * megoszták az o ruháit, sorsot

vetvén azokra, hogy bételnék a Próféta

mondása : Megoszták f magok közt az

én ruháimat, és az én köntösömre sorsot

vetének. *Ján. 19, 23. t zsoit. 22, 19.

36. És a kik ott ülnek vala, vigyáznak

vala ö reá.

37. És az ö feje felibe feltevék * irva

az 0 halálának okát: EZ A JÉZUS, A
ZSIDÓKNAK KIRÁLYOK.

* Márk 15, 26. Luk, 23, 38. Ján. 19, 19.

38. Akkor feszitének meg vele együtt

két latrot, egyiket * jobbkeze felöl, a

másikat balkeze felöl.*Luk. 23,32.33.Ésa.53, 12.

39. A kik pedig mellöle elmúlnak

vala,* szidalmazzák vala ötet az ö feje-

ket haj'togatván rajta. * zsoit. 22, s.

40. Es ezt mondván : Te, ki az Isten

templomát * elrontod, és harmadnapra

megépíted, szabadítsd meg magadat;

ha Isten Fija vagy, szállj le a kereszt-

fáról : * rész 26, 61. Ján. 2, 19. 21.

41 . Hasonlatosképen a Papifejedelmek

is*csufolván ötet az írástudókkal és a

Vénekkel, ezt mondják vala :

* Zsolt. 22, 13. 14. Ésa. 53, 3.

42. Egyebeket megtartott, magát nem
tarthatja meg : ha Izráel Királya, száll-

jon le most a keresztfáról, és hiszünk

néki

!

43. Bizott * az Istenben, szabadítsa

meg most ötet, ha kedvelli ; mert ezt

mondotta: Istennek Fija f vagyok.
* Ztíolt. 22, 9. t rész 26, 64.

44. A latrok is pedig, * a kik vele

megfeszíttettek vala, ugyanazont hány-

ják vala szemére. * Luk. 23,39.

45. Hat órától fogva pedig setétség

lön mind az egész tartományban, mind
kilencz órakorig.

46. Kilencz órakor pedig felkiálta Jé-

zus nagy szóval, ezt mondván :
* ELI,

ELI, LAMA SABAKTANI! azaz: Én

I

Istenem ! én Istenem ! miért hagyál el

engemet! * zsoit. 22-,2.

47. Némellyek pedig azok * közzül, kik

ott állanak vala, mikor ezt hallották

volna, ezt mondják vala: Illyést hivja

ez. * Márk 15, 35.

48. És azonnal egyöközzülök oda fu-

tamodván, mikor egy spongyiát meg-
töltött volna * eczettel, és valami nád-
szálra függesztette volna, adá néki hogy
innék. * Ján. 19, 29. zsoit. 69, 22.

49. A többi pedig ezt mondják vala:

Hadd el, lássuk ha eljö-é Illyés, hogy
megszabadítsa ötet.

50. Jézus pedig mikor viszontag * ki-

áltott volna nagy felszóval, kibocsátá

lelkét. * Luk. 23, 46. Ján. 19. 30.

51. És imé a templomnak * kárpitja

ketté hasada f a felitl fogva mind az

alsó részéig, és a föld megindula, és a

ksziklák megrepedezének.
*2 Krón. 3, 14. f Márk 15, 38.

52. És a koporsók megnyilatkozának,

és sok szenteknek testek, kik elaludtak

vala, feltámadának.

53. Kik a koporsóból kijvén. Jézus-

nak feltámadása után bémentek a szent

városba, és megjelentek sokaknak.

54. A Százados pedig, és a kik ö vele

valának rizvén Jézust, * mikor látták

volna a földindulást, és azokat, amely-

lyek lettek vala, igen megrémülének,

mondván: Bizony Istennek Fija vala ez.

*Luk. 23, 47.

55. Valának pedig ott sok asszonyok,

kik távol nézik vala ezeket, kik követték

vala Jézust Galileából ;
* és szolgálnak

vala néki. * Luk. 8,2. 3.

56. Kik között vala Mária Magdaléna,

és Mária, Jakabnak és Jósénak annyok,

és d Zebedeus íijainak annyok.

57. Mikor pedig immár estve * volna,

eljve egy gazdag ember, ki Arimáthiá-

ból való vala, kinek neve József vala, ki

is Jézusnak tanítványa vala. * Ján. 19, 38.

,

58. Az hozzá méne Pilátushoz, és

megkéré Jézusnak testét: ésparancsolá

Pilátus, hogy megadnák az ö testét.

59. Es József mikor a Jézus testét

levette volna, bétakará azttiszta gyoltsba.

60. És helyhezteté az ö uj koporsó-

jába, mellyet ksziklából vágatott vala

ki; és nagy követ tévén a koporsó szá-

jára, elméne.

61. Ott vala pedig Mária Magdaléna,
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és a másik Mária, kik ülnek vala a ko-

porsó ellenébe.

62. Másodnap pedig, melly a Húsvétra

készül nap után vala: gyülének a

Papifejedelmek és a Farizeusok Pilá-

tushoz,

63. Ezt mondván : Uram ! emlékezünk

róla, hogy ama * hitet' még éltében

megmondotta: Harmadnap feltámadok.

64. Parancsold megazért, hogy rizzék

a koporsót harmadnapig, hogy valami-

módon el ne jöjjenek az tanítványai

éjszakán, és ellopják tet, és ezt mond-
ják aközségnek: Feltámadott ahalálból:

és az utolsó tévelygés gonoszb lészen az

elsnél, * rész 16,21. 17,23.26. 64.

65. Monda nékik Pilátus : Vágynak
rizetre való vitézitek, menjetek el, és

riztessétek a mint tudjátok.

66. Azok pedig elmenvén^ megersiték
a koporsót, a követ megpecsételvén, és

rizket vetvén mellé.

28. RÉSZ.

Krisztus feltámadása és mennybemenetele.

A Szombatnak * pedig végén, mikor
viradna a hétnek els íiapjára, elméne
Mária Magdaléna, és a másik f Mária,

hogy meglátnák a koporsót.
* Márkié, 2. Luk. 24, 1. Ján. 20, 1. f Máté 15, 39.

2. És imé nagy földindulás ln : mert
az Úr Angyala mikor mennybl leszál-

lott volna, és odajárult volna, elvévé a

követ a koporsó ajtajáról, és felül azon

ül vala.

3. Es vala az tekintete mint egy vil-

lámlás: és az ruhája fejér mint a hó.

4. Az rizk pedig az tle való féle-

lem miatt megrettenének, és ollyanok

lnek mint a holtak.

5. Felelvén pedig az Angyal, monda
az asszonyoknak: Ti ne féljetek: mert
jól tudom, hogy a megfeszíttetett Jézust

keresitek.

6. Nincsen itt: mert feltámadott a mint
megmondotta. Jöjjetek ide, lássátok a

helyet, a hol feküdt az r.
7. Es hamar elmenvén, mondjátokmeg

az *tanitványinak, hogy feltámadott
a halálból: És imé elttetek megyén
Galileába, ott meglátjátok tet, imé
megmondottam néktek. * Márk le, 7. s.

8. És kijvén hamar a koporsóból,

jjagy félelemmel és örömmel futnak

vala iiogy megmondanák az tanítvá-

nyinak.
'9. És mikor mennének, hogy meg-

mondanák az tanítványinak,* imé Jé-

zus eleibe méne nékik, ezt mondván

:

Egésséggel. Azok pedig járulának és

megfogák az lábait, és térdre esvén

tisztelék t ó'tet.

* Márk 16, 9. Ján. 20, 14-16. f Luk. 24, 52.

10. Akkor monda nékik Jézus : Ne fél-

jetek; menjetek el, mondjátok meg az

én atyámfiainak, hogy menjenek Galile-

ába, ott engemet meglátnak. * Jan. 20, 1-.

11. És mikor k elmentek volna, imé

az rizk közzül némellyek bémenének
a városba, és megbeszélék a Papifeje-

delmeknek mind azokat, a mellyek let-

tek vala.

12. Akkor azok öszvegyülvén a Vének-

kel egybe, és tanácsot tartván, sok pénzt

adának a vitézeknek.

13. Ezt mondván: Ezt mondjátok: Az
tanítványai jöttek el éjszakán, és azok

lopták el tet, mikor elaludtunk volna.

14. Hogyha ezt meghallja a Tiszttartó,

mi elhitetjük vele, és titeket bátorságo-

sokká tészünk.

15. Azok pedig a pénzt felvévén, ugy
cselekedének, a mint ket megtanították

vala. És mind e mai napig a Zsidóknál

elhirhedék e beszéd.

16. A tizenegy tanítványok pedig el-

menének Galileába, a hegyre, a hová

hagyta vala nékik Jézus.

17. És mikor látták volna tet, térdre

esve imádák tet
;
némellyek pedig*ké-

telkednek vala. * Ján. 20, 25.

18. És Aozzcy'o/b járulván Jézus, szóla

nékik, mondván: * Teljes hatalom ada-

tott nékem mennyen és földön.

. * rész 11, 27. Fii. 2, 9. 10.

19. Azért elmenvén, tanitsatok*minden

népeket, megkeresztelvén ket Atyának,

Fiúnak és Szent Léleknek nevébe.
* Márk 16, 15.

20. Tanítván ket, hogy megtartsák

mind azokat, mellyeket én * parancsoltam

néktek. És imé én ti veletek vagyok
minden napon e világ végezetéig; Ámen

!

* Máté 7, 21. 24. 5, 22—48. 10, 37-42.
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SZENT MA EK
írása szerint való evangyéliom.

1. RÉSZ.

Keresztel János keresztel és prédikál: Krisztus megke-

reszteltetik; az ördögtl megkisértetik ;
négy tauitványo-

kat választ
;
Kapernaumtan prédikál és csudákat tészen.

Jézus Krisztusnak, az Isten * Fijának

Evangyéliomának kezdete.

* Márk 26, 63. 64. 3, 17. Róm. 1, 1. 3. 4.

2. Mint meg vagyon irva a Próféták-

nál : Imé én elbocsátom az én * követe-

met a te orczád elott^ ki megkészíti a

te utadat te eltted. * Mai. 3, 1.

3. Kiáltó * szó a pusztában: Készít-

sétek meg az Úrnak útát, egyengessétek

meg az Ö ösvényit. * Ésa. 40, 3. Máté 3, 3.

4. Keresztel vala János a * pusztában,

és prédikálja vala a megtérésnek Ke-

resztségét, a bnöknek bocsánatjokra.

* Máté 3, 1-6. Luk. 3, 2. 3. Ján. 1, 28.

5. És kimegyen vala hozzá az egész

Júdeának "tartománya, és a Jérusálem-

beliek, és mindnyájan megkeresztelked-

nek vala tle a Jordán vizében, az

bneikrl vallást tévén. * Máté 3, 5. 6.

6. Jánosnak pedig öltözete vala teve-

szrbl és az 0 derekának övedzje bor-

bi csináltatott ; és eszik vala sáskákat

és erdei mézet.

7. És prédikál vala, ezt mondván: Én
utánnam*j, a ki nálamnál ersb, kinek

nem vagyok méltó, f hogy lehajolván

megoldjam sarujának kötelét.

* Luk. 3,16. Ján. 1, 27. f v. 1.

8. Én jóllehet kereszteltelek titeket

vizzel, de keresztel titeket* Szent Lé-

lekkel. * Csel. 1, 4. 5. 2, 1-4.

9. És ln az napokban, eljve Jézus

Názáretbl, * Galileának városából^ és

megkeresztelkedék a Jordánban János-

tól. * Máté 3, 13.

10. És azonnal feljvén a vizbl látá

az egeiét megnyilatkozni, és a Szent

Lelket mintegy galambot reáleszállani.

11. És szózat ln az égbl: * Te vagy

amaz én szerelmes Fiam, kiben én meg-
engeszteltettem.

* Máté 3, 16. 17. Luk. 3, 21. 22. 2 Pét. 1, 17.

12. És azonnal a Lélek *elragadá tet

a pusztába. * Máté 4, 1. 10.

13. És volt ott a pusztában negyven

napig^ és a Sátán kisérti vala tet; és

vala a vadakkal; és az Angyalok'' szol-

gálnak vala néki. * Máté 4,11

14. Minekutánna pedig János a töm-

löczbe vettetett volna, elméne Jézus

Galileába, * prédikálván az Isten orszá-

gának Evangyéliomát. * Máté 4, 12. 17-23.

15. És ezt mondja vala: Bétölt * az

id, és elközelített f az Isten országa

:

térjetek meg és hidj etek az Evangyéli-

Omnak. * Oán. 9, 25. t Maiak. 3, 2.

16. És mikor járna Galileának tengere

mellett, látá Simont és Andrást annak

attyafiát, hogy a tengerbe vetnék az

hálójokat, (mert halászok valának.)

17. És monda nékik Jézus :* Kövesse-

tek engemet, és azt mivelem, hogy em-
bereket halásszatok. *Máté 4. is. 19. Luk. 5, 10.

18. És k mindjárt elhagyván az

hálóikat, követék tet.

19. Akkor elbb menvén onnét egy ke-

véssé, látá Jakabot a Zebedeus fiját, és

Jánost annak attyafiát, kik is a hajóban

az hálóikat kötözgetik vala.

20. És azonnal hivá ket; és k el-

hagyván a hajóban az attyokat Zebe-

deust, a béres szolgákkú követék tet.

21. És*bémenének Kapernaumba; és

azonnal bémenvén Jézus Szombatnapon

a zsinagógába, tanit vala. * Máté 4, 13.

22. És * megindulnak vala az tudo-

mányán : mert tanitja vala ketugy, mint

kinek méltósága volna, és nem úgy, mint

az írástudók. * Máté 7, 28. 20.

23. Vala pedig azoknak zsinagógájok-

ban egy ember, * kiben tisztátalan lélek

vala, ki felkiálta. * l^^- 4, 33.

24. És monda: Ah, mi dolgunk vagyon

nékünk te veled Názáretbeli * Jézus?

azért jöttél é hogy elveszess minket ?

tudlak tégedet kicsoda légy, tiidnüllik

az Istennek ama f Szenté.

* Máté 8, 29. t Luk. 1, 32. 35.

25. És megdorgálá tet Jézus, mond-

ván : Némulj meg, és menj ki ez em-

berbl!

26. Akkor, mikor a tisztátalan lélek'
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igen megráíjgatta voba azt, és felszóval

kiáltott volna, kiméne belle.

27. És elálmélkodának mindnyájan,

aunyra, liogy o köztök egj^mástól kérde-

nék, ezt mondván : Mitsoda ez ? és mi-

tsoda j tudomány ez, hogy iUyennagy

hatalommal parantsol a' tisztátalan lel-

keknek is, és engednek néki ?

28. Elméne azért azonnal az ö * hire

mind az egész Galileának vidékire.

* Mátó 4, 24.

29. És * mindjárt kimenvén a' zsinagó-

gából, ménének Simonnak és Andrásnak

házokhoz Jakabbal és Jánossal egybe.
* Máté 8, 14.

30. A' Simonnak pedig napa fekszik

vala hideglelésben, és mindjárt szólának

néki a felöl.

31. Akkor ö járulván és annak kezét

fogván, felemelé azt ; és a' hideglelés

elhagyá azt azonnal, és szóigála nékik.

32. És * mikor estve volna és a nap

le kezdett volna menni, minden betege-

seket és ördöngösöket hoznak vala

hozzá. * Máté 8, 16.

33. mind az egész város gylt vala

az ajtó eleibe,

34. És sok külömb-külömb betegségbe

esteket meggyógyít vala; és sok ör-

dögöket *^me ki, és nem hagyja vala

szólni t az ördögöket, mivelhogy ötet

esmérnék, * Máté s, le. t vers 24. 25.

35. És igen * reggel
,
még éjszakán

mikor felkölt volna, kiméne, és elméne
puszta helyre, és ott imádkozik vala.

* Luk. 4, 42.

36. És követék tet Simon és a' kik

vele valának.

37. És mikor meglelték volna tet,

mondának néki : Mindenek tégedet ke-

resnek.

38. Akkor monda nékik :
* Menjünk el

a' közel való városkákba, hogy ott is

prédikáljak ; mert azért f jöttem.
* Luk. 4, 43. t Ésa. 61, 1—3.

39. És prédikál vala azoknak zsinagó-

gáikban mind az egész Galileában, és

ördögöket z vala

40. És jöve hozzá egy * bélpoklos
emher, f kérvén te és az lábainál

leborulván, és ezt mondván néki : Ha
akarod megtisztíthatsz engemet.

*Máté8, 2. tSMz. 13, 1. 3.

41. Jézus pedig könyörületességre in-

41

dúlván, kinyújtván az kezét illeté azt?

és monda : Akarom, tisztulj meg.

42. És mikor ezt mondotta volna, azon-

nal eltávozók attól a poklosság, és meg-
tisztula.

43. És ersen megfenyegetvén elküldé

tet azonnal.

44. És monda néki : Meglásd hogy sen-

kinek semmit ne szólj, hanem eredj el,

mutasd meg magadat a' Papnak, és vidd

fel a te tisztulásodért, a mit * Mózes

parantsolt,hogy ez legyen nékik bizony-

ságul. * 3 Móz. 14, 1-4. Luk. 5, 14.

45. Az pedig kimenvén, kezde sokat

szólni és hirdetni a dolgot, annyira hogy

immár nem mehetne Jézus nyilván vá-

rosba ; hanem ki vííl puszta helyeken vala,

és mennek vala ö hozzá mindenfell.

2. RÉSZ.

Krisztus a bnbocsátasbaii, böjti és iiinepi dolgokban
szabados Úr.

És ismét béméne Kapernaumba egyne-

hány ua^ok elmúlván, és meghallák hogy

Ö otthon volna.

2. És azonnal sokan gyülének hozzá,

úgyannyira^ hogy immár az ajtó eleibe

is nem férnének, és prédikálja vala né-

kik az igét.

3. Akkor jövének hozzá, * kik hoznak

vala egy gutaütött embert, kit négy em-
ber hoz vala.

4. És mikor hozzá nem férnének a

sokaság miatt, meghányák a háznak

fedelét, a mellyben vala, és annak pad-
lását felbontván leereszték'a nyoszolyát,

a mellyben a gutaütött emher fekszik

vala. * Máté 9, 2. Lnk. 5, 18. 19.

5. Mikor pedig látta volna Jézus azok-

nak * hiteket, monda a gutaütöttnek:

Fiam, megbotsáttattak néked a te b-
neid !

* Luk- 5, 20.

6. Valának pedig ott ülvén némellyek

az írástudók közzül, kik az szívekben

Hlyen módon okoskodnak vala :

7. Mi dolog hogy ez illyen káromláso-
kat szól ? Kitsoda botsáthatja meg a

bnöket, * hanem csak egyedül az isten ?

*Ésa, 43, 25.

8. És mikor azonnal általlátta volna

Jézus az lelkével azoknak magokban
való illyen * okoskodásokat, monda né-

kik : Miért gondoljátok ezeket szívetek-

ben ? * Ján. 2, 25.

9. Mellyik könnyebb ? ezt mondanom é
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a gutmtött embernek : Megbotsáttattak

néked a te bneid
;
vagy ezt mondanom :

Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat és

járj?

10. Hogy pedig megtudjátok, hogy az

ember Fijának vagyon méltósága a

bnnek * megbotsátására e földön, mon-
da a gutaütött embernek:

11. Tenéked mondom: Kelj fel, vedd
fel a te nyoszolyádat, és eredj házad-

hoz. * Máté 9,6. 7.

12. Akkor azonnal felkeleaz, és felvé-

vén nyoszolyáját, kiméne mindeneknek
láttokra, annyira hogy mindenek álmél-

kodának és ditsöitenék az Istent: mond-
ván : Soha illyen dolgot nem láttunk.

1 3. És kiméne viszontag a tenger mellé,

és mind az egész sokaság megyén vala

hozzá, és tanítja vala ket.

14. Es mikor onnét elmenne, látáLé-

vit * az Alfeus fíját ülni a vámszed
helyen, és monda néki : Kövess engemet.

És az felkelvén, követé tet.
* Máté 9, 9. Luk. 5, 27.

15. És ln, mikor Jézus letelepedett

volna annak házában, a Publikáuusok

és bnösök közzl is sokan együtt Jé-

zussal és az tanítványival letelepedtek

vala ; mert sokan valának, és tet kö-

vették vala.

16. És mikor az írástudók és Farizeu-

sok látták volna tet együtt enni aPubli-

kánusokkal és a bnösökkel, mondának
az tanítványainak : Mi dolog, hogy a

Publikánusokkal és a bíínösökkel eszik

és iszik ?

17. És mikor ezt hallotta volna Jézus,

monda nékik : A kik egészségesek nem
szkölködnek orvos nélkül, hanem a

kik betegek. Nem jöttem hogy az igaza-

kat hívjam, hanem * a bnösöket a

megtérésre. * Máté 9, 13. 1 Tim. 1, 15.

18. Jánosnak *pedig és a Farizeusoknak

tanítványai böjtölnek vala: eljövének
azért és mondának néki : Mi az oka

hogy Jánosnak és a Farizeusoknak tanít-

ványai böjtölnek, a te tanítványidpedig

nem böjtölnek ? * Máté 9, 14. Luk. 5,33.

19. És monda nékik Jézus: Avagy
böjtölhetnek-é a menyegzi lakodalma-

sok, míg vélek vagyon a vlegény ?

Míg vélek vagyon a vlegény, nem böj-

tölhetnek.

20. Eljnek pedig a napok, mikor el-

vétetik tlök a vlegény, és * akkor
azokon a napokon böjtölnek. * Luk. 5, 35-38.

21. De senki nem varja az új posztó

foltot az ó posztóhoz : jnert az új posztó
folt az ó posztót magához szakasztja, és

annál nagyobb szakadás lészen ra/ía.

22. És senki nem tölti az új bort régi

hitvány tömlkbe : mert az új bor el-

szakasztja a tömlket, és a bor elomol,

a tömlk is elvesznek ; hanem az új bort

új tömlkbe kell tölteni.

23. És ln, hogy Szombatnapon a

vetések között menne által, és az

tanítványai mentekben kezdék a gabo-
nafejeket ^ szaggatni. .* 5 móz. 23, 25.

24. Akkor a Farizeusok mondának
néki : ímé, miért mívelik azt Szombat-
napon^^ a mit nem szabad mívelni ?

25. És monda nékik : Soha nem ol-

vastátok- é, mit mívelt * Dávid mikor
megszkült volna, és megéhezett volna

a vele valókkal egybe. * 1 sám. 21, e,

26. Mimódon ment be az Isten házába
az Abiátár Fpap idejében, és a szent

kenyereket megette, mellyeket nem sza-

bad* megenni, hanem csak a Papoknak,
és mimódon adta a vele valóknak is ?

* 3 M<5z. 24, 9.

27. És monda nékik : A Szombat az

emberért teremtetett, nem az ember a

Szombatért.

28. Annakokáért az embernek Fija a

Szombatnak is * Ura. * Máté 12, s.
!j

3. RÉSZ.
,

Egy megszáradt kez raeggydgyíttatik, és sok betegek : |,;

a tanítványok prédikálni küldetnek : micsoda eró által

zettethetik ki az ördög : kicsoda a Krisztus annya és \t

attyafiai.

És béméne viszontag a * zsinagógába
; |

és vala ott egy megszáradott kez em- |
ber. * Máté 12, 9. Luk. 6, 6.

|í

2. És figyelmeznek vala reá, ha Szom- ^

holnapon meggyógyítná-é azt, hogy tet
|j

vádolhatnák.

3. Akkor monda a megszáradott kez !'

embernek : Kelj fel, áUj középre !

4.^És monda azoknak : Szabad-é Szom-

batnapon jól vagy gonoszul tenni va-

lakivel? az embert megtartani, vagy

megölni ? És k hallgatnak vala.

5. És mikorharaggal ket elnézte volna,

egyszersmind bánván * hogy azoknak

szívek megkeményedett volna, monda k
az embernek : Nyújtsd ki a te keze-ll
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det. És a kinyujtá ; és meggyógyula az

ö keze, és megépül e mint a másik.
* Luk. 19, 42.

6. A-kkor a Farizeusok kimenvén,mind-

járt a Héródes szolgáival tanácsot * tár-

tának ellene, hogy tet elvesztenék
;

* Máté 12, 14. 15.

7. De Jézus az ö tanítványi v^al elméue

a tenger mellé, és nagy sokaság követé

tet Gilileából és Júdeából.

8. És Jérusálemböl és Idumeából, és

a Jordánon túl való tartományból^ és a

kik Tirus és Sídon mellett laknak vala,

nagy sokasággal jövének hozzá, mikor

hallották volna, melly nagy dolgokat

cselekednék

;

9. Öpedigmeghagyáaz tanítványinak,

hogy mindenkor egy kis hajót tartanának

néki a sokaság miatt, hogy tet le ne

tapodnák.

10. Mert sok embereket gyógyított vala

meg, úgyannyira, hogy reá rohannának,

hogy tet illetnék, valakik betegségnek

ostorában volnának.

11. És a tisztátalan lelkek mikor tet
látták volna, járulna vala hozzá, és

kiáltnak vala, * ezt mondván : Te vagy

az Istennek amaFija. * Luk. 4, 41.

12. Ö pedig fenyegeti vala ket igen,

hogy tet ki ne jelentenék.

13. Akkor * felméne a hegyre, és szó-

lítá magához a kiket akara, és hozzá

ménének. *Máté 10, 1. része, 7.

14. És választa tizenkettt kik vele

lennének, és kiket elbotsátana hogy pré-

dikálnának.

15. És hatalmok lenne a betegek gyó-
gyítására^ és az ördögöknek kizésére.

16. Elst * Simont, (kit neveze Péter-

nek). * Ján. 1, 42.

17. Jakabot aZebedeus fiját, és Jánost

a Jakab attyaíiát, (és nevezé ket illy

névvel : Boanerges, azaz, mennydörgés-
nek íijai).

1 8 . Andrást és Fiiepet, Bertalant és Má-
tét, Tamást és Jakabot Alfeusnak /^af^

és Taddeust, és a Kananeabeli Simont.

19. És az Iskáriótes Júdást, ki is tet
elárulá, és haza ménének.

20. Egybegyle pedig ismét a sokaság

annyira, hogy ingyen nem is ehetnének.

21. És mikor ezeket hallották volna az

attyafiai, eljövének hogy megfognák
tet : mert azt mondják vala, hogy eszé-

tl eltávozott.
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22. Az írástudók pedig, kik Jérusálem-

böl jöttek vala alá, azt mondják vala,

hogy * Belzebub ördög volna vele, és

hogy az ördögök Fejedelme által zné
ki az ördögöket. * Máté 9, 34. 12, 24.

23. És mikor ket elszólította volna,

monda nékik példabeszédek által : Mi-
módon zheti ki a Sátán a Sátánt?

24. Ha pedig valamelly ország magá-
ban meghasonlik, meg nem maradhat
az az ország.

25. A ház is, ha magában megha-
sonlik, soha meg nem állhat az a ház.

26. Ezenképen ha a Sátán is feltámad

és magában meghasonlik, meg nem áll-

hat, hanem vége lészen.

27- Nem vethet senki zsákmányt *
'i;a-

lamelly hatalmasnak marhájában, annak

házába bémenvén, hanemha elször azt

a hatalmalmast megkötözi, és úgy tehet

zsákmánytannak házában. * Máté 12, 29.

28. Bizony mondom néktek : megbo-
csáttatnak * minden bneik az emberek

fijainak, és a káromlások is, a mellye-

ket szóltak. * Máté 12, 31. 32. Luk. 12, 10.

29. De a ki a Szent Lélek ellen szó-

land káromlást, soha botsánatjanintsen

;

hanem méltó az örök ítéletre ;

30. Mert az mondják vala, hogy tisz-

tátalan lélek volna benne.

31. Eljövének * azért az ö attyafiai és

az annya, és kivl állván kldének
hozzá, és tet hívatják vala. *Mátó 12,46-50.

32. ül vala pedig körülte sokaság,

és mondának azok néki : Imé a te anyád

és atyádfiai ottkin keresnek téged.

33. Akkor felele nékik, mondván : Ki-

csoda az én anyám, vagy az én atyámfiai

kicsodák f

34. És mikor elnézte volna körösköri

azokat, kik körülte ülnek vala, monda:

Imé az én anyám, és az én atyámfiai:

35. Mert valaki azt cselekeszi, a mit

akar az Isten, az nékem az én atyámfiai,

néném és anyám.

4. RÉSZ.
A magvetnek példája, annak magyaráztja : gyertya :

a földbe vetett mag; mustármag Krisztus aluszik a ha-

jóban.

És ismét kezde a tenger mellett taní-

tani; és gyle hozzá nagy sokaság,

úgyannyira, hogy bémenvén a hajóba,

lne a tengeren, az egész sokaság pedig

a tenger mellett a földön vala.

* Máté 13,^ ;^ 2,



44 MAKK EVANGYÉLIOMA 4.

2. És sok dolgokra tanítja vala ket
példabeszédek által, és ezt mondja vala

nékik tanításában.

3. Halljátok meg : ímé egy magvet
emher kiméne mag-vetni.

4. Es a mag vetéskor némelly esék az

út * mellé, és eljövének az égimaradak,

és megevék azt.

5. Némelly pedig esék a kövesre, a

hol nem Vala sok földe ; és hamar kine-

vekedék, mivelhogy nem vala mély földe.

6. Mikor pedig a nap feltámadott volna,

megsté a meleg, és mivelhogy nem
vala gyökere, megszárada.

7. Némelly pedig esék a tövis közzé :

és felnevekedének a tövisek, és megfoj-

ták azt, és gyümölcsöt nem ada.

8. És némelly esék a jó földbe, és ada

neveked és bvölköd gyümölcsöt: és

némelly hoza harmincz annyit, némelly

hatvan annyit, némelly pedig száz any-

nyit. * Máté 13, 4-8.

9. Akkor monda nékik : Akinek vágy-

nak fülei a hallásra^ hallja.

10. És mikor csak maga volna, meg-
kérdék tet, a kik körülte valának a

tizenkét tanitványoW2i\ ^ e példabe-

szédrl.

11. És monda nékik: Néktek adatott,

hogy az Isten országának titkát tudjá-

tok ; a kivl valóknak pedig mind ezek

példabeszédekben lésznek.

12. Hogy * látván lássanak, ésáltalne

lássák ; halván halljanak, és ne értsenek,

hogy valamikor meg ne térjenek, és meg-
botsáttassanak nékik az bneik.

*Ésa. 6, 9. 10. Máté 13, 13. 14. Csel. 28, 26. 27.

13. És monda nékik : Nem értitek ée
példabeszédet? mimódon érthetitek te-

hát meg a több példabeszédeket?

14. Az a magvet, * az igét hinti.

15. Azok pedig, a \\\hen az útfélre

esett a mag^ a kiknek hintetik az ige

:

de minekutánna hallották, azonnal elj

a sátán, és elragadja az szívekbevet-

tetett igét. * Máté 13, 19.

16. A kikben pedig a kövesre esett a

mag, ezek azok, a kik minekutánna az

igét hallják^ azonnal nagy örömmel ve-

szik azt.

17. És nincsen b ennek gyökere, ha-

nem id szerint valók : azután ha nyo-

morúság vagy háborúság következik az

igéért, azonnal megbotránkoznak.

18. A kik pedig a tövis közzé vészik

a magot, azok, a kik az igét hall-

gatják :

19. De * e világnak szorgalmatossá-

gai, és a gazdagságnak csalárdsága, és

egyéb dolgoknak kívánságai bémenvén,

megfojtják az igét, és az haszontalan lé-

szen. * 1 Tim. 6, 9-17.

20. A kik pedig jó földbe vették a

magot, ezek azok, a kik hallják az igét,

és bévészik, és gyümölcsöt teremnek,

némelly harmincz annyit, némelly hat-

van annyit, némelly száz annyit.

21. És monda nékik: Avagy * azért

hozzák é el a gyertyát, hogy véka alá

tegyék, vagy az ágy alá ? avagy nem
azért é, hogy a gyertyatartóba tegyék ?

* Máté 5, 15.

22. Mert * nincsen semmi olly elrejte-

tett dolog, mellynek meg nem kell je-

lentetni; vagy olly, melly elrejtethetnék,

hanem szükség hogy nyilván valóvá le-

gyen. * ^»

23. Ha valakinek vágynak fülei a hal-

lásra, ^hallja.

24. És monda nékik : Jól eszetekbe ve-

gyétek a mit hallotok. * A minémmíí

mértékkel méritek, ollyannál mérik egye-

bek néktek, és bvebben mérik t néktek,

kik halljátok.

* Máté 7,2. Luk. 6,38. f Luk. 12, 47. 48.

25. Mert * a kinek vagyon adatik an-

nak: és a kinek nincsen, amije vagyon

azt is elvészik tle. ^ * Máté 13, 12.

26. És mondja vala : Ügy vagyon az

Istennek országa, mint mikor az ember

a magot béveti a földbe.

27. És elaluszik, és felkél éjjel és nap-

pal : és a mag gyíimölcsözik, és felhú-

zalkodik ugyan híre nélkül!

28. Mert a föld magától gyümölcsöt

terem, elször füvet, azután fejet, az-

után gabonát a fben.

29. Mikor pedig a gabonának gyü-

mölcse megmutatja ma^áí, azonnal meg-
aratja: mert eljött az aratásnak ideje.

30. És ismét mondja vala :
* Mihez

hasonlítsuk az Isten országát, és mivel

vessük azt egybe ? * Máté 13, 31.

31. Ollyan mint a * mustármag, melly

mikor a földbe vettetik, minden földi

magnál kissebb :
* Li^k. 13,18. 19.

32. De minekutánna elvettetik, felne-

vekedik, és minden kertben vetett fnél

nagyobb ; és nagy ágai lésznek, úgyany-
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nyira, hogy annak árnyéka alatt az égi

madarnk fészket raknak.

33. És * illyen sok példabeszédekben

szólja vala nékik az igét, a mint hall-

batják vala. * Máté i3, 1-34.

34. Példabeszéd nélkül pedig nem szóla

vala nékik : az tanítványinak pedig

külön mindeneket megmagyaráz vala.

35. És * monda nékik az napon, mikor

kés volna : Menjünk a vizén túl.

* Máté 8, 18-23.

36. Elbocsátván azért a sokaságot, el-

vivék ötet úgy a mint vala a hajóban :

de valának más hajók is vele.

37. Akkor támada nagy szélvész és a

habok bémennek vala a hajóba, annyira

hogy immár a hajó megtelnék.

38. És vala a hajónak hátulsó részé-

ben, és aluszik vala egy íöaljon ; akkor

felkölték ötet s mondának néki : Mes-
ter! nincs é gondod arra, hogy majd el-

veszünk ?

39. Felserkenvén azért, megdorgálá a

szelet, és monda a tengernek: Hallgass,

némulj meg ! Akkor megálla a szél, és

ln nagy csendesség.

40. És monda nékik : Miért vagytok

illyen félelmesek ? hogy vagyon hogy
nincsen hitetek?

41. És igen megfélemlének, és ezt

mondják vala egymásnak : Kicsoda ez,

hogy a szél és a * tenger engednek néki?
* Jób 38, 1. 8. 11.

5. RESZ.

Krisztus ogy légió ördögöt z ki ; meggygyil egy asz-
szonyt vérfolyásábdl. Feltámasztja Jairnsnak megholt

leányát.

És * ménének a tengernek túlsó part-

jára, a Gadarenusoknak tartományokba.
* Máté 8, 28.

2. És mikor Jézus a hajóból kiment
volna, azonnal méne eleibe a koporsók-
ból egy ember, kiben tisztátalan lélek

vala.

3. Kinek lakása a koporsókba vala,

és lánczokkal is senki azt meg nem tart-

hatja vala.

4. Mivelhogy gyakorta békókkal és lán-

czokkal megkötöztetett vala, de a lánczok
leszakadoztak vala róla, és a békók
elromlottak vala ; és senki azt meg nem
enjathette vala.

5. Es mindenkor éjjel és nappal a he-
gyeken, és a koporsókban vala kiáltván,

és magát metélvén éles kövekkel.

6. Mikor látta volna pedig Jézust tá-

vol, oda futamodék, és eltte leborúla.

7. És nagy felszóval kiáltván, monda

:

Jézus, felséges Istennek Fija ! mi dol-

gom vagyon nékem veled ? Az Istenre

kénszerítlek téged, hogy ne kínozz en-

gem.

8. (Mert ezt mondja vala néki: Eredj

ki tisztátalan lélek ez emberbl.)

9. És megkérdé tet : Kicsoda néked

neved ? És felele mondván : Légió né-

kem nevem : mert sokan vagyunk,

10. És igen kéri vala tet, hogy ne kül-

dené ket azon a tartományon kivül.

11. Vala pedig ott a hegy mellett nagy

sereg disznó, melly ott eszik vala.

12. És kérék tet mindnyájan azok az

ördögök, mondván : Bocsáss minket a

disznókba, hogy azokba menjünk be.

13. És azonnal megengedénékik Jézus.

És kimenvén azok a tisztálalan lelkek,

bémenének a disznókba; és a sereg

disznó hanyathomlok nagy magas hely-

rl a tengerbe rohana, (vala pedig

mintegy kétezer a disznó) és a tengerbe

halának.

14. A kik pedig a disznókat rizik

vala, elfutának, és megmondák a vá-

rosban és a falukban e dolgot. És azok

kimenének, hogy meglátnák micsoda
dolog volna, a mi lett vala.

15. Ménének * azért Jézushoz, és látták

az ördöngöst ülni felöltöztetve, és hogy
eszén volna az, a kiben a légió lakott

volna ; és megfélemlének.

* Máté 8, 34. Luk. 8, 37.

16. Es a kik ezt látták vala, megbe-
szélék azoknak, mint lett volna dolga az

ördöngösnek, és a disznók fell is.

17. És kezdék Jézust kérni, hogy ki-

menne az határokból.

18. És mikor hajóba bément volna,

kéri vala tet a ki ördöngös vala hogy
lenne vele.

19. Jézus pedig nem engedénéki, ha-
nem ezt mondá : Eredj haza a tiédhez,

és beszéld meg nékik, melly nag;^ dol-

gokut cselekedett te veled az Úr, é^

melly igen könyörült rajtad

!

20. Elméne azért az, és kezdé a tíz

városokban hirdetni, melly nagy dolgo-
kat cselekedett volna vele Jézus, és

mindenek csudálkoznak vala rajta.

21. És mikor ismét általment volna
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Jézus a túlsó parira hajón, gyle nagy
sokaság hozzá ; és vala a tenger mellett.

22. És ímé, eljve egy a zsinagógának

Fejedelmei * közzííl, kinek Jairus vala

neve, és mikor látta volna otet, lábainál

leborúla. * Luk. s, 4o.

23. És igen kéri vala Ötet, * mondván :

Az én leányom halálán vagyon, jere

kérlek, és vesd reá kezeidet, hogy gyó-
gyuljon meg és éljen. * Máté 9, is.

24. Elméne azért Jézus ö vele és követi

vala ötet nagy sokaság, és ötet megszo-

rítják vala.

25. Akkor egy asszony * ki tizen-

két esztendtl fogva vérnek folyását

szenvedte vala. * Luk. s, 4,3.

26. És sok orvosoktól sokat szenvedett,

és minden marháját elköltötte, de sem-
mit néki nem használtak vala, hanem
annál is inkább megnyomorodott vala.

27. Mikor Jézus felöl hallott volna, a

seregben Jézusnak háta megül kerííle,

és az ö ruháját illeté.

28. Mert ezt mondja vala : Ha csak ru-

háit illethetném is, meggyógyulok.

29. És azonnal megszárada az ö vérének

feje : és megérzé testében hogy meggyó-
gyult volna abból a nyavalyából.

30. Esmikor ö magában azonnal eszébe

vette volna Jézus az ^síemeröt,*amelly

kiszármazott vala töle, hátrafórdulván

a sokaság között monda: Kicsoda illeté

az én ruháimat? * Luk. 8, 46.

3 1 . És mondának néki az ö tanítványai

:

Látod hogy a sokaság megszorított té-

gedet, mégis az kérded : Kicsoda ille-

tett engemet?
32. És ö széllyel néz vala, hogy meg-

láthatná azt, a ki ez cselekedte vala.

33. Az asszony pedig félvén és

reszketvén, mikor tudná micsoda lett

volna ö rajta, eljve és az lábai eltt

arczal leborula, és néki igazán mindent
megmonda.
34. Ö pedig monda néki : Leányom * a

te hited tégedet megtartott ! eredj el bé-

kességgel, és gyógyulj meg a te nyava-

lyából. * Luk. 8, 48.

35. Hogy Jézus ezeket még ^ szólaná,

eljövének némellyek a zsinagóga Feje-

delmének t házától, ezt mondván: Ate
leányod megholt, mit fárasztod tovább

a Mestert ? * Luk. S, 49. - vers 22. 23.

36. Jézus pedig mihelyt a beszédet

hallá, a mellyet mondának vala, monda

a zsinagóga Fejedelmének: Ne félj,

csak hidj !

37. És nem engedé hogy senki ötet

együtt követné, hanem Péter és Jakab
és János, Jakabnak attj^aíia.

38. Akkor méne a zsinagóga Fejedel-

mének házához és látá a nagy zenebo-

nát, a sírókat és jajgatókat.

39. És bémenvén, monda nékik : Mit
zajogtok és sírtok ? A leányzó nem holt

meg, hanem* aluszik.* vers .S5..ján. ii, n. 13.14.

40. És csúfolják vala ötet. Ö pedigmin-
deneket kiküldvén, a leánynak attyát és

annyát maga mellé vevé, és azokat, a

kik vele valának, és béméne oda, hol a

leány fekszik vala.

41. És megfogván a leánynak kezét,

monda TiéH ; Talita Kumi: azaz, ha
megmagyarázod, Leányzó (néked mon-

'

dom) kelj fel

!

42. És azonnal felkele a leány és jár

vala : Mert tizenkét esztends vala ; és

felette igen elálmélkodának,

43. Ö pedig keményen megparancsolá

nékik, hogy senki azt meg ne tudná: és

monda;, hogy enni adnának a leánynak.

6. RÉSZ.

Jézus tanít a Názáreti zsinagógában. Elküldi a tanítvá-
nyokat prédikálni. Heródes itéleli Krisztusról: K.János
jejevétele : Krisztus ötezer embert étet öt kényérrel.

És kiméne onnét, és méne az ö * hazá-

jába: és követék ötet az ö tanitványai.
* Máté 2, 23. 4, 13.

2. És mikor eljött volna a Szombat,

kezde a zsinagógában * tanítani, és so-

kan, a kik hallják vala, megindulnak
vala, ezt mondván : Honnét vágynak
ennek mind. ezek ? és micsoda bölcseség

ez, a melly ennek adatott, hogy illj^en

nagy isteni erk lésznek általa.
* Máté 13, 54. 56.

3. Avagy nem ez é amaz ácsmester,

Máriának * íija, Jakabnak, Jósénak, Jú-

dásnak és Simonnak attyafia ? Nemde az

Ö nénnyei is nem itt mi köztnk vágy-

nak é ? és benne megbotránkoznak vala.

* Ján. 6, 42.

4. Jézus pedig ezt mondja vala nékik

:

Nincsen tisztesség nélkül a * Próféta,

hanem csak az ö hazájában és rokonai

között, és az ö házában. *Ján.4, 44. Máté 37, 57.

5. És ott semmi isteni ert * nem cse-

lekedhet, hanem minekutánna kevés be-

tegekre vetette volna kezeit, meggyó-
gyítá azokat. * Máté 13, 58.
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6. És csudálkozik vala azoknak hi-

tetlenségeken, és kerüli vala a falukat

köröskörül, * tanítván. * Máté 9, 35.

7. Akkor elszólitá ama * tizenkét

tanitványo]í2it, és kezd.é ket kettnként

elbocsátani: és ada nékik hatalmat a

tisztátalan lelkeken. * Máté 10, 2-4.

8. És megparancsolá nékik, hog)^ az

útra semmit ne vinnének, hanem csak

pálczát, sem táskát, sem kenyeret, sem

pénzt az erszényekben.

9. Hanem hogy csak zsólyákat vonná-

nak lábaikra, és ketts ruhát ne venné-

nek magokra.

10. És ezt mondja vala nékik: Valahol

házba bémentek, ott maradjatok mind

addig, mig onnét kimentek.

11. És* valakik bé nem fogadandanak

titeket, és nem hallgatandanak titeket,

onnét kimenvén verjétek le a ti lábai-

tokhoz ragadott f port, hogy az legyen

ellenek tanúbizonyság gyanánt. Bizony

mondom néktek, hogy trhetbb lészen

a Sodomabelieknek vagy Goromabeliek-

nek dolgok az Ítéletnek napján, hogynem
annak a városnak állapofja.

* Máté 10, 14. Luk. 9, 5. f Csel. 13, 51.

12. Kimenvén azért azok, prédikálják

vala, hogy megtérnének az emberek.

13. És sok ördögöket znek valaki, és

sok betegeket*kennek vala meg olajjal,

és meggyógyítják vala azokat.* Jat. 5, u.

14. Meghallá pedig ezeket Héródes ki-

rály : (Mert az neve igen hiressé lett

vala) és monda: Ama * János a ki ke-

resztel vala, az támadott fel a halálból,

és azért lésznek az erk általa.

* Luk. 3, 2.

15. Némellyek ezt mondják vala: Ily-

lyés ez:* némellyek pedig ezt mondják
vala : Próféta ez, vagy egy a Próféták

köZZÜl. * Máté 16, 14.

16. Mikor azért ezeket hallotta volna

Héródes, monda : Ez ama János, kinek

én fejét vétetém, támadott fel a ha-

lálból:

17. Mert Héródes elküldvén szolgáit,

megfogta vala Jánost, és»tet megkötöz-
tetve a tömlöczbe vetette, Héródiásért,

az attyafiának Filepnek feleségéért:

mert azt vette vala magának feleségül.

18. Mert ezt mondja vala János Héró-
desnek ; Nem szabad néked elvenned a

te atyádfiának * feleségét.

Mdz. 18, 16.^20. 21.

19. Héródiás pedig ólálkodik vala 0

utánna, és igyekezik tet megölni : de

nem lehet vala

:

20. Mert Héródes féli vala Jánost, mi-
velhogy tudta, hogy igaz és szent ember
volna, és becsüli vala tet és az inté-

sének hallására sok dolgot cselekeszik

vala, és örömest hallgatja tet.

21. Mikor azért alkalmatos ideje jött

volna, mikor Héródes az születése

napján*az Fszolgáinak, a Hadna-
gyoknak és Galilea Femberinek vacso-

rát szerzene : * 1 móz. 4o, 20.

22. És bément volna a Héródiás leá-

nya és ott tánczolt volna, és az tetszett

volna Héródesnek és a vendégeknek, a

Király monda a leánynak : Kérj tlem
a mit akarsz, és megadom.
23. És megesküvék néki: Valamit ké-

rendesz én tlem, megadom néked, ha
országomnak felét kéo^ed is.

24. És az kimenvén, monda az any-

nyának : Mit kérjek? Ama pedig monda:
A Keresztel János fejét.

25. A leány azért vigan azonnal be-

menvén a Királyhoz, azt kéré, mondván

:

Azt akarom hogy mindjárt hozasd ide

nékem egy tálban a Keresztel János

fejét.

26. A Király pedig igen megszomoro-
dék, mindazáltal az esküvéséért és az-

okért, kik a lakodalomban valának,

nem akará annak kérését megvetni.

27. És a Király azonnal elküldvén a

hóhért, megparancsolá, hogy a Keresz-

tel János fejét * elhozná. * Máté u, 10.

28. Az annakokáért elméne és fejét

vevé néki a tömlöczben, és elhozá az

fejét egy tálban, és adá azt a leánynak,

és a leány az annyának adá.

29. És mikor ezt meghalották volna az

tanítványai, eljövének és elvivék.az

testét, és helyhezteték azt koporsóba.

30. Az Apostolok pedig haza * jövé-

nek Jézushoz, és megbeszéllének néki

mindeneket, mind a mit cselekedtek,

mind a mit tanítottak volna.

* vers 7. Luk. 9, 10,

31. És monda nékik : Jertek el ti ma-
gatok félfelé a pusztába, és n3fUgodjatok

meg egy kevéssé : mert sokan valának

a jövk s menk, és ingyen sem ehet-

nek vala.

32. í]lmenének * azért puszta helyre,

hajón csak magok. ~ ^até u, la.
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33. Látá pedig a sokaság, hogy ök

elmenének, és sokan megesmérék ötet,

és gyalog minden városokból gyülének

oda, és eleiket vevék nékik, és hozzá

gyülének.

34. És * kimenvén, látá a nagy soka-

ságot Jézus, és könyörületességre indiila

rajtok : mert olyanok valának mint a

pásztor nélkííl való juhok: és kezdé

ket sok dolgokra f tanítani.

* Máté 9, 36. 14, 14. f Luk. 9, 11.

35. Mikor pedig immár nagy id volna,

hozzá mennének az tanítványai, ezt

mondván :
* Puszta ez hely, és immár

nagy id vagyon. * Mátéu, is.

36. Bocsásd el ket, hogy elmenvén a

köríílvaló majorokba és falukba, végye-

nek magoknak kenyeret : mert nincsen

mit egyenek.

37. Ö pedig felelvén, monda nékik

:

Adjatok enniek ti. Akkor mondának né-

ki : Hanemha elmegyünk, hogy vegyünk

ezeknek kétszáz pénz árú kenyereket, és

nékik adjuk hogy egyenek.

38. 0 pedig monda nékik : Hány ke-

nyeretek vagyon? menjetek el éslássá-

tokmeg. Es azok meglátván, mondának:
Öt * kenyerünk és két halunk vagyon.

* Máté 14, 17. Luk. 9, 13. Ján. 6, 9.

39. Akkor parancsolá Jézus, hogy mind
leültetnék ket a zöld pázsiton , mint

szoktak asztalhoz ülni lakodalomban.

40. Letelepedének azért külön-külön

seregenként, százanként és ötvenenként.

41. És minekutánna vette volna áz öt

kenyereket és a két halakat, az égre fel-

tekintvén, hálákat ada, és megszegé a

kenyereket, és adá az tanítványinak,

hogy azok eleibe adnák, és a két halat

is elosztá mindennek.

42. Evének azért mindnyájan, ésmeg-
elégedének.

43. Es felszedék a ma? darab ke-

nyerkéi tizenkét teljes kosarakkal, és a

halakból is.

44. Valának pedig a kik ettek mintegy

ötezer férjfiak.

45. És azonnal kénszeríté az tanítvá-

nyit haj óba ülni, és ell elmenni Bethsai-

dába a túlsó parira, míg elbotsátaná

a soka,ságot.

46. És mikor elbocsátotta volna ket,

eltnéne a hegyre imádkozni.

47. Mikor pedig kés estve volna, vala

a hajó a tengernek * közepén, és maga
egyedül a földön. * Máté u, 23.

48. És látá ket hogy a hajónak eve-

zésében veszekednének, (mert ellenkez
szél fú vala) és az éjszakának negyedré-

szekorhozzájok méne, járván a tengeren,

és akar vala mell Ölök elmenni.

49. Azok pedig mikor látták volna

tet a tengeren járni, állíták lenni va-

lami elmúlandó látásnak, és kezdének
kiáltani.

50. (Mert mindnyájan látják vala tet
és megháborodának), de azonnal meg-
szólítá ket, és monda : Bátorságosok

legyetek, én vagyok, ne féljetek.

51. Akkor béméne hozzájok * a hajóba,

és megálla a szél : és k magokban an-

nál inkább álmélkodnak és csudálkoznak

vala ;
* Máté 14, 24—32

52. Mert nem jutott vala eszekbe az öt

kenyereknek csudája^ mivelhogy az szí-
vek megkeményíttetve vala.

53. És mikor általmentek volna, a

Genezáret földére * ménének, és jutának

a partra. *Máté 14, 34.

54. Akkor mikor kimentek volna a ha-

jóból, azonnal tet megesmérvén

:

55. Mikor elfutották volna mind az

egész vidéket, kezdek nyoszolyákban a

beteget széllyelhordozni, a hol hallják

vala tet lenni.

56. Es valahová bémegyen vala a fa-

lukba, vagy városokba, vagy majorokba,

a betegeket az útczákra teszik és kérik

vala tet, hogy köntösének akár csak

prémjét illetnék ; és valakik illetik ötet

meggyógyulnak vala.

7. RÉSZ.

A Farizeusoknak és írástudóknak tudományok ós isteni

szolgálatjok : a Kananeabeli asszony hite : egy nehezen
szóld siket jueggytip-yittatik.

Akkor * gyülének hozzá a Farizeusok

és némellyek az írástudók közzííl, kik

jöttek vala Jérusálembl. * Máté 15, 1. 2.

2. És mikor látták volna hogy az ta-

nítványai közzííl némellyek megfertézte-

tett (azaz, mosdatlan) kézzel ennének

kenyeret, panaszolkodnak vala arról;

3. Mert a Farizeusok és minden Zsidók

nem esznek, hanemha gyakran megmos-
sák kezeiket, ebben a r^'^/Vén emberek-

nek rendeléseket követvén,

4. És a piaczról is mikor haza mennek,

nem esznek, mig meg nem mosódnak, és

sok egyéb dolgok is vágynak, mellyeket
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vettek, hogy megtartsák, mint polia rak-

nak, korsóknak, rézedényeknek, és nyo-

szolyáknak mosatásokat.

5. Azután megkérdék Ötet a Farizeusok

és az írástudók : Mi az oka hogy a te

tanítványid nem járnak a Vén emberek-

nek rendelések szerint, hanem mosdatlan

kézzel esznek kenyeret ?

6. Ö pedig felelvén, monda nékik :Bi-

zony igazán jövendölt Ésaiás felöletek

képmutatók felö] , mint meg vagyon írva

:

E * nép csak ajakakkal tisztel engem,

az ö szívek pedig távol vagyon én tlem.
* Ésa. 29, 13.

7. Hijába tisztelnek pedig engemet,

tanítván olly tudományokat, mellyek em-
berekuek * parancsolatai; * Máté i5, 9.

8. Mert elhagyván az Isten parancso-

latját, az emberi rendelést tartjátok

meg, korsóknak és poharaknakmosását;
és e féléket egyebeket sokakat csele-

kesztek.

9. És monda nékik : Jól vagyon hátor

hogy az Isten parancsolatját eltörlitek^

hogy a ti rendelésteket tartsátok meg.
10. Mert Mózes ezt mondja :

* Tisztel-

jed atyádat és anyádat. És: Valaki szi-

dalmazza attyát vagy t annyát, halállal

meghaljon. * 2 móz. 20, 12. t2Móz. 21,17.

11. Ti pedig ezt mondjátok : Ha valaki

ezt mondandja attyának * vagy any-

nyának : A melly Korbánt (azaz ajándé-

kot) én felviszek, néked használ, az hun
nélkül való. * Máté 15, 5.

12. És nem engeditek hogy az semmit
egyebet cselekedjen az attyával vagy
annyával.

13. Eltörülvén az Istennek beszédét a

ti rendeléstekkel^ mellyet rendeltetek :

és ehez hasonlatost sokat cselekesztek.

14. Azért az egész sokaságot elszólít-

ván, monda nékik: Hallgassatok engem
mindnyájan, és értsétek meg.
15. Nincsen semmi az emberen kivííl,

a melly bémenvén az emberbe megfer-

téztethetné * tet, hanem a mellyek az

emberbl származnak, azok fertéztetik

meg az embert. * csei, 10, 12. 13. i5-

16. És valakinek vágynak fülei a hal-

lásra, hallja.

17. És mikor házba ment volna bé a

sokaság közzl, megkérdék tet az ta-

nítványai a példabeszéd fell.

18. Akkor monda nékik: Ti is* illyen

tudatlanok vagytok é? nem értitek-é,

hogy valami kivtílmegyén bé az emberbe,
nem fertéztetheti az meg az embert ?

* Máté 15, 16.

19. Mert nem megyén az embernek
szívébe, hanem a hasába, és az árnyék-

székre megyén, melly megtisztít minden
eledelt.

20. És ezt mondja vala, hogy a mi az

emberbl kiszármazik, az fertéztetné

meg az embert;

21. Mert * onnét bell az embereknek
szívekbl származnak a gonosz gondo-
latok, ^házasságtörések, paráznaságok

gyilkosságok. * 1 Mdz. e, 5. s, 21. jer. 17, 9.

22. Lopások, fösvénységek, latorságok,

álnokságok, szemtelenség, gonosz szem,

rágalmazás, kevélység, bolondság.

23. Mind ezek a gonoszságok bell
jnek ki, és megfertéztetik az embert.

24. És * onnét felkelvén, méne Tírus-

nak és Sídonuak határiba : és házba

menvén, nem akarja vala hogy senki tet

megtudná ; de nem titkolhatá el magát

;

* Máté 15, 21—28.

25. Mert mikor felle hírt hallott

volna egy asszony , kinek leányában

tisztátalan lélek vala, eljve, és arczal

lábainál leborúla.

26. (Vala pedig az asszony pogány,

Siró-Fenicziának tartományából való

nemzetsége szerint): és kéré tet, hogy
az ördögöt kizné az leányából.

27. Jézus pedig monda néki: Engedd
meg, hogy megelégedjenek elször * a

fiak ! mert nem jó a fiaknak kenyereket

elvenni, és a kölyköknek vetni. *Máté 15, u.

28. És az fel ele és monda néki : ügy
vagyon Uram ! mert a kölykök az asz-

tal alatt a gyermekek morzsalékj okkal

szoktak élni.

29. Akkor monda néki: E beszédért

eredj el, az ördögkiment a teleányodból.

30. És mikor a házához ment volna,

úgy találá,hogy az ördög kiment volna,

és az leánya az ágyon feküdnék,

31. Akkor megtérvén Tírusnak és Sí-

donnak határiból, méne Galilea tengere

mellé, a tíz városnak határin által.

32. És hozának néki egy nehezen szóló

siketet, és kérik vala tet; hogy vetné

kezét arra.

33. És mikor azt kivitte volna félfelé

a sokaság közzíü, bocsáta az ujjait

annak füleibe ; és mikor pökött volna,

illeté annak nyelvét.

D
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34. És feltekintvén az égbe, fohászko-

dék, és monda néki : Effata, azaz, Nyi-

latkozzál meg.
35. És azonnal megnyilatkozának

annak fülei, és nyelvének kötele megol-

daték,^ és igazán szól vala.

36. Es megtiltá ö tlök, hogy senkinek

ne mondanák ; de mennél inkább tiltotta

volna tolok, annál inkább hirdetik vala.

37. És felette igen álmélkodnak vala,

azt mondván : Mindeneket jól cseleke-

dett ; azt cselekeszi, hogy mind a sike-

tek halljanak, mind a némák szóljanak.

8. RÉSZ.
Hét kenyerek által lett csuda, Farizeusoknak jelkívánások

és kovásszok ; egy vak gyógyulása ; Krisztus jövend ha-
lála ; a ki lelkét meg akarja tartani, elveszti azt.

Aznapokban,* mikor felette nagy soka-

ság volna ö vele, és nem volna mit en-

nének, elszólítá Jézus az tanítványit,

és monda nékik :
* Máté is, 32-38.

2. Keserlöm e sokaságot : mert im-
már harmadnapja, hogy velem vágynak,

és nincsen mit egyenek.

3. Ha ében bocsátom el ket házokhoz,

elfogyatkoznak az úton : mertnémellyek

0 közzíílök, messzünnen jöttek.

4. Felelének pedig néki az tanítvá-

nyai : Honnét elégíthetné meg itt ezeket

valaki eledellel e pusztában ?

5. És megkérd é ket: Hány kenyere-

tek vagyon ? És k mondának : Hét
vagyon.

6. Akkor megparancsolá a sokaságnak,

hogy letelepednék a földre ; és kezébe

vévén a hét kenyereket, mikor hálákat

adott volna, megszegé, és adá az tanít-

ványinak, hogy eleikbe adnák, és eleibe

adák a sokaságnak.

7. Vala pedig valami kevés halok is

;

és mikor hálákat adott volna, megparan-

csolá, hogy azokat is eleikbe adnák.

8. Evének azért és megelégedének, és

felszedék a megmaradott darab kenyere-

ket, hét kosarakkal.

9. Valának pedig a kik ettek vala, mint-

egy négyezerén ; és elbocsátá ket.

10. És* azonnal bémenvén a hajóba az

tanitványival, méne Dalmánuta felé.

* Máté 15, 39.

11. És eljövének a Farizeusok és kez-

dének vele versengeni^ kérvén tle,

mennyei * jelt, kísértvén tet.
* Máté 12, 38. Ján. 6, 30. 31.

12. És mikor lelkében nagyot fohász-

kodott* volna, monda : Mi az oka, hogy
e nemzetség jelt kíván ?t Bizony mon-
dom néktek, ném adatik e nemzetségnek
jel.

* vers 5. 9. Ján. 11, 14. 47. 48. 53. 54. f Máté 16, 4.

13. És azokat elhagyván, ismétbémen-
vén a hajóba, elméne a túlsó partra.

14. Elfelejtettek vala pedig a tanítvá-

nyok kenyeret * vinni magokkal, és nem
vala a hajóban egy kenyereknél több.

* Máté 16, 5.

15. Akkor parancsok nékik, mondván:
Meglássátok, hogy megoldalmazzátok

magatokat a Farizeusoknak* kovászok-

tól és a Hérodes kovászától. * Máté 16, 6.

16. Es egymás között vetekednek vala,

mondván : Nincsenek velünk kenyerek.

17. És mikor azt eszébe vette volna Jé-

zus, mondanékik : Mit vetekedtek azon,

hogy kenyeretek nincsen ? mégis nem
veszitek-é eszetekbe, és nincsen-é mégis

értelmetek : mégis ostoba é * a ti szi-

vetek? * Máté 16, 8. 11. Luk. 24, 25.

18. Szemeitek lévén nem láttok-é?és

holott füleitek vágynak nem hallotok é?

és nem emlékeztek é meg ?

19. Mikor * amaz öt kenyereket meg-
szegém az ötezer embereknek, hány ko-

sárt hozátok el darab kényen-ek\e\ tel-

jeseket? Mondának néki: Tizenkettt.
* Máté 14, 20.

20. Mikor pedig ama hét kenyereket

a négyezer embernek megszegém, hány
kosarakat hozátok el darab /cen^/erekkel

teljeseket? És mondának: * Hetet.
* Máté 15, 37.

21. És monda nékik: Mint vagyon

hogy ezeket nem értitek ?

22. És méne Betsaidába, és hozának

eleibe egy vakot, és kérék tet hogy il-

letné azt.

23. Akkor megfogván a vaknak kezét,

kivivé tet a falun kivl, és mikor an-

nak szemeire * pökött volna, és az ke-

zeit reá vetette volna, megkérdé tet ha

látna- é? * ján. 9, 6.7.

24. Ki mikor az szemeit felemelte

volna, monda : látom az embereket járni

mint valami fákat.

25. Azután ismét veté kezeit annak

szemeire, és felemelteté ismét az ember-

rel az szemeit, és megépíile és láta

messze és világosan mindeneket.

26. És házához kííldé tet, mondván

:
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Ama faluba se menj, és a faluban is

senkinek ezt ne mondjad.

27. És béméue Jézus az ö tanítványai-

val egybe Czézáreának faluiba, melly

Czézárea Filep Királyról neveztetik;

és az úton megkérdé az tanítványit,

mondván nékik : Kinek mondanak * en-

gemet az emberek ?

28. Azok pedig felelének: Keresztel

Jánosnak, némellyek Illyésnek, némely-

lyek pedig egynek a Próféták közzííl.

29. És monda nékik : Ti pedig kinek

mondotek engemet ? Felelvén pedig Pé-

ter, monda néki : Te vagy ama Krisztus

!

* Maté 16, 13-16.

30. És megfenyegeté ket hogy senki-

nek azt 0 felöle ne mondanák.
31. És kezdé ket tanítani, hogy az em-

ber Fijának sokat kellene szenvedni *és

megvettetni a Vénektl, a Papifeje-

delmektl és az írástudóktól, és meg
kellene ölettetnie ; és harmadnapra fel-

támadnia. * Maté 26, 57. 27, 35. 38, 6.

32. És ezt nyilván mondja vala. Akkor
Péter megfogván tet, kezdé dorgálni.

33. És hátrafordulván, és az ö tanít-

ványira tekintvén, megfeddé Pétert,

mondván :* Eredj el én tlem Sátán;

mert nem vagy bölcs az Isten dolga\\)m,

hanem az emberekéiben.
* Maté 16, 21-23.

34. És mikor elszólította volna a so-

kaságot az tanítványival egybe, monda
nékik :

* Valaki engemet akar követni,

tagadja meg magát, vegye fel az f ke-
resztét, és ugy kövessen engemet:

* Maté 10, 38. f vers 35.

35. Mert valaki * akarja az lelkét

megtartani, elveszti azt; valaki pedig az

lelkét én érettem, és az Evangyéli-
omért elveszti, az megtartja azt.

* Maté 10, 39.

36. Mert mit használ valakinek, ha
mind e világot megnyerné is, ha az

lelkét elveszti ?

37. Avagy micsoda váltságot * adhat
valaki az lelkéért ? * zsoit. 49. 9.

38. Mert valaki a parázna és bnös

,

nemzetség közzül szégyenli * engemet,

és az én beszédimet, az embernek Fija

is szégyenli azt, mikor eljövénd az Aty-
tyának dicsségével, a szent Angyalok-
kal. * Maté 10, 33. 2. Tim. 2, 2.

9. RÉSZ.

Krisztus sziliének dicsséges elváltozása : ki legyen lly-

lyés : egy néma lélek kizetik: akis gyermek példája
tanitja az apostolokat az elsségrl : botránkoztatás : a

sónak jósága.

És monda nékik : Bizony mondom nék-

tek, vágynak némellyek ezek közzííl a

kik itt állanak, kik addig meg nem kós-

tolják a halált
;
mígnem meglátják, hogy

az Istennek országa* eljött hatalommal.
* Maté 16, 28. Csel. 2, 41.

2. Hatodnappal * pedig azután, maga
mellé vevé Jézus Pétert, Jakabot és Já-

nost, é felvivé csak ket egy nagy magas
hegyre félfelé, és elváltozék elttök.

3. És az ruhái fényessekké lnek,
igen fejérek mint a hó, mellyhez ha-

sonló fejérséget e földön a ruhafest
nem csinálhat.

4. Ésmegjelenék nékik Illyés Mózessel

egybe, kik Jézussal beszélnek vala.

5. És szólván Péter, monda Jézusnak:

Mester! jó volna nékük itt laknunk;

csináljunk azért három hajlékokat, né-

ked egyet, Mózesnek is egyet, Illyésnek

is egyet.

6. Mert nem tudja vala mit szólna

:

mert megrémültek vala.

7. És felh támada, melly ket béfogá,

és a felhbl szó adaték, mondván : Ez
amaz én szerelmes Fiam, tet hall-

gassátok. * Maté 17, 1—5.

8. És nagy hirtelen, mikor eltekintet-

tek volna, nem látának azután senkit

Jézusnál egyebet magokkal.

9. Mikor pedig a hegyrl alászállaná-

nak, megparancsolá nékik, hogy senki-

nek * ne mondanák a mit láttak vala,

hanem mikor az embernek Fija a halál-

ból t feltámadna. * Maté n, 9. t vers 31.

10. És e dolgot magoknál tárták, egy-

mástól köztök arról tudakozván, mi
volna az, a halálból * feltámadni.

* Ján. 20, 8.

11. És m^^gkérdéktet, mondván : Mi-

ért mondják az írástudók, hogy elször

el kell jni * Illyésnek ? * Mai. 4, 5.

12. Ö pedig felelvén, monda nékik :

Illyés bizonyára elször eljvén, minde-

neket helyekre állat; de a mint meg
vagyon írva az embernek Fija fell,

szkség, hogy * sokat szenvedjen, és

semminek állittassék.

* Ésa. 53, 3-5.Zsolt. 22, 7. Dán. 9, 23. 26,

13. De mondom néktek, hogy Illyés

is * eljött, és azt cselekedték vele a

D*
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mit t akartak, a mint megíratott tf ö

felöle. * Máté 11, 13 14. t rész 6, 27.

tt Ésa. 40, 3. Mai. 3, 1.

14. És mikor az tanítvánjihoz ment
volna, látá nagy sokaságot azok köri,

és az írástudókat, kik azokkal versenge-

nek vala.

15. És azonnal az egész sokaság ötet

látván, elálmélkodék, és eleibe menvén,
köszönték ötet.

16. És megkérdé az írástudókat: Mit
versengetek ti magatok között ?

17. És felelvén a sokaság közzííl egy,

monda : Mester ! az én fiamat ide

hoztam te hozzád, kiben néma * lélek

vagyon. * Máté 17, 14— is.

18. És valahol megragadja Ötet, szag-

gatja; pedig tajtékot túr, a fogait csi-

korgatja, és elfonnyad ; és kérém a te

tanítványidat, hogy kiznék azt, de nem
teheték.

19. Ö pedig felelvén néki, monda : Oh
hitetlen nemzetség ! Valyon meddig
lészek ti veletek ? meddig szenvedlek ti-

teket ? hozzátok én hozzám azt.

20. Oda vivék azért azt. Mihelyt pe-

dig Jézus meglátta volna, azonnal a

lélek szaggatni kezdé azt, és mikor a

földre leesett volna, fetreng vala tajté-

kot túrván.

21. És megkérdé Jézus annak attyát:

Mennyi ideje, hogy ez esett rajta ? Ö pe-

dig monda : Gyermekségétl fogva
;

22. És gyakorta ejti ötet a tzbe és a

vízbe, hogy elveszesse ötet : De ha mit

tehetsz, légy segítségül nékünk : könyö-

rülvén rajtunk

!

23. Jézus pedig monda néki: Ha* hi-

heted azt, mindenek lehetségesek a hí-

vnek. * Máté 17, 17. Luk. 17, 6.

24. A gyermeknek attya pedig azonnal

kiáltván, könyhullatással monda : Hiszek

Uram ! légy segítségül az én hitetlen-

ségemnek.

25. Mikor pedig Jézus látta volna, hogy

a sokaság mind egyetembe hozzá futna,

megdorgálá a tisztátalan lelket, ezt

mondván néki: Te néma és siket lélek!

én néked parancsolom, menj ki Sigyer-

me/cbl, és többé ne menj belé.

26. És mikor kiáltott volna a lélek^ és

a gyermeket igen megszaggatta volna,

kiméne ö belle^ és a gyermek ollyan ln
mint a holt, úgyannyira, hogy sokan

mondanák, hogy megholt volna.

27. Jézus pedig megfogván annak kezét,

felem elé azt, és az felkel e.

28. És mikor házba ment volna bé,

megkérdék tet külön az tanítványai :

Miért nem zhettük mi ti amsi^lelket?
* vers 17. 18.

29. Jézus pedig monda nékik :
* Ez ily-

lyen ördögöknek nemek nem üzettethe-

tik ki külömben, hanem könyörgés és

böjtölés által. * Máiói7, 19-21.

30. És * onnét kimenvén, együtt men-
nek vala Galileán által ; és nem akarja

vala Jézus, hogy senki megtudná
;

* Máté 17, 22. 23. Luk. 18, 31—34.

31. Mert tanítja vala az tanítványit,

és ezt mondja vala nékik : Az embernek
Fija adattatik az embereknek kezekbe,

és megölik tet, de minekutánna megö-
lik, harmadnapon* feltámad. * Maté28, 6.

32. Ök pedig nem értik vala e mon-
dást, és félnek tet megkérdeni.

33. Méne*azért Kapernaumba, és haza

menvén megkérdé ket : Mirl veteked-

tek vala magatok között az úton ?

* Máté 18, 1.

34. Ök pedig hallgatának : mert az

úton egymás ellen arról vetekednek vala,

ki lenne jövendben közöltök legna-

gyobb.

35. És mikor leült volna, szólítá a ti-

zenkét tan{tványokn.t, és monda nékik :

A ki els akar lenni, mindeneknél

utolsóbb legyen, és mindeniteknek szol-

gája. * Máté 20, 26. 27.

36. És egy kis gyermeket" fogván el,

közöttök megállatá, és azt ölébe vévén,

monda nétik

:

37. Valaki az ilyen kicsiny * gyerme-

kek közzfíl egyet béfogad az én nevem-

ben, engemet fogad bé; és valaki enge-

met béfogadand, nem engem fogad bé,

hanem azt, a ki engem elbocsátott.

* Ján. 13, 20. Máté 10, 40.

38. Felele * pedig néki János^ mond-
ván : Mester ! láttunk egy embert, hogy

a te neved által ördögöket üz, ki nem
követ minket, és megtiltánk tet, mivel-

hogy minket nem követ. * Luk. 9, 49.

39. Jézus pedig monda: Ne* tiltsátok

meg azt, mert senki nincsen olly, ki az

én nevem által ert cselekeszik, hogy

könnyen gonoszúl szólhatna énfellem :

* 4 M(?z. 11, 29.

40. Mert a ki nincsen mi ellenünk^ mi

mellettünk vagyon.
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41. Mert valaki innotok adand néktek,

csak egy pohár * vizet az én nevemben,

azaz, \\ogj Krisztuséi vagytok, bizony

mondom néktek, el nem veszti jutalmát.
* Máté 10, 42.

42. És valaki megbotránkoztat egyet

e kicsinyek * közzííl, a kik én bennem

liisznek, jobb volna annak, ba a nyakára

egy malomk köttetnék, és a tengerbe

vettetnék, * Máté is, 6.

43. Hogyha a te kezed megbotránkoz-

tat'tégedet, vágd el azt
;
jobb néked az

életre bémenued csonkán inháhh, hogy-

nem két kezed lévén a gyehennáramen-

ned, a megolthatatlan tíízre. * Máté 5, 30.

44. Hol az férgek meg nem * hal, és

tzök meg nem oltatik. *Ésa. 66,24.

45. És ha a te* lábad megbotránkoztat

tégedet, vágd el azt; jobb néked sántán

bémenued az életre, hogynem két lábad

lévén a gyehennára vettetned, a meg-

olthatatlan tzre. *Míté 5, 30.

46. Hol a férgek meg nem hal, és

tzök meg nem oltatik.

47. És ha a te szemed megbotránkoztat

tégedet, vájd ki azt; jobb néked vakon

bémenned az Isten országába, hogynem
két szemmel a gyehennának tüzére

vettetned.

48. Hol az ö férgek meg nem hal, és

ttizök meg nem oltatik.

49. Mert kiki tzzel sózatik meg, és

minden * áldozat sóval sózatik meg.
* 3 Móz. 2, 13,

50. Jó a * só ; ha pedig a só ízetlen

lészen, mivel sózzátokazt meg? Legyen

ti bennetek só, és ti köztetek egymáshoz

legyetek f békességesek.
* Máté 5, 13. f Zsid. 12, 14.

10. RÉSZ.

A feleség csak parázaaságért bocaáttathntik el : a kis

gvermekeknek méltóságok : a gazdag nehezen idvezl :

Krisztus jövend halála ; Zebedeus fijainak keresek ; a

vak Bartimeus gyógyulása.

És * mikor onnét felkölt volna, méne
Júdeának határiba, a Jordánon túl való

tartományon által, és gyüle ismét

hozzá sokaság, és az o szokása szerint

ismét tanítja vala ket. * Máté 19, i.

2. És a Farizeusok hozzá járulván,

megkérdék tet, ha szabad volna é aférjfi-

úna.k elbocsátani feleségét, kísértvén

ötet.

3. Ö pedig felelvén, monda nékik:

Mit parancsolt néktek Mózes ?

4. Azok pedig felelének: * Mózes meg-
engedte, hogy elválásról való levelet Ír-

junk, és e]hocsássvik feleséginket.
* 5 Móz. 24, 1. Jer. 3, 1.

5. És felelvén Jézus, monda nékik: A
ti szíveteknek keménységéért írta H^Jzes

néktek e parancsolatot.

6. A * teremtésnek pedig kezdetiben

féíjfiat és asszony f teremtett Isten.

* Máté 19, 4. .5. t 1 Móz. 1, 27.

y.Azokáért elhagyja ember attyát és

annyát, és ragaszkodik feleségéhez.

8. És akik ketten voltak, egy test

lésznek : Azért ezek többé nem kettk,

hanem egy test. * i móz. 2, 24. 1 Kor. e, le.

9. A mit azért Isten egybe szerkeszte-

tett, az ember el ne válassza.

10. És a házban, viszontag az tanít-

ványai ugyanezen dolog fell megkér-
dék tet.

11. 0 pedig monda nékik: * Valaki

elbocsátja az feleségét, és mást vejénd,

paráználkodik az ellen.

* Máté 5, 32. 1 Kor. 7, 10. 11.

12. És ha az asszony elhagyja az

férjét, és máshoz menénd, paráz-

nálkodik.

13. Akkor hozának néki * kicsiny gyer-

mekeket, hogy illetné azokat ; a tanítvá-

nyok pedig feddik vala azokat, kik a

gyermekeket hozzák vala. * Máté 19,13-1.5.

14. Mellyet mikor látott volna Jézus,

megharagvék, és monda nékik : Enged-
jétek hogy jöjjenek én hozzám a kis

gyermekek, és meg ne tiltsátok ket

;

mert illyeneké az Istennek országa.

15. Bizony mondom néktek: Valaki

úgy nem veszi az Istennek * országát

mint a kis gyermek, semnaiképen nem
megyén oda bé. * 1 Pét. 2, 2.

16. És mikor azokat ölébe vette volná,

kezeit * reájok vetvén megáldá ket.
*Máté 19, 13-15.

17. És mikor ki akarna menni hogy

útra indulna^ mikor egy ember oda

futamodott, és lábainál leborult volna,

megkérdé tet : Jó * Mester ! mit csele-

kedjem, hogy az örök életet vehessem ?

* Máté 19, 16-24. Lnk. 18, 18—25.

18. Jézus pedig monda néki: Miért

mondasz engem jónak ? Nincsen jó több,

hanem csak egy, tudnniillik az Isten.

19. Tudod a parancsolatokat: Ne* pa-

ráználkodjál : Ne ölj : Ne orozz : hamis

tanúbizonyságot ne mondj : Senkinek
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kárt ne tégy
;

Tiszteljed atyádat és

anyádat. * 2 móz. 20, 13.

20. Amaz felelvén, monda néki: Mes-
ter, mind ezeket megtartottam az én

ifjúságomtól fogva!

21. Jézus pedig reá tekintvén, megked-
vellé tet, és monda néki : Egy fogyatko-
zásod vagyon még : Eredj el, * valami

marhád vagyon add el, és adjad a

szegényeknek, és kincsed lészen menny-
ben ; és jere kövess engem, felvévén a

keresztet. * Lut. 12, 33.

22. Amaz pedig megszomorodván e

beszéden, elméne nagy szomorúsággal

:

mert sok jószága vala.

23. És mikor körül eltekintett volna

Jézus, monda az ö tanítványinak: Melly

nehezen mennek bé az Istennek orszá-

gába, a kiknek * gazdagságok vagyon !

* Jób 31, 24. Zsolt. 62, 11. 1 Tim. 6, 17. 18.

24. A tanítványok pedig elálmélkodá-

nak ezeken az beszédin: Jézus pedig

felelvén, ismét monda nékik: Fiaim!

melly nehéz dolog azoknak, a kik az

gazdagságokban biznak, bémenni az is-

tennek országába !

25. Könnyebb a tevének a to fokán

általmenni, hogynem a gazdagnak Isten

osszágába menni.

26. Azok pedig annál is inkább álmél-

kodnak vala, ezt mondván magokban :

Kicsoda idvezülhet tehát ?

27.Eeájokt ekintvén pedig Jézus, mon-
da: Az embereknél ez lehetetlen, de

nem az Istennél : mert Istennél * min
denek^ lehetségesek. * Jer. 32, 17.

28. És Péter kezdé néki * mondani

:

Imé mi mindeneket elhagytunk, és kö-

vettünk tégedet. * Máté 19, 27.

, 29. Felelvén pedig Jézus monda: Bi-

zony mondom néktek, nincsen senki, a

ki elhagyandja házát, vagy attyát

,

vagy nénnyeit, húgait, vagy attyát^ vagy

annyát, vagy feleségét, vagy gyermekit,

vagy szántóföldeit, én érettem és az

Evangyéliomért

;

30. A ki száz annyit nem venne mos-
tan ez idben, házakat, attyafiakat, nény-

nyeit, húgait, annyait, gyermekeket, és

szántóföldeket, háborúságokkal egybe,

és a jövend világon örök életet.

31. Sok elsk pedig * utolsók lésznek,

és az utolsók elsk. * Máté 19, 30.

32. Valáuak pedig úton, és mennek
vala fel Jérusálembe, és Jézus elttk

megyén vala; és álmélkodnak és tet
követvén félnek vala. És ismét maga
mellé vévén a tizenkét tanitvámjo\d,i,

kezdé nékik mondani, * a miném dol-

gok következnének reá.

* Máté 20, 17-19. Luk. 18, 31—34.

33. Imé úgymond felmegyünk Jérusá-

lembe, és az embernek Fija elárultatik

a Papifejedelmeknek és az írástudóknak,

és halálra kárhoztatják tet, és adják tet
a Pogányoknak * kezekbe. * Máté 27, 2.

34. És azok megcsúfolják, megostoroz-

zák, * megpökdösik és megölik tet : de

harmadnapon feltámad. * Máté 26, 67. 27, 28.

35. És járulának hozzá Jakab és Já-

nos, a Zebedeus íijai, * ezt mondván

:

Mester ! azt akarjuk, hogy a mit tled
kérünk, megadjad nékünk.

36. Ö pedig monda : Mit akartok, hogy

cselekedjem veletek.

37. Azok pedig mondának uéki: Ezt

engedjed nékünk, hogy egyikünk jobb-

kezed fell, a másikunk pedig balkezed

fell üljön a te dicsségedben.

38. Jézus pedig monda nékik: Nem
tudjátok mit kértek. Megihatjátok-é a

pohárt, mellyet én megiszom, és a melly

keresztséggel én megkeresztelkedem

,

megkeresztelkedhettek-é azzal.

* Máté 20, 20-23.

39. Azok pedig mondának : Meglehet.

Jézus pedig monda nékik : A pohárt,

bizony az, hogy megisszátok, * mellyet

én megiszom; a keresztséggel is a

mellyel én keresztelkedem, megkeresz-

teltettek. * Csel. 12, 2.

40. De hogy jobbkezem fell és balke-

zem fell üljetek, nem én adhatom azt,

hanem adatik azoknak, a * kiknek ké-

szíttetett. * Máté 25, 34.

41. És mikor ezt hallották volna a

több tiz tanitványok, kezdének * hara-

gudni Jakab és János fell. * Máté 20, 24.

42. Jézus pedig elszólitván ket,

monda nékik : Tudjátok^ hogy a kiknek

tetszik a pogánynépeken való* uralkodás,

uralkodnak azokon ; és a kik köztök

hatalmasok,szabadságok vagyon azokon.
* Luk. 22, 25. 26.

43. De nem úgy lészen ti köztetek; ha-

nem a ki akar ti köztetek nagy lenni,

ti szolgátok legyen.

44. Es a ki akar ti közületek els
lenni, legyen mindeneknek szolgája.

45. Mert az ember Fija is nem jött,
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hogy néki szolgálnának, hanem hogy ö

szolgálna* és adná az o lelkét f vált-

ságnak áráúl sokakért.
* Máté 20, 28. Filip. 2, 7. f 1 Tim. 2, 6. Ésa. 53, 12.

46. És ménének Jérikóba, és mikor ki-

menne Jérikóból ö és az tanítványai,

és nagy sokaság, a Timeus fija Barti-

meus, ki vak vala, * ül vala az úton

koldulván. * Máté 20, 29-34. Luk. 18, 35 -43.

47. Bs mikor hallotta volna, hogy ö

volna ama Názáretbeli Jézus, kezde ki-

áltani, és ezt mondani : Jézus, Dávidnak
Fija, könyörülj rajtam

!

48. És sokan dorgálják vala tet hogy

hallgatna; ö pedig annál inkább kiált

vala: Dávidnak Fija, könyörülj rajtam!

49. Akkor Jézus mikor megállott volna,

parancsolá hogy elhivnák tet ; hivák

azért a vakot, mondván néki: Légy jó

hitben, kelj fel
;
téged hívat.

50. A vak pedig elvetvén felsruháját,

mikor felkölt volna, Jézushoz méne.

51. És felelvén Jézus, monda néki :Mit

kivánsz, hogy cselekedjem veled ? A vak

pedig monda néki : Mester, hogy lássak !

52. Jézus pedig monda néki: Eredj el,

a te hited téged megtartott. Azonnal

megjve azért az szeme világa, és kö-

veti vala Jézust azon az úton.

11. RÉSZ.

Krisztus szamárháton megyén hé Jérusálerabe : megátkoz
egy figefát : megtisztitja a templomot : hit ereje: meg-
bocsátás ; menti a templom kitisztittatásában való dolgát.

Mikor pedig közelgetnének Jérusálem-
hez, * Bethfagéhez és Bethániához, az

Olajfáknak hegyéhez, elkülde kettt az

tanítványai közzl. * Máté 21, 1-3.

2. És monda nékik : Menjetek el im e

faluba,*melly elttetek vagyon; és mind-

járt, hogy oda bémentek, találtok egy

megkötött vemhét, mellyen senki az em-
berek közzül nem ült, oldjátok el és hoz-

zátok nékem. * Luk. 19, 30-35.

S.Hogyha valaki néktek ezt mondandja:
Miért mivélitek ezt ? azt mondjátok :

Mert az Úr szkölködik e nélkül ; és

azt azonnalidé bocsátja.

4. Elmenének azért, és találának egy

megkötött vemhét az ajtónál, kivül a

ketts útnál, és eloldák azt.

5. És némelly emberek, kik ott állanak

vala, mondának nékik: Mit miveltek

hogy eloldjátok a vemhét ?

6. Azok pedig felelének azoknak a
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mint Jézus megparancsolta vala ; és el-

bocsáták ket.
7. Elhozák azért a vemhét Jézushoz,

és az felsruháikat * arra bányák^ és

reá üle. * 2 Kir. 9, 13. Ján. 12, u.

8. Sokan pedig felsruháikat az útra

teriték, némellyek pedig ágakat szegdel-

nek vala a fákról és az útra hányják

vala.^

9. És a kik ell mennek vala, és hátúi

követik vala, kiáltnak, mondván: Ho-
sánna ! Áldott a ki jött az * Ürnak ne-

vében !
* Zsolt. 118,25, 26.

10. Áldott a mi atyánknak Dávidnak
országa ! melly jött az Úrnak nevében,

Hosánna, ki a magasságos egekben

vala !
^

11. És béméne * Jérusálembe az Úr,

és a templomba; és mikor mindeneket

elnézett volna, és már estvéli óra volna,

méne Bethániába a tizenkét tanítvá-

nyokkal. * Máté 21, 10. 11.

12. És másodnapon mikor Bethániából

kimentek * volna, megéhezék.

13. És mikor távol látott volna egy

leveles íigefát, oda méne, hogy meglátná

ha találna valamit rajta ; és mikor oda
ment volna, semmit nem talála a leve-

leknél egyebet ; mert nem vala még a

fige érésnek ideje.

14. Akkor Jézus felelvén, monda a

figefának : Soha ezután senki ne egyék

te rólad gyüniölcsöt. És azt hal Iák az

tanítványai. * Máté 21, is. 19.

15. Ménének azért Jérusálembe: és

bémenvén Jézus a templomba, kezdé
azokat kiverni a * kik árulnak és vásár-

lanak vala a templomban, és a pénzvál-

tóknak asztalaikat, és a galambárusok-

nak székeiket felforgatá.

16. És nem engedi vala, hogy senki

valami edényt a templomon általvinne.
* Máté 21, 12. 13.

17. És tanit * vala, mondván nékik:

Avagy nincsen-é megírva, hogy az én

házam f imádság házának hivattatik

minden népektl ? ti pedig azt tettétek

latroknak ff barlangjokká

!

* Máté 21, 13. t Ésa. 56, 7. ff Jer. 7, 11.

18. És ezt meghallák* az írástudók és

a Papifejedelmek, és keresnek valawo-

dot, mimódon elvesztenék tet: mert

félik vala tet, mivelhogy az egész so-

kaság csudálkozik az tudományán.
* Máté 21, 14. 15.
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19. Mikor pedig estve volna, kiméne 1

Jézus a városból.

20. És reggel a figefa melll elmenvén,

látták hogy gyökerestl megszáradott

volna.

2 1 . Akkor megemlékezvén Péter, monda
néki : Mester imé ama figefa, mellyet

megátkozál, * megszáradott

!

* Mátó 21, 19.

22. És felelvén Jézus, monda nékik :

Legyen bizodalmatok Istenben

;

2 3.Mert bizony mondom néktek, valaki

ezt mondandja im ez begynek: Kelj fel,

vettessél a tengerbe, és nem*kételkedik

az ö szivében, hanem hiszi hogy meg-
lésznek azok, a miket mondott

;
mega-

datik annak, valamit mondott.
* Máté 17, 20. Luk. 17, 6.

24. Azért mondom néktek : Valamit

imádkozástokban kéréndetek, * hidjétek

hogy elvészitek ; és meglészen néktek.
* Máté 7, 7. 8. Jak. 1, 6. 7.

25. És mikor felállótok imádkozni,

megbocsássatok annak, a * ki ellen va-

lami dolgotok vagyon
;
hogy a ti mennyei

nyei Atyátok is megbocsássa néktek a

ti vétkeiteket ; * Máté e, u.

26. Merthatimegnembocsátandotok,
a ti mennyei Atyátok is nem * bocsátja

meg a ti vétkeiteket. *Máté is, 34. 35.

27. És ismét ménének Jérusálembe, és

mikor a templomban járna, ménének
hozzá a * Papifejedelmek és az írás-

tudók, és a Vének. * Máté 21, 23. Luk. 20, 1. 2.

28. És mondának néki : Micsoda mél-

tósággal cselekeszed ezeket ? és kicsoda

adta néked e méltóságot, hogy ezeket

cselekedüéd?

29. Jézus pedig felelvén, monda nékik :

Én is valami dolgot kérdek tletek ; fe-

leljetek meg azért nékem, és megmon-
dom én is néktek micsoda méltóssággal

cselekeszem ezeket.

30. A János keresztsége mennybl
vala é vagy emberektl? feleljetek meg
nékem

!

31. Azok pedigmagokban Hlyen módon
okoskodnak vala : Ha azt mondjuk, hogy
mennyországból vo?í; eztfogjamondani:

Miért nem hittetek tehát néki?

32. Ha pedig azt mondjuk, hogy az

emberektl volt^ félünk * a községtl

:

mert mindenek illy értelemben valának

János fell, hogy igaz Próféta volt.

*Máté 14, 5.

33. Akkor felelvén, mondának Jézus-

nak: Nem tudjuk. És Jézus felelvén

monda nékik: En is nem mondom meg
micsoda méltósággal cselekeszemezeket.

12. RÉSZ.

A szlnek példájáról : a Zsidóktól megvettetett krl
Császár adójáról : feltámadásról : Törvény summájáról

;

a Dávid fijáról : és egy szegény özvegyrl való tanitás :

És kezde nékik példabeszédek által szól-

ni : Egy ember szlt * plántála és gye-

píível köríílvevé és vermet ása, és tor-

nyot épite, és a szlt bizá munká-
sokra, és maga messze elméne,

* Ésa. 5, 1—7. Máté 21, 33-39.

2. És mikor alkalmas ideje volna, el-

küldé szolgáját a munkásokhoz, hogy

a munkásoktól bévenne a szlnek gyü-
mölcsében.

3. Azok pedig megfogván a szolgát,

megverék, és üresen bocsát ák haza.

4. És ismét más szolgáját küldé hoz-

zájok : azok pedig ezt is mikor kövek-

kel meghajigálták volna, a fejét meg-
sebesiték és visszaküldék, minekutánna

gyalázattal illették volna.

5. És viszontag mást külde, és azt

megölék, és sokakat többeket, némely-

lyeket vervén, * némellyeket pedig meg-
ölvén. * Máté 23, 31-37.

6. Mikor pedig volna még egy sze-

relmes fija, * elküldé azt is utolszor

hozzájok, ezt mondván : Az én fiamat

megbecsülik. * Ján. 3, 16.

7. A munkások pedig mondának ma-
gok között: Ez az * örökös, jertek el,

öljük meg tet, és miénk lészen az

örökség. * zsid. 1, 2.

8. És megfogván azt megölék, * és ki-

veték a szln kivl. * rész 15, 24.

9. Mit cselekeszik azért a szlnek
Ura? Elj és elveszti a szó^ömunkáso-

kat, és a szlt egyebeknek adja.

10. Avagy nem olvastátok-é ez irást

is ? A melly * követ az épitk megvetet-

tek, az lett a szegeletnek fejévé.

* Zsolt. 118, 22, Máté 21, 42.

11. Az Úrtól lett ez, és csudálatos a

mi szemeink eltt.

12. Igyekeznek vala azért tet meg-
fogni, de félnek vala a községtl : mert

tudják, hogy ellenek mondotta volna

e példabeszédet. Azért elhagyván tet,

elmenének.

13. És kííldének hozzá némelyeket

a Farizeusok közzl, és a Héródes szol-
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gái közzl*hogy tet megfogDák a be-

szédben. * Maté 22, 16-21.

14. Azok pedig mikor eljöttek volna,

mondának néki: Mester ! tudjuk, hogy te

igaz vagy, és senkivel nem gondolsz

:

mert embereknek személyekre nemnézsz,
banem az Istennek útát igazán tanítod:

Kell é a Császárnak adót fizetnünk vagy

nem ? adjunk é adót vagy ne adjunk?

15. 0 pedig, mivelhogy tudja vala

azoknak képmutatásokat, monda nékik:

Mit kisértetek engemet? hozzatok elö

nékem egy pénzt, hogy lássam.

16. Azok pedig hozának elö egy pénzt

^

és monda nékik : Kié ez ábrázat és az

irás e pénzen? Azok pedig mondának
néki : A Császáré.

17. Es felelvén Jézus, monda nékik:

Adjátok meg, a mi a Császáré, * a

Császárnak; a mi az Istené az Istennek.

Es elálmélkodának ö rajta. * Rom. 13, 7.

18. Akkor jövéneko hozzá* Sadducze-
sok, kik azt mondják, hogy nincsen fel-

támadás: és megkérdék ötet, mondván:
*Mátó 22,23—33.

19. Mester! Mózes azt irta nékünk,

hogy ha valakinek attyafia megholt, és

feleségét megliagyándja, és magzatokat
nem hagyánd, * annak attyafia vegye

el a megholt attyafiándik feleségét, és

támasszon magot az attyafiának.

* 5 Móz. 25, 5. 6.

20. Valának azért hét attyafiak, és az

els feleséget vn, és meghalván magot
nem hagya.

21. A második elvévé annak felesé-

gét és meghal a, az is pedig nem hagya
magot; a harmadik hasonlatosképen.

22. És mind a hét elvett az asszonyt

és nem hagytak magot; legutolszor

megholt az asszony is.

23. A feltámadáskor azért, mikor fel-

támadnak, ezek közzül ki felesége lészen

az? mert hétnek volt felesége.

24. Akkor felelvén Jézus, monda né-

kik: Avagy nem azért tévelyegtek é

hogy nem tudjátok az írásokat, sem az

Istennek hatalmát ?

25. Mert mikor a halálból feltámad-

nak, feleséget nem vesznek, házasságra

sem adatnak, hanem ollyanok lésznek

mint az Angyalok, kik mennyben vágy-
nak.

26. A halottakról * pedig, hogy azok

feltámasztatnak, nem olvastátok é a
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Mózes könyvében, mimódon szólott a

Isten néki a csipkebokorban: ezt mond-
ván : Én vagyok az Ábrahámnakf Istene,

é.9 Izsáknak Istene, és Jákóbnak Istene.
* Máté 22, 31. 32. t2 Móz.. 3, G.

27.Az Isten nem holtaknak,hanem élk-
nek Istenek; ti azért igen tévelygetek.

28. És mikor elállott vala egy az

írástudók közzül, ki hallotta volna az

vetekedéseket, és tudja vala, hogy
azoknak jól felelt volna, megkérdé* tet
mondván : Mellyik minden parancsola-
tok között az els ? * Máté 22. 35. se.

29. Jézus pedig felele néki: Minden
parancsolatok között az els ez; Halljad

Izráel : A mi Urunk Istenünk * egy r.
*5 Mz. 6, 4

30. Szeressed * azért a te Uradat Iste-

nedet teljes szivedbl, teljes lelkedbl,

teljes elmédbl és teljes erdbl. Ez az

els parancsolat: * Máté 22, 37-39.

31. És a második hasonló ehez: * Sze-

ressed a te felebarátodat mint magadat

:

Nincsen más ezeknél nagyobb parancso-

lat. * Róm. 13, 9. Gal. 5, 14. Jak. 2, 8.

32. Akkor monda néki az írástudó : Jól

vagyon Mester! igazán mondád; mert
egy az Isten, * és nincsen más kivüle.

* 5 Móz. 4, 35. Ésa. 46, 9.

33. És szeretni tet teljes szivbl, tel-

jes elmébl, teljes lélekbl, és teljes

erbl, és szeretni embernek felebarát-

ját mint magát, sokkal nagyobb * min-
den áldozatoknál. * Péid. 21, 3.

34. Akkor látván Jézus, hogy bölcsen

felelt volna, monda néki: Nem messze

vagy az Isten országától. És senki többé

nem meri vala tet megkérdeni.

35. És felelvén Jézus, ezt mondja vala,

tanitván a templomban:Mimódon mond-
ják az írástudók, * hogy a Krisztus

Dávidnak Fija ? * Máté 22, 41, 42.

36. Mert Dávid maga mondotta Szent

Lélek által: Monda az Úr az én uram-
nak: * Ülj az én jobbkezem fell, míg-

len vetem a te elleuségidet a te lábaid

alá zsámolyul. * zsoit. 110, 1.

37. Ö maga Dávid azért mondja tet
Urának : mimódon azért fija ; És nagy

sokaság örömest hallgatja vala tet.

38. Ö pedig mondja vala nékik az

tanításában: rizzétek meg magatokat

az írástudóktól, kik örömestjárnak hosz-

szú^köntösökben, és szeretik a piaczo-

kon való köszöntetéseket. * íviát 23, 5-7.



MAEK EVANGYELIOMA 12. 13.58

39. És a fo helyeket a gyülekezetek-

ben, és az elöl való léseket a lakodal-

makban.
40. Kik az özvegyeknek házaikat felfal-

ják,* és külsképen hosszú imádsággal

élnek: ezeknek keményebb Ítéletek lé-

SZeU. ^
* Máté 23, 14.

41. És mikor ült volna Jézus a szegé-

nyek pénzeknek ládája ellenébe, nézi

vala mimódon a sokaság hányná a

pénzb a ládába: a gazdagok azért so-

kan sok pénzt hánynak vala.

42. És mikor eljött volna egy szegény

özvegy asszony, vete a ládába * két

fillért, melly egy pénznek negyedrésze.
* Luk. 21, 1-4.

43. 0 pedig elszólítván az tanitvá-

nyit, monda nékik: Bizony mondom
néktek, hogy e szegény özvegy többet

vete a ládába^ hogynem mint a többi

;

kik pénzt hányának a ládába

;

44. Mert mindenek abból yétének pénzt,

a mivel bvölködnek, ez pedig az sze-

génységébl, valamije volt mind oda

veté, tudniillik minden élését.

13. RÉSZ.

A Jézus Krisztusnak Jerusalem végs romlása s e Vi-

lág végérl való jövendölése.

És mikor kimenne a templomból, mon-
da néki egy az tanítványai közzül:

Mester ! nézhetsz-é * minémü kövek ezek,

és minémü alkotmányok? * Máté 24, 1.

2. Akkor felelvén Jézus, monda néki:

Látod-é e nagy alkotmányokat? Nem
marad egy k más kövön *, melly el nem
rontatnék. * 1 Kir. 9, 6-8. Luk. 19, 44.

3. És mikor az Olajfák hegyén ülne a

templom ellenébe, megkérdék tet kü-

lön Péter, és Jakab, és János és András.

4. Mond meg nékünk, mikor lésznek

ezek, és micsoda jele lészen, mikor mind
ezek meglésznek ?

5. Jézus pedig felelvén nékik, kezde

mondani: Meglássátok, hogy valaki tite-

ket meg * ne csaljon ; * Jer. 29, 8. Máté 24, 4.

6. Mert sokan fognak eljni az én * ne-

vemben, kik ezt mondják : Én vagyok

a Krisztus; és sokakat elhitetnek.

* Jer. 14, 14.

7. Mikor pedig hallotok hadakat és ha-

daknak hireit, meg ne háborodjatok;

mert szükség ezeknek meglenni, de még
nem lészen akkor vége

;

8. Mert támad egy nemzetség más nem-

zetség ellen, egy ország más ország el-

len; és minden helyeken lésznek földin-

dulások, és lésznek éhelhalások és há-
borúságok.

9. A nyomorúságoknak kezdetei ezek:

De ti oltalmazzátok meg magatokat;
mert titeket fogva visznek * a Birák,

tanácsok és gyülekezetek eleikbe: meg-
verettettek, és a Tiszttartók és Királyok

eleikbe vitettek én érettem, hogy ez le-

gyen ellenek tanúbizonyságul.
* Máté 10, 17. 18. Ján. 15, 19.

10. És minden Pogányok között* kell

elször azÉvangyéliomnakprédikáltatni.
* Máté 24, 14.

11. Mikor pedig titeket fogva vijénde-

nek, ne legyetek szorgalmatosokjó ide-

jén*arról, mit kellessék szólnotok, és ne

gondolkodjatok: hanem valami adatta-

tik néktek azon órában, azt szóljátok:

mert nem ti vagytok kik szóltok, hanem
a Szent Lélek. * Máté lo, 19.

12. Az atyafi az attyafiát, és az atya

az fiát halálra adja; * és a magzatok
támadnak az szüléik ellen, és azokat

megöletik. * Mik. 7, 6.

13. És mindenek eltt gylölségesek
lésztek az én * nevemért: de a ki meg-
marad mind végig, az megtartatik.

* Máté 10, 22.

14. Mikor pedig látándjátok ama pusz-

tító utálatosságot, melly megmondatott
Dániel* Prófétától, melly ott helyheztet-

tetik a hol nem kellett volna helyhez-

tettetnie^ (a ki olvassa, jól eszébe vegye)

akkor a kik Júdeában lésznek, a hegyek-

re fussanak ; * Dán. 9, 27. 12, 11. Máté 24, 15.

15. A ki pedig az házának padlásán

lejéndy alá ne szálljon házába, és bé ne

menjen * hogy valamit házából kivigyen.

16. És a ki a mezn lejénd, haza ne

térjen, hogy az köntösét felvegye.

* Máté 24, 17 -21. Luk. 21, 21-24.

17. Jaj pedig a nehézkes asszonyoknak^

és a szoptatóknak az napokban.

18. Imádkozzatok pedig, hogy a ti fu-

tástok ne legyen télben:

19. Mert oUy nyomorúságosok lésznek

azok a napok, mellyekhez hasonlók nem
voltak, minden teremtett állatoknak,

mellyeket Isten teremtett teremtetések-

tl fogva mind ez ideig, ez után is nem
lésznek.

20. És ha az Úr meg nem rövidítette

volna azokat a napokat, minden test el-
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veszne: de a választottakért, a kiket

választott, megrövidítette azokat a na-

pokat.

21. Akkor pedig, ha valaki ezt mon-
dándja néktek: ímhol vagyon a * Krisz-

tus, vagy, ámhol ne hidjétek

:

*.Luk. 21, 8.

22. Mert támadnak hamis Krisztusok,

és hamis Próféták, és tésznek jeleket és

csudákat, a választottaknak is elhitette-

tésekre, ha lehetséges dolog volna.

23. Ti pedig oltalmazzátok meg maga-
tokat ; imé mindeneket eleve megmon-
dottam néktek.

24. De azokban a napokban annak a

nyomorúságnak utánna, a nap megho-
mályosodik * és a hold nem fénylik.

25. És az égnek csillagai lehullanak,

és a mennyei hatalmasságok megren-

dülnek. * Ésa. 13, 10. Jóel 2, 31. Máté 24, 29. 30.

26. És akkor meglátják az embernek
Fiját eljoni * a felhkben nagy hatalom-

mal és dicsséggel. * Jei. i, 7.

27. És akkor elbocsátja az Angyalit,

és az * választotit egybegyjti a négy

szelek fell, a földnek utolsó határától

fogva, az égnek utolsó határáig.
* Máté 24, 31.

28. A figefáról végyetek pedig példát:

Mikor az ága immár gyenge, és az

leveleit kibocsátja, tudjátok hogy a nyár

közel vagyon.

29. Azonképen ti is, mikor látjátok

hogy ezek meglésznek, tudjátok meg,

hogy közel vagyon *e5 csak az ajtó eltt

az Isten országa.

30. Bizony mondom néktek, hogy nem
múlik el e nemzetség t addig, mignem
mind ezek meglésznek.

* Luk. 21, 31. 32. t vers 2. 19. 20.

31. Az ég és a föld * elmúlnak, az én

beszédim pedig semmiképen el nem múl-
nak. * 2 Pét. 3, 10.

32. De arról a napról * és óráról senki

semmit nem tud, sem a mennyei Angya-
lok, sem a Fiú, hanem csak egyedül az

Atya.

33. Ojjátok meg magatokat, vigyázza-

tok és imádkozzatok ; mert nem tudjátok

mikor j el az az id. * Máté 24, 30. 31.

34. Mint mikor valamelly ember mesz-
sze földre indulván elhagyta az házát,

és minden hatalmát a szolgákra bizván,

és mindennek ^(Agix^A parancsolván, az

ajtónállónak megparancsolta hogy vi-

gyázna.

35. Vigyázzatok azért, (mert nem tud-

játok mikor j hazába háznak Ura, est-

vén-é vagy éjfélkor, vagy kakasszókor,

vagy reggel ?) * Máté 24, 42. 25, 13.

36. Hogy, ha hirtelen megjövénd, ne
találjon titeket aludva.

37. A miket pedig néktek mondok,
mindeneknek mondom: Vigyázzatok.

14. RÉSZ.

A Krisztus szenvedései eltt lett dolgok

Vala perdig * Húsvét , és két napok múlva
a Pogácsás Innep, és a Papifejedelmek

és írástudók keresnek vala alkalmatos-

ságot arra, mimódon tet álnoksággal

megfogván megölnék.
* 2 Móz. 12, 2— 19. Máté 26, 2, Ján, 11, 55.

2. Ezt mondják vala pedig: Nem mi-
veljük ez Innepen, hogy a község fel ne

zendüljön.

3.Mikor pedig Jözws Bethániában volna

a poklos * Simonnak házában, és letele-

pedett volna az asztalnál, eljöv e f egy
asszony, kinél vala drágalátos és igaz

nárdusból csinált kenetnek alabástrom-

ból csinált edénye, és felszegvén az ala-

bástromedényt, kitölté a drága kenetet

az fejére.

*Máté 26, 6. 7. f Ján. 12, 3.

4. Némellyek pedig háborganak vala ö

magok között, mondván: Mit használ e

drága kenetnek tékozlása ?

5. Mert ezt eladhatták volna többen há-

romszáz pénznél, és adhatták volna a

szegényeknek. És haragusznak vala az

asszonyra.

6. Jézus pedig monda: Hagyjatok bé-

két néki; miért háborgatjátok tet? jó

dolgot cselekedett én velem

;

7. Mert a szegények* mindenkor lész-

nek veletek, és valamikor akarjátok jól

tehettek vélek: de én nem mindenkor

lészek t veletek.

*rész 16, 19. f 5 Móz. 15, 11. Máté 26, 11.

8. Ez a mit tehetett aztmivelte: mert
az én testemet eleve megkente az én te-

metésemre.

9. Bizony mondom néktek: Valahol ez

Evangyéliom prédikáltatik az egész vi-

lágon, a mit most én velem cseleke-

dett, az is hirdettetik az emlékezetire.

10. Akkor Iskáriótes * Júdás, egy a
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tizenkett közzül, elméne a Papifeje-

delmekbez, hog-y tet azoknak elárulná.

* Máté 26, 14. Luk. 22, 3-6.

11. Azok pedig azt hallván, örülének

rajta^ és fogadák, hogy néki pénzt adná-

nak. Keres vala azért alkalmatosságot

arra, hogy tet elárulhatná.

12 És a Pogácsás * innepnek els
napján, mikor a Husvétibáránnyal ál-

doznak vala, mondának néki az tanít-

ványai: Hol akarod, hogy elmenvén
megkészít síik a te ételedre a Húsvéti-

bárányt ? * 2 M<5z. 12, 17. 18.

13. Es elbocsátván kettt az tanítvá-

nyai közzül, monda nékik: Menjetek el

a városba, és egy ember j éltökbe, ki

egy korsó vizet* viszen, kövessétek azt.

* Luk. 22, 8—13.

14. És a hová bémenénd, mondjátok

ezt a Gazdának: A Mester kérdi: Hol
vagyon a ház, mellyben megegyem a

Husvétibárányt az én tanitványimmal.

15. És mutat néktek egy nagy meg-
ékesíttetett és elkészíttetett vacsoráló

házat; ott készítsétek el nékünk 2, Hus-
vétibárányt.

IG. Elmenének azért az tanítványai,

és eljütának a városba, és a képen ta-

lálák, a mint nékik mondotta vala: és

elkésziték a Husvétibárányt.

17. És * mikor estve volna, elméne a

tizenkét tanítványokkal * Máté 26, 20.

18. És mikor letelepedtek volna, és en-

nének, monda Jézus: Bizony mondom
néktek, egy ti közzzületek elárul enge-

met, a ki * én velem eszik. * zsoit. 41, 10.

19. És azok kezdének szomorkodni; és

néki egyenként mondani: Én vagyok-é?

más is: Én vagyok-é?

20. Ö pedig felelvén, nionda nékik :

Egy a tizenkett közzül, a ki én velem

a tálba nyul.

21. Az embernek Eija jóllehet elme-

gyen, a mint meg vagyon felle * Ír-

va : de jaj annak az embernek, a ki által

elárultatik az embernek Fija; jobb volt

volna annak az embernek ha nem szü-

letett volna. * Ésa. 53, 2-12.

22. És mikor k ennének, * mikor vette

volna Jézus a kenyeret, és megáldotta

volna, megtöré és adá nékik, mondván

:

Vegyétek, egyétek; ez az én testem.

*Máté 26, 26—30. Luk. 22, 19.

23. És a pohárt vévén, minekutánna

hálákat adott volna, adá nékik: és ivá-

nak abból mindnyájan.

24. És monda nékik: Ez az én vérem,

amaz uj Testamentomnak vére, * melly

sokakért kiontatik. * zsia. 9, 26. 28.

25. Bizony mondom néktek : Nem iszom

többé e szltnek gyümölcsében, mind
ama napig, mellyen ujat iszom veletek

az Istennek országában.

26. És mikor dicséretet éneklettek vol-

na, kimenének az Olajfáknak hegyére.

27. És monda nékik Jézus: mindnyá-
jan * megbotránkoztok én bennem ez

éjszakán: mert meg vagyon Írva: Meg-
verem a pásztort, f és elszélednek a.

juhok. Máté 26, 31. f Zak. 13, 7. vers 50.
^

28. De minekutánna feltámadándok,

elttetek * megyek Galileába. " rész 19, 7.

2 9 . Péter pedig monda néki : Ha mind-

nyájan megbotránkoznak is,* de én nem.
* Ján. 13, 37. 38.

30. És monda néki Jézus :
* Bizony

mondom néked, ma ez éjszakán, minek-

eltte a kakas kétszer szólna, háromszor

megtagadsz engemet.
* Máté 26, 34. 35. Luk. 22, 34.

31. 0 pedig annál inkább mondja va-

la: Ha nékem veled együtt meg kell is

halnom, téged semmiképen meg nem
tagadlak. A többi is hasonlóképen azont

mondják vala.

32. Mennének azért a helyre, mellynek

neve*Gethsemáné; és monda az ta-

nítványinak : Üljetek le itt, mig én

imádkozom. * Máté 26, 36—38.

33. És maga mellé vevé Pétert, Jaka-

bot és Jánost, és kezde/e^eííe igen ret-

tegni és gyötrdni.

34. És monda nékik: mindenfell szo-

morú az én lelkem halálig; maradjatok

itt, és vigyázzatok.

35. És egy kevéssé elmenvén, a föld-

re esék, imádkozék, hogy ha lehetséges

volna, múlnék el tle ez az óra.

36. És monda; Abba, azaz, Atyám,

mindenek lehetségesek néked? ments

meg engem e pohártól; mindazáltal nem
az én akaratom, hanem a tiéd * legyen.

* Ján. 6, 33.

37. És hozzájok térvén, találá ket
aludva ; és monda Péternek :

* Simon

aluszol-é? Nem vigyázhatál-é egy óráig?

* Máté 26, 40. Luk. 22, 45. 46.

38. Vig3^ázzotok és imádkozzatok, hogy
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kísértetre ne jussatok; a lélek jóllehet

kész, de a test ertelen.

39. És mikor ismét elment volna, kö-

njörge és azon beszédekkel szóla.

40 . És megtérvén találá ket ismét

aludva, (mert az ö szemeik igen megne-
hezedtek vala) és ingyen nem tudják

vala, mit kellene néki felelniek.

41. És eljve harmadszor is, és monda
nékik : Aludjatok immár és nyugodja-

tok, elég, eljött az óra: imé adattatik

az embernek Fija a bnös embereknek

kezekbe.

42. Keljetek fel, menjünk el, imé el-

közelget, a ki engemet elárul.

43. És mindjárt hogy még * szólna, el-

jve Jdás, ki a tizenkett közzül egy

vala, és vele nagy sokaság, f fegyve-

rekkel és fustélyokkal, kik a Papife-

delmektl, írástudóktól és a Vénektol

bocsáttatak valá. * Máté 26,47-5o.tJán. 18,4.5.

44. Adott vala pedig az, a ki tet el-

árulá közönséges jelt közöttök, mond-
ván: Valakit én megcsókolandok, az,

fogjátok meg azt, és vigyétek el bátor-

sággal.

45. Mikor azért oda jutott volna Júdás,

azonnal járula Ö hozzá és monda néki

:

Mester ! Mester ! és megcsókolá * tet.
* 2 sám. 20, 9. 10.

46. Azok pedig reá veték kezeiket, és

megfogák tet.

47. És egy az ott állók közzül, az

szablyáját kivonván, a Fpapnak szol-

gájához csapa, elvágá annak fülét.

48. És felelvén Jézus, monda nékik

:

Mint egy gonosz ember ellen, ugy jöt-

tetek-é ki fegyverekkel és fustélyokkal,

hogy engemet megfogjatok?

49. Minden napon nálatok valék, a

templomban*tanitván, és nem fogtatok

meg engemet: de szükség hogy az írá-

sok t bételjesedjenek.
* Máté 21, 12—14. 23-27. f Zsolt, 22, 7. 17. Dán. 9, 26.

50. És elhagyván tet, mindnyájan *el-

futának. * vers 27. Máté 26, 56.

51. És egy ifjú követi vala tet, ki

csak gyolcs ingbe öltözött vala, ésmeg-
fogák azt az ifjat.

52. Az pedig a gyolcs inget kezekben

hagyván, mezítelenen elszalada kezek-

bl.
53. És vivék Jézust a * Fpaphoz : és

hozzá gyülének mind a Papifejedelmek,

a Vének és írástudók. * Máté 26, 57. 58.

54. Péter pedig beköveté tet távol

mind a Fpapnak házáig: és ül vala a

szolgákkal, és melegíti vala magát a

tznél.

55. A * Papifejedelmek pedig és az

egész Tanács keresnek vala bizonyságot

Jézus ellen, hogy tet megölnék; és nem
találnak vala ;

* Máté 26, 59. eo.

56. Mert sokan hamis tanúságot mon-
dának vala ellene : de azoknak bizony-

ságaik nem valáuak egyenlk.

57. És felkelének némellyek, és ellene

hamis vallásokat tnek ezt mondván :

58. Mi hallottuk, hogy ezt mondotta

:

Én elrontom e * kézzel csinált templo-

mot, és harmadnapra mást épitek, melly

kéz nélkül csináltatott. *^ Ján. 2, 19.

59. De igy is nem vala azoknak bizon-

ságok illend.

60. És a Fpap mikor közikbe felál-

lott volna, megkérdé Jézust, mondván:

Nem felelsz-é semmit ? micsoda ez, a

mit ezek te ellened mondanak ?

61. És hallgat vala,* és semmit nem
felele. Ismét megkérdé tet a Fpap és

monda néki : Te vagy-é ama Krisztus,

az áldott Isten\\Q\ Fija ? ^
* Ésa. 53, 7.

62. Jézus pedig monda : Én vagyok

:

és* meglátjátok az embernek Fijátülni

az Isten hatalmasságának jobbján, és

eljni az égnek felhivel.
* Máté 16, 27. 28. 24, 30. Jel. 1, 7.

63. A Fpap pedig a maga ruháit

megszakasztván, monda : Mit teszünk

mégis tanukkal.

64. Hallátok a káromlást: mi tetszik

néktek? Azok pedig mindnyájan elle-

ne szentencziát mondának, hogy méltó

halálra.

65. És kezdék némellyek tet pökdös-

ni, és az orczáját békötni, és öklökkel

verni tet, és ezt mondani néki : Mond
meg ki ütött. A szolgák pedig arczul

csapd9ssák vala tet.

66. És mikor Péter alatt volna a* pa-

lotában, eljve egy a Fpapnak szolgá-

lóleányai közzül.

67. És látván Pétert, ki ott ftzik vala,

reá tekintvén monda: Te is a Názáret-

beli Jézussal valál

!

* Máté 26, 69—74. Ján. 18,25-27.

68. 0 pedig megtagadá, mondván:
Nem esmértena tet^ s nem is tudom mit

mondasz te. És kiméne a tornáczba, és

a kakas * megszólala. * vers 30. Luk. 22, se—eo.
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69. És mikor a leányzó ismét látta

volna tet, monda az ott állóknak : Ez
egy azok közzül

!

70. 0 pedig ismét megtagadá. És vi-

szontag egy kevés id múlva, a kik ott

állanak vala mondának Péternek : Bi-

zony kozzülök való vagy : mert Gali-

leabeli vagy, és a te szólásod hasonló.

71. ö pedig kezde átkozódni és esküdni,

mondván: Nem esmértem ez embert, a

kirl szóltok.

72. És másodszor szóla a kakas, és

megemlékezék Péter a beszédekrl,

mellyeket Jézus * mondott vala néki

:

Minekeltte a kakas szólana kétszer,

háromszor megtagadsz engem. És mikor

kiment volna, sira. * vers 30. Máté 26, 34. 75.

15. RÉSZ.

A Krisztusnak szenvedt^íse, halála és eltemettetése.

Mindjárt pedig reggel, * tanácsot tart-

ván a Papifejedelmek a Vénekkel és

írástudókkal, és mint az egész Tanács-

beliekkel egybe, Jézust megkötözve elvi-

vék és adák Pilátusnak kezébe. * Máté 27,1.

2. És megkérdé tet Pilátus :
* Te vagy

é a Zsidóknak ama Királyok? És felel-

vén, monda néki : Te mondod.
* Máté 27, 11. Luk. 23, 3. 4. Ján. 18, 38-38.

3. És igen vádolják vala tet a Papi-

fejedelmek.

4. Pilátus pedig ismét megkérdé tet,

mondván: Nem felelsz- é semmit? lm
melly sokat szólnak ellened.

5. Jézus pedig semmit nem szóla töb-

bet, annyira, hogy Pilátus álmélkodnék

rajta.

6. Az innepen pedig szokott vala nékik

egyet a foglyok közzül elbocsátani, va-

lamellyet akartak.

7. Vala pedig egy Barabbás nevü, ki a

háboruságtámasztókkalegyüttmegfoga-

tott vala, kik a háborúságtámasztásban

gyilkosságot cselekedtek vala.

8. És a sokasság kiáltván, kezdé kérni

Pilátust^ hogy ugy cselekednék mint az

eltt mindenkor szokott volna cselekedni

nékik.

9. Pilátus pedig felele nékik, mondván :

Akarjátok-é, hogy * elbocsássam néktek

a Zsidóknak ama Királyokat ?

10. (Mert tudja vala, hogy irigységbl

adták volna kézbe tet a Papifejedel-

mek.) * Ján. 18, 39. 40.

11. A Papifejedelmek pedig felinditák

a községet, hogy Barabbást bocsátaná

el inkább nékik.

12. És Pilátus ismét felelvén monda
nékik ; Mit akartok tehát hogy csele-

kedjem ezzel, kit mondotok Zsidók Ki-
rályának.

13. Azok pedig ismét felkiáltáuak : Fe-
szítsd meg tet

!

14. Pilátus pedig ezt mondja vala nékik:

Micsoda gonoszt cselekedett ? Azok pedig

annál inkább kiáltanak vala ! Feszítsd

meg tet

!

15. Pilátus pedig akarván a községnek
kedvét keresni,*elbocsátá nékik Barab-
bást, és Jézust megostoroztatván, kézbe

adá, hogy megfeszíttetnék. * Máté 27, 26.

16. A vitézek pedig bevivék tet a pa-

lotába, melly a törvénytev ház vala,

és mind az egész sereget egybegyüjték.

17. És bársonyba öltöztetek tet, és az

fejébe tevének tövisbl* font koronát:
* Máté 27, 29. 30

18. És kezdék tet köszönteni, mond-
ván : Egésséggel Zsidóknak Királyok !

19. És verik vala az fejét nádszállal,

és pökdösik vala tet és térdeket meg-
hajtván, tisztelik vala tet.

20. Ésmikore%^e csúfolták volna tet,

levetkezteték a bársonymAából, és fel-

öltözteték a maga ruháiba : és kivivék,

hogy megfeszítenék tet.

21. És kénszeriték amelletfcek elmen
Czireneus * Simont (ki a mezrlj vala,

és Alexándernek és Rúfusnak attj^ok

vala,) hogy elvinné a Jézus keresztfáját.

*Máté 27, 32.

22. És vivék tet a Golgotának * he-

lyére, melly annyit tészen megmagya-
rázva, mint Kaponyának helye.* Ján. 19, 17.

23. És adának néki inni mirhával csi-

náltatott * bort ; pedig nem ivék.

* Máté 27, 34.

24. És mikor megfeszítették volna tet,

megfos zták az ruháit, * sorsot vetvén

azokra, ki mennyi részt venne ahhan.
* Zsolt. 22, 19. Máté 27, 35.

25. Vala pedig három órakor, mikor

megfesziték tet,

26. És az kárhoztatásának oka* meg-

íratott vala ilyen módon : EZ A ZSI-

DÓKNAK AMA KmiÍLYOK.*Máté27,37.

27. Megfeszitének pedig vele két la-

trokat is, * egyiket jobbkeze fell, a

másikat balkeze fell. * Luk. 23, 32. 39. 40-43.
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28. És bételék az írás, mely ezt mondja:

És a latrok * közzé számláltatik.
* Ésa. 53, 12. Luk. 22, 37.

29. És a kik azon elmennek vala, szi-

dalmazzák vala tet, az ö fejeket* haj-

togatván, és ezt mondván : Vah ! ki el-

rontod a templomot és harmadnapra
megépited. * zsoit. 22, s. 69, 21. Mátó 27, 39—44,

30. Tartsd meg magadat, és szállj le a

keresztfáról.

31. Hasonlatosképen pedig a Papife-

jedelmek * is csúfolván, ezt mondják

vala egyik a másiknak, az írástudókkal

egybe: Egyebeket megtartott, magát
nem tarthatja meg. * Luk. 23, 35-37.

32. Ama Krisztus az Izráelnek Kirá-

lya szálljon le most a keresztfáról, hogy

lássuk és hidjük. A kik megfeszíttettek

vala*is vele, azok is szidalommal il-

letik vala tet. * vers 27.

33. És mikor eljött volna a hat óra,

setétségln az egész tartományban, mind
kilencz órakorig.

34. És kilencz órakor kiálta Jézus nagy

felszóval, mondván :
* E 1 0 i, E 1 0 i,

Lamma Sabaktani! mell>^ annyit

tészen megmagyarázva, mint: Én Iste-

nem, én Istenem, miért hagyál el enge-

met ? * Zsolt. 22, 2. Mátó 27, 46.

35. Némellyek pedig az ott állók köz-

zül, mikor hallották volna az szavát

mondának : Imé Illyést hivja.

36. Oda futamodék pedig egy ember,

és spongyiát megtöltvén * eczettel, és

azt nádszálra függesztvén inni ada néki,

mondván : Hagyjatok békét néki: lássuk

ha eljö-é Illyés, hogy ötet levegye

:

* Zsolt. 69, 22,

37. Jézus pedig nagy felszóval* kiált-

ván, meghala. * Máté 27, 50. ján. 19, 30.

38. És a templom kárpitja * két felé

hasada a felitó'l fogva mind az alsó ré-

széig. * 2 Móz. 26, 31-34. Luk. 23, 45. 2 Krtín. 3, 14.

39. És mikor látta volna a Százados,

ki*néki ellenében áll vala, hogy fel-

szóval kiáltva holt volna meg, monda

:

Bizony, ez ember Istennek Fija vala.

* Máté 27, 54.

40. Valának pedig asszonyok * is kik

távol nézik vala tet, kik között vala

Mária Magdaléna, és Mária a kissebb

Jakabnak, és Jósénak annyok, és Salómé.
*Luk. 23, 49.

41. Kik követték vala Ötet és szolgál-

tak vala néki, még mikor * Galileában
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volna is, és más sok asszonyok, kik vele

felmentek vala Jérusálembe.
*Luk. 8, 2. 3.

42. És mikor immár estve volna, (mi-

velhogy Innep esti vala, azaz. Szombat
eltt való nap.)

43. Az Arimathiából való József * ki

tisztességes f Tanácsbeli ember vala,

ki is az Istennek országát várja vala,

eljvén nagy bátorsággal béméne Pilá-

tushoz, és megkéré Jézusnak testét.

* Mátó 27, 57. 58. f Ésa. 53, 9.

44. Pilátus pedig csudálkozék rajta, ha

már megholt volna : és a Századost el-
szólitván megkérdé, ha régen holt volna

é meg ?

45. És megértvén a dolgot a Száza-

dostól Józsefnek megadá a Jézus testét.

46. József pedig vön gyolcsot és levé-

vén Jézust a fáról, bétakará a gyolcs-

ba és helyhezteté a * koporsóba, melly

ksziklából vágattatott vala; és nagy kö-

vet tn a koporsónak szájára.

* Mátó 27, 59. 60.

47. Mária * Magdaléna pedig, és Má-
riá Jósénak annya nézik f vala a hová

tétetnék. * Luk. 8, 2. f Luk. 23, 55.

16. RÉSZ.
Krisztus feltámadása, megjelenése, a Keresztség szer-

zése, és mennybemenetele.

És mikor elmúlt volna a Szombat, Má-
ria Magdaléna * és a Jakab annya Má-
ria és Salómé, vnek drága keneteket,

hogy elmenvén megkennék tet.

*Mátó 28, 1. Luk.24,1.

2. Annakokáért nagy * reggel a hét-

nek els napján ménének a koporsóhoz,

mikor immár a nap felkölt volna.

3. És mondnak vala magok közt: Ki-

csoda veszi el nékünk a követ a koporsó

szájáról ?

4. És oda tekintvén, láták hogy a k
elvétetett volna : mert felette igen nagy
vala. * Ján. 20, 1-8.

5. Bémenvén azért a koporsóba, látá-

nak egy ifjat * ülni jobbfelöl : ki fejér ru-

hába öltöztetett vala : és megrémülének.
* Máté 28, 2. 3. Ján. 20, 12.

6. És az monda nékik: Ne féljetek:

Ama Názáretbeli Jézust keresitek, a ki

megfeszíttetett vala
;
feltámadott, nin-

csen itt; Ímhol a hely, a hol helyhez-

tették vala tet.

7. De menjetek el, és mondjátok meg
az tanítványinak és Péternek, hogy
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elttetek megyén Galileába, ott ötet

meglátjátok, a mint megmondotta * nék-

tek. * Máté 26, 32. 28, 7.

8. És nagy hamar elmenvén, elfutának

a koporsótól : mert a félelem és álmél-

kodás elfogta vala ket, és senkinek

semmit nem szólnak vala : mert félnek

vala.^

9. És mikor feltámadott volna Jézus

reggel, a hétnek els napján, megjele-

nék elször Mária * Magdalénának, ki-

bl hét ördögöt f zött vala ki.

* Ján. 20, 11-17. t Luk. 8, 2.

10. És az elmenvén, tudtokra adá azok-

nak, a kik Jézussal voltak, mikor csak

kesergenének és simának.

11. Azok pedig mikor hallották volna

hogy élne, és láttatott volna tle,

nem hivék :

12. Azután pedig, idegen ábrázatban

megjelenék * kettnek közzülök, mi-

kor útra indulván mezre mennének.
* Luk, 24, 13—31.

13. Azok is elmenének, és tudtokra adák

a* többinek, kik azoknak is nem hívének.
* Luk. 24, 33-35.

14. Utolszor mikork tizenegyen együtt

ülnének, megjelenté * magát nékik és az

hitetlenségeket f és sziveknek ke-

ménységét szemekre hányá, hogy a kik

látták volna tet feltámadottnak lenni,

azoknak nem hittek volna.

*Luk. 24. 36—43. Ján. 20, 19-23. f vers 12.

15. És monda nékik : Elmenvén mint e

széles világra, prédikáljátok * az Evan-
gyéliomot minden f teremtett állatnak.

* Máté 28, 18—20. fKol. 1, 23.

16. A ki hijénd és megkeresztelke-

déndik, idvezül, a kik pedig nem* hijénd

elkárhozik. * Ján. 3, 18. 12, 43.

17. Azokat pedig, a kik hijéndenek il-

lyen jelek követik : Az én nevem által

ördögöket * znek
;
uj f nyelveken szól-

nak. * Csel. 2, 4. f Csel. 16, 18. Luk. 10, 17.

18. Kígyókat * vesznek fel: és ha va-

lami mérges állatot isznak meg, nékik

nem árt : betegekre vetik f kezeiket, és

meggyógyulnak. * csei. 28, 3-6. t Cs^ei. 28, s.

19. Az Úr annakokáért minekutánna

szólott volna nékik, felviteték * mennybe,

és üle az Istennek jobbjára.
* Luk. 24, 51. Csel. 1, 9. 1 Tim. 3, 16.

20. Azok pedig kimenvén, prédikálának

mindenütt, az Úr együtt * cselekedvén

vélek, és az o beszédeket ersítvén a

jelek által, mellyek azo/caí követik vala.
' Csel. 2, 14. 41. 47.

SZENT LUKACS
írása szekint való evangyéliom.

1. RÉSZ.

A K. János szüleinek, születésének, jövendbeli tiszti-

nek, és a Krisztus fogantatása megjelentetésének his-

tóriája : Szz Mária éneke, és Zakariásnak János felöl

való prófétziája.

Mivelhogy sokan kezdették rendszerint

megirni, azoknak a dolgoknak megbe-
széléseket, mellyek mi nálunk minde-

nestl fogva bizonyosok.

2. A mint nékünk élnkbe adták, a

kik eleitl fogva, szemmel * látói és

szolgái voltak az igének:
* Zsid. 2, 3. 1 Ján. 1, 1.

3. Azért tetszék nékem is, ki minde-

nestl fogva, mindeneknek jól végekre

mentem eleitl fogva, hogy azokról né-

ked rendszerint irnék, jó * Theofile !

* Csel. 1, 1.

4. Hogy megtudhassad azoknak a dol-

goknak val óságos igazságokat, mellyeket
hallottál.

5. Vala a Júdea királyának Héródes-

nek idejében egy Pap, kinek Zakariás

vala neve, Abiának * rendibl való: an-

nak pedig felesége, Áron Papnak leányai

közzül való vala, kinek neve Erzsébet

vala. * 1 ^^ón- 24, 3. 10-19.

6. Valának pedig^ mindketten igazak

Isten eltt, kik az Úrnak minden paran-

csolatiban és rendelésiben feddhetetlenül

élnek vala.

7. És nem vala nékik magzatjok, mi-

velhogy Erzsébet medd volna, és mind

ketten immár ids emberek volnának.

8. Ln pedig, hogy mikor a részre

osztott Papságnak rendi szerint, az.
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Isten eltt való szolgálatokban a Pap-

ság Zakariáson volna.

9. A papi tisztnek rendi szerint reá

juta a szer, hogy az Úrnak templomába

bemenvén, * jóillatot gerjesztene
;

* 2 Móz. 30, 7.

10. És a községnek minden sokasága,

kivül imádkozik vala a jóillatozásnak

idején.

11. Megjelenék pedig néki az Úrnak

Angyala, állván a jóillatozásra való ol-

tárnak jobbja fell.

12. És Zakariás azt látván, meghábo-

rodék, és félelem esék reá.

13. Monda pedig az Angyal néki : Ne
félj Zakaria : mert meghallgattatott a

te könyörgésed, és a te feleséged Erzsé-

bet szül néked íiat, és az nevét neve-

zed Jánosnak.

14. És az lészen néked örömedre és vi-

gasságodra, és sokan fognak örvendezni

az * születésén ;
* vers 58.

15. Mert nagy lészen az Úr eltt, és

bort * és részegít italt nem iszik, és

még az annyának méhétl fogva Szent

Lélekkel bételik. * * móz. e, 2-á.

16. És az Izráel fijai közzül sokakat

megtérít az * ürokhoz Istenekhez ;

Mai. 4, 5. 6. Máté 3, 1. 2. 6.

17. Mert ez eltte * fog járni, az Ily-

lyés lelkével f és erejével, hogy az

atyáknak sziveket a fiakhoz fordítsa és

az engedetleneket az igazaknak bölcse-

ségekre: hogy az Úrnak készítsen töké-

letes népet. * Mai. 3, 1. 4. 6. t Máté 11, 14.

18. És monda Zakariás az Angyalnak

:

Mint esmérhetem én azt meg? mert én

vén * emher vagyok, és az én feleségem

is igen ids. * imóz. 17, 17.

19. És felelvén az Angyal, monda néki:

Én vagyok Gábriel, * ki állok az Isten

' eltt: és bocsáttattam, hogy szóljak

veled, és ez örvendetes dolgokat jelent-

sem néked. * Dán. s, le. 9, 21. 27.

! 20. És imé megnémulsz, és nem szól-

hatsz, mind a napig, mellyen * ezek

megl észnek: mivelhogy nem hittél az én

beszédimnek, mellyek bételnek az ide-

jekben. * vers 64.

21. És a község várja * vala Zakari-

ást, és csudálják vala, hogy a tem-
plomban késnék. * 4 móz. e, 23-27.

22. És 0 minekutánna kijött volna a

templomból^ nem szólhat vala nékik

:

és eszekbe vevék, hogy látást látott

6.5

volna a templomban : mert csak int

vala nékik, és ugyan némán marada.

23. És minekutánna bétöltek volna az

szolgálatjának napjai, elméne házához.

24. A napok után pedig méhében fo-

gada Erzsébet az felesége, és elrejté

magát öt hónapig, ezt mondván :

25. így cselekedék az r én velem a

napokban, mellyekben szemeit én reám
veté, hogy elvenné rólam az emberek

között való ama * nagy gyalázatomat.
* 1 Mz. 30, 22. 23,

26. Hatod hónapban pedig küldeték az

Istentl Gábriel *Angyal Galileának vá-

rosába, mellynek neve Názáret, * vers 19.

27. Egy szzhöz, * melly férfiúnak je-

gyeztetett vala, melly férjfiúnak neve

József vala, ki a Dávid f háznépe köz-

zül való vala : a szznek pedig neve

vala Mária. * Máté 1, is. t rész 3, 23. 31 •

28. Bémenvén azért az Angyal hozzá,
monda: Örülj te, ki az Úrnál ingyen

vagy kedves : Az Úr te veled vagyon
;

és te áldott * vagy az asszonyok között.

* vers 42.

29. Az pedig mikor az Angyalt látta

volna, megháborodék az beszédén : és

gondolkodik vala azon, minémü volna

e köszöntés!

30. És monda néki az Angyal: Ne
félj Mária : mert Istennél kegyelemben

vagy.
,

31. Es imé * méhedben fogadsz, és

szülsz fiat : és nevezed az f nevét

JÉZUSNAK. * Ésa. 7, 14. i Máté 1, 21.

32. És nagy lészen és a magasságban
lakozó Fijának hivattatik, és az Úr Isten

néki adja Dávidnak, az attyának ^ szé-

kit. * Ésa. 9, 6. 7, Jer. 23, 5.

33. És uralkodik Jákóbnak házán mind
örökké, és az országának vége * nem
lészen. * Dán. 2, 44. 7, U. Mik. 4, 7.

34. Monda pedig Mária az Angyalnak

:

Mimódon lészen ez, holott én férjfiat

nem fogok esmérni ?

35. És felelvén az Angyal, monda néki

:

A Szent Lélek száll * te reád, és a magas-
ságban lakozó 7síe?mek ereje árnyékoz

meg tégedet, annakokáért az is a mi
tled születik, mivelhogy szent lészen,

Isten fijának hivattatik. * Máté 1, 20.

36. És imé a te rokonod Erzsébet * is

az vénségében fogadott fiat, és immár
hatod hónapi viselés az, a ki hivattatik

vala meddnek. ^ vers 24, 25.

E
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37. Mert* az Istennél nincsen semmi le-

hetetlen dolog. * Jób 42, 2. Jer. 32, 17.

38. Monda pedig Mária: ímhol va-

gyon az Úrnak szolgálóleánya : legyen

nékem a te heszéded szerint. És elméne
tle^ az Angyal.

39. És mikor felkölt volna Mária az na-

pokban, elméne a hegyes tartományba

nagy sietséggel, Júdának városába.

40. Ésbéméne Zakariásnak házába, és

köszönté Erzsébetet.

41. És minekutánna hallotta volna Er-

zsébet Máriának köszöntését : a mag-
zat * repese az méhében, és bételék

Szent Lélekkel Erzsébet. * vers 13, 24.

42. És felszóval Málta, mondván : Ál-

dott vagy * te az asszonyok között és

áldott a te méhednek gyümölcse.
* vers 28.

43. És honnét vagyon ez nékem, hogy
az én * Uramnak annya én hozzám jöj-

jön ? * vers 35.

44. Mert imé, mihelyt a te köszönté-

sednek szava az én füleimbe juta, azonnal

repesni kezde örvendezéssel a magzat
az én méhemben.
45. És boldog az a ki hitt : mert bétel-

jesednek azok, a mellyeket az Úr * néki

mondott. * vers 31-35.

46. Akkor monda Mária: Magasztalja

az én lelkem az Urat,

47. És örvendez az én lelkem az én

megtartó Istenemben

;

48. Mert megtekinté az szolgálóleá-

nyának alázatos állapotját : mert imé

engemet ez idi'6\ fogva boldognak mon-
danak minden nemzetségek

:

49. Mert a hatalmas * Isten én velem

nagyságos f dolgokat cselekedék: és

szent az neve. * zsoit. 99, s.f vers 31. 32. 35.

50. És az ö irgalmassága nemzetség-

rl nemzetségre vagyon azokon, kik

tet * félik. * Zsolt. 103, 11.

51. Hatalmas * dolgot cselekedék kar-

jának t ereje által : és a kevélyeknek

szivek gondolatjának eszét veszté.

* vers 35. f Ésa. 52, 10.

52. Hatalmasokat levoná az szé-

kekbl, és az alázatosokat felmagasztalá:

53. Az éhezket * minden jókkal bé-

tölté; és a gazdagokat üresen bocsátá.
* 1 Sám. 2, 5.

54. Magához fogadáizráelt* az szol-

gáját, hogy megemlékeznék az irgal-

masságáról. *Ésa. 4] , 8-10. 54, 5. Jer. 31, 3. 20.

55. (Miképen szólott vala a mi Atyá-
inknak: Ábrahámnak * és az maradé-
kinak) mind örökké. * i mz. 12, 3. 17. 19.

56. Marada pedig Mária Erzsébettel

mintegy három hónapig, és azután haza
tére.

57. Erzsébetnek pedig bételék szülé-

sének ideje és szülé az ó'fiját.

58. És meghallák az szomszédai és

rokonai, hogy az (Jr nagy kegyelmessé-

get cselekedett volna vele : és néki
örülnek * vala. * vers 14.

59. És nyolczadnapon eljövének, hogy
a gyermeket körülmetélnék, és az

attyának nevérl nevezik vala tet
Zakariásnak.

60. És felelvén az annya, monda: Sem-
miképen nem : hanem * Jánosnak nevez-

tessék. * vers 13.

61. És mondának néki; Senki nincsen

a te nemzetséged között, a ki illyen

névvel neveztetnék.

62. Intenek vala pedig annak attyának

hogy megjelentené^ kinek akarná nevez-

tetni.
^

63. És minekutánna táblát kért volna

el, ezt irá, mondván : János * néki neve.

És csudálkozának rajta mindnyájan.
* vers 13.

64. És megnyilatkozék * az szája

azonnal és az nyelve ; és szól vala áld-

ván az Istent. * vers 20. 22.

65. Támada annakokáért félelem min-

den szomszédjaikban; és Júdeának

hegy között való egész tartományában,

kihirdettetének mind ezek a dolgok.

66. És mindenek a kik haliák azokat^

az szivekbe elrejték, ezt mondván:
Vallyon kicsoda lészen e gyermek? az

Úrnak keze vala pedig vele.

67. És Zakariás az attya, bételjese-

dék Szent Lélekkel, és próféták ezt

mondván.

68. Áldott az Izráel Ura Istene, hogy

meglátogatta és * megváltotta az né-

pét. *rész 2, 10. 11.

69. És felemelte az idvességnek szar-

vát nékünk, az szolgájának * Dávid-

nak házában. * zsoit. 132, 11. 17. jer. 23, e.

70. A mint szólott az szent Prófétá-

inak általok, kik eleitl fogva voltak.

71. Hogy a mi ellenséginktl megsza-

badítana : és mind azoknak kezekbl, a

kik minket gylölnek.

72. Hogy irgalmasságot cselekednék
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mi atyáinkkal, és megemlékeznék az ö

szent * fogadásáról,

* 1 Mz. 3, 15. 12, 3. 22, 15—18. 28, 14. Zsid. 6, 13.

73. És esküvésérl, mellyel megesküdt

a mi atyánknak Ábrahámnak, í^t6?n^^7?^A;

hogy megadná nékünk

:

74. Hogy a mi ellenséginknek kezek-

bl megszabadulván, * félelem nélkül

szolgáljunk néki, * zsid. 2, 14. 15.

75. Szentséggel * és igazsággal eltte;

a mi életünknek minden idejében.

* 1 Pét. 1, 15.

76. Te pedig kis gyermek, a magas-

ságos Isten Prófétájának hivattatol:

mert az r eltt jársz,* hogy az útait

megkészítsed. * vers 17. Mai. 3, 1. 2. 4. 5. 6.

77. És az idvességnek * esméretire

megtanítsad az népét, melly vagyon

az bneiknek bocsánatjok által.

* Máté 3, 1-3.

78. A mi Istenünknek nagy irgalmas-

ságáért, mellyel meglátogatott minket, a

magasságból való* Csemete.* zak. 3, 8. e, 12.

79. Hogy megjelenjék azoknak, kik a

sötétségben * és a halálnak árnyékában

vágynak, hogy a mi lábainkat igazgassa

a békességnek útára.

* Mai. 4, 2. Ésa, 9, 2. Máté 4, 13—17.

80. A kis gyermek pedig nevekedik és

ersödik vala lelkében ; és pusztákban

vala mind a napig, mellyen oieg kellene

magát az Izráelnek * mutatni.
* rész 3, 1—3.

2. RÉSZ.
A Krisztus születése, s ennek kijelentetése : körülme-
téltetése : Simeonnak és Annának róla lett bizonyságtéte-

lek: kis korában a Doktorokkal vetekedése.

És ln az napokban, Augusztus Császár-

tól parancsolat adaték ki, hogy mind az

egész föld béírattatnék.

2. (E béiratás lett elször, mikor Siri-

ában Czírénius Tiszttartó volna.)

3. Mennek vala azért mindenek, hogy
béirattatnának, kiki az városába,

4. Felméne pedig József is Galileából,

Názáretnek városából Júdea tartomá-

w?/ába, a Dávid városába,* melly Beth-
lehemnek neveztetik, mivelhogy Dávid-
nak t házából és háznépe közzül való

vala ; * Ján. 7, 42. f rész 3, 23. 31. Máté 1, 20.

5. Hogy béírattatnék Máriával, ki néki

jegyeztetett vala feleségül, * és vala

várandós. * Máté i, is.

6. És ln mikor ott volnának, hogy bé-

telnének a napok, a mellyeken szülni

kellene néki.
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7. Szülé azért az elsszülött ^ Fiját,

és bépólálá tet, és helyhezteté a já-

szolba; mivelhogy nem vala nékik he-

lyek a vendégfogadó háznál. * Máté i, 25.

8. Valának pedig pásztorok azon tar-

tományban, kik kin a mezn hálnak

vala, és vigyáznak vala éjszakán az

nyájok mellett.

9. És imé az r Angyala hozzájok

eljve, és az ürnak dicssége körülvevé

ket, és nagy félelemmelmegfélemlének.
10. És monda az Angyal nékik: Ne

féljetek : mert ímé hirdetek néktek nagy

örömet, melly az egész népnek * öröme

lészen ; * Máté 1, 21.

11. Mert született néktek ma a Meg-
tartó (ki az Úr Krisztus), a Dávid * vá-

rosában. * Ján. 7, 42.

12. Ez pedig néktek a jele: Találtok

egy kis gyermeket bépólálva feküdni a

jászolban.

13. És hirtelenséggel jelenék az An-

gyallarmennyei seregeknek sokaságok,

kik az Istent dicsérik, és ezt mondják
vala

:

14. Dicsség a magasságos mennyek-

ben az Istennek ! és e földön békésség,

és az emberekhez jóakarat !*zsoit. 103,20.21.

15. És ln, hogy mikor elmentek volna

az Angyalok tlök a mennybe, mon-
dának a pásztorok egymásnak: Men-
jünk el mind Bethlehemig, és lássuk

meg e dolgot, mellyet az Úr megjelen-

tett nékünk.

16. Elmenének azért sietséggel^ és

megtalálák Máriát és Józsefet, és a kis

gyermeket, ki a jászolbbn fekszik vala.

17. Mikor pedig látták volna elhirde-

ték azt, a mi * nékik a kis gyermek

fell mondatott vala. * vers 10. 11.

18. És mindenek a kik hállák, csudál-

kozának azokon, a mellyeket a pászto-

rok nékik mondottak vala.

19. Mária pedig mind ezeket magában
tartja vala, és szivében forgatja vala.

20. Megtérének pedig a pásztorok, di-

csitvén és dicsérvén az Istent mind
azok fell, mellyeket hallottak és láttak

vala, a mint nékik megmondatott vala.

21. És mikor eljött volna a nyolczad-

nap, hogy a kis gyermeket * körülme-

télnék, nevezék az nevét JÉZUSNAK,
melynek neveztetett vala az Angyaltól

minekeltte fogantatnék az ö annya
méhében. * 1 móz. 17, 12. t rész 1, 31.

E*
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22. És mikor bétöltek volna Mária

tisztulásának napjai a * Mózes törvé-

nye szerint, felvivék a kis gyermeket

Jériisálembe, bogy az Úrnak bemutat-

nák tet. *3Móz. 12, 4. 6.

23. (Miképen meg vagyon irva az Úr-

nak törvényében: Minden elsszülött

férjfimag az Úrnak * szenteltessék.)

* 2 Móz. 13,2. 4. Móz. 3, 45. 47.

24. És bogy áldozatra valót adnának

a szerint, a mint megmondatott az Úr
törvényében, * két gerliczét vagy két

galambfiakat. * 3 móz. 12, e. s.

25. És imé vala Jérusálemben egy em-
ber, kinek Simeon vala neve, és ez igaz

és istenfél ember vala, ki az Izráelnek

vigasztaltatását * várja vala, és a szent

Lélek vala rajta. * Ésa. 40, 9.

26. És Istentl szent Lélek által meg-
mondatott vala néki, hogy balált nem
látna addig, mig meg nem látná az Úr-

nak ama * Krisztusát. * vers 30. Máté 22, 42.

27. Ez annakokáért a szent Léleknek

indításából méne a templomba. És mi-

kor a kis gyermek Jézust bévinnék az

szüléi, hogy érette cselekednének * a

törvénynek szokása szerint ; * vers 22.

28. Akkor vevé tet ölébe, és áldá

az Istent, és monda

:

29. Mostan bocsátod el a te szolgádat

Uram békességgel, a te * beszéded sze-

rint !
* vers 26.

30. Mert látták az én szemeim a * te

Idvezitdet, * ZsoIt. 98, 2.3. Ésa. 52, 10. Máté 1,21.

31. Mellyet készítettél minden népek-

nek szemeik eltt,

32. A pogánynépeknek megvilágosit-

tatásokra * való világosságot, és a te

népednek, az Izráelnek dicsségét.
* Ésa. 42, 6.

33. József pedig és az annya csudál-

koznak azokon, a mellyeket mondanak
vala 0 felle.

34. És megáldá ket Simeon, és monda
Máriának annak annyának: Imé vet-

tetett ez sokaknak esetekre, * és sokak-

nak feltámadásokra Izráelben, és jegyül,

kinek sokan ellene f mondanak.
* Ésa. 8, 14. 15. fMáté 12, 24. 13, 54 57. Róm. 9, 33.

* 1 Pét. 2, 7. 9.

35. (St a te lelkedet is általhatja az

éles * tr), hogy megjelentessenek sok

sziveknek gondolatai. * wn. 19, 17.

36. Vala pedig egy Anna nevü Prófé-

taasszony, Fánuel leánya, Asernek nem-

zetségébl való. Ez sok idt élt vala,

minekutánna élt volna az férjével hét

esztendeig az szüzességétl fogva.

37. Es mikor volna mintegy nyolcz-
vannégy esztends özvegy, nem távozik

vala el a templomtól, hanem éjjel és

nappal szolgál vala Istennek böjtölések-

kel és imádkozásokkal.

38. Ez azért, mikor azon órában oda
ment volna, viszontag vallást tészen

vala az Úrról, és szólt vala ö felöle min-
deneknek, kik Jérusálemben várják vala

a * váltságot. * Ésa. 40, 3-5. 9.

39. Azok pedig minekutánna elvégez-

tek volna mindeneket az Úrnak törvé-

nye szerint, megtérének Galileába, az

városokba Názáretbe.

40. A kis gyermek pedig nevekedik és

ersödik vala * lélekben, és teljesedik

vala bölcsességgel, és az Istennek ke-

gyelme vala rajta. * vers 46, 47.

41. Mennek vala pedig minden eszten-

dnként az szüléi * Jérusálembe a

Húsvét innepében. * s.móz. i6, le.

42. Mikor azért lett volna Jezíts tizen-

két esztends, felmenének k Jérusá-

lembe az Innepnek szokása szerint.

43. És az Innepnek napjai eltelvén,

mikor k haza tértek volna, elmaradaa
gyermek Jézus Jérusálemben, mellyé

nem vnek eszekbe sem József sem a

annya.

44. Azt állítván pedig, hogy az út

társaságban volna, ménének egy nap
járó földet, és keresik vala tet a ro

konsá^ok és az esmérk között.

45. És mikor tet nem találták volna,

visszatérénekJérusálembe,keresvéntet.

46. És ln, hogy harmadnapon meg-
találnák tet a templomban, ki ül vala

a Doktorok között, és hallgatja és kér-

dezi vala ket.

47. Álmélkodnak pedig mindn3^ájan, a

kik tet hallgatják vala az * értelmén

és az 0 feleletein. * Ján. 7, 15. 46.

48. És minekutánna tet látták volna

az szülig elálmélkodáuak, és mondaJ

néki az annya : Fiam ! miért cseleked-ll

tél igy mi velünk ? Imé a te Atyád é^
én nagy bánattal keresünk vala tégedet|

49. És monda nékik : Mi dolog hogjl

engemet kerestek vala? avagy nem tud-l

játok-é hogy azokban kell nékem fog-i

lalatosnak lennem, mellyek az én AtyámJ
nak dolgai? 1
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50. De k nem érték a beszédeket,

mellyeket nékik szóla.

51. És aláméne vélek, és méne Názá-

retbe, és engedelmes vala nékik; és az

Annya mind ezeket elméjében tartja

vala.

52. Jézus pedig gyarapodik vala a böl-

csességben, testének állapotjában, és Is-

ten s emberek eltt való kedvességben.

3. RÉSZ.

K. Jáuos prédikál és keresztel : Hródestl tömlöczbe
vettetik : Krisztus megkereszteltetik : az ö elei el-

számláltatnak.

A Tibérius Császár birodalmának pe-

dig tizenötödik esztendejében, mikor

Júdea tartományában Tiszttarttó volna

Pontzius Pilátus, és Galileának negye-

des Fejedelme Héródes, Itureának pedig

és Trakhónitis tartományának negyedes

Fejedelme az attyafia Filep, és Abiléné

tartományának Lisániás volna negyedes

Fejedelme.

2. Annásnak és Kajafásnak* Fpapsá-
gok alatt, ln az Úrnak szava a Zakariás

fijához t Jánoshoz a pusztában.
* Csel. 4, 6. t rész 1, 13. 57. 63. 80.

3. És méne a Jordán mellett való

minden * tartományba, prédikálván a

megtérésnek keresztségét a bnöknek
bocsánatjokra. * Máté 3, i. 2.

4. Mint meg vagyon irva Ésaiás Pró-

féta beszédinekkönyvében,ki ezt mondja:
Kiáltó szó * vagyon a pusztában, ké-

szítsétek meg az Úrnak útát, egyenges-
sétek az ösvényit. * Ésa. 40, 3-5.

5. Minden völgy bétöltetik, és minden
hegy és halom lenyomatik ; és a mely-
lyek egyenetlenek, egyenesek lésznek, és

a darabos útak tiszták lésznek.

6. És minden test meglátja az Isten-

nek* szabadítását. * zsoit. 98, 2. 3.

7. így szólt vala azért a sokaságnak,

melly megyén vala, hogy megkeresztel-

tetnék tle : Vipera kígyóknak * nem-
zetségei, kicsoda mutatta meg néktek,

hogy a reátok következend haragot
eltávoztatnátok ? * Máté 3, 7-9.

8. Teremjetek azért megtért emberhez
illend gyümölcsöket, és ne kezdjétek

mondani magatokban : Ábrahám nékünk
a mi atyánk: mert mondom néktek,

hogy az Isten im ez kövekbl is támaszt-
hat hakat Ábrahámnak.
9. Immár pedig a fejsze a fáknak gyö-

kerekre vettetett :
* minden fa azért, va-

lamelly jó gyümölcsöt nem terem, kivá-

gattatik, és a tzre vettetik. * Máté 3, 10.

10. És megkérdé tet a sokaság, mond-
ván : Mit cselekedjünk * tehát ? * csei. 2, 37.

11. És felelvén, monda nékik: Akinek
két köntöse vagyon, közölje azzal, a

kinek * nincsen, és a kinek vagyon ele-

dele, hasonlatosképen cselekedjen.

* Jak. 2, 15. 16. 1 Ján. 3, 17. 18.

12. Eljövének pedig a Publikánusok

is, hogy megkeresztelkednének, és mon-
dának néki : Mester ! mit cselekedjünk ?

13. pedig monda nékik: semmit töb-

bet ne végyetek, hanem a mi éltökbe
rendeltetett.

14. Megkérdék pedig tet a vitézek is,

ezt mondván : Mi pedig mit cseleked-

jünk? És monda nékik: Senkit meg ne

rontsatok, senki ellen ne patvarkodja-

tok; és megelégedjetek a ti zsoldotok-

kal.

15. És mikor a község várná^ és

mindenek az szivekben illyen módon
gondolkodnának János fell, hogy ha
volna-é ama Krisztus ?

16. Felele János, ezt mondván minde-
neknek : Én jóllehet vizzel * keresztel-

lek titeket ; de elj, a ki én nálamnál

ersebb, kinek f nem vagyok méltó,

hogy megoldjam sarujának kötjét, az

keresztel titeket Szent Lélekkel ff és

tzzel.
* Máté 3, 11. i Máté 3, 17. ff Csel. 1, 5. 2, 1-4.

17. Kinek az * szórólapátja kezében

vagyon, és megtisztítja az szérjét,

és a gabonát az csrébe takarja, a

polyvát pedig megégeti megolthatatlan

tzzel : * Máté 3, 12.

18. Egyebekre is sok dolgokra intvén

tanitja vala a népet.

19. Héródes pedig a negyedes Fejede-

lem, mikor feddetnék tle Héródiásért,

az attyaíiának Filepnek feleségéért, és

minden egyéb gonoszságiért, mellyeket

cselekedett vala Héródes,

20. Ezt is cselekedé mind azoknak fe-

lettek, hogy Jánost a * tömlöczbe veté.

Máté 14, 3—10.

21. Ln pedig, hogy mikor mind a

község keresztelkedék, és Jézus is meg-
keresztelkedett volna és * imádkoznék,

megnyilatkoznék az ég ; * Máté 3, le. 17.

22. Es leszállana a Szent Lélek * testi

ábrázatban, mint egy galamb, reá, és
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szózat lenne mennybl, ezt mondván: Te
vagy amaz én szerelmes Fiam, te ben-

ned vagyon az én kedvem !

*É3a. 42. 1. 1 Ján. 1, 32. 33.

23. Jézus pedig kezd vala lenni mint-

egy harminez esztends, ki (a mint ál-

lítják vala,) József fija * vala, ki Héli

-fija volt. * Máté 1, 16. 13, 55.

24. Ki volt Mattát Hja^ ki volt Lévi

fija^ ki volt Melki fija, ki volt Janna ^/a,

ki volt Józseffija.
2b, Ki volt Matthatiás fija, ki volt

Amós fija, ki volt Naum fija, ki volt

Eúifija, ki vo^í Naggai fija.

26. Ki volt Maát fija, ki volt Mattha-
thiás j^y^^ ki volt ^émei fija, ki volt Jó-
zsef fija, ki volt Júda fija.

27. Ki volt Joanna fija, ki volt Rhésa

fija, ki volt Zorobábel fija, ki volt Sa-

láthiel fija, ki volt Néri fija.

25. Ki volt Melki fija, ki volt Abdi fija,

ki volt Hosám fija, ki volt Elmodám
fija, ki volt^Y fija.

29. Ki volt Jósé fija, ki volt Eliézer

fija, ki volt Jórim fija, ki volt Mattát

fija, ki volt Lévi fija.

30. Ki volt Simeon fija, ki volt Júda

fija, ki volt József fija, ki volt Jónán

fija, ki volt Eliákim fija.

31. Ki volt Mélea fija, ki volt Mainán

fija, ki volt Mattáta fija, ki volt Nátán
fija, ki volt * Dávid fija.

32. Ki volt Jesse fija, ki volt Obed
fija, ki volt Bóoz fija, ki volt Sálmon

fija, ki volt Naásson fija.

33. Ki volt * Aminádáb fija, ki volt

Arám fija, ki volt Esron fija, ki volt

Fáres fija, ki volt f Júda^'a.
* Kuth 4, 18-22. f 1 Móz. 38, 18. 29. 80.

34. Ki volt^ Jákób fija, ki volt Izsák

fija, ki volt Ábrahám fija, ki volt * Táré

fija, kivolt Nákhor fija. * i móz. ii, 26.

35. Ki volt Sárukh fija, ki volt Kagáv

fija, ki volt Fálek ja, ki volt Eber

fija, ki volt Sala fija.

36. Ki volt Arfaksád fija, kivolt Sem
fija, ki volt * Noé fija, ki volt Lámekh
fija. * 1 Móz. 5, 32.

37. Ki volt Mathuséla fija, ki volt

Enókh fija, ki volt Járed fija, ki volt

Mahalaléel fija, ki volt Kajnán fija.

38. Ki * volt Enós fija, ki volt Seth

fija, ki volt t Ádám j^'a, ki volt ff Is-

ten fija.

* 1 Móz. 5, 9. f 1 Móz. 6, 3. ff 1 Mdz. 1, 26. 27*

4. RÉSZ.
Krisztus kísértete és gyzedelme : Náaárefben tanítása
és raegvettetése : egy ördöngösnek, Péter napának s több
betegeknek gyógyulások : az ördögöknek 5 rdla való

vallástételek.

Jézus pedig Szent Lélekkel * teljes lévén

megtére a Jordántól, és viteték a Lé-
lektl f a pusztába.

* Máté 3, 16. t Máté 4, 1—11.

2. Es negyven napig kisérti vala otet

az ördög, és nem evék semmit azokban

a napokban ; de minekutánna azok el-

multak volna, megéhezék.

3. És monda néki az ördög: Ha Isten-

nek Fija vagy, mondjad e knek, hogy
változzék kenyérré

!

4. Es felele néki Jézus, mondván : Meg
vagyon irva, hogy az ember nem * csak

kenyérrel él, hanem az Istennek minden

igéjével. * 5 Móz. 8, 3.

5. Mikor azután felvitte volna tet az

ördög egy nagy magashegyre,* megmu-
tatá néki e földnek minden országit egy

szemjpillantásban. * Máté 4, s.

6. Es monda néki az ördög: Néked
adom mind ezt a hatalmat, és ezeknek

dicsségeket: mert nékem adatott és

annak adom, a kinek akarom adni.

7.Azért hateimándándasz engem, mind
ezek tiéid lésznek.

8. Felelvén pedig Jézus, monda néki

:

Távozzál el én tlem Sátán ; mert meg
vagyon irva : A te Uradat * Istenedet

imádjad, és csak néki szolgálj.

* 5 Móz. 6, 13,

9. Azután vivé tet Jérusálembe, * és

helyhezteté a templomnak tetejére, és

monda néki : Ha Istennek Fija vagy,

bocsásd alá innét magadat;

10. Mert meg vagyon irva : Az An-

gyalinak * parancsolt te felled, hogy

rizzenek tégedet.

11. És kezekben hordoznak tégedet,

hogy valamikor meg ne üssed a kbe a

te lábadat. * zsoit. 91, 11. 12.

12. Felelvén pedig Jézus, monda néki

:

Megmondatott : Ne kisértsed a * te Ura-

dat istenedet. * 5 móz. e, 16.

13. És minekutánna elvégeztetett volna

minden kísértés, eltávozók tle ideig

az ördög.

14. Megtére pedig Jézus Szent Lélek-

nek * erejével Galileába, és néki hire

kiméne az egész körülvaló tartományba.
*Mátó 4, 11. 13.

15. És tanit vala azoknak * zsinagó-
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gáikban, és mindenek dicsitik vala

tet. *Ján. 18,20.

16. Méne azért Názáretbe,* a hol fel-

tartatott vala, és béméne szokása sze-

rint, Szombatnapon a zsinagógába ; és

felkele hogy olvasna /rásí.* Máté 2,23.13,54.

17. És adák néki az Ésaiás Próféta

könyvét : és mikor megnyitotta volna a

könyvet, találkozók a helyre, mellyben

e vala irva

:

18. Az Úrnak Lelke vagyon * én raj-

tam, mivelhogy megkent engemet, azért

küldött engem, hogy a szegényeknek

az Evangyéliomot hirdessem, hogy meg-
gyógyítsam a töredelmes szivüeket,

hogy a foglyoknak szabadulást hirdes-

sek, és a vakok szemeinek megnyílá-
sokat, és á megromlottakat szabadon

bocsássam.

19. Hogy hirdessem az Úrnak kedves

esztendejét. * Ésa.ei, 1. 2. 42, e. 7.

20. Es behajtván a könyvet, mikor
megadta volna a szolgának, leüle és

mindeneknek szemeik a zsinagógában

reá függesztettek vala.

21. Es kezdé nékik ezt mondani: Ma
teljesedett bé ez írás, a ti hallástokra.

22. És bizonyságot tésznek vala fe-

lle mindnyájan, és álmélkodnak vala

az kedves * beszédin, mellyek szár-

maznak vala az szájából, és ezt mond-
ták vala: Avagy nem ez é a József

íija ? ^
* Zsolt. 45, 3. Ésa. 50, 4.

23. Es monda nékik; Bizonyára ama
példabeszédet fogjátok nékem mondani

:

Orvos, gyógyítsd meg magadat ! Vala-
mellyeket hallottunk * Kapernaumban
hogy lettek, f itt is a te hazádban
ugyanazonokat cselekedjed.

* Máté 4, 13. Márk 1, 21. 25.

24. Monda pedig: Bizony mondom
néktek : Egy Próféta is nem kedves az

* hazájában. *Máté 13, 57.

25. De igazán mondom néktek : hogy
sok özvegyek valának Illyés idejében az

Izráel orszdgdbm, mikor az ég bezá-

roltatott volna három * esztendeig és

hat hónapig, annyira hogy az egész tar-

tományban nagy éhség volna. * Jak. 5, 17.

26. De azok közzül egyhez is nemkül-
detett Illyés, hanem csak a Sídón vá-

í-osbelieknek Sareptájokba, az * özvegy
asszonyhoz. * 1 Kir. 17, 9. 10, le.

27. Es azElizeus Próféta idejében sok

bélpoklosok valának Izráel orszdgdbm,
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de azok közzül egy is nem tisztult meg,
hanem csak a Siriából való * Naámán.

* 2 Kir. 5, 9. 10. 14.

28. És bételének mindnyájan haraggal

a zsinagógában, mikor ezeket hallották

volna.^

29. És mikor ieiköltek volna, kiüzék

tet a városon kivül, és vivék tet szinte

a hegynek tetejére, mellyen az váro-

sok építtetett vala, hogy tet onnét vet-

nék alá.

30. Ö pedig mikor közöttök általment

volna,^elméne.

31. És aláméne Kapernaumba * Gali-

leának városába, és ott tanitja vala ket
Szombatnapokon. * Máté 4, 13.

32. És csudálkoznak vala az tudomá-
nyán; mert az beszéde * hatalmasság-

gal vala. * Máté 7, 29.

33. És vala a zsinagógában egy em-
ber, kiben tisztátalan ördögi lélek vala,

ki nagy szóval * felkiálta, * Márk 1, 23. 24.

34. Mondván: Ah, micsoda közünk
vagyon nekünk te veled Názáretbeli Jé-

zus ? azért jöttél-é, hogy elveszess min-
ket? esmérlek téged ki légy, tudniillik

2JL Istennek ama Szenté !

35. És megdorgálá tet Jézus, mond-
ván : Némulj meg, és menj ki ez em-
berbl. És az ördög azt mikor közzéjek

vetette volna, kiméne belle, és néki

semmit nem árta.

36. És támada félelem mindenekben,

és egymással szólnak s beszélnek vala,

mondván: Mi dolog ez, hogy nagy mél-

tósággal és hatalommal parancsol a

tisztátalan lelkeknek, és kimennek ?

37. És kiméne a hir felle, a körül-

való tartománynak minden helyére.

38. Mikor pedig felkölt volna Jézus a

zsinogógából, béméne a Simon házába

;

Simonnak pedig napa * nagy hideglelés-

ben fekszik vala, és könyörgének néki a

fell.

39. És Jézus mellé állván, megdorgálá

a hideglelést^ és elhagyá azt, és az mi-

kor mindjárt felkölt volna, szolgála né-

kik. * Máté 8, 14. 15.

40. És mikor immár a nap lemenne,

mindenek, a kiknek különb-különbféle

betegei volnának, viszik vala azokat

hozzá ; pedig mindenekre kezeit vetvén,

meggyógyitá azokat.

41. Nagy sokakból pedig ördögök is

mennek vala ki, kik kiáltanak vala, és ezt
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mondják: Te vagy ama Krisztus,* az Is-

tennek Fija! De megdorgálván azokat

nem hagyja vala szólni, mivelhogy tud-

ják vala, hogy o volna ama f Krisztus.
* Márk 1, 24. 25. f Mátó 26, 63. 64.

42. És mikor a nap felkölt volna,

kimenvén méne * puszta helyre, és a

sokaság keresi vala tet és ménének Ö

hozzá, és tartóztatják vala otet, hogy
tlök ne menne el. * Márk i, 35-38.

43. 0 pedig monda: Egyéh városok-

nak is kell nékem hirdetnem az Istennek

országát : mert azért * bocsáttattam.

44. És prédikál vala Galileának zsina-

gógáiban. *Ésa. 61, 1.

5. RÉSZ.

Krisztus tanita a hajóból : sok halak fogatások : Bélpok-
los és gutaütött meggyógyulása ; Bnbocsánati hatalom :

Máténak hivatala : oka, miért nem böjtölnek az tanit-

,
ványai.

Es ln, hogy mikor a sokaság reá szo-

rulna, az * Isten beszédének hallgatása

okáért, ö áll vala a Genezáret tavánál.

* Máté 13, 2.

2. És láta két hajókat a vizén állani;

a halászok Epedig minekutánna azokból

kiszállottak volna, mossák vala az ö há-

lóikat. * Márk 1, 16.

3. És bémenvén egyik hajóba melly

Simoné vala, kéré tet, hogy egy ke-

véssé a földtl beljebb vinné: és mikor
leült volna, tanitja vala a sokaságot a

hajóból.

4. Minekutánna pedig megsznt volna

a szólástól, monda Simonnak : Vigyed

a mélyre, és bocsássátok le a ti hálói-

tokat^ Aa^fogásra.

5. És felelvén Simon, monda néki

:

Mester ! jóllehet az egész éjszakán fá-

rasztottuk magunkat, és semmit nem
fogtunk : mindazáltal a te parancsola-

todra levetem a hálót.

6. És mikor azt mivelték volna, halak-

nak nagy sokságokat rekeszték bé ; sza-

kadoz vala pedig az hálójok.

7. És intenek vala az társaiknak, kik

a más hajóban valának, hogy eljönének

és nékik segítséggel lennének : Eljövé-

uek azért, * és megtölték mind a két

hajókat, annyira hogy csaknem elmerül-

nének.

8. Mikor pedig ezeket látta volna Si-

mon Péter, Jézusnak lábai eleibe esék,

mondván : Eredj el én tlem : mert én

bnös ember vagyok, Uram !

9. Mert a félelem elfogta vala tet, és

I

mind azokat, kik vele valának, a ha-

laknak fogatások miatt, mellyeket fog-

tak vala.

10. Hasonlatosképen Jakabot és Jánost

is a Zebedeus fijait, kik valának Simon-
nak társai. És monda Simonnak Jézus

:

Ne félj ; ennekutánna embereket * fogsz.
* Ezek. 47, 9. 10. Csel. 2, 38-41.

11. És ok mikor kivonták volna a ha-
jókat a földre, mindeneket * elhagyván

követék tet. * Máté 4, 20.

12. És ln, hogy mikor volna egy vá-

rosban, jöve hozzá egy bélpoklossággal

teljes ember, és látván Jézust, arczal * le-

borulván, kéré tet, mondván: Uram,
ha akarod megtisztíthatsz engemet

!

* Máté 8, 2.

13. Jézus pedig kinyújtván kezét, illeté

azt, mondván : Akarom, tisztulj meg. És
azonnal eltávozók tle a bélpoklosság.

14. És megparancsolá néki, hogy azt

senkinek ne mondaná : hanem eredj el,

úgymond, mutasd meg magad a Pap-
nak, és vigy áldozatra való ajándékot

a te megtisztulásodért, a mint * Mózes
parancsolta : hogy az nékik legyen bi-

zonyságul. * 3 Móz. 14, 2-10.

15. Annál inkább terjednek vala az

felle való beszédek, és nagy sokaság

gyül vala egybe, hogy hallgatná tet, és

általa meggyógyulnának az betegsé-

gekbL
16. 0 pedig félfelé menvén, vala a

pusztákban,*és imádkozik vala.* Márk 1, 45.

17. És ln némelly napon mikor ta-

nítana, és ott ülnének a Farizeusok és

a törvénynek Doktorai, kik jöttek vala

Galileának és Júdeának minden faluiból,

és Jérusálembl ; és az Úrnak hatalma

volna ö vele a betegeknek gyógyítá-

sokra.

18. Imé akkoryövöweA:^ * valami embe-
rek, kik ágyban hoznak vala egy gutaü-

tött embert; és igyekeznek vala azt be-

vinni, és Jézus eleibe tenni. * Máté 9, 2.

19. És mikor nem találtak volna helyet,

honnét bévihetné azt, a sokaság miatt,

a házra hágának, és a ház fedelén

általbocsáták azt mind ágyastól közikbe,

Jézus eleibe.

20. Es látván azoknak hiteket, monda :

Ember, megbocsáttattak néked a te

bneid.
21. És kezdenek az írástudók és a Fa-

rizeusok wMgokhwü. okoskodni illyen mó-
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don : Kicsoda ez, hogy illyen káromlá-

sokat szól ? Kicsoda bocsáthatja meg a

bnöket, hanem csak egyedül az Isten ?

22. Jézus pedig mikor látta volna az

okoskodásokat, * felelvén monda nékik :

Mit okoskodtok a ti szivetekben ?

* Ján. 2, 25.

23. Mellyik könnyebb mondanom é:

Megbocsáttattak néked a te bneid

;

vagy ezt mondanom : kelj fel és járj ?

24. Hogy pedig megtudjátok, hogy az

ember Fijának vagyon hatalma e föl-

dön megbocsátani a * bnöket, (monda
a gutaütött embernek :) Néked mondom,
kelj fel, és felvévén nyoszólyádat, eredj

házadhoz ! * Máté 9, e.

25. És az mikor azonnal felkölt volna

azoknak szemeik eltt, felvévén az o

nyoszolyáját, mellyben feküdt vala, el-

méne házához, dicssitvén az Istent.

26. És az álmélkodás elfogá mind
ket, és dicsitik vala az Istent, és bé-

telének félelemmel, mondván : Bizony

reménységünk kivl való dolgokat lát-

tunk ma.

27. Ezek után pedig kiméne, és láta

egy Lévi nev * Publikánust, ki az adó-

szed helyen ül vala, és monda néki

:

Kövess engemet. * Máté 9, 9.

28. És az mindeneket elhagyván, fel-

kelé és követé tet.

29. És Lévi nagy lakodalmat szerze

néki az házánál ; és vala ott Publiká-

nusoknak nagy sokaságok, és egyebek-

nek, kik vélek letelepedtek vala.

30. A kik pedig azokközzl írástudók

és Farizeusok valának, zörgöldnek vala

az tanítványai ellen, ezt mondván

:

Miért esztek és isztok a Puplikánusok-

kal és a bnösökkel ?

31. És felelvén Jézus, monda nékik:

Nem szkölködnek az * egésségesek or-

vos nélkül, hanem a betegek.
* Máté 9, 12. 13.

32. Nem azért jöttem, hogy az igaza-

kat hívjam, hanem a bnösöket a meg-
térésre.

33. Azok pedig mondának néki : Mi az

oka, hogy a János tanítványai gyakor-

ta * böjtölnek és imádkoznak, hasonia-

tosképen a Farizeusoknak tanítványai

is ; a te tanitványid pedig esznek és

isznak ? * Máté 9, 14. 15. Márk 2, 18-20.

34. 0 pedig monda nékik : Avagy mi-

velhetitek é azt, hogy a vlegénynek

baráti böjtöljenek, mig vélek vagyon a

vlegény ?

35. Eljnek pedig a napok, mikor el-

vétetik tlök a vlegény, akkor böj-

tölnek az napokban.

36. Mond vala pedig nékik példabeszéd

által is : Senki nem toldja az új posztó

foltot az ó posztóhoz : mert az újat is

megszakasztja, és az ó posztóhoz nem
illik az új.

37. És senki nem tölti az új bort ó

tömlkbe: mert az új bor megszakasztja

a tömlket, és a bor kiomol, s a töm-
lk is elvesznek.

38. Hanem az új bort új tömlkbe kell

tölteni, és mind a kett megmarad.
39. És senki, a ki o bort iszik, mind-

járt új bort nem kiván inni : mert azt

mondja : Az o bor egésségesebb.

6. RÉSZ.

Vetekedés a Szombatról : száradt kez meggyógyittatik :

Neveik az Apostoloknak : Betegek gyógyíttatnak : kik

boldogok és boldogtalanok : Irgalmasnak kell lenni ; nem
hirtelen itélni: Jó fa: Krisztus igéjét hallgatni és meg-

tartani .

Ln pedig, hogy az elshöz hasonló

másod Szombaton * a vetéseken menne
által. És az tanítványai f szaggatják

vala a gabonafejeket, és esznek vala,

azokat kezek között törvén.

* 5 Móz. 23, 25. t Máté 12, 1-5.

2. Némellyek pedig a Farizeusok köz-

zl mondának nékik : Miért mivelitek

azt, a mit nem szabad Szompatwapokon
mivelni.

3. És felelvén Jézus^ monda nékik :

Azt sem olvastátok é a mit Dávid cse-

lekedett, mikor * éheznék , és a kik

vele valának ? * i sám. 21, 2-6.

4. Mimódon ment bé az Úrnak házába

és a szent kenyereket vette és megette,

és adta azoknak is, a kik vele valának,

mellyeket nem szabad vala * megenni,

hanem csak a Papoknak ? * 3 móz. 24, 5-9.

5. És ezt mondja vala nékik : az em-
bernek Fija Ura a Szombatnak is.

6. Ln pedig más Szombaton is^ hogy

0 bémenne a zsinagógába és tanitana.

És vala ott egy ember, kinek jobbkeze

megszáradott * vala.

7. És leselkednek vala utánna az írás-

tudók és Farizeusok, hogy ha Szombat-

napon meggyógyítaná azt^ hogy ellene

találhatnának vádolást.

8. 0 pedig tudja vala azoknak gondo-
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latjokat, és monda annak az embernek,

a kinek megszáradott vala a keze : Kelj

fel, és állj el. Az pedig felkelvén elÖ-

álla. * Mátó 12, 9—13. Márk 3, 1—3.

9. Monda azért nékik Jézus : Kérdelek

titeket egy dologra : Szabad é Szom-
batnapokon, jól vagy gonoszul tennim-
lakivel? az embert megtartani, vagy
elveszteni ?

10. És mikor azokat mind körííl elnéz-

te volna monda az embernek : Nyújtsd

ki a te kezedet. És az a képen cseleke-

dék, és az keze megépüle mint a má-
sik.

11. Azok pedig megtelének balgatag-

sággal, és szólnak vala egymással, mit

cselekednének Jézussal.

12. És Ion azokban a napokban, elméne

a hegyre imádkozni, és ugyanott ln az

éjszakán, imádkozván az Istennek.

13. És mikor megviradott volna, elo-

szólitá az ö tanitványit, és mikor azok

közzííl választott volna tizenkettt ,* ki-

ket Apostoloknak is neveze

:

* Mátó 10, 1—4. Márk 3, 13—19.

14. (Simont, kit neveze * Péternek és

Andrást annak attyafiát, Jakabot és Já-

nost, Fiiepet és Bertalani . * Jan. i, 43.

15. Mátét és Tamást, Jakakot azAlfeus

j^át, és Simont, ki neveztetik Zélótes-

nek.

16. Júdást a Jakab attyafiát, és Iská-

riótes Júdást, ki is áruló vala.)

17. Aláméne vélek, és megálla a

térföldön, és az tanítványinak seregek,

és a községnek nagy sokasága egész Jú-

deából és Jérusálembol, és Tírusnak és

Sídonnak tenger mellett való tartomá-

nyából, kik jöttek vala, bogy hallgatnák

otet, és meggyógyulnának az betegsé-

gekbl.
18. És a kik gyötretnek vala tisztáta-

lan lelkektl : és meggyógyulnak vala.

19. És az egész sokaság igyekezik vala

tet * illetni : mert isteni er származik

vala belle, és mindeneket meggyógyít

vala. *Márk 5, 25. 27. 30.

20. Ö pedig felemelvén szemeit az

tanitványira, azt mondja vala : Boldogok

vagytok szegények: * mert tiétek az Is-

ten országa. * Máté 5, 3.

21. BoÚogok vagytok kik most* éhez-

tek: mert megelégíttettek. Boldogok

va^í/^o/c kik most fsirtok: mert nevetni

fogtok. * Ésa. 55, 12. 65, 13. f Ésa. ;61, 3.

22. Boldogok lesztek, mikor az embe-
rek titeket gylölni fognak, és mikor a

Gyülekezetekhi 'kiYeinek, és titeket sú-

dalmaznak, és a ti neveteket, mint

gonoszt kivetik az embernek * Fijáért.

* Máté 5, 11. 1 Pét. 2, 19. Csel. 5, 41.

23. Örüljetek azon a napon és örven-

dezzetek : mert imé a ti jutalmatok b-
séges mennyben: mert hasonlatosképen

cselekedtek a Prófétákkal az attyaik.

24. De jaj néktek gazdagoknak : mert

elvészitek a ti * vigasztalástokat.
* Jak. 5, 1. 2.

25. Jaj néktek kik megtöltetek : *mert
éhezni fogtok. Jaj néktek kik most ne-

vettek : mert sirni és jajgatni fogtok.

* Ésa. 65, 13. 14.

26. Jaj néktek, mikor minden emberek
jót mondanak ti felletek ; mert hason-

latosképen cselekedtek a hamis Prófé-

tákkal az attyaik.

27. De néktek mondom hallgatóknak :

Szeressétek a ti * ellenségeiteket : jól

tégyetek azokkal, a kik titeket gylölnek.
* 2 Móz. 23, 4. Mató 5, 44.

28. Áldjátok azokat, a kik titeket át-

koznak, * és imádkozzatok f azokért, a

kik titeket háborgatnak.
* Róm. 12, 14-17. f Csel. 7, 60.

29. És a ki a te orczádat egy fell

üti, fordítsd * oda néki más fell is

:

és attól, a ki felsruhádat elveszi, ne

tartsd meg alsóruhádat is.

* Maté 5, 59.

30. Mindennek pedig, a ki tled kér,

adj ;
* és attól, a ki elviszi marhádat,

ne kérd vissza. * s móz. 15, 7-10.

31. És a mint akarjátok hogy az em-
berek veletek cselekedjenek^ ti is azon-

képen * cselekedjetek azokkal;* Máté 7, 12.

32. Mert ha azokat szeretitek, a kik

titeket szeretnek, * micsoda kedvesség-

tek lészen azért Istennél f mert a bünö-

sökis szeretik azokat, a kik ket szeretik.

33. És ha azokkal tesztek jól, a kik

veletek jól tésznek, micsoda kedvesség-

tek lészen azért Istennél f mert a bnö-
sök is ugyanazont cselekeszik.

*Máté 5, 46. 47.

34. És ha azoknak adtok kölcsönt a

kiktl gondoljátok hogy ismét vehettek,

micsoda kedvességtek vagyon azért Is-

tennél ? mert a bnösök is a bnösök-
nek adnak kölcsönt, hogy hasonlókat

végyenek.
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35. Annakokáért szeressétek ellensé-

geiteket, és jól tégyetek, és kölcsönt ad-

jatok, semmit abból nem várván: és a

ti jutalmatok sok lészen, és ama magas-

ságos /5ímnek*fijailésztek : mert jói-

tév a háládatlanokkal és gonoszokkal.
* Máté 5, 44. 45.

36. Legyetek azért irgalmasok * mint

a ti Atyátok is irgalmas. * Eféz. 5, i. 2.

37. Ne Ítéljetek* és nem Ítéltettek: ne

kárhoztassatok s nem kárhoztattatok
;

megbocsássatok, néktek is megbocsát-
tatik :

38. Adjatok, néktek is adattatik ; jó

mértéket, megnyomatott, megrázott, és

elfolyó mértéket adnak a ti kebeletekbe :

mert azon mértékkel mérnek egyebek

néktek, a mellyel ti mértek. * Máté 7, 1. 2.

39. Mond vala pedig nékik illyen pél-

dabeszédet : Váljon a vak vezetheti * é

a vakot ? avagy nem mindketten a ve-

rembe esnek é ? * Máté 15, 14. Ésa. 42, 19. 20.

40. Nem feljebb való a * tanítvány az

0 Mesterénél, st inkább a tanítvány tö-

kéletes, ha az Mesteréhez hasonló.
* Máté 10, 24.

41. Miért nézed pedig a te atyádfia

szemében való * szálkát, a gerendát

pedig, melly a te saját szemedben va-

gyon, nem veszed eszedbe ? * Máté 7, 3.

42. Avagy mimódon mondhatod a te

atyádfiának : Atyámfia ! hadd vessem ki

a szálkát, melly a te szemedben va-

gyon, holott te, a te szemedben való

gerendát nem látod? Te képmutató,
vesd ki elször a gerendát a te szemed-
bl, és azután viselj arra gondot, hogy
kivessed a szálkát, melly a te atyádfia

szemében vagyon.

43. Nem jó fa az, a melly hitvány

gyümölcsöt * terem, és nem gonosz fa

az, a melly jó gyümölcsöt terem.
* Máté 7, 16. 17.

44. Mert minden fa az tulajdon gyü-
mölcsérl esmértetik meg : mert a tö-

visrl nem szednek figét, és a csipkérl
nem szednek szlt.
45. A jó ember az szivének jó kin-

csébl hoz el *jót, és a gonosz ember
az szivének gonosz kincsébl hoz el
gonoszt: mert a szivnek teljességébl

szól az embernek szája. * Máté 12,35.

46. Miért mondjátok pedig nékem,
Uram ! Uram ! na nem mivelitek, a

melly eket * mondok ? v Máté 7, 21-23.

47. Valaki én hozzám j, és hallgatja

az én beszédimet, és azokat*megtartja

,

megmondom néktek mihez hasonló.

48. Hasonlatos valamelly házépít em-

berhez, a ki ásta és mélyen kivágta a

Jcövet^ és fundamentomot vetett kszik-

lán
;
minekutánna pedig eljött az árviz,

megütközött a folyóvíz abba a házba,

de azt meg nem mozdíthatta : mert k-
sziklán fundáltatott. * Máté 7, 24-27.

49. A ki pedig hallgatta, és meg nem
tartotta, hasonlatos az emberhez, a ki

csak a földön építette házát fundamen-
tom nélkül, mellybe megütközék a folyó-

víz, annakokáért azonnal elomlott, és

lett annak a háznak nagy romlása.

7. RÉSZ.

A Százados szolgája raeggyógyittatik : az özvegy asz-

szony iij a feltámasztátik Nainban : János tanitványit kül-

di Krisztushoz : a bnös asszony Krisztus lábait öntözi.

Mikor elvégezte volna pedig minden
beszédit a község hallgatására^ béméne
Kapernaumba.
2. Egy Százados* míeznek pedig szol-

gája gonosz betegség miatt halófélben

vala, melly néki kedves szolgája vala.

*Máté 8, 5-10.

3. Az pedig mikor hallott volna Jézus

fell, küldé hozzá a Zsidóknak Véneit,

kérvén tet, hogy jne el és tartaná meg
az szolgáját.

4. Azok pedig mikor Jézushoz mentek
volna, nagy szorgalmatosan kérek tet,

ezt mondván, hogy méltó volna a kivel

e jót tenné

;

5. Mert szereti úgymond sl mi nemzet-

ségünket, és a zsinagógát is építette

nékünk.

6. Jézus azért megyén vala vélek, és

mikor immár nem messze volna a ház-

tól, küldé hozzá a Százados barátit,

ezt izenvén néki : Uram ! ne fáraszd ma-
gadat ; mert ugyan is nem vagyok méltó

arra, hogy az én házamba jöjj.

7. Annakokáértmagamat is nem Ítéltem

méltónak, hogy hozzád menjek: hanem
csak parancsolj beszédeddel, és meggyó-
gyul az én szolgám

;

8. Mert én is fejedelemség alatt való

ember vagyok, és vitézlk vag^^nak az

én birodalmamban, és ha egyiknek mon-
dom : Eredj el, elmegyen : és a másik-
nak ha mondom: Jöszte, elj, és ha
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szolgámnak mondom : Ezt miveld, azt

miveli.

9. Ezeket mikor hallotta volna Jézus,

álmélkodék azon ; és liátra fordulván,

monda az utánna való sokaságnak

:

Mondom néktek, hogy az Izráelben is

nem találtam illyen nagy hitet.

10. Ésminekutánna hazamentek volna,

a kiket oda küldött vala, egésséghen

találák a szolgát, a ki beteg vala.

11. És ln másodnapon, megyén vala

Nain nev városba: és az tanítványai

sokan mennek vala ö vele, és nagy so-

kaság.

1 2 . Mikor pedig közelitett volna a város-

nak kapujához, imé egy halottat hoznak

vala ki, ki az annyának egyetlenegy

fija vala^ mely asszony özvegy vala

és a városnak sok népe vala o vele.

13. És az Úr reá tekintvén, könyörüle

rajta, és monda: Ne sirj.

14. És mikor oda járult volna, illeté a

koporsót, (azok pedig a kik viszik vala

megállának) és monda: Ifjú, néked mon-

dom, kelj fel

!

15. Ésfelüle a megholt, és kezde szól-

ni, és 0 megadá azt az ö annyának.

16. És elfogá mind azokat a félelem,

és dicsitik vala az Istent, ezt mondván:

Bizony nagy * Próféta támadt mi köz-

tünk, és bizony az Isten megtekintette

az népét. * Jan. e, u. 5 móz. is, is.

17. És kiméue felle e hir az egész

Júdeába, és a köri való minden tarto-

mányba.

18. És a János tanítványai mind eze-

ket megmondák néki, ki az tanítványai

közzl kettt * elszólitván ; * Máté ii, 2-6.

19. Elküldé Jézushoz, mondván: Te

vagy-é az a ki eljövend * vala, vagy

mást kell várnunk. * Mai. 2, 1. Máté 3, 11.

20. Mikor azért azok a férjfiak hozzá

mentek volna, mondának : Keresztel

János küldött minket te hozzád, és ezt

mondja : Te vagy-é aZ;, a ki eljövend

vala, vagy mást kell várnunk ?

21. Azon órában pedig sokakat szaba-

ditamega betegségekbl,/5í6n ostoriból,

tisztátalan lelkektl, és sok vakoknak

adá meg szemek világát.

22. És felelvén Jézus monda nékik :

Elmenvén mondjátok meg Jánosnak, a

mellyeket láttatok és hallottatok : hogy

a vakok szemeik világát vészik, a sán-

ták járnak, a bélpoklosok megtisztulnak,

a siketek hallanak, a halottak faltámad-

nak, és a szegényeknek az Evanyéliom
prédikáltatik. * Ésa. 35, 5. e.

23. És boldog valaki én bennem meg
nem botránkozik.

24. Mikor pedig elmentek volna a Já-

nos követei, kezdé a sokaságnak János

fell ezt mondani : Micsoda látni mente-

tek volt ki a pusztába, hogy szél miatt

hajladozó nádat lássatok é ?

25. De mi látni mentetek volt ki? hogy

gyenge ruhákba öltözött embert látnátok

é? Imé a kik drága öltözetben és gyö-

nyörségben vágynak, a Királyok pa-

latotáikban vágynak.

26. Demicsodalátnimentetetekvala ki?

hogy Prófétát látnátok é í Bizony mon-
dom néktek, hogy nagyobbat láttatok

Prófétánál is .

27. Ez az aki fell meg vagyon irva:

Imé elbocsátom az én * követemet a te

orczád eltt, ki megkészíti a te útadat

eltted. * Mai. 3, 1. Máté 11, 10. 14.

28. Mert mondom néktek, hogy azok

között, kik asazonytól születtetnek

nicsen nagyobb * Próféta Keresztel

Jánosnál ; de a ki legkisebb az Isten,

országában, nagyobb nálánál.

* Máté 11, 11. 14.

29. És mikor ezeket hallották volna az

egész község és a Puplikánusok, * kik a

János keresztségével keresztelkedtek va-

la meg, az Istent igaziták. * Máté 21, 32.

30. A Farizeusok pedig és a Törvény-

tudók az Isten tanácsát * megvetek

magok ellen, mivelhogy meg nem ke-

resztelkedének tle.^ * csei. 13, 46.

31. Monda pedig az Úr: Mihez hason-

lítsam azért e nemzetségnek embereit?

és micsoda állathoz hasonlatosok ?

32. Hasonlatosok a piaczon ül * gyer-

mekekhez, kik egymásnak kiáltanak, és

ezt mondják : Sípoltunk néktek és nem
szöktetek : Siralmas ének énekeketlet-

tünk néktek és nem sírtatok.

*Máté 11,16-19.

33. Mert eljöttKeresztel János, ki sem
evet kenyeret, sem ivott bort, és ezt

mondjátok : Ördög vagyon benne.

34. Eljött az embernek Fija, ki eszik

és iszik, és ezt mondjátok : ímhol a

dobzódó ember és részeges, a Publiká-

nusoknak és a bnösöknek barátjok.

35. De az Istennek bölcsesége megiga-

zíttatott minden íijaitól.
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36. Kéré pedig ötet egy a Farizeusok

közz], hogy vele ennék ; annakokáért

bemenvén a Farizeus házába, letelepe-

dék.

37. És imé egy asszonyt, melly a

városban bnös vala, mikor megértette

volna, hogy a Farizeus házában tele-

pedett volna lakodalomhoz : drága ke-

netnek alabástromból csinált szelenczéjéi

elvéve.

38. És az lábainál hátúi megállván,

sirva kezdé könyhullatásával mosni Jé-

zusnak lábait, és az ö fejének hajával

törli vala meg, és csókolgatja vala az o

lábait, és a drága kenettel keni vala.

39. Mikor pedig látta volna azt a Fa-

rizeus, a ki tet béhivta vala, monda
magában : Ez ha Próféta volna, tudná

kicsoda és minémü asszony volna, a

melly ó'tet illeti: mert bnös.

40. És felelvén Jézus monda néki: Si-

mon, vagyon valami beszédem, mellyet

mondjak néked. És az monda: Mester:

mondjad.

41 . Egy kölcsönöz embernek két adósa

vala: az egyik adós vala ötszáz pénzzel,

a másik pedig ötvennel.

42. És mikor azok meg nem adhatnák,

mind a kettnek megengedé. E kett

közzfíl azért, mond meg, mellyik szereti

azt inkább ?

43. Felelvén pedig Simon^ monda : Azt

gondolom hogy az szereti inkább, a ki-

nek többet engedett meg. És Jézus mon-
da néki: Igazán itélél.

44. És az asszonyhoz fordulván, monda
Simonnak: Látódé ez asszonyt? Béjövék

a te házadba, az én lábaimnak vizet nem
adál : ez pedig könyhullatásával öntözé

az én lábaimat, és az fejének hajával

törlé meg.

45. Engemet meg nem csókolál ; ez pe-

dig az idtl fogva, hogy béjöttem,nem

sznt meg az én lábaimat csókolni.

46. Olajjal az én fejemet meg nem ken-

ted ; ez pedig drága kenettel kené meg
az én lábaimat.

47. Annakokáért mondom néked, hogy
az sok bnei megbocsáttatak néki

:

mert igen szeretett; a kinek pedig ke-

vés bocsáttatik meg, kevésbé szeret.

48. És monda annak, megbocsáttattak

néked a te bneid.
49. És a kik együtt letelepedtek vala,

kezdének köztök mondani : Kicsoda^'ez,

hogy a bnöket is megbocsátja ?

* rész 5, 21. Máté 9, 3. Márk 2, 7.

50. Monda pedig az asszonynak: A
te hited tégedet * megtartott. Eredj

el békezséggel! * Márk 5, 34. 10, 52.

8. RÉSZ.

A Krisztusnak némelly asszonyok marhájokból sárfárkod-

nak: a magvetésnek és meggyújtott gyertyának példája :

Krisztus annya és attyafiai. Megcsendesiti a tengert ; ör-

döngös megszabadittatik : a Gadarenusoknak dolgok :

Jairus leánya : egy asszony vérfolyása meggyógyittatik.

És ln ezután, és jár vala városonként

és falunként, prédikálván és hirdetvén

az Istennek országát, és a tizenkét ta-

nitványok vele valának.

2. És némelly asszonyok, kiket meg-

szabadított vala tisztátalan lelkektl

és betegségektl : tudniillik, Mária, ki

neveztetik vala Magdalénának, * kibl

hét ördögök mentek vala ki.

* Márk 16, 9. Ján. 19, 25.

3. És Johanna, Khúzának felesége, ki

Héródes Gondviselje vala, és Suzsana,

és sok egyéb asszonyok, kik az

marháikból sáfárkodnak vala néki.

4. Mikor pedig nagy sokaság gylne
egybe, és a kik minden városokban va-

lának, mennének hozzá, monda példa-

beszéd által

:

5. Egy magvet ember * kiméne, hogy

elvetné az magvát ; és a magvetés köz-

be némelly esék az útrá, éseltapodtaték,

és az égi madarak megevék azt.

* Máté 13, 3-9.

6. És némelly esék a ksziklára és mi-

kor kikölt volna, elszárada : mert nem
vala nedvessége.

7. Némelly esék a tövis közzé, és mi-

kor együtt a tövisek felnttek volna

megfojtják azt.

8. És némelly esék a jó földbe, és mi-

kor kikölt volna, száz annyi hasznot ho-

za. Ezeket mondván kiált vala: Akinek
vágynak hallásra való fülei, hallja

!

9. Kérdezik vala pedig tet az tanít-

ványai, mondván : Micsoda volna e pél-

dabeszéd ?

10. 0 pedig monda nékik: Néktek ada-

tott, hogy az Isten országának titkait

értsétek, egyebeknek példabeszédek ál-

tal szolok, hogy látván * ne lássanak, és

hallván, ne értsenek.* Ésa.6,9.Máté 13, 13-15.

11. A példabeszéd pedig ez : A mag
az Istennek beszéde.
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12. A kik pedig az útra * estek, azok

ezek, kik kallják : azután elj az ördög,

és kikapja az igét az ö szivekbl, liogy

ha hijendenének, ne idvezüljenek.

* Mátó 13, 18—23. Márk 4. 15-20.

13. A kik pedig a ksziklára estek,

azok ezek, kik minekutánna hallják az

igét, nagy örömmel veszik azt ; de ezek-

nek nincsen gyökerek, kik csak ideig

hisznek, és a kisértetnek idején elsza-

kadnak.

14. A melly mag pedig a tövis közzé

esett, azok ezek, a kik hallották, de el-

menvén a szorgalmatosságoktól, gaz-

dagságoktól és e világi gyönyörségek-

tl megfojtatnak és gyümölcsöt nem
teremnek.

15. A melly pedig a jó földbe esett,

azok ezek, a kik tiszta és jó szivvel a

hallott igét megtartják, és gyümölcsöt

teremnek a békességestürés által.

16. Senki pedig a meggyújtott gyertyát

bé nem fedi valami edénnyel, sem az ágy
alá nem rejti, * hanem a gyertyatartóba

teszi, hogy a kik bémennek lássák a

világot ; * Máté 5, 15.

17. Mert nincsen olly titok, mellynek

meg nem keirjelentetni; és nincsen olly

elrejtetett dolog, mellynek meg nem kell

tudatni és világra kelni.

* Jób 12, 22. Máté 10, 26.

18. Meglássátok azért mimódon * hall-

gatjátok : mert a kinek vagyon, adatik

annak ; és a kinek nincsen, még a mijét

gondolnákis hogy vagyon, elvétetik tle.
* Máté 13, 11. 12.

19. Jövének pedig hozzá az *annya
és attyafiai, és nem lehetnek vala vele

szembe a sokaság miatt. * Máté 13, 46-50.

20. És tudtára adák néki, ezt mond-
ván : A te anyád és a te atyádfiai ofíkin

állanak, kik akarnának téged látni.

21. 0 pedig felelvén, monda nékik:

Az én anyám és az én atyámfiai ezek,

kik az Istennek beszédét hallgatják és

azt cselekeszik.

22. Ln pedig ez egy napon*béménea
hajóba és az tanítványai, és monda
nékik: Menjünk a tónak túlsó parijára.

És elindulának. * Máté s, 23. 24.

23. Mikor pedig k eveznének, elszen-

deredék : és támada a vizén nagy szél-

vész, és megkezdének vala merülni, és

a veszedelemhez közel valának.

24 . Járulván pedig felköltéktet,mond-

ván : Mester, Mester, elveszünk! pe-

dig felserkenvén, megdorgálá a szelet,

és a viznek habjait, és megsznének, és

ln csendesség.

25. Monda pedig nékik: Hol vagyon
a ti hitetekPEs félelemmel csudálkoznak

vala egymásnak ezt mondván : Kicsoda
ez!*Hogy a szeleknek is, a viznek is pa-
rancsol, és engednek néki?

* Jób 26, 12.

36. És evezének a Gadarénusok* tar-

tományokba, melly Galilea ellenébe va-

gyon. * Máté 8, 28.

27. Ö pedig mikor a földre kiment
volna, jöve néki eleibe a városból * egy

ember, kiben ördögök valának sok idk-
tl fogva : és ruhába fel nem öltözik va-

la, sem pedig házban nem marad vala,

hanem a koporsókban. ^ Márk 5, 2—13.

28. Mikor azért az látta volna Jézust,

és felkiáltott volna, láhai eleibe esék né-

ki, és felszóval monda : Micsoda közöm
vagyon nékem te veled Jézus, felséges

Istennek Fija ; kérlek téged, ne gyötörj

engemet

;

29. Mert parancsol vala annak a tisztá-

talan léleknek, hogy kimenne ez ember-
bl: mert sok idtl fogva környékezte

vala meg tet, annakokáért lánczokkal

és békókkal megkötöztetve riztetik

vala, de a kötözések elszakadozván, az

ördögtl puszta helyeken hordoztatik

vala.

30. Megkérdé pedig tet Jézus ^ ezt

mondván : Kicsoda néked neved ? És

monda : Légió ; mert sok ördögök men-
tek vala abba bé.

31. És kérik vala tet, hogy ne paran-

csolná nékik: hogy a mélységben menné-
nek.

32. Vala pedig ott sok disznóknak nyá-

jok, mellyek esznek vala a hegyen, és

kérik vala tet, hogy megengedné nékik

hogy azokba mennének. És megengedé
nékik.

^

33. És minekutánna kimentek volna

az ördögök az emberbl, bémenének a

disznókba ; és a disznóknak nyáj ok nagy

meredek helyrl a tóba rohana és oda

vésze.

34. Mikor pedig a pásztorok látták

volna a lett dolgot, elfutának, és elmen-

vén hirré adák a városban és a falukban.

35. Kimenének azért, hogy meglátnák

a mi lett vala ; és ménének Jézushoz, és
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találak az embert, Mbl az ördögök ki- £

mentek vala, felöltözve és eszén lenni, (

kiJéms lábainál vala ; és megfélem-

lének. i

36. Megbeszélék pedig nékik azok is :
^

a kik látták vala, mimodón szabadult

volna meg az ördöngös.

37. És kéré tet a Gadarénusok köri
való tartományoknak egész sokasága,

hogy közzíílök elmenne : mert felette

igen félnek vala : ö pedig béülvén a ha-

jóba, megtére.

38. Kéri vala pedig tet az ember,

a kibl az ördögök kimentek vala, hogy

vele lenne, * de elbocsátá tet Jézus,

ezt mondván : * Márk 5, is. 19.

39. Eredj el házadhoz, és beszéld meg,

melly nagy jókat tett az Isten veled. El-

méne azért, hirdetvén az egész város-

ban, melly nagy dolgokat cselekedett

volna Jézus vele.

40. És ln, hogy mikor megtért volna

Jézus, a nép örömmé? fogadá tet: mert

mindnyájan várják vala tet.

41. És imé eljve egy ember, kinek

Jairus vala neve, * ki a zsinagógának

Fejedelme vala : és mikor Jézusnak lá-

bai eltt leesett volna, kéri vala tet,

hogy az házába menne bé.

* Máté 9, 18. 19.

42. Mert vala néki egyetlenegy leánya,

mintegy tizenkét esztends, és az halá-

lán vala. Mikor pedig menne, a sokaság

szorongatja vala tet.

43. És egy asszony, melly vérfo-

lyásban volt tizenkét *esztendtl fogva,

és minden életét az orvosokra költötte,

de senkitl meg nem gyógyíttathatott

vala: * Máté 9, 20. 22.

44. Mikor hátul járult volna, illeté az

köntösének prémjét, és azonnal meg-
álla rajta a vérnek folyása.

45. És monda Jézus : Kicsoda az, a

ki engemet illete ? És mikor mindnyájan

azt tagadnák, monda Péter, és a kik

vele valának : Mester ! a sokaság szoron-

gat és nyom meg tégedet, és azt kérded:

Kicsoda az, a ki engemet illete ?

46. Jézus pedig monda : Illete engem
valaki : mert én vevém eszembe, hogy
isteni er származék ki tlem.
47. Mikor pedig látta volna az asz-

szony, hogy titkon nem cselekedhetett

volna, reszketve eljve és néki lábai

eltt leesvén, megjelenté néki az egész

sokaság eltt, miért illette volna tet,

és mimódon azonnal meggyógyult volna,

48. És monda néki : Bizzál leányom,

a te hited tégedet megtartott, eredj el

békességgel!

49. Mikor pedig még a szó szájában

volna, eljve egy ember a zsiuagóga Fe-
jedelméwe/c házától, ezt mondván néki:

Megholt a te leányod: ne fáraszd a

Mestert

!

50. Jézus pedig mikor ezt halottá vol-

na, felele néki : ne félj, csak hidj, és

megtartatik.

51. Bémenvén pedig a házba, senkit

nem bocsátábé, hanem Pétert, Jakabot,

Jánost, és a leányzónak attyát és annyát.

52. Sirnak vala pedig mindnyájan és

jajgatják vala azt, pedig monda : Ne
sírjatok, nem halt meg, hanem aluszik.

53. És csúfolják vala tet, mivelhogy

tudnák, hogy megholt volna.

54. Ö pedig mindeneket kiküldvén, és

a leányzónak kezét fogván, Málta,

mondván; Leányzó, kelj fel!

55. És megtére annak lelke, és azon-

nal felkele : és parancsolá, hogy enni

adnának annak.

56. És elálmélkodának annak szüléi;

pedig megparancsolá, hogy senkinek

ne mondanák a mi lett vala.

9. KÉSZ.

Az Apostolok elküldetnek prédikálni : Heródes vélekedé-

se a Krisztus fell: az t kenyér csudája: ki legyen a

Krisztus : kinek-kinek magát megtagadni : Krisztust nem
kell szégyenleni : ördöngös meggyógyittatik : ki legyen

nagyobb; a Samaritánusok ; Krisztust be nem veszik :

Krisztust mint kell követni.

Minekutánna pedig öszve * hivta volna

Jézus az tizenkét tanitványit, ada né-

kik ert és hatalmat minden ördögök

ellen, és minden betegségnek meggyó-
gyitására. * Máté 10, 1. Márk 3, 13-15.

2. És elküldé ket, hogy * prédikálnák

az Istennek országát, és betegeket gyó-

gyítanának. * Máté 10, 7-10.

3. És monda nékik : Semmit az útra

ne vigyetek, se pálczákat, se táskát, se

kenyeret, se pénzt ; se két-két ruhátok

ne legyen.

4. És valamelly házba bémenéndetek,

ott naaradjatok, és onnét menjetek ki.

5. És valakik bé nem fógadándanak ti-

teket, kimenvén abból a városból, még
a port is verjétek le * lábaitokról, hogy

az legyen ellenek bizonyságul.
* Máté 10, 14. Csel. 13,51.
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6. Kimenvén annakokaért, minden fa-

lukba bemennek vala, hirdetvén az E-
vangyéliomot, és gyógyítván mindenütt.

7. Meghallá pedig Héródes * a negye-

des Fejedelem mind azokat, a mellyek

lesznek vala általa ; és magában ké-

telkedik vala, mivelhogy némellyek azt

mondanák, hogy János támadott volna

fel a halálból. * Máté 14, 1. 2.

8. Némellyek pedig, hogy Illyésjelent

meg
;
némellyek pedig hogy a régi Pró-

féták közzltám adottvolna felvalamelly.

9. És monda Héródes: Jánosnak én

vettem fejét: Kicsoda pedig ez, a ki fe-

löl én illyen dolgokat hallok ? És igye-

kezik vala ötet látni.

10. Megtérvén * pedig az Apostolok,

megbeszéléknéki, a mell3^eket cseleked-

tek vala ; és azokat maga mellé vévén,

elméne f félfelé magánosan Bethsaida

nev városnak puszta helyére.
* vers 1. 2. f Márk 6, 30. 32.

1 1 . Mellyet mikor a sokaság megér-

tett volna, követé ötet: Ö pedig örömmel
fogadá ket, és szól vala nékik az Isten

országa felöl ; és a kik gyógyulás nél-

kül szkölködnek, azokat meggyógyítja

vala.

12. A nap pedig le kezdett vala men-
ni, és a tizenkét tanitványok ö- hozzá

járulván, mondának néki:* Bocsásd el a

sokaságot, hogy elmenvén, e körivaló

falukba és majorokba , oda oszoljanak,

és eledelt találjanak : mert itt puszta

helyen vagyunk. * Máté u, 15-21.

13. 0 pedig monda nékik : Adjatok

nékik ti enni ; ök pedig mondának : nin-

csen nékünk több öt kenyerünknél éskét

halnál, hanem ha elmegyünk, és veszünk

magunk ez egész sokaságnak eledelt.

14. Mert valának ott mintegy ötezer

íérjfiak. Monda pedig az ö tanítványi-

nak: Ültessétek le ket minden rendbe

ötvent-ötvent.

15. És a képen cselekedének, és lete-

lepedének mind azok.

16. Minekutánna pedig vette volna az

öt kenyereket és a két halakat, menny-

be felemelvén szemeit, megáldá azokat,

és megszegé s adá a tanítványoknak,

hogy a sokaságnak eleibe adnák.

17. Evének azért és megeléged ének

mindnyájan ; é felszedék a mi darabok

maradtak vala Ö tölök, tizenkét kosárral.

18. És lön mikor ö maga imádkoznék,

valának vele a tanitványok és megkérdé
ket mondván : Kinek * mond engemet
a sokaság ? * Máté le, is-ie.

19. k pedig felelvén, mondának : Ke-
resztel Jánosnak : némellyek pedig Il-

lyésnek : némellyek pedig, hogy a régi

Próféták közzül támadott fel valamelly.

20. És monda nékik : Ti pedig kinek

mondotok engemet ? Felelvén pedig Pé-
ter, monda : Az Istennek ama Krisztu-

sának.
^

21. 0 pedig megfenyegetvén ket,
megparancsolá, hogy senkinek ezt ne

mondanák,

22. Ezt mondván : Szükség az ember
Fijának sokat * szenvedni és megvettet-

ni a Vénektl, a Papifejedelmektl és

írástudóktól, és megölettetni, és har-

madnapon feltámadni.
* Máté 16, 21. 26. 57. 67. 27, 34. .35. 50.

23. Mondja vala pedig mindeneknek :

Ha valaki akar engemet * követni, ta-

gadja meg magát, és minden napon
vegye fel az keresztét és kövessen en-

gemet. * Máté 16, 24.

24. Meft valaki akarja az ö életét meg-
tartani, * elveszti azt, valaki pedig

elveszti az életét én érettem, az meg-
tartja azt; * Máté 10, 38.39.

25. Mert mit használ valakinek, ha

mind e világot * megnyeri is : ö magát
pedig elveszti és magában kárt vall ?

* Zsolt. 49, 7. 8.

26. Mert a ki engemet és az én be-

szédemet szégyenli, * azt az embernek

Fija is szégyenli, mikor eljövénd az f
dicsségével, az Atyáéval és a Szent

Angyalokéval.
* Máté 10, 33. 2 Tim. 2, 12. f Máté 16, 27.

27. Mondom pedig néktek bizonnyal,

hogy vágynak az itt állók közzül né-

mellyek, kik a halált meg nem kóstol-

ják, mignem meglátándják az Istennek

országát.

28. És lön e beszédek után mintegy

nyolczadnappal, Pétert, Jánost és Jaka-

bot, mikor maga mellé vette volna, fel-

méne a hegyre, hogy imádkoznék.

29. És az imádkozás közben az or-

czájának ábrázatja * elváltozék, és az

ruhája fejér és fényl ln. *Máté 17,1-8.

30. És imé két férjfiak szólnak s be-

szélnek vala vele^ kik valának Mózes

és Illyés.

31. Kik dicsségben megjelenvén, be-
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szelik vala az halálát, mellyet Jérusá-

lemben kellene néki megteljesíteni.

32. Péter pedig és a kik vele valának,

álom miatt megnehezedtek vala : és mi-

kor felébredtek volna, láták az dics-

ségét, és ama két férj fiakat, kik vele

állanak vala.

33. És lön mikor azok eltávoztak

volna tle, monda Péter Jézusnak :

Mester ! jó nékünk itt lennünk : csinál-

jimk azért itt három hajlékokat, egyet

néked, egyet Mózesnek, és egyet Illyés-

nek, nem tudván mit mondana.

34. És mikor ö ezeket mondaná, felh

támada, melly ket beárnyékozá: meg-
félemiének pedig, mikor a felh ket
befogta volna.

35. És szózat ln a felhbl, melly

ezt mondja vala: Ez amaz * én szerel-

mes Fiam, tet hallgassátok.

* Ésa. 42, 1. Máté 3, 16. 17. 2 Pét. 1, 17. Jáu. 3, 16.

36. És minekutánna az a szózat lett

volna, találtaték Jézus csak maga. A
tanítványok pedig vesztegségben lnek,

és semmit abban, a mit láttak vala,

senkinek akkor nem mondának.

37. És ln másodnapon, mikor k a

hegyrUeszállottak volna; soknép méne
eleibe.

38. És imé egy a sokaság közzl fel-

kiálta, mondván: Mester! kérlek téged,

tékints az én fiamra : mert nékem egyet-

lenegyem.

39. És imé a lélek megragadja tet,

és hirtelen kiált, és tet szaggatja any-

nyira, hogy tajtékot tur; és nehezen

megyén el tle, szaggatván tet.

40. És kérém a te tanitványidat,hogy

kiznék azt, de nem teheték.

41. Felelvén pedig Jézus, monda: Óh
hitetlen és elfordult nemzetség! med-
dig lészek köztetek, és meddig túrlek

titeket? Hozd ide a te fijadat

!

42. Mikor pedig oda vinné, azon közbe

az ördög azt a földhöz iité és szaggatni

kezdé. Megdorgálá pedig Jézus a tisz-

tátalan lelket, és meggyógyitá a gyer-

meket ; és megadá azt az attyának.

43. Álmélkodnak vala pedig mindnyá-

jan az Istennek nagyságos erején. Mikor

pedig mindenek álmélkodnának mind
azokon, a mellyeket cselekeszik vala,

monda az tanítványinak :

44. Vegyétek be füleitekbe ezeket a

beszédeket: Mert az embernek Fijajö-

81

vendbe adattatik az embereknek * ke-

zekbe. * Máté 17, 22. 23. Márk 9, 31. 32.

45. Ok pedig nem értik vala e mon-
dást és tlök elrejtetett vala, annyira

hogy azt ne értenék, és félnek vala meg-
kérdeni tet e mondás fell.

46. Esék pedig vetekedés köztök, ki-

csoda volna köztök*nagyobb?*Mátéi8, 1-5.

47. Jézus pedig látván az sziveknek

gondolatját, egy kis gyermeket megfog-
ván, maga mellé állatá azt

:

48. És monda nékik: Valaki e kis

gyermeket magához fogadandja az én

nevemben, * engemet fogad magához :

és valaki engemet béfogad, azt fogadja

bé, a ki engemet elbocsátott ; mert a ki

legkissebb mindnyájan ti köztetek, az

nagy lészen. * Máté 25, 37-40.

49. Felelvénpedig János, monda : Mes-
ter ! látánk egy embert, ki a te neved-

ben ördögöket * z vala, és megtiltánk

tet, mivelhogy tégedet nem követ mi
velünk. * Márk 9, 38.

50. És monda néki Jézus: Ne* tiltsá-

tok meg: mert a ki nincsen ellenünk,

mellettünk vagyon. *4móz. 11,29.

5 1 . Lnpedig mikor az id elközelgetne,

mellyben oda fel kellene vitetnie,

magát megbátoritá, hogy Jérusálembe

menne.

52. És bocsáta követeket az orczája

eltt, kik elmenvén bémenének a Sama-
ritánusoknak egy falujokba, hogy néki

szállást szerzenének.

53. De azok tet nem fogadák bé,*mi-

velhogy Jérusálembe men akaratját je-

lenti vala. * Ján. 4, 9.

54. Mikor pedig ezt látták volna az

tanítványai Jakab és János, mondának :

Uram! akarod-éhogy parancsoljuk^ hogy

tz szálljon alá az égbl, és megeméssze

ezeket, mint Illyés is * cselekedett ?

*2 Kir. 1, 10. 12.

55. De Jézus reájok fordulván meg-
dorgálá ket, mondván: Nem tudjátok

minémü * lélek legyen ti bennetek

:

^ * Máté 5, 44. 45.

56. Mert aa embernek Fija nem azért

jött, hogy elvesztené * az embereknek

lelkeket, hanem hogy megtartaná. El-

menének azért más faluba.

* Ján. 3, 17. 1 Tim. I, 15.

57. Ln pedig mikor mennének, egy

ember*monda az úton : Követlek tégedet

Uram, valahová menéndesz !* Máté s, 19. 20.

F
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58. És monda néki : A rókáknak va-

gyon barlang] ok, és az égi madaraknak
fészkek ; de nincsen az ember fijának

holott lehajtaná az fejét.

59. Monda pedig másnak : Kövess enge-

met ;
* Az pedig monda : Uram, engedd

meg nékem ! hogy elmenjek elször, és

temessen el az én atyámat.
* Máté 8, 21.

60. Monda pedig néki Jézus : Hadd
temessék el a halottak az o halottjai-

kat: Te pedig elmenvén hirdessed az

Isten országát.

61. Monda pedig más is: Követlek té-

gedet, Uram !
* de engedd meg nékem

elször, hogy vegyek búcsút azoktól, kik

az én házámban vágynak. * i Kir. lo, i9. 20.

62. Monda pedig néki Jézus: Valaki

az kezét az eke szarvára veti, és azokra

néz a mellyek utánna vágynak, nem
alkalmatos * az Istennek országára.

* vers 60,

10. RÉSZ.
Hetven tanitványok küldetnek ki : a hitetlen városoknak
jajjok : minn kelljen embernek örülni; ki legyen feleba*

rátunk : Máriának és Márthának külömböz gondjok.

Ezek után pedig rendele az Úr más het-

ven tanitványokdX is, és elküldé azokat

kettnként az orczája eltt, minden
városba és helyre, a hova menend
vala.

2. Mondja vala azért nékik : Az aratásra

való gabona jóllehet sok, * de a munká-
sok kevesen vágynak: kérjétek azért az

aratásnak Urát, hogy bocsássa ki az

aratókat az gabonájába. * Márké, 37.

3. Menjetek el, * imé én elbocsátlak

titeket, mint bárányokat a farkasok kö-

zibe. * Máté 10, 6.

4. Ne hordozzatok erszényt, se táskát,

se sarut ; és az úton senkit ne * köszönt-

setek. * 2 Kir. 4, 29.

5. Valamelly házba bémeutek, elször

ezt mondjátok : Békeség ez háznak

!

6. Hogyha lejénd ott valaki békesség-

nek fija, a ti békességtek azon marad
;

hogyha nem lejénd, ti reátok tér.

7. Ugyanazon házban maradjatok* pe-

dig, azt evén és iván, a mit k éltökbe

adnak: mert méltó a munkás f az

jutalmára. Ne járjatok egy házról más
házra. * vers 9. t 5 Móz. 25, 4. 1 Tim. 6, 17. 18.

8. És valamelly városba bemenéndetek
és befogadándanak titeket, azt egyétek,

a mit éltökbe adnak.

9. És gyógyítsátok a betegeket a kik

ott lejéndenek, és ezt mondjátok nékik :

Elközelített * hozzátok az Isten országra.

* Máté 3, 2.

10. Valamelly városba pedig beme-
néndetek, és titeket be nem fogadánda-

nak, annak útczáira kimenvén, ezt mond-
játok :

11. Még a port is, a melly reánk

ragadott a ti várostokból, itt * köztetek

letöröljük: mindazáltal ez legyen tudto-

tokra, hogy az Istennek országa elköze-

lített hozzátok. * Máté 10, 14. Csel. 13, 51.

12. Mondom pedig néktek, hogy a

Sodomabelieknek állapotjok trhetbb
lészen ama napon, hogynem azé a vá-

rosé.

13. Jaj néked Korázin: Jaj néked Beth-

saida ! mert ha Tírusban és Sídónban
lettek volna azok az isteni erk, mely-

lyek te benned lettek, régen zsákban és

hamuban ülve megtértek * volna.
* Ján. 3, 2. 6—9.

14. Annakokáért Tírusnak és Sídonnak

trhetbb lészen *állapotja az Ítéletben,

hogynem néktek. * Máté ii, 22.

15. És te Kapernaum, melly mind az

égig felmagasztaltattál, mind a pokolig

leuyomattatol.

16. A ki titeket hallgat, engemet*hall-

gat : és a ki titeket megvet, engemet

vet meg ; és a ki engemet vet meg ; azt

veti meg, a ki elbocsátott engemet.
* Máté 10, 40.

17. Megtérének pedig a hetven tanit-

ványok nagy örömmel, ezt mondván

:

Uram, még az ördögök is engednek né-

künk a te neved által;

18. 0 pedig monda nékik : Látom vala

a Sátánt, mint a villámást lehullani az

égbl.
19. íme adok néktek hatalmat, hogy

a kígyókon * és skorpiókon tapodjatok,

és az ellenségnek minden erején ; és

semmi nem árthat néktek.
* Zsolt. 91, 13. Csel. 28, 3. 5.

20. De azon ne örüljetek, hogy az ör-

dögök néktek engednek, hanem inkább

azon örüljetek, hegy a ti neveitek fel-

írattattak * mennyben. * ^sid. 12, 23.

21. Azon órában örvendez Jézus lel-

kében, és monda : Vallást teszek néked

Atyám, mennynek és földnek Ura ! hogy

ezeket elrejtetted a bölcsektl és értel-

mesektl, * és megjelentetted azokat a
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kicsiny gyermekeknek. Jól vagyon

Atyám: mert iigy tetszett néked

!

* Máté 11, 25. 1 Kor. 1, 19. 26.

22. Mindenek nékem adattak * az én

Atyámtól, és senki nem tudja kicsoda

legyen a Fiu, hanem csak az Atya : és

ki legyen az Atya f hanem csak a Fiu,

és a kinek meg akarja ff jelenteni a

Fiu.

*1 Kor. 15, 27. f Ján 1, 18. ff Máté 11, 27. 1 Tim. 2, 4,

23. És fordulván a tanítványokra, mon-
da magoknak : Boldog szemek, a mely-

lyek látják azokat, mellyeket*ti láttok.

* 1 Pét. 1, 10. 12.

24. Mert mondom néktek, hogy sok

Próféták és Királyok kívánták látni a

mellyeket láttok, de nem látták: és hal-

lani a mellyeket hallotok, de nem hal-

lották.^

25. És ime egy Törvénytudó felkele,

kisértvén tet, és mondván : Mester! mit

cselekedjem, hogy az örök életet vehes-

sem ?^

26. Ö pedig monda annak : A törvény-

ben mi vagyon megírva? mint olvasod

azt ?

27. Ama pedig felelvén, monda : Sze-

ressed a te Uradat Istenedet * teljes

szivedbl, teljes lelkedbl és minden
erdbl és teljes elmébl ; és a te fele-

barátodat mint magadat. * 5 móz. e, 5.

28. Monda pedig annak: Jól felelél,

eztmiveld, és*élsz. * Ezék. 20, 11. 12. Máté 7, 21.

29. Ama pedig akarván magát igazí-

tani, monda Jézusnak : De kicsoda az

én * felebarátom ? * vers 26. 27.

30. Jézus pedig felelvén, monda : Egy
ember megyén vala alá Jérusálembl
Jérikóba, és találkozók tolvajokra, kik

azt megfosztván és megsebesítvén el-

menének, azt holtelevenen hagyván.
31. Történet szerint pedig megyén vala

alá azon az uton egy Pap, ki azt látván

elkerülé.

32. Hasonlatosképen egy Lévita is, mi-
kor oda arra a helyre ment volna, és

azt látta volna, elkerülé.

33. Egy Samaritánus is pedig * mikor
az úton menne, juta a helyre, és azt

látván, könyörületességre indula*Ján.4,9.

34. És járulván hozzá, bekötözé annak
sebeit, olajt és bort töltvén azokba, és

azt felhelyheztetvén az barmára, vivé
a vendégfogadó házhoz, és annak gond-
ját viselé.
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35. Másodnapon pedig el akarván men-
ni, két pénzt kivévén, adá a Gazdának és

monda néki: Viselj gondot erre, és va-

lamit ezen fell reá költesz, én mikor
megtéréndek^ megadom néked.

36. E három közzül azért ki láttatik

néked, hogy felebarátja volt annak, a

ki a tolvajoknak: kezeláiQ esett vala ?

37. Ama pedig monda : Az a ki

könyörült rajta : Monda azért néki

Jézus: Eredj el, és te is a képen csele-

kedjél.

38. Ln pedig, mikor az úton menne,

béméne egy faluba^ egy * Mártha
nevü asszony pedig béfogadá tet há-

zába. * Ján. 11, 1.

39. És ennek vala nénnye, ki nevezte-

tik vala Máriának, ki a Jézus lábainál

leülvén, * hallgatja vala az beszédét.
* Ján. 11, 2.

40. Mártha pedig foglalatos vala a

szüntelen való szolgálatban. Eljvén
azért monda: Uram ! nincsen é arra gon-

dod, hogy az én néném elhagyott enge-

met, hogy csak én magam szolgáljak?

Mondjad azért néki, hogy nékem se-

géljen.

41. Felelvén pedig, monda néki Jézus:

Mártha ! Mártha ! szorgalmatos vagy és

sokra igyekezel.

42. De egy a szükséges * dolog: Má-
ria pedig a jobb részt választotta, mely

el nem vétetik tle. * Préd. 12, 15.

11. RÉSZ.

Krisztus tanítja az Apostolokat imádkozni : a néma ör-

dögöt kizi : kik legyenek boldogok : a Zsidói jeleket

kérnek : a küls szentségnek mutogatását feddi.

És ln mikor imádkoznék egy helyen

minekutánna elvégezte volna a könyör-

gést, monda néki egy az tanítványai

közzül : Uram, taníts minket imádkozni

!

miképen János is tanította az tanít-

ványait.

2. Monda pedig nékik: Mikor imád-

koztok, ezt mondjátok: * MI ATYÁNK,
ki vagy a mennyekben, szenteltessék

meg a te neved: Jöjjön el a te orszá-

god : Legyen meg a te akaratod miké-

pen mennyben, azonképen e földön is.

* Máté 6, 9.

3. A mi mindennapi kenyerünket add

meg nékünk naponként.

4. És bocsásd meg nékünk a mi b-
neinket: mert mi is megbocsátunk min-

deneknek, a kik nékünk adósok : És ne
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vigy minket a kísértetbe: de szabadíts

meg minket a * gonosztól. * Máté e, 13.

5. És monda nékik : Ha valakinek köz-

zületek barátja vagyon, és ahoz megyén
éjfélkor, és azt mondja néki : Barátom

!

adj nékem kölcsön három kenyeret

;

6. Mert az én barátom én hozzám jött

az útról, és nincsen mit adjak ennie.

7. És amaz onnét bell felelvén , ezt

mondja: Ne bánts engemet, immár az

ajtó bézároltatott, és az én gyermekim
velem vágynak az én hálóházamban, nem
kelhetek fel, és nem adhatok néked.

8. Mondom néktek, ha nem akarna is

felkelvén adni néki, jóllehet amaz ba-
rátja legyen, mindazáltal annak szorgal-

maztatásáért felkél és ád néki valameny-
nyi kell.

9. Én is mondom néktek : Kérjétek és

megadattatiknéktek; keressétek és*meg-

találjátok; zörgessetek és megnyittatik

néktek. * Máté 7, 7.

10. Mert valaki kéri, elvészi, és a ki

keresi * megtalálja: és a zörgetnek
megnyittatik. * Péid. s, n.

11. Kicsoda pedig ti közzületek ki atya

lévén, ha 2jl íija kenyeret kér o töle ;

követ adna néki ? Vagy ha halat kér^

váljon a hal helyébe kigy ót ád é néki?

12. Avagy ha íí/w/ítojomanyt kér, avagy
skorpiót ád-é néki ?

13. Ha azért ti gonoszokiévén, tudtok

a ti fijaitoknak jó ajándékokat adni,

mennyivel inkább a ti mennyei Atyátok

ád Szent Lelket azoknak, a kik * tle
kérendik. * Jak. 1, 5. e. 17.

14. És ördögöt üz vala * ki, melly

néma vala ; és ln mikor kiment volna

az ördög, megszólala a néma, és csudál-

kozék azon a sokaság.

15. Némelyek pedig azokközzül mon-
dának : A Belzebub által, az ördögök-

nek Fejedelme által zi ki az ördögöket.
* Máté 9, 32-34.

16. És némellyek kisértvén tet*meny-
nyei jelt kívánnak vala tle. * Máté le, 1—4.

17.0 pedig mivelhogy tudná azoknak

gondolatjokat, monda nékik: Minden
ország, * a melly maga ellen megha-
sonlik, elpusztul; és a melly ház magá-
val ellenkezik, megromol. * Máté 12, 25-28.

1 8. Hogyha a Sátán is magával ellen -

kezik,mimódon állhat meg az országa?

Mert azt mondjátok, hogy én a

Belzebub által zöm ki az ördögöket.

19. Ha én a Belzebub által zöm ki

az ördögöket, a ti íijaitok ki* által zik
ki ? Annakokáért k lesznek a ti itéli-

tek. * Csel. 19, 13.

20. Ha pedig Istennek * ujjával zöm
ki az ördögöket, kétség nélkül elérkezett

hozzátok az Istennek országa. * 2 móz. s, 19.

21. Mikor valamelly ers fegyveres

rizi az palotáját, valamije vagyon,

békességgel vagyon.

22. Minekutánna pedig valaki nálá-

nál ersebb reá jvén, tet meggyzendi,
minden fegyverét elveszi, mellyhez bí-

zik vala, és a melly marhát attól el-

fosztott, elosztja.

23. A ki velem nincsen, * ellenem va-

gyon ! és a ki velem nem takar, tékozol

az. * Máté 12, 20.

24. Mikor a tisztátalan * lélek ki me-
gyén valakibl, jár száraz helyeken ke-

resvén nyugodalmat, és mikornem talál,

ezt mondja: Megtérek az én házamba, a

honnét kijöttem. * Máté 12, 43-45.

25. És haza menvén, találja azt meg-
seperve és felékesítve.

26. Akkor elmegyen, és maga mellé

vészen más hét lelkeket, magánál go-

noszbakat, és bémenvén lakoznak ott^

és annak az embernek utolsó állapotja

sokkal gonoszabb * lészeu az elsnél.
* 2 Pét. 2, 20. 21.

27. Ln pedig mikor ezeket mondaná,
felemelvén az szavát egy asszony

a sokaság közzl, monda néki : Boldog
méh,*amelly 'tégedet hordozott;, és az

emlk, mellyeket szoptál.

* rész 1, 48.

I

28. Ö pedig monda: St inkább bol-

I

dogok a kik hallgatják az Istennek be-

!
szédét, * és megtartják azt.

* rész 10, 28. Péld, 8, 32,

29. Mikor pedig a sokaság gylne
hozzá, kezdé mondani: E nemzetség

gonosz :
* jelt kiván, de jel nem adatik

néki, hanem Jónás Prófétának f ama
jele. * Máté 12, 38—40. f Jón. 2, 1. 2. 11.

30. Mert miképen hogy Jónás jelül volt

a * Ninivébelieknek, azonképen lészen

az embernek Fija is e nemzetségnek.
* Máté 12, 41. 42.

31. A Délnek Királynéasszonya felkél

e nemzetségnek férjíiaival az liél^inek

napján, és kárhoztatja ket
;
hogy a

földnek határitól eljött a Salamon böl-

cseségének * hallgatására : és imé itt ez
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helyben nagyobb f vagyon Salamon-
nál. * Kir. 10, 1. t Máté 3, 17. 1 Tim S, 16.

32. A Ninivébeli férjfiak felkelnek az

Ítélet napián e nemzetséggel, és kár-

hoztatják ezt, hogy a Jónás * kiáltására

megtértek: és ime itt ez helyen nagyobb

vagyon f Jónásnál.
* Jón. 3, 3—5. Máté 12, 41. f rész 3, 22.

33. Senki pedig a meggyújtott * gyer-

tyát nem rejti el, sem valami véka alá

nem teszi : hanem a gyertyatartóba,

hogy a kik bémennek, lássák a vilá-

gosságot. * Máté 5, 15.

34. A testnek szövétneke a szem, ha

azért a te szemed tiszta lejénd, a te

egész tested is világos lészen, ha pedig

a te szemed tisztátalan lejénd, a te tes-

ted is setétes lészen. *Máté e, 22.

35. Meglásd azért, hogy a világosság,

melly te benned vagyon, * setétség ne

legyen. * Eféz. 5, 8.

36. Annakokáért ha a te egész tested

világos, és semmi részében homályos-

ság nem lejénd, ollyan világos lészen

egészen, mint mikor a szövétnek meg-
világosít tégedet az 0 világosságával.

37. És minekutánna szólott volna,

kéré otet egy Farizeus, hogy ö nála ebé-

delnék. Bémenvén azért letelepedék.

38. A Farizeus pedig mikor ezt látta

volna, elcsudálkozék azon^ hogy az ebéd

eltt nem * mosdott volna meg.* Márk 7, 3.8.

39. Monda pedig az Úr néki : Ti Fari-

zeusok, jóllehet a pohárnak és a tálnak

ktilso * részét megmossátok ; de a mi
bennetek vagyon, rakva ragadománnyal

és gonoszsággal. * Máté 23, 25

.

40. Bolondok! a ki azt teremtette a

mi kivül vagyon, avagy nem ugyanazon
teremtette e azt is, a mi bell vagyon ?

41. St inkább azokból, amellyekíiá-

latok vágynak, adjatok alamizsnát; és

imé mindenek tiszták lésznek néktek.

42. De jaj néktek Farizeusoknak, kik

megdézmáljátok a mentát, rutát és min-

denféle paréjt, * de hátra hagyjátok az

itéletett és az isteni szeretetet. Ezeknek
pedig szkségesképen meg kellett volna

lenni, és amazokat nem kellett volna

elhagyni. * Mát<< 23, 23.

43. Jaj néktek Farizeusoknak : mert
szeretitek az els*ülést a gyülekezetek-

ben, és a piaczokon való köszöntetése-

ket. * Máté 23, 6. 7. Márk 12, 38. 39.

44. Jaj néktek írástudók, és képmutató

Farizeusok: mert ollyanok vagytok mint
a koporsók, mellyeket nem látnak és

mellyeket nem tudnak azok, a kik azo-

kon járnak.

45. Felelvén pedig egy e Törvénytu-
dók közzül, monda néki : Mester ! mikor
ezeket mondod, minket is bosszúsággal

illetsz^.

46. 0 pedig monda : Jaj néktek is Tör-

vénytudóknak : mert elhordozhatatlan

terhekkel terhelitek meg*az embereket^

de ti egy ujjotokkal sem akarjátok azo-

kat a terheket illetni.* Máté 23, 4. csei. 15, 10.

47. Jaj néktek : mert építitek a Pró-
fétáknak * koporsóikat; a ti atyáitok

ölték pedig meg ket. * Máté 23, 29. 31.

48. Bizonyára a ti bizonyságtételetek-

kel a ti atyáitoknak cselekedeteket jóvá

hagyjátok: mert azok ölték meg ket,
ti pedig építitek azoknak koporsóikat.

49. Annakokáért mondotta az Isten

bölcsessége is : Bocsátok hozzájok Pró-
fétákat és Apostolokat, és azok közzül

némellyeket megölnek, és * némellyeket

elznek kergetnek. * csei. 12, 2. 7, 59. 5, 4o.

50. Hogy elkérettessék e * nemzet-
ségtl minden Prófétáknak e Világ fun-

damentomának felvettetésétl fogva ki-

ontatott vérek. * Máté 23. 34, 35.

51. Az Ábel * vérétl fogva, mind a

Zakariás f véréig, ki elveszett az oltár

és a templom között : bizony mondom
néktek, hogy elkivántatik e nemzet-
ségtl. * 1 Mdz. 4, 8. t2 Krón. 24, 20. 21.

52. Jaj néktek Törvénytudóknak : mert
elvettétek a tudománynak * kulcsát; ti

magatok nem mentetek bé, a kik be

akartak menni, azokat is megtiltottátok.
* Máté 23, 13,

53. Mikor pedig ezeket mondaná né-

kik : az írástudók és Farizeusok kezdé-

nek felette igen ellene állani, és tet sok

dolgokra való feleletre kénszeriteni.

54. 0 utánna ólálkodván, és igyekez-

vén valamit az szájából kikapni, hogy
tet vádolhatnák.

12. RÉSZ.

Farizeusoknak kovászok ; kit kell félni : a b majorság
gazdag példája: e földi szorgalmatosa.ágot el kell hagyni

;

Isten országát keresni : Krisztus eljövetelére vigyázni
;

Háborúság az Evangyéliom miatt.

És mikor nagy sokaság állana o körülte,

annyira hogy egymást letapodnák, ke2;dé

az tanítványinak mondani: Legel-
ször oltalmazzátok meg magatokat a
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Farizeusoknak * kovászoktól, mely f a

képmutatás ; * Máté i6, e. 12. t Máté 23, 5.

2. Mert semmi olly elfedezett dolog

nincsen, mellynek meg nem kell * nyi-

latkoztatnia, sem olly titok: mellynek

meg nem kell tudatnia.
* Préd. 12, 16. Máté 10, 26.

3. Annakokáért a mellyeket a setét-

ben mondottatok, a világosságban hal-

lattatnak ; és a mit fülbe súgtatok a

rejtekházakban, a házak tetejin prédi-

káltatik.

4. Mondom pedig néktek én*barátim-

nak : Ne féljetek azoktól, kik a testet

ölik meg, és azután többet f nem árt-

hatnak. * Ján. 15, 15. f Máté 10, 28.

5. Megmondom pedig néktek, kitol fél-

jetek. Féljetek attól^ a ki minekutánna

megöl, vagyon arra is hatalmas, hogy a

gyehennára vessen. Bizony mondom nék-

tek hogy ettl féljetek.

6. Avagy nem öt verebecskéket vesz-

nek-é két filléren ? és egy azok közzül

nincsen Istennél * elfelejtve.

* Máté 10, 29. 30.

7. St inkább a ti fejeteknek hajszálai

is mind megszámláltattak. Ne féljetek

azért, sok verebecskéknél becsesbek

vagytok.

8. Mondom pedig néktek: Valaki, en-

gemet vallánd az emberek * eltt, az

embernek Fija is vallást teszed arról az

Istennek Angyalai eltt. * Máté lo, 32. 33.

9. A ki pedig engemet megtagadánd
az emberek * elÖtt, megtagadtatik az

Istennek Angyalai eltt. * Márk 8, 38.

10. Es ha valaki valamit mondánd az

embernek Fija ellen, megbocsáttatik

annak : de annak, ki a Szent Lélek el-

len káromlást szóland, meg nem bocsát-

tatik. *Mátél2, 31. 32.

11. Mikor pedig vijendenek titeket a

zsinagógákba, a Fejedelmek és Hatal-

masságok eleibe, ne legyetek szorgalma-

tosok, mimódon * vagy mit szóljatok

magatok oltalmára, vagy mitmondjatok

;

* Máté 10, 18—20. Csel. 4, 7. 8.

12. Merfc a Szent Lélek azon órában

megtanít titeket, mit kelljen mondano-
tok.

13. Monda pedig néki egy a sokaság

közzül ; Mester ! mond meg az én

atyámfiának, hogy ossza meg velem az

örökséget.

14. pedig monda néki : Ember, ik-

csoda tett engemet köztetek biróvá, vagy
osztóvá ?

15. Monda azért nékik: Meglássátok,

hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget,

mert*ha bvölködnek is valakinek az

gazdagságai, nem azokból vagyon annak
az élete. *iTim. 6,6-11.

16. Monda pedig nékik illyen példabe-

szédet : Egy gazdag embernek nagy b-
ségesen termett vala az majorsága.

17. Azért magában okoskodik vala

mondván : Mit cselekedjem? mert nin-

csen hová takarnom az én jószágom
termését.

18. És monda: Ezt mivelem : Az én

gabonás csreimet elrontom, én nagyob-
bakat épitek, és azokba takarom az én

jószágomnak, minden hasznát, és az én

javaimat.

19. És ezí mondom az én lelkemnek :

Én lelkem, sok esztendkre eltett sok

javaid vágynak !
* nyugodjál, egyél, igyál,

gyönyörködjél ! *zsoit. 49, 7. 12. 13.

20. Monda pedig néki az Isten : Bolond,

ez éjjel megkívánják a te lelkedet te t-
led, a mellyeket pedig készítettél * kiéi

lésznek ? *zsoit. 39, 7.

21. így vagyon dolga annak, a ki ma-
gának kincset takar, az Istenben pedig

nem * gazdag. * 1 Tim. 6, 18. 19. jei. 3, n. is.

22. Monda pedig az tanítványinak

:

Annakokáért mondom néktek, ne legye-

tek szorgalmatosok a ti * életetekrl,

mit egyetek, se a testrl, mivel kelljen

befedeztetnetek ;
*zsoit. 55, 23. Máté e, 25- 33.

23. A lélek drágább, hogynem az ele-

del, és a test hogynem az öltözet.

24. Gondoljátok meg a hollókat: mert

sem vetnek, sem aratnak ; kiknek nin-

csen tárházok, vagy gabonás csrök,

mindazáltal az Isten * eltáplálja azo-

kat
;
menynyivel drágábbak vagytok ti

a madaraknál ! * Job 39, 3. zsoit. 147, 9.

25. Kicsoda pedig közzületek, a ki

nagy szorgalmatos gondolkodással is

megnagyobbithatná az állapotját egy

singuyivel.

26. Annakokáért ha a mi legkisebb

dolog, azt sem mívelhetitek, miért vagy-

tok a több dolgokról szorgalmatosok ?

27. Gondoljátok meg a liliomokat, mi-

módon nevekednek; nem fáradoznak és

nem fonnak: mondom pedig néktek,

hogy Salamon is minden dicsségében

nem öltözött ugy, mint ezek közzül egy.
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28. Hogyha a füvet, melly ma a me-
zon vagyon, és holnap a kemenczébe

vettetik, az Isten igy ruházza, mennyi-

vel inkább titeket, óh kicsinyhitek

!

29. Ti annakokáért ne tudakozzatok

azon, mit kell ennetek vagy innotok:*és

ne kételkedjetek ;
^ Máté e, 31-34. jak. 1, 5-7.

30. Mert mind ezekrl a világi pogá-

nyok szorgalmatosok ; a ti Atyátok pe-

dig tudja, hogy ti azok nélkül szköl-
ködtök.

31. Söt inkább keressétek az Isten or-

szágát,* és mind ezek f megadattatnak

néktek. * Máté e, 33. t 1 Tim. 4, s.

32. Ne félj kicsiny sereg : mert tetszett

a ti Atyátoknak, hogy adjon * néktek

országot. * rész 22, 28-30. Jel. 3, 21.

33. Adjátok el a ti jószágtokat, * és

adjatok alamizsnát. Szerezzetek maga-
toknak oly erszényeket, mellyek meg
nem avulnak, és mennyországban f el-

fogyhatatlan kincset, hová a lopó nem
mehet, és holott a mely meg nem
emésztheti : * Mátéé, 20. 21. t csei. 2, 45.

34. Mert a hol a ti kincsetek vagyon,

ott lészen a ti szivetek is.

35. Legyenek a ti derekaitok * felöve-

dezve, és szövétnektek meggyújtva.
* 1 Pét. 1, 13. 14.

36. És ti hasonlatosok legyetek azok-

koz, a kik várják * hogy az ürok
megjöjjön a mennyegzönek lakodalmá-

ból, hogy mihelyt megjövénd, és zörge-

ténd, azonnal megnyissák néki.

* Máté 24, 44. 46. 47.

^37. Boldogok azok a szolgák, kiket az

Úr, mikor haza megyén, vigyázva talál.

Bizony mondom néktek hogy felövedz-

vén * magát , leülteti azokat ; és el-
jvén, szolgál t nékik.

* Ján. 13, 4. t Máté 24, 46. 47.

38. És ha menénd haza az éjszakának

második részekor, és ha harmadik ré-

szekor menénd is haza, és ugy találja

az szolgáit, boldogok azok a szolgák!

39. Ezt pedig tudjátok meg: hogy ha
tudná a háznak gazdája, mely órában

j el a lopó, vigyázna, és nem hagyná
megásni az házát.

40. Ti is azért legyetek készek : mert
a mely órában nem gondolnátok, ab-

ban j el * az embernek Fija.* iTiiess. 5,2.

41. Monda pedig néki Péter: Uram?
nékünk mondod-é a példabeszédet, vagy
mindeneknek egyeheknek is ?

42. Monda pedig az Úr : Kicsoda hiv

és bölcs sáfár, * kit az tir az szolgái

között Fvé tészen, hogy alkalmatos

idben adjon rendelt eledelt azoknak?
*Máté 24,45-47.

43. Boldog szolga az, a kit az Ür,

mikor megjövénd, a képen talál csele-

kedni !

44. Bizony mondom néktek, hogy min-
den javain gondviselvé teszi.

45. Hogyha ezt mondándja az a szolga

az szivében : Késre j meg az én

Uram, és kezdéndi verni a szolgákat és

szolgálóleányokat, és enni, s inni és ré-

szegeskedni.

46. Haza j annak a szolgának Ura, a

melly napon nem várja, és a melly órá-

ban nem tudja, és elválasztja azt, és an-

nak a hitetlenek között ád * helyet.

* Máté 24, 51. 25, 41. 46,

47. A melly*szolga pedig tudta az

Urának akaratját, és magát ahoz nem
készítette; és annak akaratja szerint

nem cselekedett, sokkal büntettetik meg.
* Jak. 4, 17.

48. A ki pedig nem tudta, és bíínte-

tésre méltó dolgokat cselekedett,* keve-

sebbel bntettetik. Mindennek pedig, a

kinek sokat adtak, sokat kívánnak el
tle, és a kinél sokat tettek le, többet

kérnek el tle. * nóm. 2, 12.

49. Azért jöttem, hogy e világra* tü-

zet bocsássak : és mit akarok ha immár
meggerjedett. * Máté 10,34—39.

50. De keresztséggel kell nékem* meg-
kereszteltetnem^ és melly igenfszoron-

gattatom, miglen az elvégeztessék.
* Márk 10, 38. f r. 22, 43. 44. Máté 26, 37. 38.

51. ÁUitjátok-é, hogy én azért jöttem
volna,^ hogy békességet adjak e földön ?

nem, mondom néktek: st inkább hogy
visszavonást

;

52. Mert ez idtol fogva lésznek egy

házban öten, kik visszátvonnak, három
kett ellen, és kett három ellen.

53. Meghasonlik az atya* a fiu ellen,

és a fiu az atya ellen : az anya az le-

ánya ellen, és a leány az annya ellen,

a napa az menye ellen, és a meny az

napa ellen. *Mik. 7, 6. Máté 10, 21.

54. Monda vala pedig a sokaságnak

is: Mikor látjátok, hogy napnyugotról

felh támad, azonnal ezt * mondjátok:

Zápores j. És ugy lészen.* Máté. 16, 2. 3.

55. És mikor halljátok fúni adélisze-
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let, 625^ mondjátok : Hévség lészen. És'

ugy lészen.

56. Képmutatók, az égnek és a föld-

nek ábrázatjáról ítéletet tudtok tenni; ez

idrl* pedig, mi dolog, hogy nem tud-

tok itéletett tenni ? " Dán. 9, 25. Mai. 3, 1.

57. Mi dolog pedig, hogy ti magatoktól

is meg nem Ítélitek azt a mi igaz ?

58. Mikor pedig a te ellenségeddel a

Fejedelem eleibe mégy, igyekezzél rajta

az úton, hogy menekedjél meg * tle,

hogy tégedet ne vonjon a Biró eleibe,

ésaBiró adjon téged a sattczoltató ke-

zébe, és a sattczoltató vessen téged a

tömlöczbe, * Mátá 5, 25. 26.
j

59. Mondom néked, hogy nem jösz ki

onnét, mignem megfizetsz mind az utol-

só kis fillérig.

13. RÉSZ.

Pilátus kegyetlensége a Galileusok ellen: Krisztus int

megtérésre : gyümölcstelen figefa : egy meggörbedt asz-

szony meggyógyittatik : Jól tenni Szombaton : mustár-

mag : kovász: szoros kapu: Jérusálem jövend romlása.

Jövének ugyanazon idben valami em-
berek, kik néki hirt mondának a Gali-

leabeliek fell, kiknek véreket Pilátus

elegyítette vala az áldozatjokkal.

2. És felelvén Jézus, monda nékik:

Gondolj átok- é, hogy e Galileabeliek bü-

nösbek voltak volna a több Galileabe-

lieknél, mivelhogy ezeket szenvedték ?

3. Nem, mondom néktek : St inkább

ha meg nem tértek, mindnyájan hason-

latosképen elvesztek.

4. Avagy ama tizennyolcz embereket,

a kikre szakadott a torony Síloámnál,

és megölte azokat, állitjátok-é, hogy min-

den embereknél, kik Jérusálemben la-

koznak, bünösbek voltak volna?

5. Nem mondom néktek : St inkább

ha meg nem * tértek, mindnyájan ha-

sonlatosképen elvesztek.

* rész 19, 42—44. Máté 3, 8-10.

6. Mondá pedig e példabeszédet: Vala

egy embernek szljében * plántáltatott

figefája ; és elméne, hogy keresne azon

gyüuiölcsöt, és nem talála : * Ésa. 5, 7.

7. És monda a Vinczelérnek: ímé há-

rom esztendeje vagyon miolta ide ^áro^

és keresek gyümölcsöt e figefán, és nem
találok : Yágd ki azt ; miért tészi a föl-

det is híjábavalóvá?

8. És az felelvén, monda néki: Uram !

hagy békét néki ez esztendben is, mig-

nem köröskörül megkapálom és * meg-
ganéjozom. * Ésa. 5, 2—6.

9. És ha gyümölcsöt terem, /o; ha hol

nem, azután vágd ki azt.

10. Tanít vala pedig Szombatnapon
egy zsinagógában.

11. És ímé vala ott egy asszony, kiben

vala betegségnek lelke tizennyolcz esz-

tendtl fogva ; és meggörbedett vala

annyira, hogy magát fel nem egyene-

síthetné.

1 2. És mikor azt látta volna Jézus, el-
szólitá, és monda néki : Asszony, meg-
oldattál a te betegségedbl

!

13. És reá veté kezeit : és azonnal fel-

egyenesedék, és dicsíti vala az Istent.

14. Felelvén pedig a zsinagógának

Fejedelme, haragudván hogy Szombat-
napon gyógyított volna Jézus, monda a

sokaságnak : Hat napok vágynak, a

mellyeken munkálódni kell, azokon jöj-

jetek azért és gyógyíttassatok, és nem
Szombatnapon.

15. Felele azért néki az r, és monda:
Képmutató ! Szombatnapon avagy nem
oldj a-é el míndenítek az ökrét vagy

szamarát a jászoltól, és nem viszi-

é

itatni.

16. Ezt pedig az Ábrahámnak leá-

nyát, kit a Sátán ímé tizennyolcz esz-

tendktl fogva megkötözött vala, nem
kellett-é megoldani a kötélbl Szombat-
napon ?

17. És mikor ezeket mondaná, meg-
szégyenülnek vala mindenek, kik mago-
kat néki ellenébe vetik vala ; ós az egész

község örül vala mind azokon a dicssé-

ges * dolgokon, a mellyek általa lész-

nek vala. * vers 12, 13.

18. Monda pedig Jézus: Micsodához

hasonlatos az Istennek országa? és mi-

hez hasonlítsam azt ?

19. Hasonlatos a * mustármaghoz,
mellyet az ember vévén, elvet az kert-

jében; és felnevekedett, és lett nagy fává,

és az égi madarak fészket raktak annak

ágain. * Máté 13, 31. 32.

20. És ismét monda : Mihez hasonlít-

sam az Istennek országát?

21. Hasonlatos a * kovászhoz, mellyet

az asszony vévén, elrejtett három mér-

ték lisztben, mignem egészen megpos-
hadna. * Máté 13, 33.

22. Általmegyeu vala azért minden vá-
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rosokon és faliikon/tanitván, és Jérusá-
|

lembe menvén. * Máté 9, 35.

23. Monda pedig ö néki egy ember;

Uram, avagy ,kevesen vagynak-é a kik

idvezülnek ? 6 pedig monda nékik :

24. Igyekezzetek ^ bémenni a f szoros

kapun : mert sokan (mondom néktek)

igyekeznek bémenni és nem mehetnek.
* Máté 7, 13. 14. t Máté 5, 22—48. 10, 37. 39.

25. Tudniillik miuekutánna felkelén

d

a gazda és*bézárándja az ajtót és kez-

detek kivl állani és az ajtót zörgetni,

ezt mondván : Uram ! Uram ! nyisd meg
nékünk. Ki felelvén, ezt mondja néktek :

Nem t tudom honnét valók vagytok ti

!

* Máté 25, 10—12. Máté 7, 21. 25, 42. 43.

26. Akkor kezditek mondani : Te elt-

ted ettünk * és ittunk, és a mi utczáin-

kon tanítottál ! * Máté 7. 22. 23.

27. És ezt mondja: Mondom néktek,

nem tudom honnét valók vagytok ti. Tá-

vozzatok el én tlem mindnyájan, kik

hamisságot cselekeztek

!

28. Ott lészen sirás és fogaknak csi-

korgatások, mikor látándjátok Ábrahá-

mot, Izsákot és Jákóbot, és mind a Pró-

fétákat az Isten országában ;
* titeket

pedig kirekeszteni. * Máté s, 11. i2.Ésa.65, 13.

29. Akkor Q\]6m\ sokan napkeletrl és

napnyugotról, * és északról, és délrl

:

és az Isten országában letelepednek.
* Róm. 15, 14. 18. 19. 24.

30. És imé utolsók * most a kik elsk
lesznek, és elsk, a kik utolsók lesznek.

* Máté 19, 30.

31. Ugyanazon napon jövéueko hozzá

némellyek a Fárizeusok közzl, kik ezt

mondák néki; Eredj ki és menj el innét:

mert Héródes meg akar téged ölni.

32. És monda nékik: Elmenvén mond-
játok meg annak a rókának : Imé ördö-

göket zök ki, és gyógyítok ma és hol-

nap : és harmadnapon * elvégeztetem

!

* rész 18, 31—33.

33. Mindazáltal szkség nékem ma és

holnap, és azután, hogy úton járjak:

mert nem lehetséges hogy a Próféta

Jérusálemen kivül vesszen el.

34. Jérusálem !
* Jérusálem ! ki megö-

löd a Prófétákat, és megkövezed azo-

kat, a kik te hozzád bocsáttattak, meuy-
nyiszer akartam egybegyjteni a te

magzatidat, miképen a tyúk az fiacs-
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káit az szárnyai alá, és nem f akará-

tok ? * rész 19, 42—43. Máté 23, 37. 38.

t Ján. 11, 47-53. rész 19, 47-

35. Imé hagyattatik a ti * házatok

pusztán. Bizony mondom pedig néktek,

nem láttok engemet, mignem elj az id,
mikor ezt mondjátok: Áldott f a ki

jött az Úrnak nevében !

* Mik. 3, 12. rész 19, 43. 44. f rész 19, 38.

14. RÉSZ.

Vizkórságos meggyégyittatik Szombatnapon ; Intetnek a
leülend vendégek alázatosságra : Kit kelljen vendéggé
hivnunk : Példa a nagy vacsoráról : hadról

;
toronyról,

,
mellyben intetünk a Krisztusnak követésére.

Es ln mikor a í Farizeusok közzül

egynek házához ment volna Szombatna-
pon kenyeret enni. k leselkednek vala

utánna.

2. És imé egy vizkórságos ember vala

eltte.

3. És felelvén Jézus, monda a Tör-

vénytudóknak és a Farizeusoknak illyen

módon : Szabad * é Szombatnapon gyó-
gyítani ? * rész 6, 9.

4. k pedig hallgatának. És megfog-
ván azt, meggyógyitá és elbocsátá.

5. És felelvén nékik, monda : Ha vala-

kinek közzületek szamara vagy ökre a

verembe esik, avagy nem vonsza-é ki azt

azonnal Szombatnapon?
6. És nem felelhetnek vala ellene

semmit ezekre.

7. Monda pedig példabeszédet azoknak

a kik hivatalosok valának, mikor eszébe

vette volna, mimódon válogatnák a f
helyeket, mondván, nékik

;

8. Mikor valakitl menyegzi lakoda-

lomba hivattatol, ne ülj a * f helyre

:

mert netalán náladnál tiszteletesb ember

hivattatott attól. * P^id. 25, e. 7.

9. És az, a ki mind tégedet, mind azt

hivta, eljvén ezt mondja néked : Engedd
ennek a helyet! És akkor szégyennel az

alábbvaló helj^e fogsz ülni.

10. Hanem mikor hivattatol, menj el,

és ülj le az alábbvaló helyen, hogy mi-

kor eljövénd ^z, a ki tégedett hivott, ezt

mondja néked : Barátom ülj feljebb !

Akkor néked tisztességed lészen azok

eltt;, a kik veled együtt ülnek.

1 1. Mert minden, valaki magát felma-

gasztalja,* megaláztatik ; és a ki magát
megalázza, felmagasztaltatik.

* Jdb 22, 29. Máté 23, 12.

12. Mond vala pedig annak is, a ki
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ötet hivta vala: Mikor ebédet vagy va-

csorát készítesz, ne hivjad barátidat, se

atyádfiait, serokonaidat.se gazdag szom-
szédidat : hogy Ök viszontag * tégedet ne

hivjanak, és illyen módon a jótétemény

megfizettessék. * rész e, 33.

13. Hanem mikor lakodalmat készitesz,

hivjad a szegényeket,* csonkabonkákat,

sántákat, vakokat. * Máté 25, 34-36. 40.

14. És boldog lészesz, mivelhogy nem
fizethetik néked a jótéteményt : mert
megfizethetik néked az igazak feltáma-

dásokénak idején.

15. Ezeket pedig mikor halottá volna

egy azok közzül, a kik vele együtt ül-

nek vala, monda néki : Boldog az a ki

ejéndik kenyeret az Isten országában.

16. 0 pedig monda annak : egy ember
készite* nagy vacsorát és hiva sok ven-

déget. *Máté 22, 2— 10. Jel. 19, 7-9. Péld. 9, 2— 5.

17. És elküldé szolgáját a vacsorának

idej én, hogymegmondaná a*hivatalosok-

nak : Jertek el, mert immár mindenek
elkészíttettek

!

* Máté 15, 24. 10, 5. 6. Csel. 13, 46.

1 8 . És mindnyájan egyenlképen kezdék
magokat mentegetni : Az els monda

:

Szántóföldet vettem és ki kell mennem,
hogy azt meglássam ; kérlek tégedet,

ments meg engemet

!

19. A másik monda: Öt iga barmot
vettem, és elmegyek, hogy azokat meg-
próbáljam; kérlek téged, ments meg
engemet

!

20. És más monda : Feleségemet hoz-

tam, és azért nem mehetek.

21. Mikor azért a szolga haza ment
volna, megmondá ezeket az urának :

Akkor megharagudván a gazda, monda
az szolgájának: Eredj hamar a város

útczáira és szorosira, és a szegényeket,

csonkabonkákat, sántákat és vakokat

hozd bé ide.

22. És monda a szolga: Uram meglett

a mint parancsolád, de még is üres hely

vagyon

!

23. Akkor monda az r a szolgának:

Eredj el az útakra, és ösvényekre, és

kénszerits béjni mindeneket, hogy tel-

jék bé az én házam

;

24. Mert mondom néktek, hogy egy is

a hivatalos * férjfiak közzül nem f kós-

tolja meg az én vacsorámat.
* 4 Móz. 13, 3. 26. 32-34. 14, 1— 4. 21-23. f vers 17.

25. Megyén vala pedig vele nagy

sokaság, és hátra fordulván, monda
azoknak

:

26. Ha valaki én hozzám j ; és meg
nem gylöli az attyát,* annyát, felesé-

gét, magzatit, attyafiait, és húgait, nény-

nyeit st a maga lelkét is, nem lehet

én tanítványom. * Máté lo, 37. 39.

27. És valaki nem hordozza az * ke-

resztét, és nem követ engemet, nem lehet

én tanítványom. * Máté 10, 38.

28. Mert ti közzületek valaki, ha tor-

nyot akar épiteni, avagy nem megszám-
lálja-é leülvén elször az költségét,

ha vagyon-é annak elvégezésére való

költsége.

29. Hogy minekutánna a fundamento-
mot felvette, és el nem végezheti azt,

meg ne csúfolják tet mindenek, valakik

azt látandják,

30. Ezt mondván : Ez az ember el-

kezdette volt az építést, s nem vihette

véghez

:

31. Avagy ha valamelly Király el akar

menni, hogy más Királlyal megütköz-
zék, avagy nem tanácskozik-é elször
leülvén, hogy a tízezer emherx^l kiszáll-

hat az ellen, a ki ellene húszezerrel

jött ?

^2. Mert különben cselekeszik, még
mikor amaz távol vagyon, követeket

küldvén hozzá, békességet kér tle.

33. Ezenképen azért : Valaki közzüle-

tek búcsúját nem veszi minden javaitól,

nem lehet én tanítványom.

34. Jó a só : Ha pedig a * só megizet-

lenül, mivel sózzák meg ?

* Máté 5, 13. Márk 9, 50.

35. Sem a földre sem a ganéjra nem
jó: kivetik azt. A kinek vágynak * fülei

a hallásra, hallja. *Mátéii, 15.

15. EÉSZ.
Az elveszet jnhrdl, drakhmárl, és a tékozló fiurdl vett

példában tanítja Krisztus, liogy az Isten a megtér b-
nösöket magához fogadja.

Közelgetnek vala pedig hozzá minden
Publikánusok * és bnösök, hogy hall-

gatnák tet. * Máté 9, 10.

2. És zúgolódnak vala a Farizeusok és

az írástudók, ezt mondván: Ez a bünö-

söket*magához fogadja, és vélek együtt

eszik. * rész 7,30.

3. 0 pedig szólá nékik e példabeszé-

det, mondván

:

4. Ha valakinek ti közzületek száz juha

vagyon, és egyet azok közzül * elvesz-
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tend: avag}^ nem hagyja-éel akilencz-

venkilenczet a pusztában ; és nem me-
gyén- é annak megkeresésére a melly el-

veszett,t mignem azt megtalálja?
*Mílté 18, 12— lé.fLuk. 19, 10.

5. És minekutánna megtalálja, felveti

az ö vállára, örülvén.

6. És haza menvén, egybehívja barátit

és szomszédit, mondván nékik : Örven-

dezzetek én velem : mert megtaláltam

az én juhomat,* a melly elveszett vala.

* 1 Pét. 2, 25.

7. Mondom néktek, hogyillyen módon
öröm lészen mennyben egy megtér b-
nös emberen, nagyobb^ hogynemkilencz-
venkilencz igazakon, kik nem szkölköd-
nek megtérés nélkül.

8. Avagy ha valamelly asszonynak tiz

drakhmája vagyon, és egy drakhmát
elveszténd, avagy nem gyujt-é gyertyát

és nem sepri-é meg a házat, s nem ke-

resi-é nagy szorgalmatossággal mignem
megtalálja ?

9.És minekutánna megtalálj a, nem hivja

é egybe az asszonybarátit és szomszé-

dit? ezt mondván: Örüljetek én velem:

mert megtaláltam a drakhmát, mellyet

elvesztettem vala

!

10. Ezenképen mondom néktek, örö-

mök vagyon az Isten Angyalinak egy

bnös embernek megtérésen.

11. Monda pedig: Egy embernek vala

két fija

;

12. És monda az ifjabbik az attyának:

Atyám ! add ki nékem az örökségbl az

én részemet ! Annakokáért az megosztá
közöttök az örökséget.

13. Nem sok napok után pedig, mikor
mindeneket egybetakart volna az ifjab-

bik fija, messze méne idegen tartomány-

ba ; és ott eltékozlá minden marháját,

mivelhogy nagy tékozlással élne.

14.Minekutánna pedigmindeneket elté-

kozlott volna, támada nagy éhség abban

a tartományban, és megkezd fogyat-

kozni.^

15. És elmenvén, adá magát annak a

tartománynak egy lakosához, ki elküldé

Ötet az mezeire, hogy legeltetné a

disznókat.

16. És kivánja vala megtölteni az ö

gyomrát a moslékkal, mellyet esznek

vala a disznók, de azt is senki nem adja

vala néki,

1 7. Mikor pedig magába tért volna,

monda: Az én atyámnak melly sok bé-

resei bovölködnek kenyerekkel, én pedig

éhei halok meg

!

18. Felkelvén elmegyek az én atyámhoz,
és ezt mondom néki : Atyám, vétkeztem
az ég ellen, és te ellened

!

19. És nem vagyok immár méltó arra,

hogy te fiadnak hivatássam : tégy enge-

met ollyanná, mint a te béresid közzl
egy!

20. Felkelvén azért elméne az attyá-

hoz. Mikor pedig még távol volna, meg-
látá tet az attya, és megszáná tet, és

hozzá futván, esék az nyakára, és meg-
csókolgatá tet.

21. Monda pedig néki az fija! Atyám!
vétkeztem az ég ellen, és te ellened, és

nem vagyok immár méltó arra, hogy te

fiadnak hivattassam

!

22. És monda az attya az szolgái-

nak : Hozzátok el amaz én f öltöz
ruhámat, és öltöztessétek fel tet, és ad-

jatok gyrt az kezébe, és sarut az

lábaira.

23. És elhozván ama meghizlalt tul-

kot, öljétek meg, és lakozzunk vigan;

24. Mert ez én fiam megholt vala, és

feltámadott, elveszett vala, és megtalál-

tatott. Kezdének azért vigan lakni.

25. Vala pedig az nagyobbik fija a

mezn : ki mikor haza jvén közelgetett

volna a házhoz, hallá az éneklést és a

vigadozást.

26. És egyet a szolgák közzl elszó-

litván, megtudakozá mi dolog volna az?

27. Az pedig monda néki: A te öcséd

jött meg ; és megöleté a te atyád ama
hizlalt tulkot, mivelhogy egésségben jött

meg.
28. Megharaguvék pedig az, és nem

akara bémenni. Az attya annakokáért

kimenvén, kéré tet.

29. Amaz pedig felelvén, monda az

attyának : Imé ennyi esztendtl fogva

szolgálok néked, és soha parancsolatodat

meg nem rontottam, mégis nem adtál

nékem csak egy kecskefiat is, hogy az én

barátimmal vigan laknám.

30. Minekutánna pedig a te fiad meg-
jött volna, ki minden marhádat a paráz-

nákkal költötte el, megöletted néki ama
hizlalt^^tulkot.

31. 0 pedig monda néki: Fiam, te

mindenkor én velem vagy, és minden
marhám tiéd

!
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32. Vig kedvvel kell vala pedig néked

lenned, és örvendezned kell vala, hogy
a te atyádfia megholt vala, és megele-

venedett ; elveszett vala és megtalálta-

tott.

16. RÉSZ.

Példája a bévádoltatott Sáfárnak : két Urnák szolgálni

lehetetlen : Törvény és Próféták t a Gazdagról és a Lá-
zárról.

Monda pedig az o tanitványinak is: Va-
la egy gazdag ember, kinek vala egy Sá-

fára: és az bévádoltaték annál, hogy
minden javait eltékozlaná.

2. Hivá azért azt, és monda néki

:

Mit hallok felled? adj számot a te sá-

fárságodról : mert nem lehetsz ezután

Sáfár.

3. Monda pedig magában a Sáfár : Mit

miveljek, mivelhogy az én Uram elveszi

tlem a sáfárságot ? Nem kapálhatok, a

koldulást szégyenlem!

4. Tudom mit kell tennem, hogy mikor

a sáfárságtól megfosztatom, béíogadja-

nak engemet házokba.

5. Minekutánna azért az Urának min-

den adósait egybegyüjtötte volna, mon-
da az elsnek

;
Mennyivel tartozol az én

Uramnak ?

6. Az pedig monda : Száz Bátus olaj-

jal. És monda néki : Vegyed a te szám-

tartó könyvedet, és leülvén hamar irj

ötvent.

7. Azután monda másnak: Te pedig

mennyivel tartozol ? Az pedig monda

:

Száz kórus búzával. És monda annak

:

Vegyed a te számtartó könyvedet, és irj

nyolczvant.

8. És dicséré az Úr a hamis sáfárt,

hogy eszesen cselekedett volna. Mert e

világnak fijai eszesbek a világosságnak

fijainál * az nemek szerint.

* Eféz. 5, 8, 1 Thess. 5, 5.

9. Én is mondom néktek, szerezzetek

magatokn dkjóakaró barátságo s embere-

ket a hamis gazdagságból, hogy mikor

megfogyatkoztok, béfogadjanak titeket

az örök * hajlékokba. * i Tim. e, is. 19.

10. A ki hiv a kevesen, * a sokon is

hiv az : és a ki a kevesen hamis, a so-

kon is hamis az. * rész 19, le. n.

1 ] . Ha azért a hamis gazdagságon hi-

vek nem voltatok, kicsoda bizua reátok

igaz gazdagságot f

12. És ha a másén hivek nem volta-

tok, a mi tiétek, kicsoda bizná azt re-

átok?

13. Egy szolga is nem szolgálhat két

Úrnak :
* mert vagy az egyiket gylöli

és a másikat szereti; vagy az egyikhez

ragaszkodik, és a másikat megutálja :

Nem szolgálhattok az Istennek és a

Mammonnak. * Máté e, 24.

14. Hallják vala pedig mind ezeket a

Farizeusok is, kik fösvények valának, és

tet csúfolják vala.

15. És monda nékik: Ti vagytok, kik

az emberek eltt*magatokat igazitjátok

:

az Isten pedig tudja a f ti sziveiteket

:

mert a mi becsületes az emberek eltt,

az Isten eltt utálatos.

* rész 18, 9. t Zsolt. 7, 10.

16. A Törvény és a Próféták Keresz-

tel Jánosig * vágynak : az idtl fogva

az Istennek f országa hirdettetik, és

minden ember ervel ostromolja azt.

* Máté 11, 13. 14. t Mai. 3, 1.

17. Könnyebb pedig a mennynek és a

földnek * elmúlni, hogynem a törvény-

nek csak egy pontjának hijába f esni.

* Máté 5, 18. t 1 Pét. 1, 25. 2 Pét. 3, 10.

18. Valaki elbocsátja az * feleségét,

és mást vészen, paráználkodik, és a ki

a férjétl elbocsáttatott asszonyt vészi

feleségül, parásználkodik.
* Máté 5, 32. 19, 9.

19. Vala pedig egy gazdag ember, és

öltözik vala bársonyba és bíborba, és

minden napon vigan lakik vala.

20. Vala pedig egy Lázár nevü koldus,

ki elvettetett vala az háza eltt, és fe-

kélyekkel teljes vala

;

21. És kiván vala megelégedni a mor-.'

zsalékokkal, mellyek hullanak vala

gazdagnak asztaláról : De az ebek is el

jnek vala és nyalják vala az sebeit.

22. Ln pedig, hogy meghalna a kol-

dus, és vitetnék az Angyaloktól az Ábra-

hám kebelébe ; meghala pedig a gazdag

is, és eltemetteték.

23. És a pokolban felemelvén az

szemeit, mikor volna a kínokban, látá

Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebe-

lében.
^

24. És kiáltván monda: Atyám
Ábrahám ! könyörülj rajtam és bocsásd

el Lázárt, hogy mártsa az ujjának végét

a vizbe, és hivesitse meg az én nyelve-

met : mert gyötrettem * e lángban.

*Márk 9, 43. 44. fisa. 66, 24.
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25. Monda pedig Ábrahám: Fiam, em-
lékezzél meg róla, hogy te javaidat el-

vetted a te életedben, hasonlatosképen

Lázár is az o nyavalyáit : Most pedig ez

vigasztaltatik ; te pedig gyötrettetel

!

26. És mind ezek felett, mi köztünk és

ti közöttetek nagy közbevetés vagyon,

annyira hogy a kik akarnának innét ti

hozzátok általmenni, nem mehetnek, sem
pedig onnét ide nem jöhetnek.

27. Monda pedig amaz : Kérlek azért

tégedet Atyám! hogy bocsásd ötet az én

atyámnak házához
;

28. Mert vágynak öt atyámfiai, hogy

ezekrl bizonyságot tégyen nékik, hogy
k is ide e gyötrelemnek helyére ne

jöjjenek !

29. Monda néki Ábrahám : Vagyon
Mózesek és Prófétáik, * hallgassák azo-

kat. * Ésa. 8, 20.

30. Ama pedig monda : Nem ugy.

Atyám Ábrahám ; banem a halottak

közzül ha valamelly ö hozzájok menénd,
megtérnek

!

31. Ábrahám pedig monda néki: Ha
Mózest, ésa Prófétákat nem hallgatják;

annak sem hisznek, ha valamely a ha-

lottak közzül feltámasztatnék is.

17. RÉSZ.
Botránkozások: megbocsátás : hit ; haszontalan szolgák ;

tiz poklosok gyógyíttatnak meg: Krisztus eljövetele : Lót
felesége.

Monda pedig a tanítványoknak : Lehe-
tetlen dolog, hogy botránkozások * ne

essenek ; de jaj annak a ki által esnek.
* Máté 18, 7.

2. Jobb annak, ha egy nehéz malomkö-
vet vetnek a nyakába, és ha a tengerbe

vettetik, hogynem mint egyet e kicsi-

nyek közzül megbotránkoztasson.

3. rizzétek magatokat ; ha a te

atyádfia * vétkezéndik ellened, dorgáld

meg tet ; és ha megtér becsáss meg
néki. * Máté 18, 15-17.

4. Es ha egy napon hétszer * vétkezik

ellened, és egy napon hétszer te hozzád
térénd, ezt mondván: Megbántam c^e^e-

kedetimet; megbocsáss néki. * Máté 18,22.

5. Es mondának az Apostolok az Úr-
nak : Neveljed a mi hitünket

!

6. Monda pedig az Úr : Ha annyi hi-

tetek volna, mennyi a mustármag, * ezt

mondanátok imé e szederfának ; Sza-
kadj ki gyökerestl és plántáltassál a

tengerbe, engedne néktek. * Maté 17, 20.
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7. Kicsoda pedig ti közzületek az, a

kinek szántó vagy három legeltet szol-

gája vagyon, ki a mezrl megjött 5zo?-

gdjdnak ezt mondaná mindjárt : Jer el,

ülj le !

8. St inkább avagy nem ezt mondja
é néki: Készits vacsorámra valót, és

hozzá készülvén szolgálj nékem
;
mig

én eszem és iszom, és azután te is egyél

és igyál !

9. Ávagy megköszöni-é annak a szol-

gának; hogy azt mivelte, a mit néki pa-

rancsolt volt? Nem gondolom.

10. Ezenképen ti is, ha mind azokat

megcselekedénditek is, a mellyek nék-

tek parancsoltattak, ezt mondjátok: Ha-
szontalan * szolgák vagyunk : mert a mit

kellett cselekednünk, azt cselekedtük;
* 1 Kor. 9, 16.

11. Es ln, mikor menne Jérusálembe,

általmegyen vala Samaria és Galilea

között.

12. És mikor egy faluba menne bé,jö-

vének eleibe tiz bélpoklos ^ férjfiak,

kik távol megállának. * 3 móz. 13, 2.

13. Es felemelék szavokat, mondván:
Jézus, Mester, könyörülj rajtunk

!

14. Ki mikor ket látta volna, monda
nékik: Elmenvén, mutassátok meg ma-
gatokat a * Papoknok. Es ln hogy mi-

kor oda mennének, megtisztul ának.
* 3 móz. 14, 2-32.

15. Egy pedig ö közzülök, mikor látta

volna hogy meggyógyult volna: megtére
dicsitvén az Istent nagy szóval.

16. És arczal leborulá az lábainál,

hálákat adván néki ; és ez Samariabeli

vala.

17. Felelvén pedig Jézus, monda:
Avagy nem tizen tisztulának-é meg ?

A kilencze pedig hol vagyon f

18. Nem térének hátra, hogy az Isten-

nek dicsséget adnának, hanem csak ez

idegen * nemzet. *Máté2i, 31.

19. Es monda néki: Kelj fel, és menj
el : a te hited tégedet megtartott.

20. Mikor pedig megkérdetett volna a

Farizeusoktól, mikorjne el az Istennek

országa ? felele nékik és monda : Nem
j el ugy az Istennek országa, hogy em-
ber eszébe * vehetné. *u6m. 14,17.

21. És nem mondják ezt: Imé itt vagy
imé d^moií vagyon; mert imé az Istennek

országa ti bennetek vagyon.

22. Monda pedig a tanítványoknak

:
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Eljo az ido, mikor kívántok látni egyet

'

az ember Fijának napjai közzül, esnem
látjátok.

23. És ezt mondják néktek : ímé itt,

vagy ímé * amott vagyon : de oda ne

menjetek, és azt ne kövessétek.
* Máté 24, 23. 24.

24. Mert miképen a fényl villámlás,

az ég alatt való egy * tartományhói az

ég alatt való más tartomdnyhdi fénylik;

azonképen lészen az embernek Fijais az

napján. * Máté 24, 27. 30.

25. De elször sokat kell néki szenved-

nie * és megvettetnie e nemzetségtl.
* rész 22, 63. 64. 28, 83.

26. És miképen lett a Noé * idejében,

azonképen lészen az ember Fijának nap-
jaikor is. * 1 Móz, 6, 5-7. 7, 7. 1 Pét. 3,20.

27. Esznek vala, isznak vala, felesége-

ket vesznek vala, és házasságra adatnak
vala mind a napig, a mellyen bément
Noé a Bárkába; és eljve az Özönviz,

és mindeneket elveszte.

28. Hasonlatosképen mint a Lót ide-

jében is lett, esznek vala, isznak vala;

vesznek vala, adnak vala, plántálnak va-

la, épitenek vala.

29. A melly napon pedig kiment* Lót
Sodomából, tüzes és kénköves es lett

az égbl, és mindeneket elvesztett.

* 1 Mdz. 19, 23—25.

30. Ezenképen lészen azon a napon,

mellyen az embernek Fija megjelenik.

31. Az napon ha valaki a háznak, fe-

lette lészen, és az marhája a házban, ne

szálljon le annak elvitelére : és a ki a

mezn Uszen azonképen ne térjen hátra.

32. Emlékezzetek meg Lótnak * fele-

ségérl. * 1 Móz. 19, 26.

33. Valaki igyekezik az lelkét * meg-
tartani, . elveszti azt ; és valaki azt el-

vesztendi, megeleveníti azt. * Máté 10,39,

34. Mondom néktek, azon az éjszakán

ketten * lésznek egy ágyban ; az egyik

felragadtatik, és a másik elhagyattatik.
* Máté 24, 40. 41.

'

35. Két asszonyok rölnek együtt : az

egyik felragadtatik : és a másik elha-

gyattatik.

36. Ketten lésznek a mezn ; az egyik

elvitettetik, és a másik elhagyattatik.

37. És felelvén, mondának néki: Hol,

Uram ? pedig monda nékik : Valahol

lejénd a * test, oda gylnek a saskese-

lyük. * Máté 24,48.

18. RESZ.
Hamis Bíróról és özvegy asszonyról : Farizeusról és Puh-
likánusról : Gyermekeké a na ennyország : mindent elad-
ni, és szegényeknek adni ; Következend halálát meg
mondja Krisztus, és a vaknak szeme világát megadja.

Monda pedig példabeszédet is nékik er-

rl, hogy néki mindenkor * imádkozni

kellene, és nem kellene abban megres-
tlniek. * Róm. 12, 12. 1 Thess. 5, 17.

2. Ezt mondván : Vala egy Biró egy

néminémü városban, ki az Istent nem
féli vala, és senkit nem becsül vala.

3. Vala pedig abban a városban egy

özvegy^ asszony, melly ahoz méne mond-
ván : Állj bosszút érettem az én ellen-

ségemen. \

4. Az pedig nem akará sok ideig ; azu-

tán pedig monda magában : Jóllehet

az Istent nem félem, és senkit nem be-

csülök.

5. Mindazáltal
,
mivelhogy nékem bán-

tásomra vagyon ez özvegy asszony, meg-
szabadítom tet, hogy szüntelen reá

járván ne untasson engemet.

6. Monda pedig az r : Halljátok mit

mond e hamis Biró ?

7. Az Isten pedig nem áll-é bosszút az

választottiért, kik hozzá kiáltanak

éjjel és nappal, ha érettek való bosszú-

állását elhalasztja is ?

8. Mondom néktek, megszabadítja ket
hamar. Mindazáltal, az embernek Fijaj

mikor eljövénd, avagy talál-é hitet e

földön ?

9. Monda pedig némellyeknek is, kik

elhitték vala magokban, hogy k igazak

volnának, * és egyebeket semminek ál-

lítanak vala, illyen példabeszédet

:

*Péld.30, 12. 13.

10. Két emberek mennek vala fel a

templomba, hogy imádkoznának : az

egyik * Farizeus, és a másik f Publi-

kánUS. * Máté 23, 5. f rész 5, 30.

11. A Farizeus megállván, illyen mó-
don imádkozik vala magában : Isten !

hálákat adok néked, hogy nem vagyok

ollyan mint egyéb emberek, ragadozók,

hamisak, paráznák
;
vagy minémü im e

Publikánus is

;

12. Böjtölök kétszer egy héten, igazán

megadom dézmáját minden marhámnak.

13. A Publikánus pedig távol állván,

nem akarja vala szemeit is az égre fel-

emelni, hanem veri vala mejjét, mond-
ván : Isten, légy irgalmas nékem bünös^

nek! J
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14. Mondom néktek, alájve ez az ö

házához megigazíttatva, inkább hogy-
nem amaz ; mert valaki felmagasztalja

magát,* megaláztatik; és aki megaláz-
za magát felmagasztaltatik.

* Máté 23, 12. t 1 Pét. 5, 5.

15. Hoznak vala pedig hozzá kis

gyermekeket is, hogy azokat * illetné

;

mikor pedig ezt látták volna a tanítvá-

nyok, megdorgálák azokat.
* Máté 19, 13—15. Márk 10, 13.

16. Jézus pedig mikor a kis gyerme-
keket magához hivta volna, monda : En-
gedjétek hogy a kis gyermekek jöjjenek

én hozzám ; és okét meg ne tiltsátok :

mert illyeneké az Istennek országa.

17. Bizony mondom néktek: Valaki

ugy nem veszi az Istennek országát mint
a kis gyermek, semmiképen nem me-
gyén be abba.

18. Akkor megkérdé tet egy a Fem-
berek közzül, ezt mondván : Jó Mester

!

mit cselekedjem * hogy az örök életet

vehessem ? * Máté 19, 16-20.

19. Monda pedig néki Jézus: Miért

mondasz engemet jónak ? Nincsen senki

jó, hanem csak az egy Isten.

20. A parancsolatokat tudod: * Ne
paráználkodjál. Ne ölj. Ne orozz. Hamis
tanúbizonyságot ne mondj. Tiszteljed a

te atyádat és anyádat. * 2 móz. 20, 12-17.

21. Az pedig monda: Mind ezeket if-

júságomtól fogva megtartottam

!

22. Jézus pedig ezeket hallván, monda
néki : Még egyben vagyon * fogyatkozá-

sod : Valami marhád vagyon add el, és

osztogasd a szegényeknek, és kincsed

lészen mennyországban : ésjere kövess

engemet. * Máté 19,20-22.

23. Az pedig ezeket hallván igen meg-
szomorodék : mert igen gazdag vala.

24. És mikor látta volna Jézus, hogy
az igen megszomorodott volna, monda:
Melly nehezen mennek bé az Istennek
országába, a kiknek * pénzek vagyon

:

*Márk 10, 23-26.

25. Mert könnyebb a tevének a tnek
fokán általmenni, hogynem a gazdag-
nak az Isten országába bémenni.
26. A kik pedig ezeket hallották vala,

mondának : Kicsoda idvezülhet tehát ?

27. Ö pedig monda: A mellyek az

emberek eltt lehetetlenek, az Isten

eltt * lehetségesek. jer. 32, 17.

28. Monda pedig Péter : Imé mi min-

95

deneket elhagytunk, * és követtünk té-

ged ! ^
* Máté 19, 27-29.

29. Ö pedig monda nékik: Bizony
mondom néktek : Senki nincsen oUy a

ki elhagyandja az házát * vagy szü-

léit, vagy atyafiait, vagy feleségét, vagy

gyermekit az Isten országáért.
* Márk 10, 29. 80.

30. A ki sok jókat nem venne ez id-
ben, a következend világon pedig örök

életet.

31. Je2ws pedig mikor maga mellé vette

volna a tizenkét tanítványokdX^ monda
nékik : Imé felmegyünk Jérusálembe és

elvégeztetnek mindenek az embernek
Fija fell, a mellyek megirattattak * a

Prófétáktól

;

* rész 22, 54. 64. 23, 33. 35. Dán. 9, 26. Ésa. 53, 2—12.

32. Mert a Pogányoknak * kezekbe

adattatik, és megcsúfoltatik, és bosszú-

ságokkal illettetik, és megpökdöstetik.
* rész 23, 1. 24, 4—6.

33. És minekutánna tet megostoroz-

zák, megölik : de harmadnapon feltá-

mad.

34. k pedig ezekben semmit nem
értének; és e beszédek tlök elrejtet-

tek vala, és nem érték a mellyeket mond
vala.

35. Ln pedig, mikor közelgetne Jé-

rikó váróidhoz, egy vak * ül vala az út

mellett koldulván. * Máté 20, 29-34.

36. Mikor azért az hallotta volna a

mellle elmen sokaságot, tudakozik va-

la, mi dolog volna az?

37. Megmondák pedig néki, hogy a

Názáretbeli Jézus menne el azon.

38. Éskiálta, mondván: Jézus Dávid-

nak íija könyörülj rajtam

!

39. Akik pedig ell mentek vala dor-

gálják vala tet, hogy hallgatna; pe-

dig sokkal inkább kiált vala: Dávidnak

íija, könyörülj rajtam!

40. Jézus pedig mikor megállott vol-

na, parancsolá hogy hozzá hoznák azt

;

és mikor oda közelgetett volna, kérdó

tet.

41. Ezt mondván: Mit akarsz hogy

cselekedjem veled ? Az pedig monda

:

Uram ! hogy az én szemem világa meg-
jöjjön.^

42. És Jézus monda néki : Láss ; a te

hited tégedet megtartott.

43. Azonnal azért annak szeme világa

megjve, és követi vala tet, dicsitvén
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az Istent; és az egész sokaság mikor
ezt látta volna, adának dicséretet Isten-

nek.

19. RÉSZ.

Zákeus hivattatik : Szolgának kereskedt^sre KÍi"ák adat-
nak : Jé/ATS bémegyen Jérusálembe, sirván megmondja
a város veszedelmét : a vásárlókat kizi a templomból.

És bémenvén * Jérikóba, azon megyén
vala el. * jós. e, 2. 20. 26. 1 lar. le, 34.

2. Es imé vala egy ember, ki nevérl
hivattatik vala Zákeiisnak, ki a Publi-

kánusoknak Elöljárók vala, és az gazdag
vala.^

3. Es igyekezik vala látni, ki volna a

Jézus ; de a sokaságtól nem láthatja vala;

mivelhogy állapotja szerint kis ember
vala.

4. És ell elfutván felhága egy figefára,

hogy tet megláthatná : mert azon kell

vala néki elmenni.

.5. Minekutánna pedig oda a helyre

jutott volna, feltekintvén Jézus, látá tet,

és monda néki: * Zákee ! hamar szállj

alá: mert ma nékem ate házadnál kell

maradnom. * Ján. 10, 3.

6. Es sietséggel leszálla, és nagy
örömmel fogadá tet.

7. És mindenek mikor ezt látták volna,

zúgolódnak vala, ezt mondván : hogy
bnös emberhez ment volna bé, hogy
szállása ott lenne.

8. Zákeus pedig elállván monda az

Úrnak : Uram, imé minden jószágomnak
felét a szegényeknek adom; és ha vala-

kitl valamit patvarkodással elvettem,

négy annyit adok helyébe.

9. Monda pedig néki Jézus : Ma lett

idvessége ennek a háznak! mivelhogy
is az Ábrahámnak hja

;

10. Mert azért jött az embernek Fija,

hogy megkeresse és * megtartsa, a mi
elveszett vala. *Mátéi8,ii.

11. Es mikor ezeket azok hallották

volna, az úton níentében monda példa-

beszédet, mivelhogy közel volna Jéru-

sálemhez, és mivelhogy azt állitanák,

hogy azonnal megjelennék az Isten or-

szága.

12. Monda azért: Egy nemes ember
elméne messze való tartományba, hogy
venne magának országot, és megtérne.

13. Elszólitván azért tiz szolgáit, ada
nékik * tiz gírát, és monda nékik : Ke-
reskedjetek mig megjövök!

* Máté 25, 14—30.

14. Azon városnak pedig lakosai gy-
lölik vala tet, és küldének követeket

utánna, ezt mondván: Nem akarjuk

hogy ö uralkodjék mi rajtunk.

15. És ln, mikor megjött volna az or-

szág vétele után, hivatá az szolgáit

magához: a kinek a pénzt adta vala;

hogy megtudná, ki mint kereskedett

volna.

16. Eljve pedig az els, ezt mondván:
Uramba te gírád tiz gírát nyert

!

17. 0 pedig monda néki: Jól vagyon

jó szolgám
;
mivelhogy kevesen voltál

hiv,''legyen birodalmad tiz városokon.
" 1 Kor. 4, 2,

18. És a második eljve, mondván:
Uram, a te gírád öt gírát nyert

!

19. Monda ennek is: Néked is legyen
birodalmad öt városokon!

20. Más is eljve, mondván : Uram !

Ímhol vagyon a te gírád, mellyet külön ^

az én keszkenmben kötve tartottam;

21. Mert féltem tled, mivelhogy ke-
gyetlen ember vagy ; elvészed a mit

^

nem te tettél el, és aratod azt is, a mit
nem te vetettél.

22. Monda pedig annak : A te szádból

Ítéllek* meg tégedet, gonosz szolga; tud-

tad hogy én kegyetlen ember vagyok,

ki elvészem, a mit nem én tettem el, és

aratom, a mit nem én vetettem.
* 2 Sám. 1, 16.

23. Miért nem adtad azért az én pén-
zemet ?ipénzváltók asztalára, és én meg-
jvén, nyerességgel vettem volna azt

meg ?^

24. És az ott állóknak monda: Vegyé-
tek el ettl a gírát, és adjátok annak, a

kinek tiz girája vagyon.

25. És mondának néki: Uram, tiz gi-

rája vagyon annak !

26. És ö monda : Mert mondom nék-

tek : Mindennek adatik a kinek vagyon:

a kinek pedig * nincsen, még a mije

vagyon is, elvétetik tle. * Máté 13, 12.

27. St ennek felette amazén ellensé-

gimet is, kik nem akarták hogy én raj-

tok uralkodjam, hozzátok ide, és elttem
öljétek meg ket!
28. És ezeket mondván, megyén vala

ell, felmenvén Jérusálembe.

29. És ln mikor közelgetett volna

Bethfagéhez és Bethániához, a hegyhez,

melly hivattatik Olajfák hegyének, el-

külde kettt az tanítványai közzül.
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30. Ezt mondván: Menjetek el a fa-

luba, melly ellenetekbe*vagyon; mellybe

bémenvén, találtok egy megkötött vem-
hét, mellyen soha egy ember sem ült

:

eloldván azt, hozzátok ide. * Márk ii, i. 2.

31. És ha valaki kérdénd titeket, mi-

ért oldjátok el ? Ezt mondjátok annak :

Mert az r szkölködik e nélkül.

32. És elmenvén akiket elküldött vala,

ügy találák*a mint nékik mondotta vala.

*Márk 11, 4.

33. És mikor a vemhét eloldanák,

mondának nékik annak gazdáji : Miért

oldjátok el a vemhét ?

34. k pedig mondának : Mert az Úr
szkölködik e nélkül.

35. Elvivék azért azt Jézushoz. És az

felsruháikat a szamárnak vemhére
vetvén, * Jézust reá helyezteték.

* 2 Kir. 9, 13. Ján. 12, 12-14

36. És mikor menne, az o felsruhá-

ikat teriték vala az útra.

37. És mikor immár közelgetne az

Olajfák hegyének lejtjére, az örvendez
tanítványoknak egész sokaságok kezdé

dicsérni az Istent felszóval minden isteni

erkrl, a mellyeket láttak vala.

38. Ezt mondván : Áldott a * Király,

ki jött az Úrnak nevében ! Békesség a

mennyben, és dicsség a magasságban

!

* Zsolt. 118, 26.

39. És némellyek a Farizeusok közzül

a sokaságból mondának néki : Mester,

dorgáld meg a te tanitványidat

!

40. És felelvén, monda nékik: Mon-
dom néktek, ha ezek megsznnek, akö-
vek*fqgnak kiáltani. * jós. 24, 27.

41. És mikor elközelgetett volna, a yá-

rost látván, sira azon.

42. Ezt mondván: Vajha * akár csak

te eszedbe vehetted volna, vagy csak e

te mostani napodon, a mellyek néked
a te békességedre valók : de azok most
elrejtettek a te szemeidtl

;

* Máté 23, 37. 38. Márk 3, 5.

43. Mert elj az id ellened, mellyben
a te ellenségid te körülted palánkot
épitnek, és körülvésznek tégedet, és

mindenfell megszorítanak.

44. És téged a földdel egyenessé tész-

nek ; és a te fijaidat ottben : és nem
hagynak te benned ö^?/

* követ más kö-
vön, mivelhogy nem becsülted meg a te

meglátogatásodnakfnapj át.

* 1 Kir. 9, 7. 8. Mik, 3, 12.tMáté 23, 37. Ján. 1, n.
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45. És bémenvén a templomba, kezdé

kizni azokat, a kik árulnak és vésznek

vala abban.

46. Mondván nékik: Meg vagyon irva:

Az én házam imádságnak * háza ; ti pe-

dig tettétek azt latroknak baiiangjokká.
* Ésa. 56, 7. Jer. 7, 11.

47. És tauit vala minden napon a

templomban. A Papifejedelmek pedig

és az írástudók, és a községnek Elei,

igyekeznek vala * tet elveszteni.

*Márk 11, 18. Ján. 7, 19.

48. És nem tudják vala mit cseleked-

nének : mert mind az egész község

tle függ vala, mivelhogy tet hallgat-

nák.

20. RÉSZ.

A János keresztsége eredetirl : gyilkos szlömivesekröl :

, addról : feltámadásáról: Dávid fijáról.

Es ln azok a napok közzül egyen, mikor

a községet tanítaná a * templomban^

és az evangyéliomot hirdetné, eljövének

a Papifejedelmek és az írástudók a

Vénekkel egybe. * Máté 21, 23. 24.

2. És mondának néki igy szólván: Mond
meg nékünk, micsoda,*méltóságból cse-

lekeszed ezeket^ vagy kicsoda az, a ki

néked ezt a méltóságot adta?
* Csel. 4, 7-10.

3. Felelvén pedig monda nékik : Én is

egy dologra kérdelek titeket. Mondjá-
tok meg azért nékem :

4. A János * keresztsége mennybl
való vala-é, vagy emberektl?

*Márk 11, 30—33.

5. Amazok pedig okoskodnak vala ma-
gokban, ezt mondván; Ha azt mondánd-
juk, hogy mennybl volt, ezt fogja mon-
dani : Miért tehát, hogy nem hittetek

néki?

6. Ha pedig azt mondjuk, hogy embe-
rektl volt, az egész község megkövez
minket ; mert elhitte a község hogy Já-

nos * Próféta volt. * Maté 14, 5.

7. Felelének azért, hogy k nem tud-

nák honnét volna.

8. És Jézus monda nékik : Én is nem
mondom meg néktek, micsoda méltó-

ságból cselekeszem ezeket.

9. Kezdé pedig a községnek e példa-

beszédet mondani: Egy ember plántála

szlt,* és adá azt mivesék kezekbe; és

sok ideig távól volt.

* Ésa. 5, 1—7. Máté 21, 33—39.

10. És idejekorán elküldé * szolgáját

G
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a mívesekhez, hogy adnának néki a sz-
lnek gyümölcsében : a mívesek pedig

azt megvervén, elküldék üresen.
* Márk 12, 2.

11. Az pedig más szolgáját is bocsátá;

de azok azt is megvervén * és bosszú-

sággal illetvén elküldék üresen.
* Máté 24, 31-37.

12. Es harmadik szolgdjit is elküldé

:

de azok ezt is megsebesítvén, kiveték.

13. Monda azért a szlnek Ura: Mit

cselekedjem ? Elküldöm az én*szerelmes

fiamat : talán ezt, minekiitánna látánd-

ják
;
megbecsülik. * Jan. 3, le.

14. Es mikor azt látták volna a mí-

vesek, szólának egymás között, ezt

mondván: Ez az*örökös
;

jertek, öljük

meg tet, hogy miénk legyen az örök-

ség !
* Zsid. 1, 2.

1 5. Ésmínekutánna kivetették volna azt

a szlbl, megölék * tet. Mit csele-

keszik azért a szlnek ura azokkal ?

* rész 23, 33. Zsid. 13, 12.

16. Elmegyen és elveszti azokat a mí-

veseket, * és a szlt t egyebeknek

adja. Ezt pedig mikor hallották volna,

mondának : Távol legyen az!
*rész 21, 6. 22—24. Máté 23, 37. 38. f Máté 21, 42.

17. Es reájok tekintvén monda: Mi-
csoda tehát az, a mi meg vagyon írva

:

A melly követ az építk * megvetettek,

az lett a szegeletnek fejévé ? * zsoit. iis, 22.

18. Valaki arra a kre felül esik, meg-
romol :

* a kire pedig esik : megrontja

azt. ^
* Ésa. 8, 14. 15.

19. Es igyekeznek vala a Papifejedel-

mek és az írástudók az kezeiket reá

vetni azon órában, de félének a község-

tl : mert megérték hogy ellenek mon-
dotta volna e példabeszédet.

20. Annakokáért utánna vigyázván,

bocsátának leselkedket,*kik igazaknak

tettetnék magokat : hogy az beszédé-

ben patvart találnának, hogy tet adhat-

nák a Tiszttartónak birodalmába és ha-

talmába. * Máté 22, 16-21.

21. Kik megkérdék tet, mondván:
Mester ! tudjuk hogy te igazán szólasz és

tanítasz, és személyt sem válogatsz, ha-

nem az Istennek útát igazán tanítod.

22. Illík-é adót fizetnünk a Császár-

nak, vagy nem ?

23. Es mikor eszébe vette volna azok-

nak álnokságokat, monda nékik : Mit

kisértetek engemet ?

24. Mutassatok nékem egy pénzt : ki

ábrázatja és neve vagyon rajta? Felel-

vén pedig mondának : A Császáré.

25. Ö pedig monda nékik: Adjátok

meg azért a mi a Császáré, a * Csá-

szárnak ; és a mi az Istené, az Isten-

nek. * Róm. 13, 7,

26. És nem feddheték meg az beszé-

dit a község eltt ; és csudálkozván az

feleletén, hallgatának.

27. Mikor pedig a Saddutzeusok köz-

zül * némellyek hozzá mentek volna,

(kik tagadják lenni a feltámadást) meg-
kérdék tet. * Máté 22, 23-32.

28. Mondván: Mester! Mózes megírta

nékünk : Ha valakinek attyafia megha-
lánd, kinek felesége volt, és magzatok
nélkül halánd meg, hogy annak attyafia

elvegye amannak feleségét, és az atya-

tyafiának támasszon * magot.
* 5 Móz. 25,5. 6.

29. Hét atyafiak voltak azért, kik köz-

zül az els feleséget vévén, megholt
magzatok nélkül.

30. A másik vevé azért azt el, és az is

magzatok nélkül holt meg.

31. Azután a harmadik vette el azt:

hasonlatosképen mind heten; és nem
hagytak magot, és megholtanak.

32. Mind ezek után pedig meghala az

asszony is.

33. A feltámadásnak napján azért ezek

közzííl ki felesége lészen az ? mert mind
a hétnek felesége volt.

34. És felelvén monda nékik Jézus :E

világnak fijai vésznek magoknak felesé-

geket, és adatnak házasságra

;

35. A kik pedig méltóknak ítéltetnek,

hogy ama * világot elvegyék, és a ha-

lálból való feltámadást, sem feleségeket

nem vésznek, sem házasságra nem adat-

nak ;
*Máté25,34.

36. Mert meg sem halhatnak többé

:

mert hasonlatosok az Angyalokhoz ; és

az Istennek fijai, mivelhogy feltámadás-

nak fijai azok.

37. Hogy pedig a hallottak feltámad-

nak, Mózes is megjelentette a csipkebo-

kornál, mikor az Urat mondja Ábrahám
Istenének, Izsák Istenének * és Jákób

Istenének. * 2 móz. 3, e.

38. Az Isten pedig nem a holtaknak,

hanem az élknek Istenek: mert minde-

nek élnek néki.

39. Felelvén pedig néki némellyek az
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írástudók közzül, mondának: Mester,

jól szólál

!

40. És többé semmirl nem merik vala

ötet megkérdeni.

41. Monda pedig nékik: Mimódon
mondják hogy a Krisztus * Dávidnak

fija? *Máté22, 42—45.

42. Holott Dávid ezt mondja a Zsol-

tároknak könyvében : Monda az Úr az

én Uramnak, *ülj le az én jobbkezem felöl.

* Zsolt. 110, 1.

43. Miglen tejéndem a te ellenségidet

a te lábaidnak zsámolyává.

44. Dávid azért Urának mondja ötet,

mimódon tehát ö fija?

45. És az egész községnek hallására,

monda az ö tanítványinak :

46. Oltalmazzátok meg magatokat az

írástudóktól,* kik hosszú köntösökben

akarnak járni, és szeretik a piaczokon

való köszöntetéseket, és a Gyülekeze-

tekben az elsö ülést és a vacsorákon az

elÖÜlést. * Máté 23, 5-7. 14.

47. Kik megeszik az özvegyeknek há-

zokat, és külsképen hosszú imádkozá-
sokkal élnek ; ezeknek nehezebb Ítéle-

tek lészen.

21. RÉSZ.

Szegény özvegy asszonynak akadozó volta : a templom
6 Jérusálem romlásának ideje. Melly jegyek legyenek az

, utolsó Ítélet eltt.

Es mikor oda tekintett volna, látá hogy
a gazdagok hányják az Ö * ajándékokat

a pénztartó ládába. * Márk 12, 41-44.

2. Látá pedig egy szegény özvegy asz-

szonyt is, hogy abba két kis filléreket

vetne.

3. És monda : Igazán mondom néktek,

e szegény özvegy sokkal többet * vete

a láddbsL. hogynem mint mind a többi

;

* 2 Kor. 8,12.

4. Mert mind ezek, abból a mivel k
bvölködnek, vetettek ajándékot Isten-

nek : e pedig az ö szegénységébl min-
den élését, valamelly vala, oda veté.

5. És mikor némellyek mondának a

templom fell, hogy szép kövekkel * és

ajándékokkal ékesittetett volna meg,
monda: * Máté 24, 1. 2, Márk 13, 1. 2.

6. Ezeket látjátok-é ? eljnek a napok,

mellyekben egy k más kövön*nem ma-
rad, melly el nem romlana.* rész 19, 43. 44.

7. Megkérdék pedig tet, ezt mondván

:

Mester! mikor lésznek ezek? és micsoda

99

jelensége lészen, mikor következik, hogy
mind ezek meglegyenek ?

8. 0 pedig monda : Meglássatok hogy
meg ne csalattassatok :

* mert sokan

jnek el az én nevemben, kik ezt mond-
ják : En vagyok a Krisztus: és az az id
elközelget. Ne kövessétek azért azokat.

* Máté 24, 4. 5.

9. És mikor hallándotok hadakat és*

pártütéseket, meg ne félemlj etek; mert
meg kell elször ezeknek lenni, de nem
lészen mindjárt végek.

10. Akkor monda nékik: nemzet-

ség más nemzetség ellen támad, és egyik

ország a másik ország ellen.

11. És minden helyeken nagy földin-

dulások lésznek, és éhségek s döghalá-

lok, és rettegtetések, és az égbl nagy

jelek lésznek.

12. De mind ezeknek eltte kezeiket

reátok vetik, és titeket kergetnek, adván

a Gyülekezetekeleibe, és*tömlöczökbe,

Királyok és Tiszttartók eleibe vitettek

az én nevemért.
* Máté 24, 9. Ján. 16, 2, Csel. 4, 17. 12, 2.

13. Ezek pedig néktek bizonyságul

lésznek.

14. A ti szivetekben azért ersen eltö-

kéljétek, hogy nem kell arról jó elein

gondolkodnotok, mivel mentsétek * ma-
gatokat ;

* Máté 10, 19. 20.

15. Mert én adok néktek * szájat és

bölcseséget, mellynek ellene nem szól-

hatnak, sem ellene nem állhatnak mind
azok a kik magokat ellenetekbe vetik.

* 2 Móz. 4, 12. Csel, 4, 7. 8.

16. Elárultattok pedig még szüléitek-

tl is, * atyátokfijaitól ; és rokonitoktól,

és barátitoktól; és megöletnek f né-

mellyeket ti közzületek.
* Mik. 7, 5-7. t Csel. 7, 59. 12, 2.

17. És lésztek gylölségesek mindenek
eltt * az én nevemért. * Máté lo, 22.

18. De néktek fejeteknek hajszála * is

nem vesz el. * Máté 10, 30.

19. A ti békességestüréstek által bír-

játok a ti lelketeket.

20. Mikor pedig látándjátok, hogy a

seregektl körülvétetik Jérusálem, akkor

megtudjátok, hogy eljött az * elpusz-

tulása. * rész 19, 43. 44.

2 1 . Akkor a kik Júdeá?ia/í tartományá-

ban lésznek, fussanak a hegyekre, és a

kik közepette lésznek annak, kimenjenek

G*
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abból, és a kik a mezben Uszneh, ne

menjenek bé abba

;

22. Mert azok a bosszúállásnak nap-
jai, hogy beteljesedjenek mind azok, a

mellyek * megirattattak.
* Dán. 9, 26. Máté 24, 15. 21. 22.

23. Jaj pedig a nehézkes és szoptató

asszonyoknak azokban a napokban;
jnert lészen nagy szükség e tartomány-

ban és harag a nép között
;

24. Es elhullanak fegyvernek éli miatt,

és fogva vitetnek minden pogányok köz-

zé; és Jérusálem tapodtatik a Pogányok-
tól, miglem bételnek a * Pogányoknak
idejek. * Róm. ii, 25. 26.

25. Akkor lésznek jelek a * napban, a

holdban, és a csillagokban : és a földön

a Pogánynépeknek szorongattatások,

tanácsokban való megfogyatkozásnak,

miatta, mivelhogy a tenger és a hab

zúgni fog !
* J(5el 2, 30. 31.

26. Az emberek is elámulnak a féle-

lem miatt, és azoknak várások miatt,

mellyek e földnek kerekségére követ-

keznek ; mert az egeknek hatalmasságai

megindulnak.

27. És akkor meglátják az embernek

Piját eljni a felhben,* hatalommal és

nagy dicsséggel. * náu. 7, 13.

28. Mikor pedig ezek kezdenek meg-
lenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti

fejeteket : mert elközelget a ti * vált-

ságtok. * vers 31.

29. Monda pedig nékik e példabeszé-

det : Tekintsétek meg a figefát és min-

den fákat.

30. Mikor immár bimbózni kezdenek

és azt látjátok, ti magatokból megtudjá-

tok, hogy közel vagyon a nyár.

31. Ezenképen ti is mikor látjátok,

hogy ezek meglésznek, tudjátok hogy

közel vagyon az Istennek országa.

32. Bizony mondom néktek, hogy sem-

miképen e nemzetség el nem múlik,

mignem mind ezek meglésznek.

33. Az ég és a föld * elmúlnak, de az

én beszédimfsemmiképen el nem múl-
nak. * vers 6. f Zsolt. 102, 27. 28.

34.Megoltalmazzátok pedigmagatokat,

hogy valamikor meg ne nehezedjenek a

ti sziveitek dobzódásnak, * részegség-

nek és e világi szorgalmatosságoknak

miatta ; és nagy hirtelen reátok jöjjön

az a t nap

:

* Rm. 13, 13. 14. t vers 6. 23. 24.

35. Mert mintegy tr* úgy vészen kö-

rül mindeneket, kik ez egész földnek

szinén lakoznak. * Mátó 24, 42-44.

36. Vigyázzatok* azért minden idben,
kérvén hogy méltókká tégyen Isten

titeket, kik eltávoztathassátok mindeze-
ket, a mellyek következnek ; és megáll-

hassatok az ember Fija eltt!
* 1 Thess. 5, 5. 6.

37. Tanit vala pedig nappal a tem-
plomban : éjszakán * pedig kimenvén a

hegyen vala, melly Olajfák hegyének

neveztetik.

38. És az egész község reggel megyén
vala hozzá, hogy tet hallgatná a

templomban. * Jan. s, 12.

22. RÉSZ.

Júdás Krisztust elárulja, Krisztus a szent Vacsorát szer^.i:

buzgóságosan imádkozik, vérrel veritékezik : Pétertl
megtagadtatik: csúfoltatik, veretik: megvallja, liogy

isten fija.

Elközelget vala pedig a Pogácsás * in-

nep, melly mondatik Páskhának.
* 2 Móz. 12,2-20.

2. És a Papifejedelmek és az Irástu-.

dók keresnek vala módot ahhan, mimó-
don tet * megölhetnék : mert félnek

vala a községtl. *Máté26,3-5.ján. 11, 47-50.

3. Béméne pedig a Sátán * Júdásba,

ki vezeték nevérl Iskáriótesnek nevez-

tetik vala, ki a tizenkét tanÜványo\imk
számok közzl vala. * Márk 14, 10. 11.

4. És elmenvén szóla a Papifejedel-

mekkel, * és a templomnak Fej edeimi- í

vei, mimódon árulná el tet nékik.
j

* Máté 26, 14. 151

5. Kik örülének; és fogadák, hogy pénzi
adnának néki.

6. És fogadást tn arról, és keres

vala alkalmatosságot, hogy tet nékik

kezekbe adhatná háborúság nélkül.

7. Eljve pedig a Pogácsáknak napja,

mellyen meg kell vala öletni a * Hus-
vétibáránynak. * 2 móz. 12, e.

8. És elküldé Pétert és *Jánost, mond-
ván : Elmenvén készítsétek meg nékünk

aHusvétibárányt, hogy azt együk meg.
* Máté 26, 17—20. Márk 14, 12—17.

9. Ok pedig mondának néki: Hol aka-

rod hogy azt megkészítsük. .

10. 0 pedig monda nékik: Imé, mi-

nekutáuna bémenéndetek a városba, el'

találtok egy embert, ki egy korsó vizet

viszeu : kövessétek azt abba a házba a

mellj^be bémenénd.
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11. És mondjátok ezt annak a Mznak
gazdájának : Ezt mondja néked a Mes-

ter, hol vagyon a vendégfogadó ház,

a hol megegyem az én tanítványimmal
a Husvétibárányt?

12. És 0 mutat néktek széjyen megéke-

sített nagy vacsoráló helyet : ott készít-

sétek meg.

13. Elmenvén pedig, mindeneket ugy
találának, * a mint nékik mondotta
vala : és elkésziték a Husvétibárányt.

* rész 19, 32.

14. És mikor eljött volna az id, lete-

lepedék, és a tízenkét Apostolok vele

egyetembe.

15. És monda nékik: iVa^í/ kívánság-

gal kívántam ez Husvétibárányt megenni
veletek, minekeltte én szenvednék.

16. Mert mondom néktek: Én többé

abban nem eszem, míglen bételjesedik

az Istennek országában.

17. És a pohárt vévén, minekutánna
hálákat adott volna, monda : Vegyétek

ezt, és osszátok el ti magatoknak

;

18. Mert mondom néktek: hogy én

nem iszom a szltökének* gyümölcsé-

bl, míglen eljövénd az Istennek országa.
* Márk 14, 25.

19. És minekutánna * a kenyeret vette

volna, és mikor hálákat adott volna,

megszegé és adá nékik, mondván : Ez
az én testem, mely ti érettetek adatik :

ezt miveljétek az én emlékezetemre.
* 1 Kor. 11, 24. 25.

20. Hasonlatosképen a pohárt is, mi-

nekutánna vacsorált volna, ezt mond-
.

ván: E pohár amaz líj Testamentom
az én véremben, melly ti érettetek

kiontatik.

21. Mindazáltal íme annak keze, * a

ki engem elárul, velem vagyon az asz-

talnál. *Máté 26, 21—23.

22. És jóllehet az embernek Eija el-

megyen a mint * elvégeztetett : de jaj

annak az embernek, a ki által elárulta-

tik. * Zsolt. 41, 10. Dán. 9, 26.

23. Es k egymás között kezdék kér-

dezni egymástól e dolgot, ki volna

közöttök az, a ki az mivelné ?

24. Támada pedig errl is közöttök

versengés, mellyik láttatnék köztök na-

gyobbnak lenni.

25. Ö pedig monda nékik : A Pogá-
nyokon ^ uralkodnak az Királyaik, és

a kiknek azokon birodalmok vagyon,

jóltevöknek hivattatnak: * Máté 20, 25-27.

26. Ti pedig nem ugy ; hanem a ki leg-

nagyobb köztetek, ollyan legyen mint a

ki legkissebb, és a ki f, ollyan legyen,

mint a ki szolgál

;

27. Mert mellyik nagyobb, az-é a ki

leül? vagy a ki szolgál? avagy nem az

é a ki leül ? De én ti köztetek ollyan

vagyok, mint a* ki szolgál. * Máté 20, 28.

28. Ti vagytok pedig azok, kik meg-
maradtatok én velem az én * kisérte-

tímben. * 2 Tim. 2, 12.

29. Én azért adok néktek, miképen az

én Atyám adott nékem országot

;

30. Hogy egyetek és igyatok az én

asztalomon az én országomban, és ülje-

tek * székeken, megítélvén az Izráelnek

tizenkét nemzetségét. ^
* Máté 19, 28. 29.

31. Monda pedig az Úr : Simon ! Si-

mon ! íme a Sátán kívánt titeket, hogy
megrostálna, * mint a gabonát

;

* Máté 26, 69—73.

32. De én imádkoztam éretted, hogy

el ne fogyatkozzék a te hitet; te azért

idvel megfordulván, a te atyádfiait

ersítsed.

33. Ö pedig monda néki : Uram ! te ve-

led kész vagyok mind tömlöczro, mind
a halálra menni !

34. 0 pedig monda néki: Mondom né-

ked Péter: Ma nem szól addig a kakas,

mígnem megtagadod* háromszor, hogy
te nem^ ismertél engemet. * Máté 26, 34.

35. És monda nékik : Mikor titeket

elbocsátálak, erszény* nélkül, táska nél-

kül és saru nélkül, volt-e valami fogyat-

kozástok : k pedig mondának : Semmi
nem. * Máté 10, 5, 9. lo.

36. Monda azért nékik : De most a ki-

nek erszénye vagyon elvegye azt, ha-

sonlatosképen a táskát is! és a kinek

nincsen, adja el felsruháját, és vegyen

szablyát

:

37. Mert mondom néktek, hogy még
el kell én bennem^ végeztetni ím ez

írásnak, tudniillik: És a gonosz emberek
közzé * számláltatott. Mert a mellyek

én fellem irva vágynak, f azoknak

végek vagyon.
* Ésa. 53, 12. Márk 15. 28. f Márk 14, 41.

38. Azok pedig mondának í Uram! imé
vagyon két szablya itt ! 0 pedig monda
nékik : Elég.

39» És kimenvén, méne az * szokása
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szerint az Olajfáknak f hegyére ; köve-
ték pedig tet az o tanitványai is.

* Ján. 18, 1. 2. t Máté 26, 36.

40. Mikor pedig oda a helyre * jutott

volna, monda nékik: imádkozzatok, hogy
kísértetbe ne essetek. * Márk u, 32. 33.

41. És öeltávozék tölök mint a meny-
nyire kövei elhajthatnának, és térdre es-

vén imádkozék.

42. Ezt mondván : Atyám, ha akarod,

távoztasd el tlem e pohárt ; mindazál-
tal nem az én akaratom, hanem a te

akaratoá legyen !

43. Angyal jelenék pedig meg néki

mennybl, ki tet bátorítaná.

44. Es mivelhogy nagy tusakodásban
volna: buzgóságosban imádkozik* vala,

és az verítéke olyan vala, mint a

vérnek csépjei, melyek a földre lehul-

lanak vala. *Zsid. 5, 7.

45. Es minekutánna felkölt volna az

imádkozástól, és az tanitványihoz

ment volna, találá ket aludva a szo-

morúság miatt.

46. Es monda nékik: Mit alusztok?

Keljetek fel* és imádkozzatok, hogy ne

essetek a kísértetbe. * Máté 26, 45. 46.

47. És mikor még ezeket mondaná, imé
a sokaság, és az, a ki mondatik vala

Júdásnak, egy a tizenkett közzülelttök

megyén vala, és közelgete Jézushoz,

hogy tet * megcsókolná. *Márk 14, 44. 45.

48. Jézus pedig monda néki: * Júda!
csókolással árulod-e el az embernek
Eiját? *ján.i8, 4-9.

49. Látván pedig azok, a kik körülte

valdnak a mi következnék, mondának
néki : Uram ! vágjuk-e ket fegyverrel ?

50. És egy * közülök vágá a F-
papnak szolgáját, és elvágá annak jobb

fülét. * Ján. 18, 10. 11.

51. Felelvén pedig Jézus, monda: Elég

eddig. Es illetvén annak fülét, meggyó-
gyitá azt.

52. Monda pedig Jézus azoknak a kik

hozzá mentek vala, a Papifejedelmek-

nek, a templom Fejedelminek és a Vé-
neknek : Mint egy * gonosztev ember
ellen jöttetek-e, szablyákkál és fusté-

lyokkal ? * Máté 26, 55.

53. Lám mindennapon ti köztetek vol-

tam a * templomban, és a ti kezeiteket

nem vetétek én reám : de ez ama f ti

Órátok, és a sötétségnek hatalma.
* résK 19, 45. 47. f rész 18, 31—33.

54. Megfogván azért tet, elvivék a

Fpapnak * házába. Péter pedig követi

vala távol. * Máté 26, 57. 58.

55. És mikor tüzet gerjesztettek volna a

palotában, és mind együtt leültek volna,

Péter js leüle * vélek. * Máté 26, 69-74.

56. Es mikor tet látta volna egy szol-

gálóleány, hogy a tznél ülne, szemeit

reá vetvén, monda : Ez is vele vala

!

57. 0 pedig megtagadá tet, mondván

:

Asszony, nem ismertem tet.

58. És egy kevéssel azután más látván

tet, monda: Te is azok közzül való

vagy ; Péter pedig monda : Ember, nem
vagyok.

59. És úgymint egy óra múlva, más
bizonnyal mondja vala, ezt mondván :

Bizony ez is azzal vala: mert Galileából

való ez.

60. Monda pedig Péter: Ember: nem
tudom mit mondasz ! És azonnal hogy

még ezeket mondaná,* a kakas szóla.

*Máté 26,75.

61. És hátra fordulván az r, tekinte

Péterre ; és megemlékezek Péter az Úr
beszédérl, a mint néki szólott vala

:

Minekeltte * a kakas szóland, három-
szor megtagadsz engemet.*vers 34. ján. 13,38.

62. És kimenvén Péter, sira nagy ke-

servesen.

63. És azok, a kik együtt rizik vala

Jézust, csúfolják vala, vervén * tet.
* Ésa. 50, 6.

64. És mikor szemeit befedezték volna,

arczul * csapdossák vala tet, és kérde-

zik vala tet, mondván : Prófétáld meg
kicsoda az, a ki tégedet arczul vere?

*Márk 14, 65.

65. És sok egyéb dolgokat, szidalmaz-

ván, mondának vala néki.

66. És minekutánna megviradott volna,

egybegyl a község Véneinek rendek

és a Papifejedelmek, és az írástudók,

és vevék tet az * gyülekezetekbe.
* Máté 27, 1. 2.

67. Ezt mondván : Avagy te vagy-e ama
Krisztus ? mond meg nekünk. Monda
pedig nékik:Ha megmondándom néktek,

nem hiszitek.

68. Ha pedig titeket kérdéndelek is,

ugyan nem feleltek nékem, engemet is

nem bocsátotok el.

69. Ez idtl fogva az embernek Fija

ül * az Isten hatalmának jobbja fell.
* Máté 26, 64. 65.
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70. Mondának pedig mindnyájan : Te

azért Istennek Fija vagy-é ? Ö pedig

monda nékik : Ti mondjátok hogy én a

vagyok

!

71. Azok pedig mondának: Micsoda

kell több* bizonyság ? Mert mi magunk
hallottuk az szájából. * vers e?.

23. RÉSZ.
A Héródestó'l megcsufoltatott, Pilátustól lialálra kiadatott

Jézus sirattatik : megfeszittetík : szidalmaztatik, meghal,

és eltemettetik.

És minekutánna felkölt volna az

egész sokaságok, vivék tet*Pilátushoz.
* Máté 27, 1. 2.

2. És kezdek tet vádolni, ezt mond-
ván : Bizonnyal megtudtuk, hogy ez a

népet felháborítja és megtiltja a Csá-

szár * adójának f fizetését, mivelhogy

mondja magát lenni ama Király Krisz-

tusnak. * Mátó 22, 17-21. t Csel. 17, 6. 7.

3. Pilátus pedig megkérdé tet, mond-
ván : Te vagy-e*a Zsidóknak Királyok?

Ö pedig felelvén néki, monda: Te mon-
dod? * Ián. 18, 33-37.

4. Monda pedig Pilátus a Papifejedel-

meknek és a sokaságnak : Semmi bíínt

nem találok ez emberben.

5. Azok pedig annál inkább ert vesz-

nek vala, ezt mondván : A népet fel-

zendíti tanítván az egész Júdeában, el-

kezdvén Galileától mind eddig

!

6. Pilátus pedig a GalileánaA: nevét

hallván : megkérdé ha Galileából való

ember volna-e ?

7. És mikor megértette volna, hogy o

a Héródes birodalmához való volna,

küldé tet Héródeshez, ki is azokban a

napokban Jérusálemben vala.

8. Héródes pedig minekutánna látta

volna Jézust, igen megörüle ; mert sok

idtl fogva kivánja vala tet látni, mi-

velhogy sok dolgokat hallott volna *

felle, és reményli vala, hogy valami

jelenséget látna, mellyet tenne.

* Máté 14, 1.

9. Kérdezé pedig tet sok beszéddel,

de semmit nem felele néki.

10. Állanak vala pedig a papifejedel-

mek és az írástudók, teljes igyekezettel

vádolván tet.

11. Héródes pedig az szolgáival egy-

be semminek áUitván tet és megcsú-
folván, minekutánna felöltöztette volna

fényes ruhába, visszaküldé Pilátusnak.

12. És az naptól fogva lnek barátsá-
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gosok egymás között Pilátus és Héró-

des : mert az eltt egymás között ellen-

ségesek valának.

13. Pilátus pedig a Papifejedelmeket,

egyéhh Fejedelmeket és a községet egy-

begyjtvén.

14. Monda nékik: Hoztátok nékem ez

embert, úgymint ki a népet elfordítaná;

és imé, én ti elttetek megtudakozván,

semmi bnt nem * találtam ez ember-

ben, azok közzül, a mellyekben tet
vádoljátok. *.Tán. 18, 38.

15. De még Héródes is nem talált:

mert titeket hozzá*igazitálak, és imé,

semmi halálra való dolgot nem cseleke-

dett . * vers 7. 8.

16. Megostorozván azért tet, elbocsá-

tom.

17. Kell vala pedig* elbocsátani nékik

az innepen egj foglyot. *mté2i, 15.

18. Felkiálta pedig az egész sokaság

ezt mondván: Öld meg* ezt, bocsásd el

pedig nékünk Barabbást ! * csei. 3, u. 15.

19. Ki valami hasonlásért és a város-

ban tett gyilkosságért a tömlöczbe vet-

tetett vala.

20. Azért ismét Pilátus szóla néJdk,

akarván elbocsátani Jézust.

21. Azok pedig ellene kiáltnak vala,

ezt mondván : Feszítsd fel ! Feszítsd fel

tet !

^

22. 0 pedig harmadszor is monda né-

kik : Mert micsoda gonoszt tett? Semmi
halálra való bíínt nem találtam benne,

megostorozván azért tet elbocsátom !

23. Azok pedig nagy felszóval töre-

kednek vala, kérvén hogy megfeszíttet-

nék, és az szavok és a Papifejedelmek-

nek szavok ert vészen vala,

24. Pilátus pedig itélé, hogy meglenne
a mit kérnek vala.

25. Elbocsátá pedig nékik azt, a ki

hasonlásért * és gyilkosságért a töm-
löczbe vettetett vala, a kit megkértek
vala, Jézust pedig az kívánságoknak

ereSzté. * Máté 27, 26. Márk 15, 15.

26. Mikor azért elvinnék tet, egy Czi-

rénebeli * Simont megragadván, ki a

mezrl j vala, annak vdllárB. adák a

keresztfát, hogy vinné Jézus után.

*Márkl5, 21.

27. Követi vala pedig tet a népnek
és asszonyoknak nagy sokaságok, melly

asszonyok jajgatják és siratják vala

tet.
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28. Jézus pedig o reájok fordulván,

moüda : Jémsálemnek leányai, ne sír-

jatok én rajtam, ha nem ti magatokon
sírjatok és a ti magzatitokon

;

29. Mert imé eljönnek a napok, mely-

lyeken ezt mondják : Boldogok a* med-
dk, s a mely méhek nem szültek, és

az emlk, melyek nem szoptattak

!

* rész 19, 43. 44. 21,23. 24.

30. Akkor kezdik mondani a hegyek-

nek: Essetek * mi reánk; és a halmok-

nak : Borítsatok el minket

!

* Ésa. 2, 19. Jel. 6, 19.

31. Mert ha a zöldel * fán ezt mivelik,

mi esik a száraz fán ? * vers u. 15.

32. Vitetnek vala pedig két egyéb * go-

nosztévk is, hogy vele megölettet-

nének. * Ésa. 53, 12.

33. Mikor azért mentek volna a helyre,

mely mondatik Koponya helyének; * ott

fesziték meg tet, és a gonosztévket,

egyiket jobbkézfíell, a másikat bal-

kéz fell. * Máté 27, 33. 34. i Ésa. 53. 12.

34. Jézus pedig mondja vala : Atyám,

bocsásd meg * nékik : mert nem tudják

mit cselekesznek : Elosztván pedig az

ruháit, vetének reájokfsorsot.
* Máté 5, 44. t Zsolt. 22, 19.

35. És a község áll vala nézvén : csú-

folják vala pedig tet a Femberek is

azokkal egybe, ezt mondván : Egyebe-

ket megtartott, tartsa meg magát, ha

az Istennek ama választott Krisztusa.

36. Csúfolják vala pedig tet a vitézek

is oda járulván, és eczettel * kínálván

tet. ^
* Zsolt. 69, 22.

37. És ezt mondván néki: Ha*te vagy

a Zsidóknak ama Királyok, szabadítsd

meg magadat ! * Máté 27, 39-44.

38. Yala pedig az titulása is feje

felett megírva, Görög, Kómái és Zsidó

betkkel: EZ A ZSIDÓKNAK AMA
KIRÁLYOK.
39. A gonosztévk közzíil pedig, kik fel-

függesztettek vala,egyik szidalmazza vala

tet mondván : Ha te vagy ama Krisz-

tus, szabadítsd meg magadat, minket is!

40. Felelvén pedig a másik, megdor-
gálá tet, mondván : Az Istent sem fé-

led-é te, mivelhogy te azon kárhoztatás

alatt vagy?
41. Mi ugyan méltán, * (mert a mi

cselekedetünknek méltó büntetését vesz-

szük) e pedig semmi méltatlan dolgot

nem f cselekedett. * vers 33. t vers u. 15.

42. És monda Jézusnak ! Uram, emlé
kezzél meg én rólam, mikor menéndes
a te országodba

!

43. És monda néki Jézus ; Bizony mon-
dom néked : Ma velem lészesz a Para-

dicsomban.

44. Vala pedig mintegy hat órakor, és

sötétség * ln az egész tartományban
mind kilencz órakorig. *Máté 27,45.

45. És meghomályosodék a nap, és a

templomnak kárpitja * közepén ketté

hasada. *2 KríJn. 3, U. Máté 27, 51-53.

46. És mikor kiáltott volna nagy szó-

val Jézus, monda: Atyám a te*kezeídbe^

teszem le az én lelkemet. És mikor eze-

1

ket mondotta volna, meghala.*zsoit.3], e.í

47. Mikor látta volna pedig a Százados
'

a mi lett*vala, dicsité az Istent, mond-'
ván : Bizony ez ember igaz vala.

*Máté 27, 54.

48. És az egész sokaság, mely e do-;

lógnak látására ment vala oda, látván

azokat melyek lettek vala, vervén az

mejjét megtér * vala. * Ján. s, 28,;

49. Állanak vala pedig mindnyájan az

ismeri * távol, és asszonyok, kik eze-

ket látják vala. * Máté 27, 55. 53.

50. És íme egy ember, kinek József

vala neve : Tanácsbeli ember, jámbor
és igaz férfiú. *ján. 19, 38—42.

51. Ki nem vala részes azoknak taná-

csokban és cselekedetekben: Arimáthiá-

ból a Zsidók városából való, ki is várja

vala az Istennek * országát. * Mai. 3, 1.

52. Ez hozzá menvén Pilátushoz, meg-
kéré Jézusnak testét.

53. És levévén azt betakará gyolcsba,

és helyhezteté azt koporsóba, mely k-
bl vágatott vala, melyben még senki

nem helyheztetett vala.

54. És az nap ünnep esti vala, és kö-

vetkezik vala a Szombatnak napja,

55. Az asszonyok is pedig, kik tet
követvén, vele Galileából jöttek vala

megnézék a*koporsót, és mimódon hely

heztetett volna az teste. * Máté 27, ei

56. Megtérvén pedig, készitének drága

áromákat és keneteket ; és Szombaton

nyugovának a parancsolat*szerint.
* 2 M<5z. 35, 2.

24. RÉSZ.

Mint támadott fel a Krisztus ; és feltámadása hányképen
jelontetett meg: és mint vitetett fel mennybe.

A hétnek pedig els nap^ixi * igen jó
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reggel ménének a koporsóhoz, vivén a

drága keneteket mellj^eket készítettek

vala, és némelly egyéb asszonyok

is valánah vélek. * Márk le, 1-5.

2. Találák pedig a követ, hogy elvéte-

tett volna a koporsóról.

3. És bemenvén nem találák az Úr
Jézusnak testét.

4. És Ion, hogy mikor megrémülvén

abban a dologban kételkednének, akkor

imé két férjfiak eljövének hozzájok, kik

fényes öltözetben valának.

5. Mikor pedig megrémülvén * a föld-

rehajtották volna orczájokat, mondának
nékik : Mit keresitek a holtak között az

élt !
* Márk 16, 5. 6.

6. Nincsen itt, hanem feltámadott:

emlékezettek meg róla, a mint néktek

szólott, * még mikor Galileában volna.
* Máté 17, 22. 23.

7. Ezt mondván : Szükség az ember
Fijának adattatni a bnös embereknek
kezekbe, és megfeszíttetni; és harmad-
napon feltámadni.

8. Megemlékezének azért az beszé-

dérl.

9. És megtérvén a * koporsótól, meg-
mondák mind ezeket ama tizenegy

tanítványókndk^ és mind a többinek is.

* Máté 28, 8-10.

10. Valának pedig *Máiia Magdaléna
és Joanna, és a Jakab annya Mária, és

egyéb asszonyok vélek, a kik eze-

ket mondják vala az Apostoloknak.
* rész 8, 2. 3.

1 1 . De azoknak beszédek láttaték azok-

nál mintegy balgatagságnak, * és nem
hívének azoknak. * vers 22. 23.

12. Péter pedig felkelvén elfuta a * ko-

porsóhoz, és mikor betekintett volna,

látá csak az ott lév lepedket ; és el-

méne, magában csudálkozván e dolgon.
* Jn. 20, 3-8.

13. Es imé azok közzül ketten * men-
nek vala ugyanazon napon egy faluba,

melly Jérusálemtl hatvan futamatuyi

föld vala, mellynek neve vala Emmaus.
* Márk 16, 12.

14. És szólnak s beszélnek vala ma-
gok között mind azokról, a mellyek
lettek vala.

15. És ln mikor beszélgetnének és

egymást kérdeznék, maga Jézus hozzá-

jok méne, és vélek együtt megyén vala

az uton.

16. Az szemeik pedig tartóztatnak

vala, hogy tet meg ne esmérnék.

17. Monda pedig nékik: Micsoda be-

szédek ezek, a mellyeket szóltok s be-

széltek magatok között jártotokban ? és

miért vagytok szomorú ábrázattal?

18. Felelvén pedig az egyik, kinek ne-

ve Kleofás, monda néki: Csak te vagy
é jövevény Jérusálemben, és nem tudod
é minémü dolgok lettek abban e napo-
kon?^
19. És monda nékik : Micsoda dolgok?

Azok pedig mondának néki. A mellyek

esének a Názáretbeli Jézuson, ki Próféta

vala, cselekedetekben * és beszédekben

halalmas, Isten eltt és az egész község

eltt. * Máté 4, 23. 7, 28. 29.

20. Mimódon tet eladák a Papifeje-

delmek és a mi Fejedelmink, hogy ha-
lálra kárhoztatnék, és megfesziték tet.

21. Mí pedig azt reményijük vala, hogy
volna az, a ki megszabadítaná az Iz-

ráelt : Mind ezeknek felette pedig har-

madnapja ma, mióta ezek lettek.

22. De valami * asszonyok is, kik mi
közzülünk valók, elcsábítottak minket,

kik jó reggel mentek a koporsóhoz.
* vers 10. Máté 28, 8.

23. És mikor nem találták volna az

testét, haza jöttek, azt mondván, hogy
Angyaloknak jelenéseket is látták volna,

kik azt mondják, hogy él.

24. És azok közzül némellyek kik ve-

lünk valának, * elmentek a koporsóhoz,

és ugy találták a mint az asszonyok

mondották vala ; tet pedig nem látták.

* vers 12.

25. És monda nékik : Oh balgatagok
és rest szívek mind azoknak elhívésé-

re, a mellyeket a Próféták szóltak

!

26. Avagy nem ezeket kellett é szen-

vedni*a Krisztusnak, és ugy menni bé
az dicsségébe? * zsoit. no, 7.

27. És elkezdvén Mózestl és minden
Prófétáktól fogva, magyarázza vala né-

kik minden írásokban azokat, a mellyek
maga * fell írattattak meg.

* Dán. 9, 26. Csel. 4, 28.

28. Elközelítének pedig a faluhoz, a

mellybe mennek vala, és tetteti vala,

hogy mensszebb menne.
29. De kénszeríték tet, ezt * mondván

:

Maradj meg velünk : mert immár béest-

véledik és a nap elbanyatlott ! Béméne
azért^ hogy vélek maradna. * i mz. 19, 3.
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30. És lön mikor leült volna ö vélek,

a kenyeret vévén megáldá és azt meg-
szegvén nékik adá.

31. Megnyilatkozának pedig az ö sze-

meik, és megesmérék ötet : de ö elvite-

ték azok ell.

32. És mondának egymásnak : Avagy

nem gerjedez vala é a mi szivünk mi
bennünk, mikor nékünk szólna az uton,

és mikor magyarázná * nékünk az írá-

sokat ? * vers 27.

33. És felkelvén azon órában, megté-

rének Jérusálembe, és megtalálák a ti-

zenegy tamtvdnyo'kíit egybegylve, és

azokat a kik vélek valának.

34. Kik ezt mondják vala: Feltáma-

dott az r bizonnyal, és * megláttatott

Simontól! * l Kor. 15, 5.

35. És ezek is megbeszélék, minémü
dolgok lettek vala az uton, és miképen

megesmértetett vala ö tlök a kenyér-

nek megszegésérl.

36. És mikor ezeket szólanák, megálla

maga*Jézus közöttök és monda nékik :

Békesség néktek

!

* Márk 16, 14. Ján. 20, 19. 1 Kor. 15, 5.

37. Megrémülvén pedig és elálmélkod-

ván, állitják vala, bogy valami lelket

látnának.

38. És monda nékik : miért háborod-

tatok meg, * és miért jnek szivetekbe

vetekedések ? * Márk 4, 40.

39. Lássátok meg az én kezeimet* és

lábaimat, mert én vagyok ;
tapogassa-

tok meg engemet, és lássátok : mert a

léleknek nincsen busa és csontja a mint

látjátok hogy nékem vagyon !

40. És mikor ezeket mondotta volna,

megmutatá nékik kezeit és lábait.

* Ján. 20,20.27.

41. Mikor pedig még nem hinnék az

öröm miatt, és csudálkoznának, monda
nékik:^Vagyon-é itt valami ennetek való?

42. Ok pedig adának néki egy darab

sült halat, és valami lépesmézet.

43. Mellyeket elvon, és elttök * evék.
* Csel. 10,40. 41.

44. És monda nékik : Ezek a beszédek,

mellyeket szóltam néktek mikor még
veletek volnék, hogy * szükség bételje-

sedniek mind azoknak, mellyek megirat-

tattak a Mózes törvényében, a Prófé-

táknál és a Zsoltárokban én fellem.
* Máté 16, 21.

45. És * megnyilatkoztatá akkor az

elm éj eket, hogy értenék az írásokat.
* Csel. 16, 14.

46. És monda nékik : így vagyon meg-
irva, és igy kellett szenvedni a Krisz-

tusnak, és feltámadni a * halálból har-

madnapon : ^ Dán. 9, 26.

47. És prédikáltatni az * nevében a

megtérésnek, és a bnöknek boc^ánat-

joknak minden Pogányok között, Jéru-

sálemtl elkezdvén. * csei. 2, 38. 4, 12,

48. Ti vagytok pedig ezeknek bizony-

ságai.

49. És imé én elküldöm * ti reátok az

én Atyámnak igéretét; ti pedig marad-
jatok Jérusálem városdbsin, mignem fel-

öltöztettek t mennyei ervel.
* Ján. 15, 26. t Csel. 1, 4. 2, 1-4.

50. Kivivé pedig ket Bethániáig, és

felemelvén az kezeit, we^áldá ket.

51. És ln mikor áldaná ket, t-
lök elszakadván oda * felvitetik vala

mennjbe.
52. Ok pedig imádván tet, megtérének

Jérusálembe nagy örömmel.
* Márk 16, 19. Csel. 1, 9.

53. És mindenkor a templombaa va-

lának dicsérvén * és áldván az Istent.

Ámen ! " csei. 1,14.

SZENT JÁNOS
IRASA SZEEINT VALÓ EVANGYÉLIOM

1. RÍSZ.

A testté lett Ige : János bizonyságtétele a Krisztusról

és Keresztsége : Négy tanítványoknak hivataljok, az ég
lajtorjája.

Kezdetben vala amaz * Ige, és azaz Ige

vala az istennél, és az az f Ige Isten

vala. * 1 Ján. 1, 2. t 1 Ján. 5, 20.

2. Ez az Ige * kezdetben az Istennél

vala. * Péld. 8, 22.

3. Mindenek ez által * teremtettek, és

nála nélkül semmi nem teremtetett,

valami teremtetett. * koi. i, le. zsid. 1,2.

4. 0 benne vala az * élet, és az élet
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vala az embereknek ama f Világossá-

gok. * 1 Ján. 5, ll.f Mai. 4, 2.

5. És ez a világosság a setétségben

fénylik, de a setétség azt meg nem es-

mérte.

6. Vala egy ember Istentl bocsátta-

tott, kinek neve * János vala.

* Mai. 3, 1. Máté 11, 14.

7. Ez jött tanubizonyságot*tenni, azaz^

hogy ama Világosságról bizonyságot

tenne, hogy általa mindenek hinnének.
* vers 29. 30, Luk. 3, 15.

8. Nem vala ez ama * Világosság;

hanem küldetett volt^ hogy bizonyságot

tenne arról a Világosságról.
* vers 4. rész 8, 12. Luk. 3, 15. 16.

9. vala amaz igaz * Világosság,

melly megvilágosít minden e világra

született embert. * Ésa. 42, e. 7. Luk. 2, 32.

10. E világon vala, és e világ * ál-

talateremtetett, dee világ ó'tetmeg nem
esméré. * vers 3. zsid. 1, 2.

11. Az övéi közzéjöve, és az övéi * tet
be nem vevék. * Lut. 20, 14. 15. Ésa. s, 14.

12. Valakik pedig tet bevevék, ada

azoknak illy méltóságot, hogy Istennek

íijaivá * lennének, tudniillik azoknak

kik az nevében hisznek. *R<5m. s, 15.

13. Kik nem a vértl, sem a testnek

akaratjától, sem aférjfiunak indulatjától,

hanena Istentl * születtettek.* 1 Pét. 1, 23.

14. És amaz Ige testté*lett, és lakozott

mi közöttünk, (és láttuk az dicsségét,

úgymint f az Atyának egyetlenegy szü-

löttének dicsségét.) ki teljes valakegye-

lemmel ff és igazsággal.
* Gal. 4, 4. t Máté 17, 2—5. ff Kol. 2, 3. 9.

15. János bizonyságot tett * róla,

és kiáltott, mondván : Ez a kirl én

szólok vala ; a ki én utánnam jött, én

nálamnál feljebb becsültetett : mert én

nálamnál méltóságosb vala,* vers 33. 34. 36.

16. És az * teljességébl vettünk

mindnyájan kegyelmet is kegyelmért.
* Kol. 1, 19.

17. Mert a törvény Mózes által * ada-

tott : de a kegyelem és a valóság a Jé-

zus Krisztus által lett. * 5 móz. 5, 23-31.

18. Az Istent soha senki nem * látta,

hanem amaz egyetlenegy f született Fiú

ki az Atyának kebelében vagyon, az be-

szélte meg tt nékünk, * 1 Tim. 6, 16.

t Péld. 8. 22. 31. Máté 11, 27. ff rész 15, 15.

19. Ez is a János bizonyságtétele

mikor a Zsidók Jérusálembl kldének '

0 hozzá Papokat és Lévitákat, hogy meg-
kérdenék tet : Te kicsoda vagy ?

20. És megvallá, s nem tagadá meg
;

megvallá, hogy * nem volna f ama
Krisztus. * rész 5, 33. + vers 29. 30. Márk 14, 61.

21. Akkor megkérdék tet: Micsoda
vagy tehát ? Illyés vagy-é te ? És monda

:

Nem vagyok. Próféta vagy-é te ? És fe-

lele : Nem vagyok.

22. Mondának azért néki: Kicsoda vagy
tehát^ hogy megtudjunk azoknak felelni,

a kik minket * elküldöttek ; mit mon-
dasz magad fell ? * vers 19.

23. És monda :
* Én kiáltó ^lA vagyok

a pusztában : Egyengessétek meg az

Urnák utát, mint megmondotta Ésaiás

Próféta. * Ésa. 40, 3. Máté 3, 3.

24. A követek pedig valának a Fari-

zeusok közzül valók.

25. És megkérdék tet, és mondának
néki : Miért keresztelsz tehát, ha te nem
vagy ama Krisztus, sem Illyés, sem
Próféta ?

26. És felele nékik János, mondván :

Én keresztelek * vizzel, de ti köztetek

vagyon, a kit ti nem f tudtok.
* Máté 3, 11. f vers 29. 34.

27. Ez az, a ki én utánnam j, ki én

nálamnál feljebb becsültetett, kinek sa-

rujának kötjét, hogy megoldjam, nem
vagyok arra * méltó. * vers 34.

28. Ezek lettek Bethabarában a Jor-

dánon tul, holott János keresztel vala.

29. Másodnapon látá János Jézust

hozzá menni, és monda : Imé, ez az Is-

tennek ama * báránya, ki elveszi f e

világnak bneit ; * Jei. 5, 12. t Ésa. 53, 4. 5.

30. Ez a kirl én ezt mondom vala :

Én utánnamj egy férjfiú ki én nálam-
nál feljebb becsültetett: mert nálamnál
méltóságosb * vala. * Máté 3, 17.

31. És én nem esmértem tet, de hogy
megjelentessék * az Izráelnek, annakoká-
ért jöttem én keresztelni vizzel. * rész 7, 4.

32. És bizonyságot tn akkor János ezt

mondván: Láttam az Istennek Lelkét

leszállani az égbl mint egy galambot,

és megnyugovék rajta.

33. Es én nem esmértem tet, de a ki

elbocsáta * engem, hogy keresztelnék

vizzel az mondotta vala nékem: A ki-

re látod az IstenneklioiVéi leszállani, és

rajta f megnyugodni, az, a ki keresztel

Szent tt Lélekkel. * csei. 2, 1-4. Mai. 3, 1.

Luk. 3, 2. 3. t Máté 3, 16. ff Csel. 1,5.
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34. Én azért láttam, és bizonyságot te-

szek róla, hogy ez az Istennek * ama
Fija. * vers 29. Luk. 9, 35.

35. Másodnapon ismét áll vala János

és az tanítványai közzül kett.

36. És látván Jézust ott járni, monda:
Imé, ez 2JL Istennek ama * báránya

!

* vers 29.

37. És hallván a két tanítványok az o

szavát, követék Jézust.

38. Hátra fordulván pedig Jézus, mi-

kor látta volna, hogy elkövetik azok,

monda nékik

:

39. Mit kerestek ? Azok pedig mondá-
nak néki: Kabbi (melly ezt teszi, ha

megmagyarázod,) Mester, hol lakozol ?

40. És monda nékik : Jertek el, és lás-

sátok meg ! Elmenének azért^ és meg-
láták holott laknék, és nála maradának

az napon : mert mintegy tiz óra vala.

41. Vala pedig András * a Simon Pé-

ternek attyafia, egyik a két tanítványok

közzül, kik hallották vala azokat János-

tól, és követték vala tet. * Máté 4, is.

42. Megtalálá ez elször az 0 attyafiát

Simont, és monda néki: Megtaláltuk a

Messiást ! melly ezt teszi, ha megma-
gyarázod, Krisztus.

43. És vivé ötet Jézushoz. És reá te-

kintvén Jézus, monda : Te vagy Simon,

Jénának íija, * te hivattatol Kéfásnak,

melly ezt teszi, ha meg magyarázod.

Kszikla. * Máté 16, 18. 19.

44. Azután való napon akara Jézus

menni Galileába, és találá Fiiepet, és

monda néki : Kövess engemet.

45. Vala pedig Filep Bethsaidából ! An-
drásnak és Péternek hazájából való.

46. Találá Filep Nátánaelt, és monda
néki: Megtaláltuk azt, a kifell irt Mózes
a * Törvényben, és a Próféták, tudniil-

lik a Názáretbeli t Jézust, Józsefnek

fiját! *5Móz. 18,18. Dán. 9, 24-26.

Zak. 6, 12. 13. f Luk. 24, 15. 27.

47 . És monda néki Nátánael : Názáret-

bl támadhat e valami jó? Mondanéki
Filep : Jere és lásd meg!
48. Látá Jézus Nátánaelt hozzá men-

ni, és monda felle : Imé ez az igaz

Izraelita, kiben nincsen álnokság

!

49. Mondanéki Nátán ael : Honnét es-

mérsz engemet ? Felele Jézus és monda
néki: Minekeltte Filep * tégedet hivna^

mikor a figefa alatt volnál, látlak vala

tégedet. * vers 45. 46.

50. Felele Nátán ael, és monda néki

:

Eabbi, te vagy az Istennek ama Fija,

te vagy Izráelnek ama * Királya !

* Zak. 9, 9.

51. Felele Jézus, és monda néki: mi-
velhogy ezt mondám néked : Láttalak

téged a figefa alatt, hiszed-e ? ezeknél

nagyobbakat * látsz.* rész s, 1. e. 7. 11, 43.44.

52. Annakfelette monda néki: Bizony

bizony mondom néktek : Ennekutánna
meglátjátok az eget megnyilatkozni, és

az Istennek Angyalit felmenni és * le-

szállani az embernek Fijára.

* Márk 1, 13. Luk. 22, 43.

2. RÉSZ.

Krisztus a vizt t torrá változtatja : a templomot meg-
tisztítja : arról magát menti : az teste titkos templom.

És harmadnapon menyegz ln Káná-
ban, Galileának városában; és ott vala

Jézusnak annya.

2. Elhivattaték pedig Jézus is azta-
nitványival egybe abba a menyegzbe.
3. És mikor elfogyott volna a bor. Jé-

zusnak annya monda néki : Nincs borok!

4. Mondanéki Jézus : Micsoda dolgom
vagyon nékem veled asszony? nem
jött még el az én órám.

5. Monda az annya a szolgáknak

:

Valamit parancsolánd néktek azt csele-

kedjétek.

6. Valának pedig ott hatkvedrek mel-

lyek helyheztettek vala ott a* Zsidóknak

tisztulásokra, mellyek közzül mindenik-

be két-két vagy három métréta fér vala.

* Márk 7, 3. 4.

7. Mondanékik Jézus : Töltsétek meg
e vedreket vizzel ! Megtölték azért azo-

kat szintén teli.

8. És monda nékik : merítsetek imm
és vigyétek a násznagynak. Elvivé

azért néki.

9. És mikor megkóstolta volna a nász-

nagy a vizet melly borrá változott va

la, (nem tudja pedig honnét volna az

de a szolgák tudják vala, kik a vize

merítették vala) szólitá a vlegényt
násznagy.

10. És monda néki: Minden embere

elször jó bort szoktak a vendégnek ad

ni, és minekutánnamegborosodnak, ak

kor adnak alábbvalót ; iepedig a jó bor

ekkorra tartottad.

11. E csudát teve elször * JéznsKá
nában , Galilea városában, és megmutat
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az dicsségét ; és hívének benne az

tanítványai. * rész 4, 5o. 54.

12. Azután aláméne Kapernaumba,
és az ö annya, és az attyafiai, és az

tanítványai; és ott nem sok napig lnek

;

13. Mert közel vala a Zsidóknak * Hús-
vétjok.Felméne azértJézusJérusálembe.

*2 Móz. 12, 3-6. 15-20.

14. És talála a templomban ökröknek,

juhoknak és galamboknak *árosit, és a

pénzváltókat ott ülni. * Luk. 19. 45.

15. És kötélbl ostort csinálván, kihaj-

ta mindeneket a templomból, mind az

ökröket, mind a juhokat, és a pénzvál-

tóknak pénzeket elhinté és az asztalo-

kat elfordítá.

16. És a galambok árosínak monda : Vi-

gyétek el ezeket innét, ne tegyétek az én

Atyámnak házát kalmárságnak házává.

17. Megemlékezének pedig az tanít-

ványai, hogy meg vagyon irva : a te

házadhoz való buzgó szerelem * mege-
mészt engemet. * zsoit. 69, 10.

18. Felelének azért a Zsidók és mon-
dának néki : Micsoda jelt mutatsz né-

künk, hogy te ezeket cselekeszed ?

19. Felele Jézus és monda * nékik:

Rontsátok el e templomot és harmad-
napra felépítem azt. * Máté 26, ei. rész 10, is.

20. Mondának azért a Zsidók: Negy-
venhat esztendeig építtetett e templom,

és te három napon felépítenéd azt?

21. Ö pedig szól vala az testének

templomáról.

22. Mikor azért feltámadott volna a

halálból, megemlékezének az tanítvá-

nyai, hogy ezt mondotta volna nékik, és

hívének az írásnak, és a beszédnek,

mellyet Jézus mondott vala.

23. Mikor pedig Jérusálembe volna a

Húsvét Innepében, sokan hívének az

nevében, látván a jeleket, mellyeket cse-

lekeszik vala.

24. Jézus pedig nem bízza vala magát
azokra, mivelhogy * mindeneket jól es-

mérne. * rész 6, 64.

25. És nem szükség volna, hogy vala-

ki néki valamelly emberrl bizonyságot

tenne
;
mivelhogy jól tudná, micsoda

volna* az emberben. * Jei. 2, 23.

3. RÉSZ.
Krisztusnak Nikodemussal való beszéde, raellyben meg-
mutatja az örök életnek és kárhozatnak okait. Ja'nos a

Krisztusról bizonyságot tészen az ö tanítványinak,

A^ala pedig a Farizeusok közzül egy

ember, kinek neve Nikodémus vala, ki a

f Zsidókközzül való vala.

2. Ez méne Jézushoz éjjel és monda
néki : Mester ! tudjuk hogy az Istentl

jöttél tanító Mesterül : mert senki nem
teheti e jeleket, a mellyeket te tészesz,

hanemha Isten lejénd * azzal.

* rész 9, 32. 33. Csel. 10, 38.

3. Felele Jézus és monda néki: Bizony

bizony mondom néked : Ha valaki újon-

nan * nem születendik, nem f láthatja

az Istennek országát. * Tit. 3, 5. t Máté is, 3.

4. Monda néki * Nikodémus : Mimó-
don születtethetik az ember, a ki vén ?

nemde bemehet-é az annyának mé-
hébe másodszor, hogy születtessék?

* rész 6, 52.

5. Felele Jézus : Bizony bizony mon-
dom néked : ha valaki nem születendik

víztl és Szent Lélektl, nem mehet bé

az Isten országába.

6. Á mi születtetett testtl, test az: és

a mi születtetett Lélektl, lélek az.

7. Ne csudáljad hogy azt mondámné-
ked: Szükség néktek újonnan született-

netek.

8. A szél a hová dkdüXfuni, fu, és an-

nak zúgását hallod, de nem tudod honnét

j, és hová megyén: így vagyon minden,

a ki Szent Lélektl születtetik.

9. Felele Nikodémus, és monda néki

:

Mimódon lehetnek ezek?

10. Felele Jézus és monda néki: Te
Izráelben Mester vagy, és ezeket nem
tudod é ?

11. Bizony bizony mondom néked, a

mit tudunk azt mondjuk ; és a mit lát-

tunk *azról teszünk bizonyságot; de a

mi tanúbizonyságunkat nem veszitek be.

* vers 31. 32.

12. Ha földi dolgokat mondottam nék-

tek, és nem hiszitek ; mimódon hiszitek,

ha mennyeieket mondándok néktek ?

13. Mert senki nem ment fel mennybe
hanem az, a ki * leszálott mennybl,
tudniillik az embernek Fíja,kí a menny-
ben vagyon. * Eféz. 4, lo.

14. Miképen pedig felemelte * Mózes

a kígyót a pusztában, a képen fel kell

magasztaltatni f az ember Fijának.
* 4 Mdz. 21, 9. f rész 12, 32. 33.

15. Hogy valaki hiszen benne el ne

vesszen, hanem örök * életet vegyen
;

*1 Ján. 5, 10. 11.

16. Mert ugy szerété Isten e világot,
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hogy az o egyetlenegy szülött Fiját ad-

ná, hogy minden, valaki hiszen benne,

el ne vesszen, hanem örök * életet ve-

gyen ;
* 1 Ján. 4, 9.

17. Mért nem azért bocsátá Isten az ö

Eiját e világra, hogy kárhoztassa *e vi-

lágot, hanem hogy megtartassák e világ

általa. * rósz 12, 47. Luk. 9, 56.

18. A ki hiszen benne, el nem kár-

hozik :
* a ki pedig nem hiszen, immár

elkárhoztatott : mert nem hitt az Isten

egyetlenegy Fijának nevébe,
* vers 36. rész 6, 40. 47.

19. Ez pedig a kárhoztatás, hogy Vilá-

gosság * jött e világra ; de az emberek

inkább szerették a setétséget, hogy nem
a Világosságot : mert az cselekedeteik

gonoszok valának ;
* rész i, 5. 9. 10.

20. Mert valaki gonoszul cselekeszik,

gylöli a világosságot, és nem megyén
a * világosságra, hogy az 0 cselekedetei

meg ne feddettessenek. * Ezék. s, 12.

21. A ki pedig igazán cselekeszik, a

világosságra megyén, hogy az 0 cseleke-

detei * nyilvánvalók legyenek, hogy azok

Isten szerint valók. * Eféz. 5, s. 9.

22. Azután méne Jézus és az 0 tanít-

ványai Júdeának földére, és ott mulat
vala vélek, és * keresztel vala. * rész 4, 2.

23. Keresztel vala pedig János is Énon-
ban, Sálim * mellett : mert ott sok viz

vala, és mennek vala 0 hozzá, és meg-
keresztelkednek vala. * 1 sám. 9, 4.

24. Mert még János nem vettetett va-

la a * tömlöczbe. * Máté 14, 3. 10.

35. Támada annakokáért vetekedések

a János tanítványinak a Zsidókkal, * a

mosódás fell. * Márk 7, 3.

26. És ménének Jánoshoz és mondának
néki: Mester! * Az, a ki veled vala a

Jordánon túl, kirl te bizonyságot tettél,

ám keresztel, és nagy sokan mennek
hozzá, * Máté 3, 11. Luk. 3, 16.

27. Felele János és monda : Az ember
nem vehet semmit magának, hanemha
mennybl * adattatik néki. * 1 Kor. 4, 7.

28. Ti magatok vagytok nékem bizony-

ságim, hogy én megmondottam : Nem
vagyok én Krisztus, * hanem bocsáttat-

tam eltte. * rész 1, 20. 23. Luk. 1, 76.

29. A kinek jegyese vagyon, vlegény
az : a vlegénynek pedig barátja, a ki

fennál, mikor hallja tet, örömmel örül

a vlegénynek szaván : Azért ez az én

örömöm betölt.

30. Annak nevekedni kell, és nékem
alá szállanom kell

31. A ki onnét felül jött, * mindenek

felett vagyon ; a ki a földrl való, földi

az, és földieket szól ; a ki a menny-
bl jött, mindeneknek felette vagyon.

* r?sz 8, 23.

32. És a mit látott és hallott, arról

tészen bizonyságot : de az bizonyság-

tételét senki nem veszi bé.

33. A kibéveszi az bizonyságtételét,

az valóban elhitte, hogy az Isten* igaz

legyen ;
* i Ján. 5, 10. 11.

34. Mert a kit Isten elbocsátott, az Is-

ten beszédet szólja : mert az Isten an-

nak nem * mértékkel adja az Lelkét.
* Koi. 2, 3. 9. 10.

35. Az Atya szereti a Fiút, és minde-

neket * adott az birodalmába.
* Máté 11, 27, Zsid. 1, 2.

36. A ki hiszen a Fiúba, * vagyon an-

nak örök élete ; a ki pedig nem hiszen

a Fiúnak, nem látja az életet, hanem az

Istennek haragja marad rajta. * vers le.

4. RÉSZ.

Krisztus a Samariabeli asszounyal beszél, és az igaz

imádásról tauit : néki eledele micsoda: Samariabeliek
hisznek benne: Egy udvari Fember liját meggyógyítja.

Minekutánna azért eszébe vette volna

az Úr, hogy a Farizeusok meghallották

volna, hogy néki több * tanítványai vol-

nának, és többeket keresztelne hogynem
János :

* rész 3, 22.

2. (Jóllehet Jézus maga nem keresztel

vala, hanem az tanítványai.)

3. Elhagyá Júdea tartományát, és el-

méne ismét Galileába.

4. Kell vala pedig néki * általmenni

SamariánaZj tartományán. * 1 Kir. le, 24.

5. Méne azért Samariának városába,

melly neveztetik Sikárnak, a * major

mellett, mellyet adott vala Jákób az

fijának Józsefnek. * 1 móz. 48, 22. jós. 24, 32.

6. Vala pedig ott a Jákób forrása

:

Jézus azért elfáradván az uton való já-

rásban, azon módon leüle a forrásnál

:

mert vala mintegy hat óra.

7. És eljve egy Samariabeli asszony,

.

hogy merítene vizet: és monda néki Jé-

zus : Adj innom nékem.

8. Mert az tanítványai elmentek val

a városba hogy eledelt vennének.

9. Monda azért néki az a Samariabel

asszony : Mimódon kérsz te, holott Zsi-

dó vagy, én tlem italt, ki Samariabel
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asszony vagj^ok ? mert a Zsidók * nem
barátkoznak a Samariabeliekkel.

* Luk. 9, 52. 53.

10. Felele Jézus és monda néki : Ha
tudnád te az Istennek amaz ajándékát,

és kicsoda legyen az^ * a ki ezt mondja

néked : Adj innom nékem : te kértél volna

ö tle és adott volna néked él f vizet

!

* vers 26. f Ésa. 12, 8. rész 7, 37—39.

11. Monda néki az asszony: Uram!
nincsen mivel merítened, a kut pedig

igen mély; hol vennéd tehát azt az él
vizet ?

12. Nemde nagj^obb vagy e te a mi
Atyánknál Jákobnál, ki nékünk adta e

kutat, mellybl ivott mind Ö, mind az

fijai, mind barmai?

13. Felele Jézus, és monda néki: A
ki e vizben iszik^ ismét megszomjúho-

zik ;

14. Valaki pedig ijándik * abban a

vizben, mellyet én adok néki, meg nem
szomjúhozik örökké ; hanem az a viz,

mellyet én adok néki, lészen benne örök

életre forró viznek f feje.

* rész 6, 35. Ésa. 55, 1-3. f rész 7, 38. 39.

15. Monda néki az asszony : Uram,

adjad nékem azt a vizet, hogy meg
ne szomjúhozzam, és ne jöjjek ide me-
ríteni !

16. Monda néki Jézus : Menjél
,
hivjad

a te férjedet; és jöjj ide.

17. Felele az asszony és monda néki

:

Nincsen férjem. Monda néki Jézus

:

jól mondád, hogy: Nincsen férjem
;

18. Mert öt * férjed volt; és a mosta-

ni nem férjed néked ; ezt igazán mondád.
* Ján. 2, 25.

19. Monda néki az asszony: Uram,
látom hogy Próféta * vagy te

!

* Luk. 7, 14—16.

20. A mi atyáink ez hegyen imádták

az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy
Jérusálemben vagyon az * a hely, hol

az Istent kell imádni.* 5 móz. 12, 5. 1 Kir. 9,3.

21. Monda néki Jézus : asszony ! el-

hidjed hogy elj az óra, mellyben sem
ez hegyen, sem Járusálemben * nem
imádjátok az Atyát.

* Mai. 1, 11. Máté 18, 19. 20. 1 Tim. 2, 8.

22. Ti azt imádjátok a kit nem * tud-

tok ; mi azt imádjuk, a kit tudunk : mert

az t idvesség a Zsidók közzül támadott.
* 2 Kir, 17, 29. f Máté 1, 21. Róm. 3, 1. 2.

23. De elj az óra, és az most vagyon.
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mikor az igaz imádók imádják az Atyát

lélekben és * igazságban : mert az Atya

illyéneket keres, kik tet imádják.
* Dán. 9, 27. Kol. 2, 14—17.

24. AzIstenLélek ; és a kik tet imád-

ják, szükség hogy lélekben és igazság-

ban imádják.

25. Monda néki az asszony : Tudom
hogy a Messiás elj, ki mondatik Krisz-

tusnak, és mikor az elj, mindenekre

megtanít minket.

26. Monda néki Jézus : En vagyok az,

a ki te veled szólok.

27. Azonközben pedig megjövének az

tanítványai, és csudálkoznak * vala

azon, hogy az asszonnyal beszélne; mind-

azáltal egy sem mondá : Mit keressz ?

Vagy, miért beszélsz az asszonynyal ?

* vers 9. Luk. 9, 52. 53.

28. Elhagyá azért az asszony az

vedrét, és elméne a városba, és mon-
da a városheli embereknek

:

29. Jertek el, és lássátok az embert a

ki megmonda nékem mindeneket, a

mellyeket én * cselekedtem ;
váljon nem

az-é ama f Krisztus ?

* vers 17. 18. f Máté 26, 63.

30. Kimenének azért a városból, és

ménének hozzá.

31. Azonközben kérik vala tet az

tanítványai, ezt mondván: Mester,egyél!

32. 0 pedig monda nékik : Vagyon né-

kem eledelem, mellyel * éljek, mellyet

ti nem tudtok. * vers 34.

33. Mondának azért a tanítványok

egymásnak : Váljon hozott e valaki né-

ki eledelt ?

34. Monda nékik Jézus : az én elede-

lem ez, hogy annak akaratját tegyem a

ki engemet elbocsátott, és elvégezzem

az * dolgát. * Ésa. 61, 1-3. rész 17, 4.

35. Nemde nem ezt mondjátok é ti

:

Még négy hónap vagyon, és azután ara-

tás lészen? imé, mondom néktek: Emel-
jétek fel a ti szemeiteket és lássátok

meg a tartományokat : mert megérte-

nek * az aratásra. * Máté 9, 37. 33.

36. És a ki arat, jutalmát veszi, és

takar gyümölcsöt az örök életre, hogy
mind a magvet, mind az arató együtt

örüljenek.

37. Mert ebben ama mondás igaz : Más
a megvet, és más az arató.

38. Én elbocsátlak titeket annak ara-

tására, mellyben ti nem munkálkodta-
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tok
;
egyebek munkálkodtak, és ti az

miiakájokba állottatok.

39. Abból a városból pedig sok Samari-

tánusok hivének ö benne annak az asz-

szonynak beszédéért , ki bizonyságot

tett vala róla, ezt mondván : Bizony

mindeneketmegmondott nékem, a mely-

lyeket cselekedtem.

40. Mikor azért bozzá mentek volna

a Samaríabeliek, kérék tet hogy oná-

lok maradna : és marada ott két napokon.

41. És sokkal többen Mvének az ma-
ga beszédéért.

42. És annak az asszonynak ezt mond-
ják vala : Immár nem a te beszédedért

hiszünk : mert mi magunk * hallottuk

és tudjuk hogy ez bizonnyal e világnak

ama Megtartója a Krisztus.
* rész 17, 8.

43. Két napok elmúlva pedig kiméne

onnét, és méne Galileába.

44. Mert Jézus maga bizonyságot tett

vala arról, hogy a Prófétának nincsen

tisztessége az * hazájában.
* Máté 13, 57. Márk 6, 4. Luk. 4, 24.

45. Mikor azért ment volna Galileába,

befogadák tet a Galileabeliek, mivel-

hogy látták volna mind azokat, a mely-

lyeket cselekedett vala Jériisálemben

az ünnep na^pon : mert azok is elmentek

vala az Ünnepre.

46. Méne azért Jézus ismét Kánába,

Galileának * városába^ hol a vizet borrá

változtatta vala. Vala pedig Kapernaum-
ban egy Király udvarából való Fem-
ber, kinek fija beteg vala. * rész 2, 1-11.

47. Ez mikor hallotta volna hogy Jézus

Júdeából Galileába ment volna, hozzá

méne, és kéré tet, hogy elmenne és

meggyógyítaná az fiját; mert immár
meg kezd vala halni.

48. Monda azért néki Jézus : Ha ti a

jeleket és csudákat * nem látjátok, nem
hisztek. * rész 2, 18. 1 Kor. 1, 22.

49. Monda néki az a Király udvarából

való Fember : Uram, jere minekeltte

meghaljon az én fiam !

50. Monda néki Jézus: Eredj el, a te

fiad él. Hive az ember a beszédnek,

mellyet mondott vala néki Jézus ; és

elméne.

51. Mikor pedi^ immár menne, az

szolgái eleibe jövének, ós tudtára ftdák

néki, ezt mondván: A te fiad él.

52. Megtudakozá azért tlök az órát

a mellyben megkönnyebbedett volna,

és mondának néki
;
Tegnap mintegy hét

órakor hagyá el tet a hideglelés.

53. Eszébe vevé azért a gyermeknek

attya, hogy a gyógyulás az órában lett

volna, a mellyben Jézus ezt mondotta
vala néki : A te fiad él. És hive mind

s mind az egész háznépe.

54. E csudát tevé Jézus ismét másod-
szor, * mikor Júdeából Galileába ment
volna. * rész 2, 7. II.

5. RÉSZ.
Krisztus meggyógyítja a 38 esztendei teteget. Szombaton

való dolgát menü : a Zsidók hitetlenségeket feddi.

Ezek után vala a Zsidóknak Ünnepek,
és felméne * Jézus Jérusálembe.

* 2 Móz.23, 17.

2. Vagyon pedig Jérusálemben a ba-

vomYisirnakpiaczújü egy halastó, melly

Zsidó nyelven Bethesdának neveztetik^

mellynek öt tornáczai vágynak.

3. Ezekben fekszik vala betegeknek,

vakoknak, sántáknak, megszáradott em-
bereknek nagy sokaságok, kik várják

vala a viznek megmozdulását

;

4. Mert az Istennek Angyala bizonyos

idben leszáll vala a halastóba, és meg-
háborítja a vizet : annakokáért valaki

elször a vizbe szállhatott annak meg-
háborittatása után, meggyógyul vala,

akárminémü betegsége volna.

5. Vala pedig ott egy ember, ki har-

mincznyolcz esztendtl fogva való be-

tegségben fekszik vala.

6. Ezt mikor látta volna Jézus ott fe-

küdni, és megesmérte volna hogy sok

idtl fogva feküdt volna a hetegségben,^

monda néki : Akarsz-é meggyógyulni ?

7. Felele néki az a beteg: Uram,
nincsen senki, ki engemet a halastóba

vinne mikor a viz megháborodik, ha-

nem mig én oda megyek, addig én elt-i

tem más éri

:

8. Monda néki Jézus : Kelj fel, vedd feL

a te nyoszolyádat, és járj. i

9. És azonnal meggyógyula az az em-

ber ; és felvevé nyoszolyáját, és jár vala :

azon a napon pedig Szombat vala.

10. A Zsidók azért mondának vala an-

nak, a ki meggyógyult vala : Szombat

vagyon, nem szabad néked a nyoszolyá-

dat * hordoznod. * Jer. n, 2. Luk. e, 2.

11. Felele nékik! A ki meggyógyita

engemet, az mondá nékem : Vedd fel a

te nyoszolyádat, és járj.



JÁNOS EVANGYELIOMA 5.

12. Megkérdek azért ötet: Kicsoda az

az ember, a ki ezt mondá néked : Vedd
fel a te nyoszolyádat, és járj?

13. Az pedig a ki meggyógyult vala,

nem tudja vala, kicsoda volna: mert Jé-

zus kiment vala a sokaság közzül, a

mely azon a helyen vala.

14. Azután találá tet Jézus a tem-

plomban, és monda néki*: Imé meg-
gyógyultál, többé * ne vétkezzél, hogy

gonoszbul ne legyen dolgod.
* rész 8, 11. Luk. 11, 26. 2 Pét. 2, 20.

1 5. Elméne az az ember, és megmondá
a Zsidóknak, hogy Jézus volna az, a ki

ötet rneggyógyitotta vala.

16. És annakokáért háborgatják vala

a Zsidók Jézust, és akarják vala tet
megölni, hogy ezt mivelte volna Szom-
baton.

17. Jézus pedig felelenékik: Az én

Atyám mind ez ideig munkálódik, * én

is munkálódom. * rész u, lo.

18. Annál is inkább akarják vala

azért a Zsidók tet megölni, mivelhogy

nem csak megrontotta volna a Szom-
batot ; hanem az Istent is saját Attyá-

nak mondotta volna, Istenhez magát
egyenlvé tévén.

19. Felele azért Jézus, és monda né-

kik : Bizony bizony mondom néktek

:

Nem cselekedhetik a Fiu magától, ha-

nemha látandja az Atyát * cselekedni

:

mert valamelyeket az cselekeszik,ugyan-

azokat hasonlatosképen a Fiu is csele-

keszi. *rész8, 38.

20. Mert az Atya szereti a Fiút, és

mindeneket megmutat néki, a melyeket

maga cselekeszik ; ezeknél nagyobb
dolgokat mutat meg néki, annyira, hogy
ti csudálkozzatok rajta.

21. Mert miképen az Atya támaszt

halottakat és megelevenít, azonképen a

Fiu is kiket akar, * megelevenít.
* rész 11, 43. 44.

22. Mert az Atya nem itél senkit, ha-

nem a teljes * Ítéletet a Fiúnak adta.

* Máté 25, 31-46. Csel. 17,81.

23. Hogy mindenek tiszteljék a Fiút,

miképen tisztelik az Atyát : a ki nem
tiszteli * a Fiút, nem tiszteli az Atyát,

a ki azt elküldötte. * i Jan. 2, 23.

24. Bizony bizony mondom néktek: A
ki az én beszédemet hallgatja * és hi-

szen annak, a ki engemet elbocsátott,

örök élete vagyon, és a kárhozatra nem
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megyén, hanem általment a halálból az

életre. * rész n, 3.

25. Bizony bizony mondom néktek

:

Elj az id, és most vagyon, mikor a

halottak hallják az Isten Fijának sza-

vát ; és a kik hallandják, élnek.

26. Mert miképen az Atyának vagyon
élete magában, azonképen adta a Fiú-

nak is, hogy legyen élete magában.
27. És az Ítéletre is adott néki méltó-

ságot, mivelhogy embernek Fija.

28. Ne csudáljátok ezt: Mert elj az

óra, melyben mindenek, kik a kopor-

sókban vágynak, meghallják * az sza-

vát. * 1 Thess. 4, 16.

29. És a kik jókat cselekedtek, kijnek
az életnek * feltámadására ; a kik pedig

gonoszt cselekedtek, a kárhozatnak fel-

támadására. * Máté 25, 31-46.

30. Nem cselekedhetem én magamtól
semmit : A mint én hallom, ugy itélek,

és az én Ítéletem igaz : mert nem ke-

resem az én akaratomat, hanem * az

Atyának akaratját, aki engem elbocsá-

tott. * rész 6, 38.

31. Ha én teszek * magam fell bi-

zonyságot, az én bizonyságtételem nem
illend lészen. * rész s, 14.

32. Más az, a ki én fellem bizonysá-

got tészen, * és tudom hogy igaz az a

bizonyság, a melyet én fellem tészen.

* Máté 3, 17.

33. Ti elküldöttetek Jánoshoz, is bi-

zonyságot * tett az igazságról.

*rész 1.19. 25. 29-34.

34. Én pedig nem kere sem az ember-

nek bizonyságát ; de ezeket mondom,
hogy ti megtartassatok.

35. 0 ég és világos szövétnek vala;

ti pedig csak ideig akartatok* örülni az

világának. * Máté u, 5. 10.

36. De nékem vagyon nagyobb bizony-

ságom a János hizonyságinél : mert

a cselekedetek, melyeket az Atya reám
bizott hogy azokat elvégezzem, azok,

mondom, a cselekedetek, mellyeket én

cselekeszem, bizonyságot tésznek én ró-

lam, hogy az Atya bocsátott * engemet.
* rész 9, 30—33.

37. Az Atya is, aki engem elbocsátott,

maga bizonyságot tett * én rólam

;

annak szavát sem hallottátok soha, sem
pedig ábrázatját f nem láttátok.

* Máté 3, 17. -j- 2 Mz. 33, 20.

38. És az beszéde nem marad ti ben-

H



114 JÁNOS EVANGYÉLIOMA 5. 6.

netek : mert a ki elbocsátott, annak ti

nem hisztek.

39. Tudakozzátok az írásokat : mert
néktek ugy tetszik, hogy azokban örök

életetek vagyon : és azok a melyek én

rólam t bizonyságot tesznek.
* Ésa, 8, 20. t Luk. 24, 27.

40. Nem akartok pedig én hozzám jni,
hogy életetek*legyen. * rész e, 47.

41. A.Z emberektl nem veszek dics-
séget.

42. De tudom, hogy az Istennek sze-

relme nincsen ti bennetek.

43. Én az én Atyámnak nevében jöt-

tem, és nem vesztek bé engemet: ha

más valaki jönne a maga nevében, azt

bevennétek.

44. Mimódon hihettek ti, holott egyik

a másiktól vár dicsséget, és a dics-
séget, mely csak az Istentl származik,

nem keresitek.

45. Ne állítsátok hogy én vádoljalak

titeket az Atyánál
; vagyon ki vádoljon

titeket, tudniillik Mózes, a kiben ti re-

ménységteket vetettétek.

46. Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem
is hinnétek : mert én fellem * irt .

* 1 Móz. 3, 15. 12. 3, 49, lO.SMdz. 18, 18.

47. Hogyha az Írásinak nem hisztek,

mimódon hisztek az én beszédimnek?

6. EÉSZ.

Krisztus ötkemiyérrel ötezer embert étet
;
jár a tenge-

ren : beszél mennyei kenyérrl és vizrl, és azoknak vé-
teleknek módjáról.

Ezek után méne Jézus Galileának Tibé-

riás nevü tengeren túl.

2. És követi vala tet sok nép: mert
látják vala az csudatételit, melyeket

cselekeszik vala a betegekkel.

3. Felméne pedig Jézus a hegyre, és

ott letile az tanitványival.

4. Közel vala pedig * Húsvét, a Zsidók-

nak innepek. * 3 móz. 23, 5. e.

5. Mikor azért felemelte volna Jézus

szemeit, és látta volna a sok népet hozzá

gylni, monda Filepnek : Hol vegyünk

kenyereket *, hogy ezek egyenek ?

* Máté 14, 14-21.

6. (Ezt pedig mondja vala kisértvén

tet : mert tudja vala a mit cseleke-

dend volna.)

7. Felele néki Filep : Kétszáz pénz áru

kenyér nem elég ezeknek, ha mindenik

csak kicsinyt venne is abból.

8. Monda néki egy az tanítványai

közzül, tudniillik András, * Simon Pé-

ternek atyafia :
* Máté 4, is. 19.

9. Vagyon itt egy gyermek, kinek va-

gyon öt árpakenyere és két halacskája:

de micsoda az ennyi sok népnek?
10. Monda pedig Jézus : Ültessétek le

az * embereket. Vala pedig azon a he-

lyen sok f. liCülének azért szám szerint

mintegy ötezer férjfiak. * Márk e, 39. 44.

11. Vevé pedig azokat a kenyereket

Jézus, és hálákat adván, osztá a tanít-

ványoknak, a tanítványok pedig a leült

népnek; hasonlatosképen azokból * a

halacskákból is, a mennyit akarnak vala.

* rész 21, 13.

12. Minekutánna pedig eleget ettek

volna, * monda Jézus az tanítványi-

nak : Szedjétek fel a maradék darabo-

kat, hogy semmi el ne vesszen henne.

* Márk 8, 8.

13. Felszedék azért, és megtöltének ti-

zenkét kosarakat darab kenyer^Woi^ az

öt árpakenyérbl, melyek maradtak vala

azoktól, a kik ettek vala.

14. Azok annakokáért mikor látták

volna e csudát, melyet Jézus tett vala,

ezt mondják vala: Bizony ez ama* Pró-

féta, a ki eljövend vala e világra.

* 5 Móz. 18, 18.

15. Jézus azért mikor eszébe vette

volna, hogy el akarnának jönni, és tet
elragadván Királylyá tenni, elméne vi-

szontag maga a hegyre.

16. Mikor pedig estve lett volna, az

tanítványai szállának a tengerre.

17. És a hajóba bémenvén, akarnak

vala menni a tengeren túl Kapernaum
felé : immár pedig setét vala, és Jézus

nem ment vala hozzájok.

18. És a tenger a nagy szélnek fúvása

miatt háborog vala.

19. Mikor azért bémentek volna, mint-

egy huszonöt vagy harmincz futamatra,

látták Jézust járni * a tengeren, és a

hajóhoz közelgetni, és megrémülének.
*Márk 6, 48-51.

20. Ö pedig monda nékik : Én vagyok,

ne féljetek

!

21. Bévevék azért tet örömest a ha-

jóba, és a hajó azonnal eljuta a tarto-

mányba, a melybe akarnak vala menni.

22. Másodnapon a sokaság, mely a

tengeren túl áll vala, mikor látta volna,

hogy nincsen ott több hajó annál az

egynél, melybe a Jézus tanítványai
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bementek vala, és hogy Jézus nem ment

volna bé a hajóba az o tauitványival

;

hanem csak az ö tanítványai mentek

volna el.

23. És hogy Tibériásból jöttek volna,

más valami hajók a mellé a hely mellé,

a hol a kenyeret ették vala az r hála-

adása után.

24. Mikor azért látta volna a sokaság,

hogy sem Jézus, sem az tanítványai

nem volnának ott, ülének k is hajókra,

és ménének Kapernaumba, keresvén

Jézust.^

25. És megtalálván tet a tengeren

túl, mondának nékií Mester! mikor ju-

tottál ide ?

26. Felele nékik Jézus és monda : Bi-

zony bizony mondom néktek : Kerestek

engemet, nem hogy láttátok a jeleket,

hanem hogy ettetek ama * kenyerekben,

és megtelt vala hasatok. *vers 10-13.

27. Munkálódjatok nem az eledelért

a mely * elvész, hanem az eledelért, mely

megmarad az örök életre, melyet az

embernek Fija ád néktek : Mert ezt e

végre f pecsételte el az Atya, tudniillik

az Isten. * Máté e. 33. t Máté 3, 17.

28. Mondának azért néki : Mit csele-

kedjünk, hogy az Istennek dolgait cse-

lekedjük ?

29. Felele Jézus és monda nékik: Ez

az isteni cselekedet,* hogy hidjetek ab-

ban, a kit ö elbocsátott. * 1 Jan. 3, 23.

30. Mondának azért néki ;
* Mitcsoda

jelt mutatsz azért, hogy azt lássuk és

hidjünk néked ? mit cselekeszel r

* vers 10. 13. 14. Máté 1 \ 38—40.

31. A mi Atyáink ettek Mann.U * a

pusztában, mint meg vagyon irva:

Mennyei kenyeret ada nékik, hogy en-

nének. * 2 Móz. 16, 4. 14.

32. Monda azért nékik Jézus : Bizony

bizony mondom néktek : Nem adta Mó-
zes néktek ama mennyei kenyeret, ha-

nem az én Atyám adja néktek amaz igaz

mennyei * kenyeret. * vers 35. rész 3, le.

33. Mert az Istennek ama kenyere az,

a ki leszállott mennybl, és ád életet e

világnak.

34. Mondának azért néki : Uram, adjad

nékünk mindenkor e kenyeret

:

35. Monda pedig nékik Jézus: Én va-

gyok az életnek ama kenyere ; a ki én

hozzám j, semmiképen meg nem éhe-

zik, és a ki hiszen * én bennem, meg
nem szomjúhozik soha. * rész 3,18. 7,38.39.

36. De mondám néktek, hogy láttatok

is engem, de ugyan nem hisztek.

37. A mit nékem ád az én Atyám, én
hozzám j, és azt, a ki én hozzám j,
semmiképen nem vetem ki

;

38. Mert leszállottam*mennybl, hogy
cselekedjem nem az én akaratomat; ha-

nem annak f akaratját, a ki engem el-

küldött. * rész 3, 13. f rész 5, 80.

39. E pedig annak akaratja a ki en-

gem elbocsátott, tudniillik az Atyáé,

hogy valamit nékem adott, abban sem-
mit el ne veszessek, hanem * feltámasz-

szam azt amaz utolsó napon.
*rész 10, 27.28.17,2.

40. Ez is pedig annak akaratja, a ki

engem elbocsátott, hogy minden, valaki

látja a Fiút és hiszen benne, * örök

élete legyen, és én feltámaszszam azt

amaz utolsó napon. * Jan. n, 3.

41. Zörgöldnek vala azért a Zsidók

azon, mivelhogy ezt mondotta vala: Én
vagyok ama kenyér, * mely a menny-
országból szállott alá. * vers 33. 35.

42. És mondának vala: Nem ez-é

ama Jézus, * Józsefnek fija, kinek mi
ismertük mind attyát s mind annyát ?

Mimódon mondja azért : Mennybl
jöttem alá. * Máté 13. 55. se.

43. Felele azért Jézus és monda nékik:

Ne háborogjatok ti köztetek.

44. Senki nem jöhet* én hozzám, ha-

nem ha az Atya, a ki engem elbocsátott,

vonandja azt : én pedig feltámasztom

azt amaz f utolsó napon.
* vers 39.40. rész 17, 2. f vers 45. 64. 65.

^
45. Meg vagyon irva a Prófétáknál

:

Es lesznek, úgymond^ mindnyájan Isten-

tl * taníttattak : A ki azért az Atyától

hallott és tanult, az én hozzám j.
* Ésa. 40, 5. 54, 13. Jer. 31, 31. 34.

46. Nem hogy az Atyát látta volna

valaki, hanem csak az, a ki * Istentl

vagyon ; ez látta az Atyát.

*rész 1, 18. Máté 11, 27.

47. Bizony bizony mondom néktek : A
ki én bennem hiszen, * örök élete va-

gyon annak. * rész 3, 16. is.

48. Én vagyok az életnek ama ke-

nyere.

49. A ti atyáitok ettek Mannát * a

pusztában, és megholtak. * 2 móz. le, 15.

50. Ez ama kenyér, a ki mennybl
H*
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jött alá, hogy a ki abban eszik, meg ne
haljon.

51. Én vagyok amaz élo kenyér, ki

mennybl *leszállottam. Ha valaki eszik

e kenyérben, él örökké ; a kenyér pedig

melyet én adok, az én testem, melyet én

adok e világ életéért.

* rész 3, 13.

52. Tusakodnak vala azért a Zsidók
egyik a másik ellen, ezt mondván : Mi-
módon adhatja ez nékünk az ö testét,

hogy azt együk ?

53. Monda azért nékik Jézus: Bizony
mondom néktek : Ha nem * eszitek az

ember Fijának testét, és nem ijandjátok

az 0 vérét ; nem lészen élet ti bennetek.
* rész 3, 36.

54. A. ki eszi az én testemet, és issza

az én véremet, örök* élete vagyon annak

;

és én feltámasztom azt amaz utolsó na-

pon : * rósz 4, 14.

55. Mert az én testem bizony étel, és

az én vérem bizony ital.

56. A ki eszi az én testemet, és issza

az én véremet, az én bennem lakozik, és

én * is abban. * rész is, 4.

57. Miképen elbocsátott engemet amaz
él Atya, mint én is élek az Atya
által, ugy a ki engemet eszén, él az is

én általam.

58. Éz ama kenyér, aki mennyország-
ból *jött alá : nem ugy mint a ti atyáitok

ettek Mannát és megholtak; a ki e

kenyeret ejéndi, él mind örökké.
* rész 3, 13.

59. Ezeket mondá a zsinagógában,

mikor tanítana Kapernaumban.
60. Sokan azért az tanítványai közzül

ezeket hallván, mondánák : Kemény be-

széd ez ; kicsoda hallgathatja tet ?

61. Tudván azért Jézus magában, hogy
az tanítványai ezen háborganának,

monda nékik : Ez bánta-é meg titeket ?

62. Ha azért látandjátok az embernek
Fiját * felmenni oda, a hol elször volt,

mit mondotok ? * Márk i6, i9.

63. A lélek az, a mely megelevenit, a

test nem használ semmit ; a beszédek,

melyeket én szólok néktek, lélek és

élet.

64. De vágynak ti közztiletek némely-

lyek, kik nem hisznek: Mert* tudj a vala

Jézus eleitl fogva, kicsodák volnának, a

kik nem hisznek vala, és kicsoda árulná

el tet. * rész 2, 25. f Luk, 22, 21.

65. És ezt mondja vala : Azért mon-
dám néktek, hogy seoki nem jöhet* én
hozzám, hanemha adatik néki az én
Atyámtól. * vers 44.

66. Az idtl fogva sokan az tanit-j

ványai közzül hátra állának, és azutáD|

nem járnak vala* vele. * vers 64.1

67. Monda azért Jézus a tizenkettnek:

Nemde el akartok-é ti is menni ?

68. Felele azért néki Simon Péter:

Uram, kihez mennénk? Örök * életnek

beszéde vagyon nálad. * csei. 4, 12. vers 63.

69. És mi elhittük és megesmértük,
hogy te vagy ama * Krisztus, az él Is-

tennek Fija! *Máté 16, 16.

70. Felele nékik Jézus ; Nemde* nem
tizenketten választálak-é titeket, és

mindazáltal egy ti közzületek f ördög.
* rész 13, 21. 26. 27. Máté 26, 14. 15. f Luk. 6, 13.

71. Szól vala pedig Júdás Iskáriótes-

rl, Simonnak fijáról: Mert ez árulandó

vala el tet, jóllehet egy volna a tizen-

kett közzül.

7. KÉSZ.

Krisztus titkon megyén fel az lanepre : sokféle ítéletek

felle, a templomban tanit: a Papifejedelmek szolgái,

kik tet megakarák fogni, megtérnek : melyen a Farizeu
sok vélek és Nikodémussal fedddnek.

Ezek után jár vala Jézus Galileában :

mert nem akar vala Júdeában járni:

mivelhogy a Zsidók akarják vala tet
megölni.

2. Közel vala pedig a Zsidóknak Sáto-

ros * Innepek. * 3 móz. 23, 34.

3. Mondának azért néki az atyafiai:

Menj el innét, és menj el Júdeába, hogy

a te tanitványid is lássák a te dolgaidat,

melyeket cselekeszel

;

4. Mert senki nem cselekeszik semmit

titkon, a ki hires akar lenni. Ha ilyen

dolgokat cselekeszel, mutasd meg ma-
gadat e világnak

;

5. Mert az atyafiai is* nem hisznek

vala benne.
* Máté 13, 54-57. Márk 3, 21. Luk. 4, ]6. 22. 29.

6. Monda azért nékik Jézus: Amaz én

idm * még el nem jött, a ti idtök pedig

mindenkor jelen vagyon.
* Luk. 9, 4. 18, 31-34, 22. 52—54.

7. Nem gylölhet titeket e világ, en-

gemet pedig gylöl: Mertén bizonysá-

got tészek róla, hogy az cselekede-

tei * gonoszok. * rész 3, 19.

8. Ti menjetek fel ez Innepre, én még
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nem megyek fel az Iiinepre : mert amaz
én idm*még nem tölt el. *Márk 14,41.

9. Ezeket pedig mikor nékik mondotta

volna, marada öalileában.

10. Minekutánna pedig felmentek volna

az attyafiai, is felméne az Innepre,

de nem nyilván, hanem úgymint tit-

kon.

11. A Zsidók azért keresik vala tet
az Innepen, és azt mondják vala : Hol

vagyon amaz ?

12. És a község között nagy zúgoló-

dás vala * felöle, mert némellyek ezt

mondják vala : Jó ember
;
némelyek ezt

mondják vala: Nem, hanem a népnek

hitetje. * rész 9, 16. 10, 19.

13. Mindazáltal senki nyilván nem szól

-vala felöle, a Zsidóktól való * félelem

miatt. * rész 9, 22. 12, 42.

14. Mikor pedig immár az * Innepnek

fele elmúlt volna, felméne Jézus a tem-

plomba, és tanit vala. * 3 móz. 23, 34-36.

15. És csudálkoznak vala a Zsidók

rajta, ezt mondván : Mimódon tudja ez

az írásokat, holott nem * tanulta azo-

Icat * Máté 13, 54. 55.

16. Felele nékik Jézus és monda : Az

én tudományom nemenyim, hanem azé,

a ki engemet * elbocsátott. * rész s, 42.

17. A ki akarja annak akaratját* cse-

lekedni, megérti a tudományról, ha Is-

tentl vagyon-é : f vagy én magamtól
szólok ? * rész 6, 29. f rész 5, 36. 9, 14. 32. 33

.

18. A ki magától szól, a maga saját

dicsségét keresi ; a ki pedig keresi an-

nak dicsségét, a ki tet elküldötte, ez

igaz, és nincsen abban hamisság.

19. Nemde nem néktek adta-é Mózes

a törvényt, hogy ti közzületek senki

nem tartja meg * a törvényt? Miért

akartok engemet megölni ? * 2 móz. 20, 1. 13.

20. Felele a sokaság és monda: Ördög

vagyon te benned: Kicsoda akar* téged

megölni ? * rész 5, IS. Luk. 22, 2.

21. Felele Jézus és monda nékik: Egy
dolgot * cselekedém, és mindnyájan csu-

dálkoztok rajta.

22. Maga Mózes adá néktek a^körül-

metélkedést, (nem hogy Mózestl volna,

hanem azfAtyáktól) és Szombaton kö-

rülmetélitek az embert.
* rész 5, 5—9. f 1 Móz. 17, 9-12. 3 M<5z. 12, 1. 3.

23. Hogyha a körülmetélkedést veszi

az ember Szombatnapon, hogy mindaz-
által a Mózes törvénye meg nem * ro-

mol, én reám haragusztok, hogy az egész

embert meggyógyítottam Szombaton ?

*2 Móz. 35, 2. 3.

24. Ne Ítéljetek küls ábrázat szerint,

hanem*igaz Ítélettel ítéljetek.

* 5 Mdz. 1, 17.

25. Mondának vala azért némelyek a

Jérusálembeliekközzül: Nemde nem ez

é, a kit meg akarnak* ölni? *vers 19. 20.

26. Imé nyilván szól, és semmit nem
mernek néki szólni: nemde nemmegis-
merték-é a Femberek, hogy bizonyára

ez*ama Krisztus ? * Máté 26, 63.
^

27. De jól tudjuk ez honnét való : mi-

kor pedig eljövénd ama Krisztus, senki

nem tudhatja*honnét való lészen.

* Mik. 5, 2. Máté 2, 4—6.

28. Kiált vala azért Jézus a templom-
ban tanítván, és ezt mondván: Engemet
is*esmértek, és honnét való legyek azt

t is tudjátok, és én magamtól nem jöt-

tem ; de igaz az, aki engemet elküldött,

kit ti nem esmértek.
* Máté 3, 17. f rész 8, 42.

29. Én pedig esmérem * tet: mert
tle vagyok és ö bocsátott f engemet.

*Máté 11, 27. t rósz 3, 16.

30. Akarják vala azért tet megfogni

:

de senki nem vetheté reá a kezét : mert
még nem jött vala el amaz * ö órája.

* Luk. 18, 31-34. 22, 53.

31. A sokaság közzül pedig sokan hí-

vének benne, és ezt mondják vala : A
Krisztus mikor elj, váljon tehet-é több

jeleket azoknál, a melyeket e tett?

32. Meghallák a Farizeusok, hogy a

község ezeket alattomban szólná fe-

lle: és elküldének a Farizeusok és a

Papifejedelmek szolgákat, hogy tet
megfognák.

33. Monda azért nékik Jézus : Egyke-
vés ideig még veletek * lészek, azután

elmegyek ahoz, a f ki engemet elkül-

dött. * rész 20, 17. f Luk. 13, 32. 33.

34. Kerestek engemet, és nem találtok

meg : és a hol én * lészek, ti odaf nem
jöhettek. * rész 20, 17. t rész 3, 18. 19. 32. 36.

35. Mondának azért a Zsidók magok
között : Váljon hová megyén ez, hogy
tet meg nem találhatjuk ? nemde azok-

hoz megyen-é, a kik a Görögök között

eloszlattak, és a Görögöket fogj a-é ta-

nítani ?

36. Micsoda beszéd az, amellyet mon-
da : Kerestek engem, és * nem találtok
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meg engem : a hol én leszek, ti oda nem
jöhettek ? * Peia. i, 20. 23-29.

37. Az Innepnek pedig * utolsó nagy
napján, megálla Jézus, és kiálta, mond-
ván : Ha valaki szomjúhozik,! jöjjön én

hozzám, és igyék ! * vers u. \ Ésa. 55, 1-3.

38. A ki én bennem hiszen, mint az

írás mondotta, él viznek*folyásai foly-

nak annak hasából.* Ésa. 44, 3-5. jóei 2, 28. 29.

39. Ezt pedig mondja vala a Szent Lé-

lekrl, melyet * vejendk valának az 0

benne hivk : mert még nem vala a

Szent Lélek, mert Jézus még meg f nem
dicsíttetett vala.

* rész 16, 7.t Csel. 2, 1-4. 14-18.

40. Sokan azért a sokaság közzül, mi-
kor e beszédet hallották volna, ezt mond-
ják vala : Bizony ez ama * Próféta.

* 5MÓZ.18, 18.

41. Némelyek ezí mondják vala: Ez
ama Krisztus. Némelyek pedig ezt mond-
ják vala: Nemde Galileából*j-é el ama
Krisztus ? * rész 1, 47.

42. Nemde nem az írás mondja-é,

hogy a Dávid magvából és és * Bethle-

hemne/c városáhdX^ a hol Dávid lakik

valá, j el ama Krisztus ? * Mik. 5, 2.

43. Hasonlás ln azért a község kö-

zött miatta.

44. Némelyek pedig közzülök akar-

ják vala megfogni ; de senki nem veté

kezeit reá.

45. Elmenének azért a szolgák a Pa-

pifejedelmekhez és Farizeusokhoz, kik

mondának nékik : Miért nem hozátok el

tet ?

46. Felelének a szolgák: Soha ember

ugy nem* szólott, mint ez az ember.
* Máté 7, 28.

47. Felelének azért a Farizeusok né-

kik : Nemde ti is elhitettetek-é ?

48. Nemde a* Femberek közzül vagy

a Farizeusok közzül hitt-é benne va-

p * rész 19, 38. 39.

49. De e község, mely nem tudja a

törvényt, átkozott.

50. Monda nékik Nikodémus, * az a

ki hozzá ment vala éjjel, és azok köz-

zül egy vala: * rész 3, 1.2.

51. Nemde ami törvényünk kárhoztat

é valakit, hanem ha elször annak sza-

vát* meghallja, és megérti mit cseleke-

dett p * 5 Móz. 1, 16. 17. 19, 15.

52. Felelének és moDdánaknéki: Nemde

te is Galileus vagy-é ? tudakozzál róla.

és lásd meg, hogy * Galileából Próféta

nem támadott. * rész 1, 47.

53. És kiki elméne a maga házához.

8. RÉSZ.

Krisztus a parázna asszonynak bneit megbocsátja : bi-

zonyságot tészen, magáról és az Atyáról, és arról, ki le-

gyen az Ábrahám fia és az igaz szabados.

Jézus pedig elméne az Olajfák hegyére.

2. És jó reggel viszontag a templom-
ban jelen vala, és mind a sokaság méne

hozzá, és ülvén tanitja vala ket.
3. Vivének pedig hozzá az írástudók,

és a Farizeusok egy asszonyt, kit paráz-

naságban találtak vala ; és mikor azt

elállatták volna középben.

4. Mondának néki: Mester ! Ez asszony

találtatott szintén a cselekedeten, mikor
paráználkodnék.

|

5. A törvényben pedig Mózes * meg-i
parancsolta nékünk, hogy az ilyenek^

kvel verettessenek agyon ; te azért mit^j

mondasz ? * 3 móz. 20, 10. 5 móz. 22, 22—24.I

6. Ezt pedig mondják vala kísértvén

tet, hogy tet vádolhatnák. Jézus pedig

aláhajolván, az ujjával ir vala a földön.

7. Mikor pedig szorgalmaztatnák a

kérdéssel, felegyenesedék, és monda né-

kik : A ki ti közzületek bün nélkül való,

az vessen elször követ reá.

8. És viszontag lehajolván, a földön ir

vala.

9. Mikor pedig ezeket hallották volna,

mivelhogy leikiesméretek vádolja vala

ket, egymás utánkimenének egyenként,

elkezdvén a vénektl mind az utolsóig,

és csak egyedül Jézus marada, és az

asszonyt középben állván.

10. Mikor pedig Jézus felegyenesítette

volna magát, és senkit nem látna az asz-

szonynál egyebet, monda néki: Asszony,

hol vágynak azok a te vádolóid ? senki

nem kárhoztat-é téged ?

11. És az monda : Senki nem, Uram!
Monda pedig néki Jézus : Én is * nem
kárhoztatlak téged : eredj el, és többé

ne vétkezzél. * r^sz .3, 17. zsoit. 130, 3. 4.

12. Ismét szóla azért Jézus nékik,

mondván : Én vagyok e világnak ama
Világossága: * a ki követ engem, nem
jár a setétben, hanem életnek világa'

lészen annak. * r^sz 1, 1. 4. 9.

13. A Farizeusok azért mondának
néki: Te tészesz magad fell * bizony-

ságot, a te bizonyságtételed nem igaz !

I

* rész 12, 28—30. 5, 33. Máté 3, 17,
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14. Felele Jézus és monda nékik : Ha
én magam tészek is magam fell bizony-

ságot, az én bizonyságtételem igaz: mert

tudom honnét jöttem, és hová megyek;

ti pedig nem tudjátok honnét jöttém, és

hová megyek.

15. Ti test szerint Ítéltek, én senkit

nem ítélek.

16. Hogyha itélek is én, az én Ítéle-

tem igaz : mert én egyedül nem vagyok,

hanem * én és az Atya, a ki elküldött

engem. * r^sz le, 32.

17. A ti törvénytekben is pedig meg
vagyon írva, hogy két embernek bizony-

ságtétele * eros. * 5 Móz. 17, 6.

18. Én vagyok aki bizonyságot tészek

magam fell, és bizonyságot tészen én

fellem, a ki elbocsátott engem, * az

A.tya. * vers 16. Máté 3, 17.

19. Mondának vala azért néki: Hol

vagyon az a te Atyád ? Felele Jézus

:

Sem engemet nem esmértek, sem az én

Atyámat; ha engemet esmérnétek, az én

Atyámat is esmérnétek.

20. E beszédeket mondá Jézus a kincs-

tartó helyen, tanítván a templomban, és

senki nem fogá meg tet : mert még el

nem jött vala amaz * órája. *réez7, 30.

21. Monda azért ismét nékik Jézus:

Én elmegyek, és kerestek engemet,* és

a ti bneitekben meghaltok; a hová én

megyek, ti oda nem jöhettek.

*ré8z7,34.13,33.

22. Mondának azért a Zsidók: Nemde
megölí-é magát, hogy ezt mondja : A
hová én megyek, ti oda nem jöhettek ?

23. Akkor monda nékik: Ti innét alól

valók vagytok, én onnét felül * való va-

gyok ; ti e világból valók vagytok, én

nem vagyok e világból való. * rész 3, 13.

24. Azért mondám néktek, hogy meg-
haltok a ti bneitekben. Mert ha nem
hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok *a

ti bneitekben. * rész 3, is.

25. Mondának azért néki: Te kivagy?

Akkor monda nékik Jézus : Az vagyok^

a minek eleitl fogva mondottam* nék-

tek magamat. * rész 10, 36. Máté 11, 27.

26. Sokak volnának, a melyeket ti fe-

lletek kellene szólnom és megítélnem;

de a ki engemet elbocsátott igaz az, és

a melyeket én tle hallottam,* azokat

szólóra e világnak. * rész 1, is.

27. És nem vevék eszekbe, hogy az

Atyáról szólna nékik.
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28. Monda azért nékik Jézus : Mikor
felmagasztaljátok az embernek Fij át, ak-

kor megesméritek hogy én * vagyok, és

én magamtól semmit nem cselekeszem,

hanem a mint tanított engem az Atya,

azokat szólom. * Maté 27, 50—54. Luk. 23, 48.

29. Mert a ki engem elbocsátott, én

velem vagyon, * nem hagyott egyedül

engem az Atya: mert én mindenkor
azokat cselekeszem, a melyek néki ked-

vesek. * vers 16.

30. És mikor ezeket mondaná,* sokan
hivének benne. * rész 7, 31.

31. Monda vala azért Jézus azoknak a

Zsidóknak, akik hittek vala néki: Ha
ti megmaradtok az én beszédemben, bi-

zony én tanítványaim lésztek.

32. És megesméritek az igazságot, és

az igazság szabadosokká tészen titeket.

33. Feleiének néki : Ábrahám magva
vagyunk, és soha senkinek nem szolgál-

tunk, mimódon mondod te : Ti szabado-

sok lésztek ?

34. Felele nékik Jézus : Bizony bizony

mondom néktek: Valaki bnt cseleke-

szik, szolgája * a bnnek.
*2 Pét. 2, 19. 1 Ján. 3, 8. 9.

35. A szolga pedig nem marad mind
örökké a házban : a fiú örökké ott ma-
rad.

36. Azért ha a Fiú megszabadít tite-

ket, bizonnyal szabadosok lésztek.

37.Tudom hogy Ábrahám magva vagy-

tok ; de engemet meg akartok * ölni

:

mert az én beszédemnek nincsen helye

nálatok. *vers 59.

38. Én azt szólom, a mit az én Atyám-
nál láttam, ti is azt cselekeszitek, a mit

láttatok a ti atyátoknál.

39. Felelének és mondának néki: A mi
Atyánk Ábrahám. Monda nékik Jézus:

Ha Ábrahám fijai volnátok, az Ábrahám
cselekedeteit * cselekednétek.

vers 56.

40. Most pedig igyekeztek engemet
megölni,* oly embert, ki igazságot szól-

tam néktek, melyet hallottam Istentl

:

Ábrahám ezt nem mivelte. *vers 59.

41. Ti a ti atyátoknak * cselekedeteit

cselekeszitek. Mondának azért néki: Mi
paráznaságból nem nemzettnk: egy

Atyánk vagyon, tudniillik az Isten.

*ver8 44.

42. Monda azért nékik Jézus : Ha az

Isten volna néktek atyátok, szeretnétek
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engemet : mert én az Istentol származ-

tam és jöttem : mert én magamtól nem
jöttem, hanem ö küldött engemet.

43. Miért nem esméritek az én szólá-

somat? Mert nem hallhatjátok az én

beszédemet.

44. Ti az ördög atyától * valók vagy-

tok, és a ti atyátoknak kivánságit akar-

játok t teljesíteni. Az eleitl fogva em-

ber öldökl' volt, és az ff igazságban

nem állott meg : mert nincsen ó' benne

igazság. Valamennyiszer hazugságot

szól, az Ö magájéból szól : mert hazug

ö, és hazugságnak attya.

* rész 5, 18. i 1 Jan. 3, 8. 10. 15. ff Júd. vers 6.

45. TV' pedig, mivelhogy én igazságot

szólok, nem hisztek nékem.

46. Kicsoda gyzhetne meg engemet

ti közzületek a * bnrl? ha igazságot

szólok, miért nem hisztek nékem ?

* Zsid. 7, 26. 1 Pét. 2, 22.

47. A ki Istentl vagyon, hallgatja az

Isten * beszédét ; azért nem hallgatjá-

tok ti ; mert Istentl nem vagytok.
* 1 Ján. 4, 6.

48. Felelének azért a Zsidók és mon-
dának néki: Nem igazán mondjuk-é mi,

hogy Samaritánus vagy te, és ördög va-

gyon benned?
49. Felele Jézus : Én bennem ördög

nincsen, de tisztelem az ér Atyámat, és

ti bosszúsággal illettek engemet.

50. Én pedig nem keresem az én dics-

ségemet: vagyon ki keresse és megítélje.

51 . Bizony bizony mondom néktek: Va-
laki az én beszédemet megtartándja,

soha * halált nem lát. * rész n, 25.

52. Mondának azért néki a Zsidók

:

Most vesszük eszünkbe, hogy ördög va-

gyon * benned. Ábrahám megholt, a

Próféták is megholtak ; te pedig ezt mon-
dod : A ki az én beszédemet megtartja,

a halált soha meg nem kóstolja.

* rész 7, 20.

53. Nagyobb vagy-é te a mi atyánknál

Ábrahámnál, ki megholt? A Próféták

is megholtak ; kicsodának állitod te ma-
gadat ?

54. Felele Jézus: Ha én dicsítem ma-
gamat, az én dicsségem semmi; az én

Atyám az, a ki engemet megdicsít, a

kit mondotok ti Istenteknek. *rész 12, 23.

55. Noha nem esméritek tet, én pedig

esmérem tet ; és ha azt mondándom
hogy nem esmérem tet, hasonlatos ha-

zug lészek hozzátok ; de tet esmérem
és az 0 beszédét megtartom.
56. Ábrahám a ti atyátok nagy kíván-

sággal kívánta látni ezt az én napomat,
látta is, és örvendezett.

57. Mondának azért néki a Zsidók:

Ötven esztendd nincsen még, és Ábra-
hámot láttad ?

58. Monda nékik Jézus: Bizon;^ bizony

mondom néktek: Minekeltte Ábrahám
volna, én * vagyok. *rész 1,1-3.

59. Ragadozának azért* köveket, hogy
reá hajigálnák: Jézus pedig elrejté

magát, és kiméne a templomból, által-

menvén t köztök : és ilyen módon
elméne. * rész 10, 31. f Luk. 4, 30,

9. RÉSZ.
A vakon született de a Krisztusti nieggyógyittatott ein-

, bérnek históriája.

Es elmenvén láta egy embert, ki szüle-

tésétl fogva vak vala.

2. És megkérdék tet az tanítványai,

mondván : Mester, melyik vétkezett, ez

é, vagy ennek szüléi, hogy ez vakon szü-

lettetnék ?

3. Felele Jézus : Sem ez nem vétke-

zett, sem ennek szüléi, hanem szükség

volt, hogy az Isten dolgai megjelentes-

senek ebben.

4. Szükség nékem annak cselekedetit

cselekednem^ a ki engemet elbocsátott,

míg nappal vagyon
;
elj az éjszaka,'

melyen senki nem cselekedhetik.
* rész 1, 4, 9.

5. Míg e világon lejéndek, e világnak

Világossága fvagyok.

f Márk 1, 38. Ésa. 61, 1. 2. 35, 5. 6.

6. Ezt mikor mondotta volna, a földre

pöke, és az nyálából sárt csinála, és a

sárt annak a vaknak szemeire kené.

7. És monda néki: Menj el, mosdjál

meg a Síloám halastóban (mely any-

nyit tészen ha megmagyarázod, mint

:

Elküldetett.) Elméne azért, és megmos-
dék, és megtére látva.

8. A szomszédok azért, és a kik az

eltt látták vala azt, hogy vak volna,

mondának vala: Nemde nem ez vala-é,

a ki ülvén koldul vala?

9. Némelyek ezt mondják vala: Ez az,

némelyek pedig : Hasonlatos úgymond
ahoz. Az pedig ezt mondja vala : Én va-

gyok az.

10. Mondának azért néki: Mimódon
nyilatkozának meg a te szemeid ?
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11. Felele az és monda: egy ember a

ki Jézusnak mondatik, sárt csinála és

az én szemeimet azzal megkené, és

monda nékem : Menj el a Siloám ha-

lastóra és mosdjál meg. És minekutánna

elmentem volna, és megmosdottam vol-

na, az én szemem világa megjve.
12. Mondának azért néki : Hol vagyon

az? És monda: Nem tudom.

13. Vivék ötet a Farizeusokhoz, azt a

ki az eltt vak vala.

14. Vala pedig Szombat, mikor Jézus

a sárt csinálta vala és a vaknak sze-

meit megnyitotta vala.

15. Ismét azért megkérdék tet a Fa-

rizeusok is, mimódon nyiltak volna meg
az szemei ? Es az monda nékik : Sárt

kent az én szemeimre, és megmosdám,
és látok.

16. Némellyek azért a Farizeusok köz-

zül mondnak vala : Ez ember nincsen

Istentl ; mert nem tartja meg a Szom-
batot. Némellyek ezt mondják vala: Mi-

módon tehet bnös ember * illyen jele-

ket ? És hasonlás vala köztök. , * vers 33.

17. Ismét mondának a vaknak : Te mit

mondasz a felÖl, hogy megnyitotta a te

szemeidet? És az monda: Próféta * az.

* rész 7, 31.

18. Nem hivék azért a Zsidók az ember

felól, hogy vak volt volna, és szemei

megnyíltak volna
;
mignem hivák annak

szüléit, annak a kinek szemei megnyíl-

tak vala.

19. És megkérdék ket, mondván : Ez
é a ti fiaitok, kirl ti az mondjátok,

hogy vakon született volt? mimódon lát

azért most?
20. Felelének nékik annak szüléi és

mondának: Tudjuk hogy ez a mi fiunk,

és hogy vakon született.

21. De mimódon lát most, nem tudjuk :

vagy kicsoda nyitotta meg az szemeit,

mi nem tudjuk : ideje vagyon hozzá, ma-
gát kérdjétek meg, maga szól maga
fell.

22. Ezeket mondák annak szüléi, mi-

velhogy félnek vala a Zsidóktól : mert

immár elvégezték vala a Zsidók, hogy
valaki Krisztusnak vallaná Jézust, a

Gyülekezetbl * kirekesztetnék.
* vers 34. rész 7, 13,

23. Azért mondák annak szüléi : Elég

ideje vagyon, magát kérdjétek meg.
24. Másodszor is szóliták azért az em-

bert, a ki vak volt, és mondának néki

:

Adj dicsséget az Istennek ; mi tud-

juk, hogy ez az ember * bnös. * rész 8,52.

25. Felele azért az, és monda: Azt én

nem tudom ha bnös é ; ez egyet tudom,
hogy vak voltam, és most látok.

26. Mondának pedig néki ismét: Mit

cselekedék veled? mimódon nyitá meg
a te szemeidet ?

27. Felele nékik : Immár meg mondot-
tam néktek, s nem hallátok ! miért

akarjátok ismét hallani ? nemde tanít-

ványai akartok é ti is lenni ?

28. Megszidalmazák azért azt, és mon-
dának: Te légy tanítványa : mi pedig

Mózes tanítványai vagyunk.

29. IMi tudjuk hogy Isten szól Mózesnek;

ez pedig honnét * legyen, nem tudjuk.
* rész 8, 14.

30. Felele az ember és monda nékik :

Bizony csuda ez, hogy nem tudjátok

honnét legyen, holott az én * szemeimet
megnyitotta. * Luk. 7, 20-23. Ésa. 35, 4. 5.

31. Tudjuk pedig, hogy az Isten a b-
nösöket meg nem * hallgatja : de a ki

az Istent tiszteli, és annak akaratját

cselekeszi, azt hallgatja meg.
* Péld. 15, 29. 28, 9.

32. Öröktl fogva nem hallatott, hogy
valaki vakon született embernek szemeit

megnyitotta volna.

33. Ha Istentl nem volna * ez, semmi
iUyet nem cselekedhetnék.* rész 3, 2. 7, 17.

34. Felelének és mondának néki : Te
mindenestl bnben születtél, és te ta-

nitasz é minket? És kiveték tet * a

Gyülekezetbl. * vers 22.

35. Meghallá Jézus hogy azt kivetették

volna; és mikor megtalálta volna tet,

monda néki : Te hissz é az Istennek

fijában ?

36. Felele az, és monda : Uram, kicso-

da az, hogy hidjek benne ?

37. Monda pedig néki Jézus : Láttad

is * tet, és a ki veled szól, f az az.

* vers 14. f rész 4, 26.

38. És az monda: Hiszek, Uram! És
imádá tet.

39. És monda Jézus: Hogy Ítéletet te-

gyek azért jöttem én e világra, hogy a

kik nem látnak, * lássanak : és a kik

látnak, vakok f legyenek.

*Ésa. 42, 19. 20. f vers 36—38.

40. Meghallák azért ezeket a Farizeu-

sok közzül némellyek, kik vele valának,
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és mondának néki: Nemde mi is vakok
vagyunk * é ? * vers 30.

41. Monda nékik Jézus: Ha vakok
volnátok, nem volna bnötök; de mivel-
hogy ezt mondjátok: Látunk, azért a ti

bnötök megmarad.

10. RÉSZ. .

Krisztus a Farizeusokat béreseknek, magát pedig jó
pásztornak lenni megbizonyitja, melly miatt hasonlás
indul közöttök, és fiozzá köveket kapdosnak és meg

akarják fogni : de kezekbl kimenekedik.

Bizony bizony mondom néktek : A ki

a juhoknak akiokba nem az ajtón me-
gyén bé^ hanem másonnét hág bé, lopó

és tolvaj az.

2. A ki pedig az ajtón megyén bé, a

juhoknak pásztora az.

3. Ennek megnyitja az ajtót az ajtón-

álló, és a juhok annak szavát hallják,

és az juhait neveken * nevezi, és azo-

kat kiviszi. * Luk. 19, 4. 5.

4. És mikor kibocsátja az Ö juhait,

elottök megyén; és a juhok ötet köve-

tik ; mert az 0 szavát esmérik.

5. l^Qgm pásztort pedig nem követnek,

hanem elfutnak attól : mert nem esmé-

rik az idegeneknek szavokat.

6. E példabeszédet mondá nékik Jé-

zus ; azok pedig nem érték micsoda vol-

na, a mit nékik szóla.

7. Jézus azért ismét monda nékik:

Bizony bizony mondom néktek : Én va-

gyok a juhoknak amaz ajtajok.

8. Valakik én elttem jöttek lopók és

tolvajok*; de nem hallgatták, azokat a

juhok * Jer. 23, 2.

9. Én vagyok amaz ajtó, én általam va-

laki bémenénd, megtartatik ; és béme-
gyen s kimegy en, és jó fre találkozik.

10. A lopó nem egyébért jö, hanem
hogy ellopja, megölje, és elveszesse a

juhokat; én azért jöttem hogy életek

legyen, és bövölködjenek.

11. Én vagyok ama jó * pásztor: a

jó pásztor az életét f adja a juhokért.

* Ésa.40, 10. Ezék. 48, 23. f 1 Ján. 3, 16.

12. Abéres pedig, és a ki nem pásztor,

kinek nem tulajdonai a juhok, látván

eljoni a farkast, elhagyja * a juhokat

és elfut ; a farkas pedig elragadozza és

eloszlatja a juhokat. * zak. ii, 17.

13. A béres pedig elfut : mert béres

és nincsen néki gondja a juhokra.

14. Én vagyok ama jó pásztor: és es-

mérem az én juhaimat, és * esmértetem
én is azoktól. * vers 27, 28.

15. A mint esmér engem az Atya, én

is esmérem az Atyát, és az én életemet

adom a juhokért.

16. Más juhaim * is vágynak nékem,
mellyek nem ez akolból valók : azokat

is elkeli hoznom, és az én szómat hall-

gatják. És lészen egy akol, és egy pásztor.
* Ésa. 49, 6. Luk. 2, 30—32. Eféz. 2, 12. 13.

17. Annakokáért szeret engem az Atya

;

mert én az én életemet * letészem, hogy
ismét felvegyen azt. * Ésa. 53. 12.

18. Senki nem veszi el én tlem azt,

hanem én magam, tészemle azt* szabad

akaratom szerint : vagyon hatalmam le-

tenni azt, és vagyon hatalmam viszontag

felvenni azt. E parancsolatot vettem az

én Atyámtól. * Ésa. 53, 10.

19. Hasonlás támada azért ismét a

Zsidók között e beszédekért.

20. Sokan pedig közzlök ezt mond-
ják vala : Ördög vagyon * benne és bo-

londoskodik. Miért hallgatjátok tet?
* rész 5, 18. 7, 20.

21. Némellyek ezt mondják vala: E
beszédek nem ördöngös beszédei : Vál-

jon az ördög megnyithatja é a vakok
szemeit.

22. Ln pedig Jérusálemben egyházi

szenteletnek Innepe, és tél vala.

23. És jár vala Jézus a templomban,
a Salamon tornáczában.

24. Körlvevék azért tet a Zsidók és

mondának néki: Mig tartod kétségben

a mi lelkünket ? ha te vagy ama Krisz-

tus, mond meg nékünk nyilván.

25. Felele nékik Jézus : Megmondot-
tam néktek, és nem hiszitek ; a cseleke-

detek, mellyeket én * cselekeszem az én

Atyámnak nevében, azok bizonyságot

tésznek én rólam. * rósz 5, 36-9, 32. 33.

26. De ti nem hiszitek ; mert nem
vagytok az én juhaim közzül valók, a

mint megmondottam * néktek.
* rész 8, 42. 47.

27. Az én juhaim az én szómat * hall-

gatják, én is esmérem azokat, és enge-

met követnek. * vers 14.

28. És én örök életet adok * nékik, és

soha el nem vesznek, f és senki ki nem
ragadja azokat az én kezembl.

,

* rész 17, 2. 3. f Róm. 8, 34—39. 2 Tim. 2, 19.

29. Az én Atyám, a ki azokat adta

nékem, mindeneknél* nagyobb ; és sen-
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ki azokat ki nem ragadhatja az én

Atyána kezébl. * rész 14,28.

30. Én és az Atya egy * vagyunk.
* rész 17, 22.

31. Kagadozának azért ismét köveket

a Zsidók, hogy megköveznék * Ötet.

* rész 8, 59.

32. Feleié nékik Jézus : Sok drága

dolgokat mutattam néktek az énAtyám-
nak nevében ; azok a dolgok közzül

mellyikért köveztek meg engem ?

33. Felelének néki a Zsidók, mond-
ván : A jó cselekedetért nem kövezünk

meg téged, hanem a káromlásért ; tud-

niilik : mert te ember lévén, * Istenné

tészed magadat. * rész 5, is. Máté 26, 63-65.

34. Felele nékik Jézus : Nemde nem
meg vagyon é irva a ti törvénytekben

;

Én mondám, Istenek * vagytok ?

* Zsolt. 82,6.

35. Hogyha azért azokat mondotta Is-

teneknek, a kiknek Isten szólott, és az

írás meg nem hamisittathatik

;

36. ÉnrólamMt az Atya*megszentelt,

és e világra elbocsátott, azt mondjátok
é ti : Káromlást szólasz, mivelhogy ezt

mondám : Istennek Fija vagyok.
* rész 6, 27.

37. Ha az én Atyám cselekedetit nem
cselekeszem, ne hidjetek nékem,
38. Ha pedig azokat cselekeszem, ha

nékem nem akartok is hinni, hidjetek a

cselekedeteknek, hogy megtudjátok és

hidjétek, hogy az Atya* én bennem va-

gyon : és én benne. ^
* rész 14, 10. 11.

39. Ismét azért akarják vala tet meg-
fogni; de * kiméne az kezekbl.

* rósz 3, 59. Luk. 4, 30.

40. És elméne viszontag a Jordánon
túl, a helyre, * a hol János keresztel

vala elször, és ott marada.* rész i, 28. 3, 23.

41. Sokan mennek vala pedig hozzá,

és ezt mondják vala : Jóllehet János
semmi csudát nem tett ; de valamellye-

ket e fell * mondott, igazak voltak.
* rész 3, 30. 31. 84. Luk. 3,16.

42. És sokan hivének ott benne.

11. RÉSZ.
Krisztus a megholt Lázárt feltámasztja: a Papok ta-

nácskozásokban Kajafás nem tudva jövendi a Krisztus
haláláról.

Beteg vala pedig egy Lázár nevü ember

^

Bethániából, * Máriának és Márthának,

annak nénnyének falujokból való.
* vers 18. rész 21, 1. Luk. 10, 38. 39.
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2. (Mária pedig az vala, ki * megkente
vala az Urat kenettel, és megtörlötte

vala az lábait hajával ; kinek attyafia

Lázár, beteg vala.)

* rész 12, l. 3. Máté 26, 7. Márk 14, 3.

3. Küldének azért Lázárnak nénnyei

Jézushoz, mondván : Uram, imé a * kit

szeretsz, beteg! * vers 5. n. 32. 36.

4. Jézus pedig mikor ezt hallotta vol-

na, monda : E betegség nem halálos,

hanem Isten dicsségére vagyon^ liogy

az által dicsitessék * az Istennek Fija:

* vers 45. rész 10,38.

5. Szereti vala pedig Jézus Márthát,

és annak nénnyét és Lázárt.

6. Mikor meghallotta volna azért, hogy
Lázár beteg, akkor noha két nap mara-
da ott a helyen, a hol vala.

7. De ezután ezt mondá a tanítványok-

nak: Menjünk el Júdeába ismét.

8. Mondának néki a tanítványok: Mes-
ter ! most is meg akarnak vala téged

kövezni*a Zsidók, és ismét oda mégyé?
* rész 8, 59. 10, 31. 39.

9. Felele Jézus : Nemde nem tizenkét

órája vagyon é a napnak? A ki nappal
jár, nem ütközik meg : mert e világnak

világosságát látja.

10. A ki pedig éjjel jár, megütközik

:

mert nincsen annak világossága.

11. Ezeket mondá; és azután monda
nékik : Lázár a mi barátunk * aluszik

;

de elmegyek hogy felköltsem tet.
* Máté 9, 24.

12. Mondának azért az tanítványai

:

Uram ! ha aluszik, meggyógyul.
1 3. Ezt mondotta vala pedig Jézus an-

nak haláláról : de a tanítványok azt ál-

liták, hogy álomnak aluvásáról szólna.

14. Akkor azért monda nékik Jézus
nyilván : Lázár megholt.

15. És örülök azon ti érettetek (hogy
hidjetek) hogy én ott nem voltam. De
menjünk el hozzá.

16. Monda azért Tamás, ki Kettsnek
mondatik, az tanítványtársainak : Men-
jünk el mi is, hogy vele együtt*haljunk
meg. * vers 8.

17. Elméne azért Jézus, és ugy találá

Lázárt, hogy immár négy nap feküdt

volna a koporsóban.

18. (Vala pedig Bethánia Jórusálem
mellett úgymint tizenöt futamatnyi

föld.)

19. És sokan a Zsidók közzül kimen-
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tek vala Márthához és Máriához, hogy

okét vigasztalnák az attyokfia fell.

20. Mártha azért mikor hallotta volna,

hogy Jézus jöne, eleibe méne : Mária

pedig otthon ül vala.

21. Monda azért Mártha Jézusnak:

Uram ! ha itt voltál volna, az én atyám-

fia nem holt volna meg.
22. De most is tudom, hogy valamit

kérsz az Istentl, megadja néked.

23. Monda néki Jézus : Feltámad a te

atyádfia.

24. Monda néki Mártha: Tudom hogy

feltámad a feltámadáskor az * utolsó

napon. * Dán. 12, 2. Jót 19, 25.

25. Monda néki Jézus : Én vagyok a

feltámadás és az élet, a ki én bennem
hiszen,^ * ha meghal is él. * rész 3, le.

26. Es valaki él és hiszen énbennem,
soha meg nem hal. Hiszed é ezt?

27. Monda néki: Igen is Uram! én hi-

szem, hogy te vagy ama * Krisztus az Is-

tennek Fija, ki e világra jövend f vala.

* rész 4, 42. 6, 69. f Mik. 5, 2. Mai. 3, 1.

28. És mikor ezeket mondotta volna,

elméne, és titkon szólitá az nénnyét,

Máriát^ mondván: A Mester jelen va-

gyon, és téged hiv.

29. Az mihelyt ezt hallá, felkele ha-

mar, és hozzá méne.

30. (Még pedig bé nem ment vala Jé-

zus a faluba ; hanem a helyen vala, a

hol Mártha eleibe ment vala.)

31. A Zsidók azért, a kik vele ott-

hon valának, és tet vigasztalják* vala,

mikor látták volna, hogy Mária hamar
felkölt volna, és kiment volna, kimené-
nek utánna, ezt mondván : A kopor-

sóhoz megyén, hogy ott sirjon. * vers 19.

32. Mária azért mikor oda jutott volna,

a hol Jézus vala, látván tet, leborula

az lábainál, mondván néki : Uram, ha
itt voltál volna, nem holt volna meg az

én atyámfia

!

33. Jézus azért mikor látta volna, hogy
Mária sirna, és a Zsidók is, kik vele

együtt jöttek vala, simának, megbuzdula
lelkében, és magában megháborodék.

M, És monda: Hol helyheztettétek

tet? És mondának néki : tiram,jere és

lásd naeg

!

35. És Jézus könnyez * vala. * vors 11.

36. Mondának azért a Zsidók : Imé
melly igen szereti vala tet.

37. Némellyek pedig közzülök mon-

dának: Nem mivélhette volna é ez, ki

a vaknak szemeit * megnyitotta, hogy ez

is meg ne halna ? *ré8z 9, 6. 7.

38. Jézus azért ismét megháborodván
magában, méne a koporsóhoz. Yalape-
dig az köböl vágott koporsó, és követ

tettek vala felül reá.

39. Monda Jézus : Vegyétek fel a kö-

vet. Monda néki Mártha, annak nénnye,

a ki megholt vala : Uram ! immár sza-

gos : mert negyednapi.

40. Monda néki Jézus : Nem megmon-
dám-é néked, hogy ha hisz, * meglátod

az Istennek dicsségét? *vers23.

41. Felvevék azért a követ a helyrl

a hol a megholt helj^heztetett vala

:

Jézus pedig felemelvén * az szemeit,

monda : Atyám, hálákat adok néked,

hogy engem meghallgattál. * Márk 7,34.

42. Én pedig tudtam, hogy te minden-
kor meghallgatsz engemet, de a körül-

álló népért mondám ezt^ hogy hidjék,

hogy én tled bocsáttattam.

43. És mikor ezeket mondotta volna,

kiálta nagy szóval : Lázár jöjj ki!

44. Akkor a ki megholt vala, feltá-

mada, kezei és lábai kötkkel kötözve

lévén, az orczája pedig keszkenvel
bétakartatott vala. És monda nékik

Jézus : Oldozzátok meg tet, és bocsás-

sátok el.

45. Sokan azért a Zsidók közzül, kik

Máriához mentek vala, és látták vala a

mellyeket Jézus cselekedett vala, hívé-

nek benne,

46. Némellyek pedig közzülök elmené-

nek a Farizeusokhoz, és megbeszélék

nékik, a mellyeket Jézus cselekedett

vala,

47. A Papifejedelmek azért és a Fa-

rizeusok egybegyülének, és mondának

:

Mit tegyünk: mert ez ember sok * jele-

ket téSZen. * rész 7, 31. Luk. 22, 2. Csel. 4, 16. 17.

48. Ha e képen hagyjuk tet, mind-

nyájan hisznek néki; és eljnek a Ró-
maiak, és eltörlik mind e mi helyünket,

mind a népet.

49. Egy pedig közzülök * Kajafás,

ki abban az esztendben Fpap vala,

monda nékik : Ti semmit nem tudtok.

50. Meg nem gondoljátok, hogy jobb

nékünk, hogy egy ember meghaljon a

népért, és az egész nép el ne vesszen.

51. Ezt pedig magától nem mondá:
hanem mivelhogy abban az esztendben
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Fpap vala, jövendt monda, hogy Jé-

zus a népért meghalna. *részi8, is. u.

52. Nem csak azért a népért, hanem
hogy az Istennek elszéledett * íijait is

egybegyüjtené. * rósz lo, i6. Ezók. 37, 21-25.

53. Az naptól fogva azért egyenlképen
tanácskoznak vala, hogy megölnék Ötet.

54. Jézus azért többé nem jár vala

nyilván a Zsidók között; hanem elméne

onnét apuszta mellett való tartományba,

a városba, melly mondatik EfraimnaX,

és ott lakék az tanitványival.

55. Közel vala pedig a Zsidóknak Hus-
vétjok, és sokan felmenének Jórusálem-

be abból a tartományból Húsvét *elött,

hogy megtisztulnának.
* 4MÓZ. 9, 6. 3 Mdz. 15, 1-31.

56. Keresik vala azért Jézust, és egy-

mással beszélnek vala a templomban
állván : Mi tetszik úgymond néktek ?

hogy nem jöne-é fel az innepre.

57. A Papifejedelmek pedig és a Fa-
rizeusok megparancsolák vala, hogy ha
valaki tudná hol volna, megmondaná,
hogy Ötet megfognák.

12. EÉSZ.

A Krisr.tus Máriától megkenetik : Jórusáleinbe szamáron
sokaság örveiidezésével bémegyen : szomorkodik : menny-

bl hozzá szózat j.

Jézus azért Húsvét eltt hat nappal mé-
né Bethániába * a hol lakik vala az a

Lázár, aki megholt vala, kit feltámasz-

tott vala a halálból.* rósz ii, is. 44. Máté 26, e.

2. Szerzének azért ott* néki vacsorát,

és Mártha szolgál vala : Lázár pedig egy
vala azok közzül, kik vele együtt le-

ültek vala. * Máté 26, 6. 7.

3. Mária * azért vévén egy font igaz

nárdusból csinált drága kenetet, megke-
né Jézusnak lábait és megtörlé lábait

az ö hajával : a ház pedig megtelék a

kenetnek illatjával * rész 11, 2.

4. Monda azért egy az tanítványai

közzül, Iskáriótes Júdás, Simonnak ^^a,

a ki tet el akarja vala árulni

:

5. Miért nem adták el e kenetet há-
romszáz pénzen, és miért nem adták a

szegényeknek ?

6. Ezt pedig mondá nem hogy néki a

szegényekre gondja volna ; hanem mi-
velhogy lopó vala, és az erszény * nála
vala, és a mit abba adnak vala, azt hor-
dozza vala. * rész 13, 29.

7. Monda azért Jézus : Hagyj békét

néki: az én * temetésemnek idejére tar-

totta Ö ezt. * Márk 14, 8.

8. Mert szegények mindenkor * vágy-
nak veletek ; én pedig nem f mindenkor
vagyok. * 5 Móz. 15, H . Máté 26, 11. t Cael. 1, 9.

9. A Zsidók közzül azért sokan meg-
tudták, hogy Jézus ott volna ; és oda
ménének nem csak Jézusért, hanem
hogy Lázárt is látnák, kit feltámasztott

vala * a halálból. .* rósz 11, 43. 44.

10. Reá tanácskoztak vala pedig a Pa-
pifejedelmek, hogy Lázárt is megölnék;
11. Mert sokan a Zsidók közzül

érette elmennek vala, és hisznek vala

Jézusba.

12. Másodnapon a nagy sokaság, melly

az Innepre jött vala, mikor hallották

volna, hogy Jézus Jérusálembe jne

:

13. Vnek * pálmaágakat, és eleibe

ménének, és kiáltnak vala : f Hosánna

!

Áldott az Izráelnek ama Királya, ki

jött az Úrnak nevében !

* Máté 21, 8. 9. t Zsolt. 118, 26.

14. Találván pedig Jézus egy szamárt,

arra felüle, a mint meg vagyon irva

:

15. Ne félj Sionnak leánya : imé ama
te* Királyod j, ülvén a szamár vemhé-
jének hátán. * zak. 9, 9. Máté 21, 5.

16. Ezeket pedig az ö tanítványai nem
érték elször ; hanem mikor megdics-
íttetett volna Jézus, akkor emiékezének

meg, hogy ezek megirattattak felle,

és hogy ezeket mivelték vele.

17. Bizonyságot tészen vala pedig a

sokaság, melly vele vala, arról, hogy
Lázárt a koporsóból hivta volna ki és

azt feltámasztotta volna a halálból.

18. Azért is méne a sokaság eleibe;

mert hallja vala, hogy ezt a csudát tet-

te volna.

19. A Farizeusok azért mondának ma-
gokban: Látjátok-é, hogy ti semmit
nem használtok ? Imé, mind e világ kö-

veti tet.

20. Valának pedig némellyek Görögök
azok között, a kik szoktak vala felmen-

ni, hogy imádkoznának az Innepen.

21. Ezek azért ménének Filephez, ki

Bethsaidából, Galileának városából való

vala^ és kérék tet, mondván : Uram,
Jézust * akarnánk látni ! * Luk. 19, 3.

22. Elméne Filep és megmondá An-
drásnak, András és Filep együtt meg-
mondák Jézusnak.

23. Jézus pedig felele nékik, mondván:
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Eljött amaz óra, hogy megdicsíttessék

az embernek Fija.

24. Bizony bizony mondom néktek:

Ha a földbe esett gabonamag meg nem
rothadánd, csak maga marad ; ha pedig

megrothadánd, sok gyümölcsöt terem.

25. A ki az ö lelkét szereti, * elveszti

azt ; és a ki az lelkét gylöli e vilá-

gon, az örök életre megtartja azt.

* Máté 10, 39.

26. A ki nékem szolgál, engem kö-

vessen; és a hol én lejéndek, ott lészen

az én szolgám is; és a ki* nékem szol-

gál, megtiszteli azt az Atya.
* rész 17, 24. 1 Thess. 4, 14—17.

27. Most az én lelkem * megháboro-

dott; és mit mondjak? Atyám, tarts

meg engem ez órától! de azért jöttem

ez órára. * Maté 26, 38. 39. Márk 14, 34-36.

28. Atyám dicsítsd meg a te neve-

det. Szózat jöve azért az égbl, ezt

mondván: Megdicsítettelek, * és ismét

megdicsitlek. * Máté 3, 17. le, 2. 5. csei. 2, 24.

29. A sokaság azért^ melly ott áll vala,

és hallotta vala, ezt mondja vala, hogy

mennydörgés ln : némellyek ezt mond-
ják vala : Angyal szóla néki

:

30. Felele Jézus és monda : Nem én

érettem ln e szó, hanem ti
''^^

érettetek.

* rész 11, 42.

31. Most jelen vagyon a világnak kár-

hoztatása: most rekesztetik ki e világ-

nak ama * Fejedelme. * K01.2, 15.

32. És én mikor felemeltetem emlid-

rl, mindeneket én hozzám vonszok.
* rész 3, 14. Zsolt. 110, 3. Ésa. 53, 10—12.

33. (Ezt pedig mondja vala, jelentvén

azt, micsoda halállal halna meg jöven-

dben.)
34. Felele néki a sokaság: Mi hallot-

tuk a törvénybl, hogy a Krisztus

mind örökké * megmarad, mimódon
mondod tehát te, hogy az ember Fijá-

nak fel kell emeltetni ? kicsoda ez az

embernek fija ? * zsoit. 72, n. Ésa. 9, 6. 7.

35. Monda azért nékik Jézus : Még egy

kevés ideig * világosság vagyon veletek;

járjatok mig világosságtok vagyon, hogy

a sötétség titeket el ne foglaljon: mert

a ki setétben jár, nem tudja hová me-
gyén. * rész 1, 1.9. Luk. 13, 32.

36. Mig világosságtok vagyon, hidjetek

a világosságban, * hogy a világosság-

jjak fijai legyetek. Ezeket szólá Jézus

;

és mikor elment volna, elrejté magát
tlÖk. * rész 1, 12.

37. Mikorpedig ennyi jeleket tett volna

elttök, nem hisznek vala * benne.
* rész 1, 11.

38. Hogy az Esaiás Prófétának beszé-

de bételnék, a mellyet mondott: Uram!
kicsoda hitt a mi * beszédünknek, és az

Úrnak karja kinek jelent meg? *É8a. 53, 1.

39. Annokokáért nem hihetnek vala

:

mert ismét ezt mondotta Ésaiás

:

40. Megvakitá * az szemeiket, és

megkeményít az sziveket, hogy ne
lássanak szemeikkel, ne értsenek szi-

vekkel, és megtérjenek, és meggyó-
gyítsam ket. * Máté 13, 14. 15.

41 . Ezeket mondá Ésaiás mikor látá az

dicsségét, és szóla felle.

42. Mindazáltal a Femberek közzül

is sokan hivének benne, de a Farizeu-

soktól való féltekben* nem vallják vala,

hogy a Gyülekezetbl ki ne vettetnének.
* rész 9, 22.

43. Mert inkább szerették az emberek
dicsségét, * hogy nem az Isten dics-
ségét. * rész 5, 44.

44. Jézus pedig kiálta és monda : A
ki hiszen én bennem, nem én bennem
hiszen, hanem abban, a ki engemet el-

bocsátott.

45. És a ki engemet lát, * azt látja, a

ki engemet elbocsátott. * rész 14, 9. 10,

46. Én világosságul * jöttem e világra,

hogy senki ne maradjon a sötétségben

a ki én bennem hiszen. * rész 1, 4. 9.

47. És a ki hallándja az én beszéde-

met, és nem hiszen, ennem kárhoztatom

azt: mert nem jöttem hogy * hárhoz-

tassam e világot, hanem hogy megtart-

sam e világot. * rész 3, 17.

48. A ki megvet engemet, és nem vészi

az én * beszédimet, vagyon ki kárhoztas-

sa azt: a beszéd, mellyet én szóltam:

az Ítéli meg azt amaz utolsó napon ;

* rész 3, 18. 15, 22. Márk 16, 16.

49. Mert én magamtól nem szóltam,

hanem aki elbocsátott engem, az Atya
megparancsolta * nékem mit szoljak,

és mit mondjak. *ré8z5, 19. 15,10.

50. És tudom, hogy az parancsolatja

örök élet. A mellyeket azért én szólok,

a mint az Atya mondta nékem, ugy

szólom.
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13. RÉSZ.

Krisztus tanítványinak lábaikat mossa : áruidját kimu-
tatja: Inti tanitványit attyafiui szeretetre: Péternek

a megtagadásban való esetét megjövendöli.

A Húsvétnak pedig innepe * eltt tud-

ván Jézus, hogy amaz órája f eljött

volna hogy e világból az Atyához men-
ne, mivelhogy szerette volna az övéit,

a kik e világon valának, mind végig

szerette azokat.
* 4 Móz. 9, 2. 3. i Luk. 18, 31—34.

2. És a vacsora után, * (mikor immár
az ördög Júdás Iskáriótesnek, Simon

fijának szivébe béötlött volna, hogy el-

árulná Ötet.) * Luk. 22, 11-15.

3. Tudván azt Jézus^ hogy az Atya

mindeneket * néki hatalmába adott vol-

na, és hogy az Istentl jött volna, és

az Istenhez menne. * Máté ii, 27

4. Felkele a vacsora után, és letevé az

felsruháját ; és egy kendt vévén, kö-

rülköté magát.

5. Azután vizet tölte a medenczébe, és

kezdé mosni a tanítványoknak lábaikat

és megtörleni a kendvel, mellyel ma-
gát körülkötötte vala.

6. Méne azért Simon Péterhez, ki

monda néki: Uram! te mosod-é meg
az én lábaimat?

7. Feleié Jézus és monda néki : a mit

én cselekeszem, most te azt nem tudod,

ezután pedig megtudod.

8. Monda néki Péter: Az én lábaimat

soha meg nem mosod ! Felele néki Jé-

zus : Ha meg nem moslak téged, nem
lészen néked hozzám semmi közöd.

9. Monda néki Simon Péter : Uram,
nem csak* lábaimat, hanem még kezei-

met és fejemet is ! * zsoit. 51, 3. 4.

10. Monda néki Jézus : A ki megfe-

redett, nem szükség, jhanem csak hogy

lábait mossa meg; mert mindenestl
tiszta ; ti is tiszták * vagytok, de nem
mindnyájan. * rész 15, 3.

11. Mert tudja vala azt, a ki*tet el-

árulná ; azért monda : Nem vagytok

mindnyájan tiszták. * vers 2. Máté 24, 21—25,

12. Minekutánna azért megmosta vol-

na azoknak lábaikat, és az felsruhá-

ját magára vette volna, ismét leüle és

monda nékik : Értitek- é mit mivelék

veletek ?

13. Ti engemet igy hivtok: * Mester

és t Uram ! és igazán mondjátok ; mert
az vagyok : * Máté 23, S— 10, t 1 Kor. S, 6.
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14. Annakokáért ha én * megmostam
a ti lábaitokat, Úr és Mester lévén, nék-

tek is meg kell mosnotok egymás lábait

;

* Luk. 22, 27.

15. Mert példát* adtam néktek, hogy
a mint én cselekedtem veletek, azonké-

pen cselekedjetek ti is.

16. Bizony bizony mondom néktek : A
szolga nem * nagyobb az Uránál, sem
a követ nem nagyobb annál a ki azt

elkÜldötte. * Máté 10, 24. rész 15, 20.

17. Ha ezeket tudjátok, boldogok lész-

tek, ha * cselekeszitek azokat. * Máté 7, 21.

18. Nem mindenitekrl szólok; én tu-

dom kiket választottam; de szükség

hogy bételjék az írás : A ki én velem
kenyeret * ett, az sarkát felemelte el-

lenem. * Zsolt, 41, 10.

19. Immár most megmondom néktek,

minekeltte meglenne, hogy mikor meg-
lészen, hidjétek, hogy én vagyok a Mes-
siás.

20. Bizony bizony mondom néktek

:

Mikor valakit elküldök, valaki azt bé-

fogadja, * engem fogad bé : a ki pedig

engem béfogad, azt fogadja bé : a ki

engem elküldött. *Máté 10,40. Luk. 9,48.

21. Mikor ezeket mondotta volna Jé-

zus, megbáborodék lelkében és bizony-

ságot tn, és monda : Bizony bizony

mondom néktek, hogy egy ti*közzüle-

tek engem elárul. * Máté 26, 21. 25.

22. A tanítványok azért néznek vala

egymásra, kételkedvén kirl szólna.

23. Vala pedig egy az tanitványai

közzül, ki a Jézus kebelében * nyugo-
szik vala, az a kit Jézus szeret vala. .

* rész 21, 20—24.

24. Inte azért ennek Simon Vétevhogy

megkérdené, ki volna az a kirl szólna ?

25. Az pedig a Jézus mejjére hajolván

monda néki : Uram ? kicsoda az f

26. Felele Jézus : Az^ a kinek én a

mártott falatot adom. És mikor bém ár-

totta volna a falatot, adá Iskáriótes

Júdásnák a Simon /yanak.
27. És a falat hévétele után akkor

béméne a Sátán Júdásba. Monda azért

Jézus néki : A mit akarsz cselekedni,

hamar cselekedjed.

28. Ezt pedig a leültek közzül senki

nem érté, miért mondotta volna néki

;

29. Mert némellyek azt állítják vala,

mivelhogy az * erszény Júdásnál vala,

hogy Jézus ezt mondotta volna néki

;
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Vedd meg azokat, a mellyek nékünk
szükségesek az Inoepre

;
vagy, hogy a

szegényeknek valamit adna. * rész 12, e.

30. Az annakokáért a falatot mineku-
tánn a elvette volna, azonnal kiméne:
vala pedig éjszaka.

31. Mikor azért kiment volna, monda
Jézus: most dicsíttetett meg* az em-
bernek Fija, az Isten is megdicsíttetett

benne. * rész 12, 23.

32. Hogyha az Isten megdicsíttetett

benne, az Isten is megdicsíti tet *

magában ; és ezennel megdicsíti tet.
* rész 17,1.

33. Fiaim, még egy kevés ideig * ve-

letek vagyok. Kerestek engemet, de a

miképen a Zsidóknak mondám : A ho-

vá én megyek, f ti oda nem jöhettek
;

azonképpen mondom most néktek is.

* rész 19, 18. 30. Luk. 23, 43. 46. f rész 7, 34.

34. Új * parancsolatot adok üéktek.

hogy egj^mást f szeressétek : a mint én

szerettelek titeket, iigy szeressétek tils

egymást.
* 3 Méz. 19, 18. Gal. 6, 2. f 1 Ján. 2, 5. 8—10.

35. Errl esmérik meg mindenek, hogy
én tanitványim vagytok, ha egymást
szereténditek.

36. Monda néki Simon Péter : Uram !

hová mégy ? Felele néki Jézus : A ho-

vá én megyek, most én utánnam nem
jöhetsz, azután pedig utánnam * jössz.

rész 2], 18. 19.

37. Monda néki Péter : Uram ! miért

nem mehetek most utánnad ? az én lel-

kemet éretted adom

!

38. Felele néki Jézus : A te lelkedet

aíod én érettem ? Bizony bizony mon-
dom néked, nem szól addig a * kakas,

mígnem háromszor engemet megta-

gadsz. * Márk 14, 30. 68-71.

14. RÉSZ.

Krisztus vigasztalja tanitványit ; az Istenségét és ha-
lálának hasznát megmondván : Vigasztald Szent Lelket
Ígérvén, ennek tisztit megmondja ; és az hékességét

Ígéri.

Ne háborodjék meg a ti szivetek, hisz-

tek ez* Istenben, hidjetek én bennem is.

* rész 12, 44.

2. Az én Atyámnak házában * sok haj-

lékok vágynak : mert ha külömben vol-

na^ megmondottam volna néktek. Elme-

gyek, hogy megkészítsem néktek a helyet.
* 2 Kor. 5, 1.

3. És mikor elmenéndek, és elkészi-

tendem néktek a helyet : ismét eljövök

és felveszlek titeket * én magamhoz,
hogy a hol én vagyok, ti is ott legyetek.

* rész 12, 26. 1 Thess. 4, 14—17.

4. A hová pedig én megyek tudjátok

;

az utat is tudjátok.

5. Monda néki Tamás: Uram! nem
tudjuk hová mégy ! mimódon tudhatjuk

azért az utat ?

6. Monda néki Jézus : Én vagyok az

ut, az igazság, és az élet ; senki nem
mehet az Atyához, hanem* én általam.

* Csel. 14, 12. Zsid, 10, 19. 20.

7. Ha engemet esmérnétek, az én Atyá- .

mat is esmérnétek, és immár most es- 1
méritek tet, és láttátok tet.

8. Monda néki Filep : Uram, mutasd
meg nékünk az Atyát, és elég nékünk

!

9. Monda néki Jézus : Ennyi idtl
fogva vagyok veletek, még is nem es-

mértek- é engemet? Filep, a ki engemet
lát, látja az Atyát; mimódon mondod
azért te: Mutasd meg nékünk az Atyát.

10. Nem hiszed-é, hogy én az Atyá-

ban, és az Atya én bennem vagyon ? E
beszédeket, a mellyeket én szólok nék-

tek, nem magamtól szólom ; hanem az .

Atya, a ki én bennem marad, csele-,

keszi e cselekedeteket.
J

11. Hidjetek nékem, hogy én az Atyá-
'

ban, * és az Atya én bennem vagyon^ ha;

nem hisztek, a f cselekedetekért hidje-^

tek nékem. * rész lO, 38. t rész 7, 3?,j

12. Bizony bizony mondom néktek :-

A ki én bennem hiszen, a minémü cse-^

lekedeteket* én cselekeszem, az is ollya-^

nokat cselekeszik; és nagyobbakat!^
cselekeszik azoknál: mert én az én

Atyámhoz megyek.
* Csel. 3, 6. 9. 5, 10. 12. 19, 11. 12.

13. És valamit kéréndetek az én ne-

vemben, azt megcselekeszem, * hogy di-

csíttessék az Atya a Fiúban.
* rész 15, 7. 16, 23.

14. Valamit kéréndetek az én nevem-

ben, én megszerzem.

15. Ha engemet szerettek, az én pa-

rancsolatimat * megtartsátok.* iJán.2,4.5.

16. Én pedig kérem az Atyát, és más
vigasztalót ád néktek, hogy veletek ma-
radjon mind örökké.

17. Tudniillik az igazságnak Lelkét^ ,

mellyet e világ bé nem vehet : mert

nem látja tet, és nem esméri tet: ti
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pedig esméritek tet : mert bennetek la-

kik és bennetek marad.

18. Nem hagylak titeket árváúl; meg-

térek hozzátok. * rész 20, 17-30.

19. Még eg3^ kevés id vagyon, és e

világ nem lát engemet többé ; ti pedig

megláttok engem : mert én élek, ti is

éltek.

20. Azon a napon megtudjátok ti, hogy

én az én Atyámban * vagyok, és ti én

bennem, én is ti bennetek.
* rész 17, 2. 21. 22. 20, 28.

21. A ki az én parancsolatimat tudja

és megtartja azokat, az a ki szeret en-

gemet, az én Atyám is szereti azt, én

is szeretem azt, és magamat megjelen-

tem annak.

22. Monda néki Júdás, nem amaz Is-

káriótes : Uram ! mi dolog hogy maga-

dat nékünk jelented meg, és nem e vi-

lágnak ?

23. Felele Jézus, és monda néki: A
ki engemet szeret, az én beszédemet

megtartja, az én Atyám is szereti azt,

és ahoz megyünk, és annál maradunk.

24. A ki nem szeret engemet, az én

beszédemet nem tartja meg; és a be-

széd, a melyet hallotok, nem enyim,

hanem azé a ki engemet elbocsátott, az

Atyáé.

25. Ezeket mondottam néktek veletek

létemben.

26. Ama vigasztaló Szent Lélek pedig,

kit az Atya az én nevemben * elbocsát,

az megtanít titeket mindenekre, és

eszetekbe juttatja mind azokat, a mely-

lyeket mondottam néktek. *rész 15,26. 16,7.

27. Békességet hagyok néktek, amaz
én * békességemet adom néktek : nem
ugy adom én néktek mint e világ adja.

Ne háborodjék meg a ti szivetek ésfne
féljen. *Ésa. 54, 13. Filipp. 4, 7.t rész 16, 33.

28. Hallátok hogy én * megmondám
néktek : Elmegyek és megtérek hozzá-

tok. Ha engemet szeretnétek, örülnétek

mikor azt mondám : Elmegyek az Atyá-

hoz : mert az Atya nagyobb én nálam-
nál. * rész 19, 30. 20, 19-29.

29. Most is megmondám néktek mi-
nekeltte meglenne, hogy mikor meglé-
lészen,* hidjetek. * resz 19, 30.

30. Nem szólok ezután sokat veletek:

mert eljött e világ * Fejedelme: de én

ellenem semmi hatalma nincsen.

* Luk. 22, 52. 53.
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31. De hogy megtudja e világ, hogy
én az Atyát szeretem, és hogy a mint

nékem az Atya parancsolta, a képen cse-

lekeszem
;

keljetek fel, menjünk el in-

nét. * í"!!. 2, 6. 9. Zsolt. 40, 8-10.

15. RÉSZ.

A szölütcínek és szölovesszknek hasonlatossága: Krisz-
tus int a hiv szeretetre ; és a nyomorúságokban való tü-

, résre az ön maga példájával indit.

En vagyok amaz igaz szlt, és az én

Atyám szlben való munkás.

2. Minden szlvesszt, valamely én

bennem gyümölcsöt nem terem, * ki-

metsz, és mindent valamely gyümölcsöt

terem, megtisztít, hogy több gyümöl-
csöt teremjen. * Máté 3, s. 10.

8. Immár ti tiszták*vagytok a beszéd-

ért, melyet szóltam néktek. * rész 13, 10.

4. Maradjatok én bennem, és én is ti

bennetek
;
miképen a szlvessz nem

teremhet gyümölcsöt magától, hanemha
a szltkében maradánd ; a képen ti

is nem teremhettek^ hanem ha én ben-

nem maradtok.

5. Én vagyok a szlt, ti szlvesz-
szk ; az a ki én bennem marad, és a

kiben én maradok^ ez terem sok gyü-
mölcsöt: mert nálam nélkül semmit
nem cselekedhettek.

6. Ha valaki én bennem nem marad,

a szolon kivül vettetik, és megszárad

mint a szlvessz, és egybegyjtetvén

azok a szlvesszk^ a tzre * vettetnek

és megégnek. * Máté 3, 12.

7. Ha én bennem maradtok, és az én

beszédim is ti bennetek maradnak : va-

lamit akartok, kérjétek, és * megadatik

néktek. * 1 J^n. 3, 22.

8. Ebben dicsíttetik az én Atj^ám, ha

sok gyümölcsöt teremtek ; és úgy lész-

tek én tanitványim.

9. A mint szeretett engemet az Atya,

én is úgy szerettelek titeket, maradjatok

meg abban az én szeretetemben.

10. Ha az én parancsolatimat megtar-

tándjátok, az én szeretetemben maradtok

meg, miképen én is az én Atyámnak
parancsolatit megtartottam, és maradok

az szerelmében.

11. Ezeket szóltam néktek, hogy amaz

én örömem ti bennetek maradjon, és a

ti örömetek bételjék.

12. Ez az én parancsolatom, hogy*sze-

ressétek egymást, mint én f szerettelek

titeket. * 1 Ján. 3, 11 . 16. t Efóz. 5, 2.

I
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13. Nincsen senkiben nagyobb szeretet

annál, mintha valaki az életét * adja

az barátiért. * Róm. s, s.

14. Ti én barátina lésztek, ha azokat

cselekedénditek, melyeket én parancso-

lok néktek.

15. Nem mondalak többé titeket szol-

gáknak : mert a szolga nem tudja mit

mivel az Ura; titeket pedig mondalak
barátimnak : mert mindeneket, a mely-

lyeket hallottam az én Atyámtól, meg-
jelentettem néktek.

16. Nem ti választottatok engem,hanem
én választottalak titeket, és rendeltelek

titeket, hogy elmenvén * gyümölcsöt

teremjetek, és a ti gyümölcsötök meg-
maradjon : hogy valamit kéréndétek az

Atyától az én nevemben, megadja nék-

tek. * Máté 28, 19.

17. Ezeket parancsolom néktek, hogy

ti egymást szeressétek.

18. Ha e világ titeket gylöl, tudjátok

hogy engemet gylölt * elébb ti nála-

toknál. * Máté 2, 13. 16. 12, 24.

19. Ha e világból valók volnátok, e

világ a mi övé szeretné azt, de mivel-

hogy nem e világból valók vagytok, ha-

nem én választottalak titeket e világ

közzül, azért gylöl titeket e világ.

20. Emlékezzetek meg ama beszédrl,

melyet én mondottam néktek : A szol-

ga * nem nagyobb az Uránál. Ha en-

gemet háborgattak, titeket is háborgat-

nak ; ha az én beszédemet megtartották,

e tiéteket is megtartják.
* Máté 10, 24. Luk. 6, 40.Ján. 13, 16.

21. De mind ezeket mivelik ti veletek

az én * nevemért, mert nem esmérik

azt, a ki engemet elbocsátott.* Máté 24, 9.

22. Ha én nem jöttem volna és nem
szóltam volna nékik, nem volna* bnök;
de nincsen most mivel menteniek az

bnöket. * l^^. 12, 47. 48.

23. A ki engemet gylöl, az gylöli

az én Atyámat is.

24. Ha oly cselekedeteket nem csele-

kedtem volna öközöttök, melyeket senki

nera * cselekedett, nem volna biínök:

de most látták, és gylöltek, mind en-

gem, mind az én Atyámat, * rész 9, 32. 33.

25. De szükség hogy bételjék a mon-
dás, mely az törvényekben megíra-

tott: Gylöltek engem ok* nélkül.

* Zsolt. 35, 19. 69, 5.

26. Mikor pedig eljövénd ama * Vi-

gasztaló , kit én bocsátok néktek sJ^

Atyától, az igazságnak Lelke, ki az Atyá-

tól származik, az bizonyságot tészen én

rólam. * rész 14, 26.

27. De ti is bizonyságot* tésztek: mert

eleitl fogva én velem vagytok.
* Csel. 5, 30—32.

16. RÉSZ.
Krisztus a keresztrl jövendöl az ö tanítványinak, nékik
Vigasztalót ígérvén, kinek tisztit megmondja : az övéinek
nyomoruságokat hasonlítja a gyermekszül asszonynak

fájdalmihoz.

Ezeket szóltam néktek, hogy meg ne

botránkozzatok.

2. A gyülekezetekbl kivetnek titeket:

st elj az id, mikor valaki titeket

megölénd, állitja hogy isteni * tiszteletet

cselekeszik. * Luk. e, 22. csei. 22, 19. 20. 22.

3. És ezeket cselekeszik veletek : mert

nem esmérték sem az Atyát sem enge-

met.

4. De ezeket szólottam néktek, hogy

mikor eljövénd az id, megemlékezzetek

róla, hogy én ezeket megmondottam
néktek: Ezeket pedig eleitl fogva nem
mondottam néktek: mert veletek valék.

5. Most pedig elmegyek ahoz, a ki

engem elbocsátott, és senki közzül etek

nem kérd meg engemet, mondván:
Hová mégy ?

6. Hanem mivelhogy ezeket mondám
néktek, a szomorúság elfoglalta szive-

teket.

7. De én igazságot szólok néktek: Jobb

néktek, hogy elmenjek: mert ha el nem
menéndek, ama Vigasztaló * nera j ti

hozzátok ; de ha elmenéndek, elküldöm

azt ti hozzátok. * csei. 2, 1. 4.

8. És mikor az eljövénd, megfeddi é

világot a * bnrl, az igazságról és az

Ítéletrl. * Csel. 2, 14. 36. 37. 41.

9. A bnrl megfeddi, mivelhogy nem
hisznek én bennem.

10. Az igazságról : mert én az Atyához

megyek,és többé nem láttok engemet.

11. Az Ítéletrl pedig, mivelhogy a,

világnak Fejedelme megítéltetett.
|

12. Még sok dolgok vágynak, melye-

ket néktek kellene mondanom, de most

el nem hordozhatjátok.

13. Mikor pedig elj amaz, az igazság-

nak * Lelke, minden igazságra vezérel

titeket. Mert nem szól magától, ha-

nem a melyeket hallánd, azokat szólja

:

és a melyek következendk, azokat je-

lenti meg néktek. * rész 14, 26. csei.2, 4. 11.
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14. Az engemet dicsíteni fog : mert

az enyimböl vészi, a mit néktek jelent.

15. Mindenek, valamelyek az *Atyáéi,

enyimek ; azért mondám hogy az enyim-

böl vészi, a mit néktek megjelent.
* rész 17, 10.

16. Egy kevés ideig nem láttok enge-

met; és ismét egy kevés id * múlva

megláttok engemet; mert én az f Atyá-
hoz megyek. 18,31-33. t Luk. 23, 46.

17. Mondának azért némelyek az ta-

nítványai közzül egymásnak: Micsoda ez,

a mit nékünk mond : Egy kevés ideig

nem láttok engemet, és ismét egy kevés

id mulva megláttok engemet: mert én

az Atyához megyek

:

18. Mondának vala azért: Micsoda a

mit mond : Egy kevés ideig f Nem tud-

juk mit mond.

19. Megérté azért Jézus, hogy azok

meg akarnák tet kérdeni, és monda
nékik : Errl tudakoztok- é ti köztetek,

hogy én mondám : Egy kevés ideig nem
láttok engemet : és ismét egy kevés id
mulva megláttok engemet.

20. Bizony bizony mondom néktek:

Sirtok ti és jajgattok, e világ pedig-

örül; ti pedig szomorkodtok, de a ti ke-

serségtek * örömre fordul. * vers 22.

21. Az asszonynak, mikor szül, fáj-

dalma vagyon : mert eljött az órája

;

de mikor szüli az gyermekét, azután

nem emlékezik meg a fájdalomról:

mert örül, hogy ember született e vi-

lágra.

22. Néktek is azért most keserségtek
vagyon ; de ismét meglátlak titeket, és

örülni * fog a ti szivetek, és a ti örö-

meteket senki el nem vészi tletek.

*Luk. 24, 40. 41. Ésa. 35, 10.

23. És azon a napon nem kérdetek

meg engemet semmirl. Bizony bizony

mondom néktek: Valamit kéréndetek
az Atyától az én nevemben, * megadja
néktek. * rész 15.7.

24. Ez ideig semmit nem kértetek az

én nevemben
;
kérjetek és elvészitek,

hogy a ti örömetek teljes legyen.

25. Ezeket mondottom néktek példa-

beszédek által, de elj az id, mikor
nem szólok többé példabeszédek által,

hanem nyilván szólok néktek az én
Atyám fell.

26. Azon a napon az én nevemben
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kértek ; és nem mondom néktek, hogy
én kérem az Atyát ti érettetek:

27. Mert az Atya szeret titeket; mert
ti is szerettetek engemet, és hittétek,

hogy én az Istentl "jöttem ki.* rész 17, s.

28. Kijöttem az Atyától, és jöttem e

világra ; ismét elhagyom e világot, és

elmegyek az Atyához.

29. Mondának néki az tanítványai

:

Imé most nyilván szólasz, és semmi pél-

dabeszédet nem mondasz.

30. Most tudjuk, hogy te* mindeneket

tudsz, és nem szükség néked, hogy va-

laki tégedet megkérdjen : errl hisszük

hogy te az Istentl jöttél ki. * rész 21, 7.

31. Felele nékik Jézus : Most hiszitek

é azt?

32. Imé elj az id, és immár eljött,

melyben eloszoltok kiki az övéihez, és

engemet egyedüFhagytok ; de nem va-

gyok egyedül : mert az Atya velem va-

gyon. * Márk 14, 27-50. Jan. 8, 16.

33. Ezeket szóltam néktek, hogy én

bennem békességtek legyen ; e világon

nyomorúságtok* lészen, de bízzatok; én

meggyztem e világot.

* Máté 10, 17. 18. Csel. 14, 19. 22.

17. EÉSZ.

A Krisztusnak az ö Atyához halála eltt való könyörgése.

Ezeket szólá Jézus, és felemelé szemeit

az égbe és monda: Atyám! eljött amaz
óra*: dicsítsd meg a te Fiadat, hogy a

te Fiad is dicsítsen tégedet.
* rész 12, 23. Luk. 18, 31-34.

2. Miképen adtál néki* hatalmat min-
den testen, hogy valakiket néki adtál,

adjon azoknak örök életet. * Máté 28, is.

3. Ez pedig az örök élet, hogy tégedet

egyedül esmérjenek lenni igaz Istennek,

és a kit elbocsátottál a * Jézus Krisz-

tust. * 1 Ján. 5, 20.

4. Én dicsitettelek tégedet e földön

:

elvégeztem a dolgot, * melyet reám bíz-

tál volt, hogy elvégezzem.
*Ésa. 61, 1-3. Márk 1, 38.

5. Most annakokáért dicsits meg en-

gemet Atyám, te magadnál, azzal a di-

csséggel, mely dicsségem volt te ná-

lad minekeltte e világ * lenne !

* rész 1, 1. 2. Filipp. 2,6-8.

6. Megjelentettem ate nevedet az em-
bereknek, a kiket adtál nékem e világ

közzül ! tiéid valának, és nékem adtad

azokat; és a te beszédedet megtartották.

I*
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7. Most tudták meg, liogy mindenek,

a melyeket nékem adtál, te tled vágy-

nak ;

8. Mert a mely beszédeket reám bíz-

tál, nékik adtam : és ök elvették, és bi-

zonnyal megtudták, hogy én* tled jöt-

tem ki, és elhitték hogy én tled bocsát-

tattam. * rész 10, 27. 30.

9. Én érettek könyörgök; nem e vi-

lágért könyörgök, hanem azokért, a ki-

ket nékem adtál : mert tiéid.

10. És nékem mindenim tiéid, és a

tiéid * enyimek ; és én megdicsítettem

bennek. *rész le, 15.

11. És nem vagyok többé e világon,

de ezek a világon vágynak, és én hoz-

zád megyek, szent Atyám ! tartsd meg
a te neved által azokat, a kiket adtál

nékem, hogy eggyek legyenek mint

mi. * rész 10, 30.

12. Mikor vélek volnék e világon,

én megtartom vala ket a te nevedben.

A kiket nékem adtál én megriztem, és

egy is azok közzül el nem * veszett, ha-

nem a veszedelemnek ama fija, f hogy

az tt írás betelnék.

* rész 18, 8. 9.t Luk. 22, 3-6. 47. 48. ff Zsolt. 40, 10.

13. Most pedig te hozzád megyek, és

ezeket szólom e világon, hogy az én

örömem teljes legyen nálok.

14. Én a te beszédedet nékik adtam,

és e világ ket gylölte : mert nem e

világból valók, miképen hogy én is nem
e világból való vagyok.

15. Nem kérlek azon, hogy e világból

kivegyed ket, hanem hogy megrizd
ket a * gonosztól. * 2 Thess. 3, 3.

16- Nem e világból valók, miképen én

is nem e világból való vagyok.

17. Szenteld meg ket a te igazságod-

dal ; a te beszéded igazság.

18. Miképen engemet elküldöttél e vi-

lágra, azonképpen én is elküldöttem ket
e * világra. * Máté 28,18-20.

19. És én érettek * szentelem meg ma-
gamat, hogy k is szenteltettek legye-

nek valóban.

20. Nem csak érettek könyörgök pe-

dig, hanem azokért is, kik az beszédek

által hiendk lesznek én bennem.
* Zsid. 9, 14.

21. Hogy mindnyájan eggyek legye-

nek, miképen te Atyám én bennem * és

én te benned, hogy k is mi f bennünk

eggyek legyenek
; hogy elhidje e világ,

hogy én te tled bocsáttattam.
* rész 10, 38. f 1 Ján. 1, 3.

22. És én a dicsséget, melyet adtál

nékem, nékik adtam, hogy eggyek le-

gyenek, miképen mi egy * vagyunk.
* rész 10, 30.

23. Én ö bennek, és te én bennem,
hogy legyenek tökéletesek mind egye-

tembe, és hogy megtudja e világ, hogy
én tled bocsáttattam, és hogy te ket
szereted, miképen engemet szerettél.

24. Atyám ! a kiket nékem adtál, aka-

rom, hogy a hol én vagyok, azok is én

velem * legyenek
;
hogy lássák amaz én

dicsségemet, melyet nékem adtál: mert
szerettél engemet e világ fundamento-
mának felvettetése eltt.

* rész 12, 26. 1 Thess. 4, 17.

25. Igaz Atyám ; e világ téged * nem
esmért; én pedig esmértelek téged, ezek

is tudják, hogy én tled bocsáttattam.

* rész 15, 21.

26. Es a te nevedet megjelentettem,

nékik, és megjelentem, hogy a te sze-

relmed, a mellyel engemet szerettél,

legyen * bennek, és én is bennek.
* rész 15, 6. Csel. 4, 33.

|

18. RÉSZ.
A Krisztus a kertben megfogatik : Kajafáshoz vitetvén

Pétertl megtagadtatik, és a Pilátus kezébe adatik.

Ezeket mikor mondotta volna Jézus, ki-

méne * az tanitványival a Kedron pa-

takán túl, hol egy kert vala, melybe bé~

méne és az tanítványai. * Máté 26, 36.

2. Tudja vala pedig azt a helyet Jú- i

dás is, ki tet elárulja vala: mert gya-

korta oda gyül vala Jézus az tanitvá-

nyival.

3. Júdás * azért mikor sereget vett

volna maga melléj és a Papifejedelmek-

tl és Farizeusoktól szolgákat, méne
oda lámpásokkal és fáklyákkal, és fegy-

verekkel. * Máté 26, 47.

4. Jézus azért tudván mind azokat, a

melyek reá következnek vala, elállván,

monda nékik : Kit kerestek ?

5. Felelének néki: A Názáretbeli Jé-

zust. Monda nékik Jézus : Én vagyok

az. Áll vala pedig vélek Júdás is, ki

tet elárulja * vala. *Máté 26,48.

6. Mihelyt azért ezt mondá nékik : Én
|

vagyok az ; hátra állának és leesének a
|

földre.
1

7. Másodszor is azért megkérdé ket:
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Kit kerestek? És azok mondának: A
Názáretbeli Jézust.

8. Felele Jézus : Mondám néktek, hogy
én vagyok az. Azért ha engem kerestek,

ezeket bocsássátok el.

9. Hogy bételnék az beszéde, melyet

mondott vala: Azok közzl, a kiket né-

kem adtál, egyet is * el nem vesztettem.
* rész 17, 12.

10. Simon Péter * pedig, kinek vala

szablyája, kivoná azt, és a Fpapnak
szolgáját megcsapdosá, és elvágá annak

jobbfülét. Annak a szolgának pedig neve

vala Málkus . * Luk. 22, 50.

11. Monda azért Jézus Péternek : Tedd
hüvelyébe a te szablyádat

;
avagy nem

kell-é meginnom a pohárt, melyet az

Atya adott nékem ?

12. A sereg azért és a Hadnagy, és a

Zsidóknak szolgáik megfogák Jézust, és

megkötözék tet.

13. És vivék elször Annáshoz, (mert

vala a Kajafásnak ipa, ki abban az esz-

tendben Fpap vala), és Annás küldé

tet kötözve Kajafáshoz a Fpaphoz.

14. Kajafás pedig az vala, a ki azt adta

vala a Zsidóknak tanácsúi, hogy jobb

volna egy embernek meghalni a * köz-

ségért. * rész 11, 50.

15. Követi vala pedig Jézust Simon
Péter, * és más tanítvány, az a tanít-

vány pedig esméretiben vala a Fpap-
nak, és együtt Jézussal béméne a F-
papnak házába. *Máté26,58.

16. Péter pedig áll vala kivülaz ajtó-

nál. Kiméne azért ama másik tanítvány,

a ki a Fpapnak esméretiben vala, és

szóla az ajtó rz leánynak, és * bévivé

Pétert. * Márk 14, 66.

17. Szóla azért Péternek az ajtó rz
leány : Nemde te is ez ember tanítvá-

nyai közzül való vagy-é ? Monda

:

Nem vagyok.

18. Állanak vala pedig ott a szolgák

és a poroszlók, kik szenet raktak vala :

mert hideg vala, és melegítik vala ma-
gokat ; Péter is pedig ott áll vala vélek,

és melegíti vala magát.

19. A Fpap azért megkérdi Jézust az

tanítványai fell, és az tudománya
fell.

20. Felele néki Jézus : Én nyilván szól-

tam e világnak ; és mindenkor tanítot-

tam a zsinagógában és a templomban,

a hová gylnek mindenfell a Zsidók,

és titkon semmit nem szóltam.

21. Mit kérdesz engemet? kérd meg
azokat, a kik hallották a mit nékik szól-

tam: ímé, ezek tudják mit szóltam én?
22. Ezeket pedig mikor mondotta

volna, egy a szolgák közzül, a ki ott áll

vala. Jézust arczul csapá, mondván :

Úgy felelsz-é a Fpapnak?
23. Felele néki Jézus: Ha gonoszul

szóltam, tégy tudományt a gonoszról

:

ha jól szóltam, miért versz engemet?

24. Küldötte vala azért tet * Annás
Kajafáshoz a Fpaphoz kötözve.

* vers 13.

25. Áll* vala pedig ott Simon Péter is,

és melegíti vala magát; mondának azért

néki: Nemde te is az tanítványai köz-

zül való vagy-é ? Megtagadá és monda

:

Nem vagyok. * Máté 26, c 9. 70.

26. Monda néki egy a Fpapnak szol-

gái közzül, annak rokona, a kinek Péter

a fülét elvágta vala: Avagy nem látta-

lak-é én tégedet vele a kertben ?

27. Ismét azért megtagadá Péter, és a

kakas azonnal megszólala.

28. Elvivék azért Jézust Kajafástól* a

törvényházba, vala pedig reggel ; és k
nem ménének bé a törvényházba, hogy
meg ne t fertéztetnének, hanem hogy
megennék a ff Husvétibárányt.
* Máté 27, 2; t Csel. 10, 28. 11, 3. ff 2 Mdz. 10, 3-10.

29. Kiméne azért Pilátus hozzájok,

és monda: Miben vádoljátok ez embert?

30. Felelének és mondának néki : Ha
e gonosztév ember nem volna, nem
adtuk volna tet kezedbe.

31. Monda azért nékik Pilátus : Vigyé-

tek el ti tet, és a ti törvényfcek szerint

ítéljétek meg tet. Mondának azért néki

a Zsidók: Nékünk nem szabad senkit

megölnünk.

32. Hogy a Jézusnak beszéde bételnék,

melyet mondott vala, jelentvén azt,

micsoda* halállal kellene néki meghalni.
* Máté 20, 18. 19.

33. Béméne azért Pilátus viszont az

törvényházba, és szólitá Jézust, és monda
néki : Te vagy-é a Zsidóknak * ama
Királyok? *Márk 15, 2.

34. Felele néki Jézus : Te magadtól

mondod-é ezt, vagy egyebek mondották

néked én fellem ?

35. Felele Pilátus: Nemde Zsidó va-

g3^ok-é én ? A te néped és a Papifeje-
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delpjek adtak téged az én kezembe:
Mit cselekedtél ?

36. Felele Jézus : Az én országom nem
e világból való ; ha e világból való

volna az én országom, az én szolgáim

vitézkednének, hogy ne adatnám a Zsi-

dóknak: most pedig, az én országom

nincsen innét.

37. Monda azért néki Pilátus : Király

vagy-é azért te ? Felele Jézus: Te mon-
dod, hogy én Király * vagyok: én azért

születtem, és azért jöttem e világra,

hogy bizonyságot tégyek az igazságról.

Valaki az igazságtól vagyon, hallgatja

az én beszédemet. * i Tim. e, i3.

38. Monda néki Pilátus: Micsoda az

igazság ? Es mikor ezt mondotta volna,

ismét kiméne a Zsidókhoz, és monda
nékik: Én benne semmi bnt nem
találok.

39. Néktek pedig * szokástok, hogy egy

foglyot kibocsássak néktek a Húsvét

Innepéhen, akarjátok-é azért, hogy el-

bocsássam néktek a Zsidóknak ama Ki-

rályokat? ^ Máté 27, 15.

40. Kiáltának azért viszontag mind-

nyájan, mondván : Nem ezt, * hanem
Barabbást. Az a Barabbás pedig vala

tolvaj. * Csel. 3, 14.

19. RÉSZ.
A Krisztus szonvedésének, halálának és eltemettetésé-

nek históriája.

Akkor azért Pilátus Jézust el * fogván,

megostorozá. * Máté 27,26.

2. És a vitézek tövisbl fonván koro-

nát, tevék az 0 fejébe, és bársony kön-

tösbe öltözteték ötet,

3. És mondának vala: Egésséggel Zsi-

dóknak Királyok ! És arczúrcsapdossák

vala tet. * Ésa. 50, e.

4. Kiméne azértismét Pilátus, és monda
nékik : ímé kihozom tet néktek, hogy

meglássátok hogy én semmi bíínt nem
találok benne.

5. Kiméne azért Jézus, hordozván a

tövis koronát és a bársony köntöst, és

monda nékik Pilátus : ímhol az ember!

6. Mikor azért látták volna tet a Pa-

pifejedelmek, és a szolgák, kiáltnakvala,

ezt mondván: Feszitsd meg! feszítsd

meg ! Monda nékik Pilátus : Vigyétek el

ti tet és feszítsétek meg: mert én nem
találok benne bnt.
7. Felelének néki a Zsidók : Nékíink

törvényünk vagyon, és a mi törvényünk

szerint meg kell halnia; mert Isten Fi-

jává tette magát.

8. Mikor azért a beszédet hallotta volna

Pilátus, inkább megrémül.
9. De ismét béméne a törvényházba,

és monda Jézusnak: Honnét való vagy
te ? Jézus pedig nem felele néki.

10. Monda azért néki Pilátus : Nékem
nem szólasz-é? nem tudod-éhogy hatal-

mam vagyon arra, hogy megfeszítselek,

és hatalmán vagyon arra, hogy elbocsás-

salak ?

11. Felele Jézus: Semmi hatalmad

nem volna én ellenem, ha néked onnét

felül nem adatott volna: annakokáért

nagyobb bne vagyon annak, a ki en-

gemet a te kezedbe adott.

12. Attól fogva igyekezik vala Pilátus

tet elszabadítani ; a Zsidók pedig kiált-

nak vala, mondván: Ha ezt elbocsátod,

nem lészesz barátja a Császárnak : Va-
laki magát Királlyá teszi, ellene mond a

Császárnak.

13. Pilátus azért mikor hallotta volna

e beszédet : kihozá Jézust és üle a tör-

vénytev székbe, a helyen, mely Li-

thóstrotosnak mondatik, zsidóul pedig

Grabbathának.
'

14. Vala pedig Húsvétra való készület-

nek napja: mintegy hat óra pedig: ak-

kor monda a Zsidóknak: ímhol a ti

Királyotok

!

15. Azok pedig kiáltnakvala : Vidd el,

vidd el, feszitsd meg tet. Monda nékik

Pilátus : A ti Királyotokat feszitsem-é

meg ? Felelének a Papifejedelmek: Nin-

csen Királyunk, hanem Császárunk.

16. Akkor azért adá nékik tet, hogy

megfeszíttetnék. Vevék azért Jézust,* és

elvivék. * Márk 15, 22.

17. És hordozván az keresztfáját, juta

a helyre, mely Koponya helyének mon-

datik, zsidóul pedig Golgothának.

18. Hol megfesziték tet, és vele

együtt más * két embert, egyiket egy

fell, másikat más fell, középben pedig

Jézust. * Luk. 23, 32. 33.

19. Megirá pedig Pilátus a titulust is,

és a keresztfára feltévé. E vala pedig az

irás: NÁZÁKETBELI JÉZUSA ZSI-

DÓKNAK AMA * KIRÁLYOK.
* Márk 15,26.

20. A titulust azért sokan olvasák a

Zsidók közzül : mert a város mellett

vala a hely, a hol megfeszíttetett vala
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Jézus. íratott vala pedig zsidóul, görö-

gül és deákúl.

21. Mondnak vala azért Pilátusnak a

Zsidók Papifej edelmei: Ne írd ezt: Zsi-

dóknak ama Királyok : hanem hogy

mondotta : Zsidóknak Királyok vagyok.

22. Peleié Pilátus : A mit megírtam,

megírtam.

23. A vitézek azért, mikor megfeszí-

tették volna Jézust, vevék az Ö ruháit

(és négy részre * oszták, mindenik vi-

téznek egy részt) az ö köntösét is. Vala

pedig az köntöse varrás nélkül való,

felitl fogva mindenestl sztt.
* Máté 27, 35. Márk 15, 24.

24. Mondának azért magokban: Ne ha-

sogassuk ezt el, hanem vessünk sorsot

reá kié legyen, hogy az írás bételnék,

mely ezt mondja : Megoszták * köztök

az én ruháimat, és az én köntösömre

sorsot vetének. A vitézek azért ezeket

mivelék. * zaoit. 22, 19.

25. Állának vala pedig a Jézas ke-

resztfája mellett az annya * és az

annyának nénnye. Mária Kleópé és Má-
ria Magdaléna. * Márk 15, 40. 41.

26. Mikor azért látta volna Jézus az

annyát, és a tanítványt, a kit * szeret

vala, ott állani, monda az annyának

:

Asszony, ímhol a te fiad.

* rész 21, 20. 24.

27. Annakutánna monda a tanítvány-

nak : ímhol a te anyád. És az órától

fogva a tanítvány az asszonyt házába

fogadá.

28. Azntán, tudván Jézus hogy immár
mindenek elvégeztettek, hogy az írás

bételnék, monda: * Szomjúhozom.
* Zsolt. 69, 22.

29. Vala azért ott letéve egy edény

eczettel teli : azok pedig spongyiát meg-
töltének*eczettel^ és izsóppal megrakván,

az szájához vívék. * Máté 27, 48.

30. Mikor azért elvette volna Jézus az

eczetet, monda : Elvégeztetett minden
És lehajtván fejét, kibocsátá lelkét.

31. A Zsidók annakokáért, hogy * ne

maradnának a keresztfán a testek Szom-
baton, mivelhogy Innep esti vala, (mert

annak a Szombatnak napja nagy Innep

vala,) kérek Pilátust, hogy azoknak szá-

raik megtöretnének, és levétetnének.
* 1 Móz. 21, 23.

32. Eljövének azért a vitézek, és az

els latorndk megtörék szárait, és a

másiknak is,* a ki megfeszíttetett vala

Jézussal. * vers 18.

33. Jézusra pedig mikor jutottak volna,

mikor látták volna, hogy megholt
immár, nem törék meg az szárait.

34. Hanem egy a vitézek közzül dár-

dával megöklelé az oldalát, és mind-
járt * jöve ki helole vér és viz.* i Ján. 5, 6.

35. És a ki látta, bizonyságot tészen

róla és igaz az tanúbizonysága ; az tudja

hogy igazat mond, hogy ti is hidjetek
;

36. Mert ezek lettek azért
^
hogy az írás

bételjesednék : Egy is az tetemei köz-

zül úgymond meg ne * rontassék.
* 2 Móz. 12, 46.

37. És ismét más írás ezt mondja

:

Meglátják azí, a kit * általszegeztek.

* Zak. 12, 10.

38. Ezek után pedig kéré Pilátust az

Arímathiabeli * József (ki a Jézus ta-

nítványa vala : de titkon vala a Zsidók-

tól való félelem f miatt) hogy a Jézus

testét levenné, melyet megengede Pilá-

tus. Elméne azért, és levevé a Jézus

testét. * Máté 27, 57. t rész 12, 42.

39. Eljve pedig Nikodémus is, (az a

ki Jézushoz ment vala éjjel * elször),

hozván mirhából és áloesböl csínáltatott

drága kenetet, mintegy száz fontot.

* rész 3, 2.

40.Vevék azért a Jézus testét, és bé-

takarák azt lepedkkel, drága kenetek-

kel egybe, a mint szokások a Zsidóknak

temetni.

41. Azon a helyen pedig, a hol meg-
feszíttetett vala Jézus^ vala egy kert, és

a kertben új * koporsó, melyben senki

még nem helyheztetett vala. *Máté 27, eo.

42. Annakokáért, a Zsidóknak Innepjek

estvéjéért, mivelhogy az a koporsó kö-

zel vala, abba helyhezteték Jézust.

20. RÉSZ.

A Krisztus feltámadása mint lett, és kiknek jelentetett

meg.

A hétnek pedig els * napján Mária
Magdaléna elméne reggel, mikor még
setét volna, a koporsóhoz; éslátá, hogy
a k elvétetett volna a koporsóról.

* Márk 16, 1—4.

2. Elfuta azért és elméne Simon Pé-
terhez, és ama másik tanítványhoz, a

kit Jézus szeret * vala, és monda nékik:

Elvitték az Urat a koporsóból, és nem
tudjuk hová tették tet, * rész 19, 26.
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3. Kiméne azért* Péter, és ama másik

tanítvány, és ménének a koporsóhoz.
* Luk. 24, 12.

4. Futnak vala pedig mindketten együtt;

de ama másik tanitvány a futásban eleit

vevé Péternek, és elébb juta a kopor-

sóhoz.

5. És lehajolván látá ott lenni a lepe-

dket, de nem méne bé.

6. Elérkezék azért Simon Péter is otet

követvén, és béméne a koporsóba, és

látá ott lenni a lepedket.

7. És a keszkent, mely az o fején

vala, nem a lepedkkel letéve, hanem
külön helyen egybetakarva.

8. Akkor azért béméne ama másik ta-

nitvány is, a ki elbb jutott vala a ko-

porsóhoz, és látá és hitt;

9. Mert nem tudják vala még az ' írást,

hogy fel kellene néki támadni a halál-

ból. * Zsolt. 16, 9. 11. Dán. 9, 26.

10. Megtérének azért a tanítványok az

övéikhez.

11. Mária pedig sirván áll vala a ko-

porsón kivül. Mikor azért sirna, lehajla

a * koporsóba. * Márk le, 5-7.

12. És láta két Angyalokat fehérrií^á-

ban, kik közzül egyik feje fell, a másik

lábai fell ül vala, a hol a Jézus teste

feküdt vala.

13. Kik mondának néki: Asszony mit

sirsz? Monda nékik: Elvitték az én

Uramat, és nem tudom hová tették tet.

14. És mikor ezeket mondotta volna,

hátrafordula, és látá Jézust * állani, és

nem tudja vala hogy Jézus volna.

* Máté 28, 9. 10.

15. Monda néki Jézus: Asszony mit

sirsz ! Kit keressz ? Amaz azt állítván,

hogy a kertész volna, monda néki

:

Uram ! ha te vitted el tet, mond meg
nékem, hová tetted, és én elviszem tet.

16. Monda néki Jézus : Mária ! Amaz
hátrafordulván, monda néki: Eabbóni!
azaz, Mester

!

17. Monda néki Jézus: Ne illess enge-

met : mert nem mentem még fel az én

Atyámhoz ; de menj el az én * atyámfi-

aihoz, és mond meg nékik : Felmegyek
az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én

Istenemhez és a ti Istentekhez.* zsoit. 22,19.

18. Elméne Mária* Magdaléna hirdet-

vén a tanítványoknak, hogy látta az

Urat, és hogy azokat mondotta volna

néki. *Márk 16,10.

19. Mikor azért estve volna a hétnek

azon els* napján, és az ajtók bézárolva

volnának, a ho] a tanítványok egj^be-

gyültek vala a Zsidóktól való féltekben,

eljve Jézus, és megálla középben, és

monda nékik : Békesség néktek !

* Márk IG, 14. Luk. 24, 36.

20. És mikor ezeket mondotta volna,

megmutatá nékik az kezeit és oldalát:

Örvendezének azért a tanítványok, hogy
látták * volna az Urat. * rész le, 22.

21. Monda azért ismét nékik: Békes-

ség néktek ! Miképen elbocsátott enge-

met az Atya, a képen én is * elbocsátlak

titeket. * Máté 28, 18. 19. Márk 16, 15- 16,

22. És mikor ezeket mondotta volna,

reájok lehellé, és monda nékik : Végye-
tek Szent lelket

!

23. Valakiknek megbocsátjátok bnei-
ket, megbocsáttatnak nékik ; a kiknek

megtartjátok, * megtartatnak.
* Máté 16, 19. 18, 18.

24. Tamás pedig egy a tizenkét tanít-

ványok közzl;, ki mondatik Kettsnek,

nem vala vélek, mikor Jézus eljött

vala.

25. Mondának azért néki a több ta-

nítványok : Látánk az Urat ! pedig

monda nékik : Hanemha látándom az

kezein a szegeknek helyeit, és bocsátán-

dom az én ujjómat a szegek helyébe

;

és bocsátándom az én kezemet az * ol-

dalába, semmiképen nem hiszem

!

* rész 1!), 34.

26. Azután azért nyolczadnappal ismét

valának az tanítványai * a házban

ben^ és Tamás is vélek
;
eljve Jézus

ajtó bézárolva, és megálla középben, és

monda: Békesség néktek ! * i Kor. is, 5.

27. Azután monda Tamásnak : Hozd
ide a te újjodat, és lásd az én kezeimet,

és hozd ide a te kezedet, és bocsásd az

én oldalamba, és ne légy * hitetlen,

hanem hiv. * vers 25.

28. És felele Tamás, és monda néki

:

Én Uram ! és én Istenem !

29. Monda néki Jézus: Mivelhogy
j

láttál engemet,* Tamás, és hittél: bol-
j

dogok a t kik nem láttak és hittek.
j

* Máté 13, 16. t 1 Pét. 1, 8.
j

30. Sok több jeleket is * tett Jézus az |

tanítványai eltt, melyek e könyvben
nem Írattattak meg. * rész 21, 25.

31. Ezek pedig megirattattak, hogy

hidjétek, hogy a Jézus Krisztus Isten-
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nek Fija, * és bogy azt hivén, örök éle-

tet vég'yetek az neve által. * i Jan. 5, is.

21. KÉSZ.

A Krisztus megjelenése : és beszéde Pétei'hez.

Azután megjelentette magát ismét Jé-

zus a tanítványoknak a Tibériás ten-

geréné] ;
illyen módon jelentette pedig

meg.

2. Valának együtt Simon Péter, és

Tamás, ki* mondatik Kettsnek, és Ná-
tánael, ki Galilea városából^ Kánából

való vala; és a Zebedeus f jijai^ és

mások az tanítványai közzül ketten.

* rész 20, 24. f Máté 4, 21.

3. Mondanékik Simon Péter: Elmegyek
balászni. Mondának néki : Mi is elme-

gyünk veled. Elmenének azért és azon-

nal bajóba ülének, és azon az éjszakán

semmit nem fogának.

4. Mikor immár reggel volna, megálla

Jézus a parton; mindazáltal nem es-

mérék meg a tanítványok, bogy Jézus

volna.

5. Monda azért nékik Jézus: Fiaim!

vagyon-é valami ennetek való ? Felelé-

nek néki : Nincsen.

6. És 0 monda nékik : Vessétek a bá-

lét a baj ón jobb fell, és találtok. Oda
veték azért, és azt ki nem vonbatják

vala a báláknak sokaságok miatt.

7. Monda azért ama tanítvány, a kit

Jézus * szeret vala, Péternek : Az Úr
ez ! Simon Péter azért mikor b állotta

volna, bogy az Úr volna^ az ingét ma-
gára övedzé, (mert mezítelen vala) és

bocsátá magát a tengerbe.
* vers 20. 24. rész 13, 23.

8. A több tanítványok pedig bajón

ménének, (mert nem messze valának a

földtl : banem mintegy kétszáz sing-

nyire) és vonszák vala a bálót bálákkal

tele.

9. Minekutánna azért a földre sz állá-

nak, láták, bogy szén volna, és a szénen

felül bal, és kenyér.

10. Monda nékik Jézus : Hozzatok el
a bálákból, a mellyeket most fogtatok.

11. Kijve Simon Péter, és a bálót

kivoná a földre, melly teli vala száz

Ötvenbárom nagy * bálákkal; és noba
ennjá vala, mindazáltal nem szakaoza
el abáló. * Luk. 5,6.

12. Monda nékik Jézus: Jöjjetek el,

ebédeljetek. A tanítványok közzül pe-

dig egy is nem meré tet megkérdeni,

ki vagy te? mivelbogy tudnák, bogy az

ür volna.

13. Eljve azért Jézus, és vevé a ke-

nyeret, és adá nékik, és a balat bason-

latosképen.

14. Ezzel báromszor jelentetett meg
Jézus az tanítványinak, minekutánna
feltámadott volna a báláiból.

15. Minekutánna azért ebédeltek volna,

monda Simon Péternek Jézus : Simon,

Jénának /íya^ szeretsz-é engemet ezeknél

inkább ? Monda néki : Úgy Uram, te

tudod, bogy szeretlek téged ! Monda
néki :

* Legeltesd az én bárányimat

!

* Csel. 20, 28.

16. Monda néki ismét másodszor is:

Simon, Jénának^/a^ szeretsz-é engemet?
Monda néki : Úgy Uram ! te tudod bogy
szeretlek téged ! Monda néki : Legeltesd

az én jubaimat

!

17. Monda néki barmadszor is: Simon,

Jénának /y a, szeretsz-é engemet ? Meg-
szomorodék Péter, bogy barmadszor is

mondotta volna néki : Szeretsz-é en-

gemet ? Es monda néki : Uram, te min-
deneket tudsz, te tudod, bogy szeretlek

tégedet ! Monda néki Jézus : Legeltesd

az én jubaimat

!

18. Bizony bizony mondom néked, mi-
kor ifjabb volnál, béövedzed vala maga-
dat, és oda mégy vala, a bová akarod

;

mikor pedig megvénbeszel, a te kezeidet

kiterjeszted ; és más övedz bé tégedet

;

és oda viszen, a bová nem akarnád

;

19. Ezt pedig mondá, jelentvén micso-

da * balállal dicsítené meg az Istent.

És mikor ezt mondotta volna, monda
néki : Kövess engemet. * 2 Pét. 1, i4.

20. Hátrafordulván Péter, látá bogy
ama tanítvány, akit * szeret vala Jézus,

követi tety ki is elnyugodt vala ama
vacsorán az f iiiejjén, és megkérdette

vala: Uram ! kicsoda az, a ki téged

elárul ? * vers 7. 24. f rész 13, 23-25.

21. Ezt azért mikor látta volna Péter,

monda Jézusnak : Uram ! ez pedig mint
lészen f

22. Monda néki Jézus : Ha akarnám is

tet megmaradni mind addig is mig el-

jövök, mit ^gondolnál vele? te kövess

engemet.

23. Kiméne azért e beszéd az atyafiak

közzé, bogy az a tanítvány nem bálna

meg ; bolott nem mondotta vala néki azt
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Jézus, hogy meg nem hal, hanem ezt

:

Ha akarnám is ötet megmaradni mind
addig is mig eljövök, mit gondolnál vele?

24. Ez az a tanítvány, a ki ezekrl
bizonyságot tészen és ezeket irta ; és

tudjuk, hogy igaz az bizonyságtétele.

25. Egyebek is pedig sokak * vágynak,
mellyeket Jézus cselekedett^ mellyekha
egyenként megirattatnának, azt vélem,

hogy e világ sem foghatná bé a köny-
veket, a mellyek Írattatnának. Ámen.

* rész 20, 30.

SZENT LUKÁCSNAK

A SZENT APOSTOLOK CSELEKEDETEIRL IRT KÖNYVE.

1. ÍÍÉSZ.
Elljáró beszéd e Könyvre. Az ür mennybemenetelének
históriája : Mátyás mint választatott Apostollá Júdás

helyett.

Az elso * könyvemet irtam Theófile,

mind azokról a mellyeket Jézus kezdett

cselekedni és tanítani. * Luk. i, s.

2. Mind a napig, mellyen (minekutánna

parancsolatokat* adott volna az Apos-

toloknak Szent t Lélek által, a kiket

választott vala) oda felviteték.

* Máté 28, 19. t Ján. 20, 22.

3. Kiknek ö magát is az szenvedése

után megjelentette vala * elevenen, sok

bizonyos jelek által negyven napig meg-
jelenvén nékik, és szólván az Istennek

országára való dolgokról.
* Ján. 21, 13. 14. 1 Kor. 15, 1—8.

4. És egybegyjtvén okét, meghagyá
nékik, hogy el ne mennének Jérusálem-

bl, hanem hogy megvárnák az Atyának

igéretét: Mellyet it^i/moTic?* hallottatok

én tlem. * Luk. 24, 49. Ján. 14,26

5. Mert János jóllehet keresztelt * víz-

zel, ti pedig kereszteltettek Szent f Lé-

lekkel nem sok napok után.

* Máté 3, 11. t rész 2, 1-4-

6. Mikor azért azok egybegyltek vol-

na, megkérdék Ötet, mondván : Uram !

avagy nem ez idben épited-é meg Iz-

ráelnek az országot?

7. Monda pedig nékik : Nem ti dolgo-

tok ez idket tudnotok és az alkalma-

tosságokat, mellyeket az Atya a maga
hatalmában helyheztetett.

8. Hanem veszitek* a Szent Léleknek

erejét minekutánna eljövénd ti reátok

:

és lésztek nékem tanúim f Jérusálem-

ben is, és egész Júdeában, Samariában,

és e földnek mind ff végs határáig.

*rész 2, 1—4. t Zsolt. 110, 2. Esa. 2,2. 3. ffRóm. 10, 18.

9. És mikor ezeket mondotta vokia, az

láttokra felemelteték, és a felh Jé-

zust béfogván, elszakasztá tetaz sze-

meik * ell. * luk. 24, 51.

10. És mikor utánna az szemeiket

az égbe függesztették volna, imé két férj-

fiak * fehér ruhában megállának mellet-

tek; *Ján. 20, 12.

11. Kik mondának is : Galileabeli férj-

fiak, mit állótok nézvén mennybe? E
Jézus^ a ki oda felviteték ti tletek

mennyországba, a képen * j el, a mi-

képenláttátok tet felmenni mennyekbe.
*Máté 24, 30. 31.1 Thess. 4, 16. 17.

12. Akkor megtérének Jérusálembe a

hegyrl, melly hivatik olajfák hegyének,

melly Jérusálem mellett vagyon, egy

Szombatn6íp^ járó földre.

13. És mikor bémentek volna, felme-

nének egy felsházba a hol szállások

vala * Péternek, Jakabnak, Jánosnak,

,

Andrásnak, Ellepnek, Tamásnak, Berta-

lannak, Máténak, Jakabnak az Alféus

ujának, Simon Zélotesnek, és Júdásnak
a Jakab attyafiának. * Mató lo, 2.

14. Ezek mind egyetemben foglalatosok

valának az imádkozásban és * könyör-

gésben , az asszonyokkal egybe , és

Máriával, Jézusnak annyával, és az

attyafiával. * Luk. 24,52.

15. És azokban a napokban felkelvén

Péter a tanítványok között, monda,

(mert valának ott a helyen szám szerint,

úgymint szászhusz emberek).

16. Atyámfiai férjfiak, szkség volt bé-

telni az írásnak: mellyet megjövendölt

a Szent Lélek a Dávid szája * által Jú-

dás fell, ki vezérek f volt azoknak, a

I kik megfogták Jézust.*zsoit. 41, 10. t ján. 18,3.

17. Ki mi közzénk * számláltatik vala,

és ennek a szolgálatnak egy részét vet-

te vala. * Máté 10, 1-4.
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18. Ó aunakokáért szerze mezt az

hamisságának * árából ; és alászakadván

ketté hasadott, és minden béli kiomlott.
* Máté 26, 15. 27, 5.

19. És e dolog az egész Jérusálemben

lakozóknek lett tudtokra : ugy hogy az

a mez neveztessék az tulajdon nyel-

veken Akeldamának, azaz, vér * meze-

jének; * Máté 27, 8.

20. Mert meg vagyon irvaa Zsoltárok

könyvében : Az lakhelye legyen^pusz-

ta, és ne legyen senki, ki abban laknék.

És ismét : Az püspökségét f más ve-

gye el.
* 2solt. 69, 26. t Zsolt. 109, 8.

21. Szükség azért a férjfiak közzl,

(kik velünk egy gyülekezetben voltak,

mind addig, mig az Úr Jézus az tisz-

tiben járt mi köztünk.

22. Elkezdvén a János keresztségétl

fogva mind a napig, mellyen mi köz-

zülünk felviteték,) hogy az feltáma-

dásának bizonysága legyen, mi velünk

egyetembe egy ezek közzül.

23. Állatának azértel kettt, Józsefet,

ki hivattatik vala Barsabásnak, kinek

vezetékneve Justus, és Mátyást.

24. És imádkozván mondának : Te
Uram, ki mindeneknek sziveket *tudod,

jelentsd meg, mellyikét választottad e

kettnek. * Ján. 2, 25. 21, 17.

25. Hogy részes legyen e szolgálatban

és Apostolságban, mellytl eltévelyedék

Júdás, hogy az helyére * menne.
* Máté27, 5. 5 Mdz. 19, 16—19.

26. Sorsot vetének azért reájok, és esék

a sors Mátyásra : ki közönséges akarat-

ból a tizenegy Apostolok közzé szám-

láltaték.

2. RÉSZ.
A Szent Lélek elbocsáttatik az Apostolokra : Péter hat-

hatós prédikálása.

Mikor pedig a * Pünköst napja eljött

volna, valának mindnyájan egy akarat-

tal t együtt. * 2 Móz. 23, 14. 16. t rész 1, 14.

2. Akkor nagy hirtelenséggel ln az ég-

bl, mintegy sebesen zugó szélnek zen-

dülése, melly elteié az egész házat, a

mellyben ülnek vala.

3. És látának ketts tüzes nyelveket:

és üle mindenikre azok közzül.

4. Megtelének * pedig mindnyájan
Szent Lélekkel, és kezdének szólni más
nyelveken, a mint a Szent Lélek ád va-

la nékik szólniok. * rász i, 5.

5. Valának pedig Jérusálemben, kik

akkor ott lakoznak vala, istenfél Zsidó

férjfiak, minden nemzetségek közzül,

kik az ég alatt laknak.

6. Mikor pedig ez hir kiment volna,

egybegyl a sokaság és eszek vésze

;

mivelhogy hallaná minden azokat az

tulajdon maga nyelvén szólni.

7. Álmélkodnak vala pedig mindnyájan

és csudálkoznak vala, mondván egyik a

másiknak: Nemde nem Galileusok-é

imé mindnyájan ezek, a kik szólnak ?

8. Mimódon vagyon azért, hogy halljuk

ket a mi tulajdon nyelvünkön szólni^

a mellyben születtettünk.

9. Párthiabeliek, Médiabeliek, Elámi-

ták, * és kik lakozunk Mésopotámiában,

Júdeában, Kappadócziában, Pontusban

és Ázsiában. * 1 móz. 10, 22.

1 0. Frigiában, Pamfiliában, Egyiptom-

ban, és Líbiának tartományiban^ melly

Cziréne mellett vagyon Rómából való

jövevények, mind Zsidók, mind*Proze-
litUSOk. * Máté 23, 15.

1 1. Krétabeliek * és Arábiabeliek, hall-

juk hogy szólják a mi nyelvünkön az

istennek nagyságos dolgait. * Tit. 1, 5.

12. Álmélkodnak* vala pedig mindnyá-

jan és kételkednek vala, egymásnak ezt

mondván : Váljon mi lészen ebbl ?

* vers 7.

13. Némellyek pedig patvarkodván,

ezt mondják vala : Edes bortól részeged-

tek meg ezek.

14. Péter pedig elállván a tizenegy

Apostolokkal, felemelé az szavát és

szóla nékik, mondván : Zsidó férjfiak, és

ti mindnyájan kik lakoztok Jérusálem-

ben ! ez legyen néktek tudtotokra, és ve-

gyétek füleitekbe az én beszédimet.

15. Mert nem részegek ezek, a mint
ti állítjátok, holott a napnak három
órája vagyon.

16. De ez az, a mint megmondatott Jóel

Prófétától

:

17. És lészen az utolsó idkben (ezt

mondja az Isten) kitöltök az én Lelkem-
bl * minden testre, és prófétálnak a ti

fijaitok és leányitok, és a ti ifjaitok lá-

tásokat látnak és a ti véneitek álmokat

álmodoznak. * Ésa. 44. 3. jóei 2, 28-32.

18. Az én szolgáimra pedig és az én

szolgálóleányimra töltök ki azokban a

napokban az én Lelkembl és prófétál-

nak.

19. És teszek csudákat az égben oda
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fel ; és jeleket e földön ide alá, vért,

tüzet, és füstnek gzölgését.

20. A nap setétséggé változik, és a

hold vérré, minekeltte eljöjjön az Úrnak

ama nagy és fényes napja.

21. És lészen ez, hogy minden valaki

az Úrnak nevét segitségül hivándja,

megtartassák.

22. Izráel nemzetségének férjíiai, hal-

játok meg e beszédeket : Ama Názáret-

beli Jézust, ki valóba megbizonyíttatott

Istentl ti nálatok hatalmas * erk. csu-

datételek, és jelek által, mellyeket Isten

cselekedett általa ti köztetek, a mint

ti is tudjátok, Istentl f bocsáttatott

férjímnak lenni:

* Máté 4, 23. 24. 12, 22. 23. f ?án. 3, 1. 2. 9, 32. 33.

23. Azt, mondom^ ki az Istennek elvé-

gezett* tanácsából és rendelésébl adat-

taték halálra^ mikor vettétek volna a ti

gonosz kegyetlen kezeitekkel kereszt-

fára függesztvén, f megölétek

:

* rész 4, 27. 28. f Máté 27, 35.

24. Kit az Isten * feltámasztott, a

halál fájdalmit megoldván, mivelhogy

lehetetlen dolog volna néki attól meg-
tartatni :

* Róm, 4, 24.

25. Mert Dávid ezt mondja róla

:

Eleitl fogva minden idben az én

Uramra néztem ; mert* nékem jobb ke-

zem fell vagyon
;
hogy meg ne tán-

torodjam. *Zsolt. 16, 8-11.

26. Annakokáért örvendezett az én

szivem, és vigadott az én nyelvem ; és

annakfelette az én testem reménység-

ben nj^ugoszik.

27. Mert nem hagyod az én életemet

a koporsóban, és nem engeded, hogy a

te Szented rothadást lásson.

28. Megjelentetted nékem az életnek

útait, bétöltesz te engemet örömmel a

te orczád eltt.

29. Atyámfiai férjfiak szabad nyilván

szólanom ti olottetekDávid Pátriárká-
ról^ hogy * megholt, eltemettetett, és

az koporsója mind e mai napig mi
nálunk vagyon. * i Kir. 2, 10.

30. Mivelhogy azért Próféta Volna, és

tudná hogy az Isten néki esküvéssel

megesküdt volna, hogy jövendben az

ágyékának gyümölcsébl támasztaná*a

Krisztust test szerint, kit helyheztetne

az székiben. *2 sám. 7, 12. zsoit. 132,11.

31. Tudván azt, eleitl fogva szólott a

Krisztusnak feltámadásáról, hogy az 0

élete nem hagyatott a * koporsóban, és

hogy az teste rothadást nem érzett.

* Zsolt. 16, 10.

32. Ezt a Jézust feltámasztotta az Is-
ten; melly í^o^nak mi * mindnyájan
bizonyságai vagyunk. * Ján. 21, i4.

33. Annakokáért az Istennekjobbkarja
által felmagasztaltatván, és a megigért
Szent Lelket * megnyervén az Atyától,
kiköltötte ezt, a mit ti most láttok és

hallotok. * Luk. 24, 49.

34. Mert nem Dávid ment mennyor-
szágba, hanem inkább ö ezt mondja:
Monda az Úr az én * Uramnak : ülj az
én jobbkezem fell ; * zsoit. no, 1.

35. Miglen veténdem a te ellenségidet

a te lábaid alá zsámolyul.

36. Bizonnyal tudja azért az Izráelnek

egész háza, hogy ez az Istentl tétetett

Úrrá és Krisztussá, e Jézus, mondom^
a kit ti megfeszitétek.

37. Ezeket pedig mikor hallották volna,

szivekben megkeseredének, és mondá-
nak Péternek, és a több Apostoloknak:
Mit cselekedjünk * Atyámfiai férjfiak ?

* rész 9, 6.

38. Péter pedig monda nékik: Térje-

tek meg : ós * keresztelkedjetek meg
mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevé-

ben a bnöknek bocsánatjokra : és ve-

szitek a Szent Léleknek ajándékát

;

* Máté 28, 19. 20.

39. Mert néktek * lett az igéret, és a

ti fijaitoknak, és mindeneknek, kik mesz-

sze t vágynak : valakiket tudniillik a

mi Úrunk Istenünk ff elhivánd.
* Ésa. 44, 1-5. f Ésa. 42, 6. ff Ján. 17, 20.

40. Sok egyéb beszédekkel is kéri és

inti vala óV^eí, mondván : Szakasszátok

el magatokat e gonosz nemzetségtl.

41. A kik azért örömest vevék az

beszédét, megkeresztelkedének, ésmeg-
szaporodának azon a napon mintegy

háromezer lelkekkel.

42. És foglalatosok valának az Apos-

toloknak tudományokban, marháiknak

egymással való közlésekben, a kenyér-

nek megszegésében és a könyörgések-

ben.

43. Támada pedig mindenekben féle-

lem, és az Apostolok sok csudákat * és

jeleket tésznek vala.

* Márk 16, 17, 18. Ján. 14. 12.

44. Mindnyájan pedig, a kik hisznek
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vala, egj^ütt valának,* és mindenek köz

Vala. * rész 4, 32. 5 Mz. J5, 4.

45. És jószágokat, marháikat eladják

vala, és osztják vala azokat mindenek-

nek, mint a szükség mutatja vala.

46. És mindennap egyenl akarattal

a templomban valának, és házanként a

kenyeret megszegvén, esznek vala nagy

örömmel és tiszta szivvel.

47. Dicsérvén az Istent, kik az egész

község eltt kedvesek valának. Az r
pedig minden napon szaporítja vala a

Gyülekezetet azokból^ a* kik idvezülen-

dök valának. * J^ei 2, 32.

3. RÉSZ.

Péter Jánossal a templomba felmenvén a sántát meggyó-
gyítja : e csudára futott népnek, az Idvességnek Krisztus

által titkait megjelenti : háládatlanságokat vádolván és

tólök penitentiiiatartást kívánván.

Ezek után Péter és János együtt men-
nek vala a templomba az imádkozásnak

órájakor, tudniillik kilencz órakor.

2. Egy embert pedig, ki az annyának
méhétl fogva sánta volt, hordoznak

vala : kit minden napon letésznek vala

a templom kapujánál, melyet Ékes ka-

j9wnak neveznek vala, hogy kérne ala-

mizsnát azoktól, a kik bémennek vala a

templomba.

3. Ez mikor látta volna, hogy Péter és

János a templomba akarnának menni,

kére tlök alamizsnát.

4. Péter pedig mikor az szemeit reá

vetette volna Jánossal egybe, monda:
Nézz mi reánk.

5. Az annakokáért figyelmez valareá-

jok, állítván hogy valamit venne tlök.

6. Péter pedig ínonda: Ezüstöm és

aranyam nincsen nékem, a mim pedig

vagyon azt adom néked : A Názáretbeli

Jézus Krisztusnak nevében, mondom^
kelj fel és járj.

7. És annak jobbkezét megfogván fel-

emelé tet, és azonnal megersödének
az talpai és bokái.

8. És felszökvén, áll vala ía&am és jár

vala, és béméne vélek a templomba,
járván és * szökvén, és dicsérvén az Is-

tent.^ * Ésa. 35, 6.

9. És látá azt az egész sokaság, hogy
járna és dicsérné az Istent.

10. És megesmérék azt hogy volna

az, a ki alamizsna^ránek okáért ül

vala a templomnak Ékes kapuján, és

mégtelének csudálkozással, és azon való

álmélkodással, a mi történt vala az

emberen.

11. Mikor pedig el nem távoznék Pé-

tertl és Jánostól az a sánta, a ki meg-
gyógyult vala, az egész község álmélkod-

va futamodék hozzájok a* tornáczba,

mely Salamonénak neveztetik vala.
* 1 Kír. 6, 3.

12. Melyet mikor látott volna Péter,

monda a községnek : Izráelnek férj fiai

!

Mit csudálkoztok ezen, vagy miért néz-

tek mi reánk, mintha tulajdon ernkkel

vagy jámborságunkkal miveltük volna

azt, hogy^ez járjon?

13. Az Ábrahámnak, Izsáknak és Já-

kóbnak Istene, a mi atyáinknak Istenek,

megdicsítette * az Fiját Jézust, kit

ti elárulátok és megtagadátok Pilátus

eltt, noha f azt Ítélte volna, hogy

el kell bocsátni. * rész 5, 30. t ján. is, 38. 39.

14.TÍ pedig azt a Szentet és Igazat meg-

tagadátok, és kivánátok, hogy a gyilkos

bocsáttatnék * el néktek ;
^ Luk. 23, is. 19.

15. Az életnek pedig Fejedelmét* meg-
ölétek, kit az Isten feltámasztott a ha-

lálból, mely dolog\\^\ mi vagyunk bi-

zonyságai. * zsíd. 2, 10.

16. És az nevében való hit* által, ezt

a kit láttok és esmértek meggyógyította

az neve : a hit, mondom^ a mely

általa vagyon, adta ennek ez épséget

mindnyájan a ti szemetek láttára.

* Ján. 14, 12. 13.

17. De most Atyámfiai, tudom hogy

tudatlanságból * cselekedtétek mind eze-

ket, miképen a ti Fejedelmeitek is.

* 1 Kor. 2, 8.

18. Az Isten pedig a mellyeket eleve

megmondott volt minden Prófétáinak

szájok által, hogy kellene a Krisztusnak

szenvedni,* a képen töltötte bé.

* Zsolt. 110, 7. Ésa. 53, 2—12 . Dán. 9, 26.

19. Bánjátok meg * azért és térjetek

meg, hogy töröltessenek el f a ti bnei-
tek, minekutánna eljövéndenek a meg-
hivesitésnek idei az Úrnak szinétL

rész 2, 38. f Márk 16, 15. 16.

20. És elbocsátándja * azt, a ki néktek

elször hirdettetett, a Jézus Krisztust.

* részi, 11.

21. Kinek az égtl bé kell fogadtatni

mind az idkig, miglen megépíttetnek

mindenek, melly idkrl szólott az Isten

minden szent Prófétáinak szájok által

kik eleitl fogva voltak

:
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22. MertMózeseztmondotta az Atyák-

nak: Prófétát támaszt * néktek az Úr
a ti Istentek, a ti atyátokfiai közzül,

mint engemet : azt hallgassátok minde-

nekben, a mellyeket néktek szólánd.

* 5 Móz. 18, 18. 19.

23. Valaki pedig azt a Prófétát nem
hallgatándja, elveszti azt az népe

közzül.

24. Minden Próféták is pedig Sámuel-
tl * fogva, és a kik azután szóltak, e

napokról jövendöltek.

2 Sám. 7, 13. 14. 21. Zsolt. 2, 6. 7. 12. Mai. 3, 1.

25. Ti vagytok a Prófétáknak és a

szövetségnek fijai, mellyet Isten szerzett

a mi atyáinkkal, mikor ezt mondá Ábra-
hámnak : Es a te magodban * megál-
datnak e földnek minden cselédei.

* 1 Mz. 22, 18.

26. Az Isten az feltámasztott fiját a

Jézust néktek bocsátotta* elször, hogy
megáldana titeket, mindent f megtérít-

vén az bneibl.
* Máté 15, 24. Röm. 15, 8. f Máté 11, 28.

4. RÉSZ.

Péter és János fogságba vettetnek. Péter meKvallja a
Krisztust nyilván ; meghagyatilí nékik, hogy ne prédikál-
janak a Krisztus nevében: A tanitványok könyörögnek
Istennek: Sokan jószágokat eladják és közre bocsátják.

Mikor pedig k ezeket szólanák a köz-

ségnek, oda érkezének a Papok, a tem-
plomnak Fejedelme és a * Saddutzeusok.

* rész 23, 8.

2. Neheztelvén hogy a népet tanítanák,

és hirdetnék a Jézus nevében * a halál-

ból való feltámadást. * i Kor. 15, 21. 22.

3. És megfogák * ket, és veték ket
rizet alá másodnapig: mert már estve

Vala. * rész 5, 18.

4. Sokan pedig, a kik hallották vala

az beszédeket, hivének; és ln azoknak

szám ok mintegy ötezer férjfiak.

5. Másodnapon pedig egybegyülének a

Fejedelmek, a Vének : és kik írástudók

valának Jérusálemben.

6. És * Annás a Fpap, Kajafás, Já-

nos és Alexánder, és valakik valának a

Papinembl * rész 5, 17. Luk. 3. 2.

7. Mikor azért állatták volna ket kö-

zépben, tudakoznak* vala íofóA:.- Micsoda

hatalommal, és ki nevében cselekedtétek

ti ezt? * Máté 21, 23.

8. Akkor Péter Szent Lélekkel megtel-

vén, monda nékik: Népnek Fejedelmei,

és Izráelnek Vénei

!

9. Mivelhogy e mai napon mi tlünk
tudakoztok a jótétemény fell, mellyet

a nyavalyás emberrel cselekedtünk, tud-

niillik mimódon gyógyult meg?
10. Azért tudtotokra legyen mindnyá-

jan néktek, és az Izráel egész népének,

hogy a Názáretbeli Jézus Krisztusnak

neve által, a kit ti megfeszítettetek, kit

Isten feltámasztott a halálból: az által

áll ez ti elttetek ez épségben.

11. És ama * k, a kit ti f épitk
semminek állítottatok, ki lett a szege-

letnek fejévé. * Máté 21, 42. 45.

f Zsolt. 118, 22. Ésa. 28, 16.

12. És nincsen senkiben másban id-

vesség : mert nem is adatott emberek

között ég alatt más * név, melly által

kellene nékünk megtartatnunk.
* Máté 1, 21. Ján. 14, 6.

13. Mikor pedig látták volna Péternek

és Jánosnak a szólásban való bátorsá-

gokat, tudván hogy Írástudatlanok és

közemberek * volnának, csudálkoznak

vala, és esmérik vala, hogy azok Jézus-

sal voltak volna. * Máté 4, is. 21.

14. És mikor látnák, hogy a melly

ember meggyógyult vala, vélek együtt

ott állana, semmit nem szólhatnak vala

ellenek.

15. Mikor pedig ket a Gylésbl ki-

küldötték volna, egymással szólnak, be-

szélnek vala.

16. Ezt mondván: Mit cselekedjünk ez

emberekkel ; mert hogy nyilvánvaló csu-

dát tettek legyen k, mindeneknek, kik

Jérusálemben laknak, tudtokra vagyon,

nem tagadhatjuk.

17. De hogy ez tovább ne menjen a

község között, fenyítsük meg ket ke-

mény fenyítékkel, hogy ezután csak egy

embernek se szóljanak, e Jézus nevé-

ben.

18. Azért azokat bészólitván, megpa-

rancsolák nékik, hogy teljességgel ne

szólnának és ne tanítanának a Jézus

nevében.

19. Péter pedig és János felelvén, mon-

dának néki: Hogyha Isten eltt igaz

legyen, néktek engednünk * inkább

hogynem Istennek, Ítéljétek meg;
*Dán. 3, 16. 18

20. Mert nem lehet, hogy a mellyeket

láttunk és hallottunk, azokat ne * szól-

* Ámos 3, 8. Jer. 20, 8. 9

21. Amazok pedig nem találván sem-
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mi módot benne, hogy okét megbüntet-

nék, megfenyegetvén ötet elbocsáták, a

községért; mert mindnyájan dicsöitik

vala az Istent azért, a mi lett valá.

22. Mert nagyobb vala negyven esz-

tendsnél az ember, kiben a meggyó-
gyitásnak csudája lett vala.

23. Mikor pedig elbocsátották volna

ket^ mennének az attyokfiaihoz, és

megbeszélék, a mit a Papifejedelmek

és a Vének mondottak vala nékik.

24. Ezek pedig mikor ezeket hallották

volna, egyenlképen szavokatfelemelék

Istenhez, és mondának ; Uram te vagy

az Isten, ki teremtetted a mennyet és a

a földet; a tengert, és azokban való

minden állatokat.

25. Ki Dávidnak a te szolgádnak szája

által ezt mondottad ; Miért * zúgolód-

nak a Pogányok, és a népek miért gon-

dolnak hijábavalókat? * zsoit. 2, i. 2.

26. Felállottak a földnek Királyai és

a Fejedelmek öszvegyültek egyenlké-

pen az r ellen és az Krisztusa ellen

;

27. Mert bizony egybegyltek a te

szent Fijad ellen Jézus ellen, a * kit

megkentél, Héródes, Pontzius Pilátus,

a Pogányokkal és az Izráelnek népével.
* Ésa. 61, 1. 2. Luk. 4, 18-21.

28. Hogy azokat véghez vigyék, mely-

lyeket a te kezed és a tetanácsod*eleve

elvégezett volt, hogy kellene cselekedni.

* rész 2, 23. Luk. 24, 26= 27. Dán. 9, 26.

29. Most azért Uram, tekints az a fe-

nyegetésekre, és adjad a te szolgáidnak,

hogy nagy bátorsággal szólják a te be-

szédedet ?

30. A te kezedet kinyújtván, hogy

gyógyulások, jelek és csudák legyenek a

te szent Fiadnak, a Jézusnak neve által.

sr. És mmekutánna könyörgöttek vol-

na, megmozdula a hely, a hol egybe-

gyltek vala ; és b ételének mindnyájan

Szent Lélekkel, és az Isten beszédét

nagy bátorsággal szólják vala.

32. A sokaságnak pedig, a melly hitt

vala, szivek lelkek egy vala ; és senki

semmi marháját*nem mondja vala ma-
gáénak^ hanem nékik mindenek köz vala.

* rész 2, 42—46.

33. És az Apostolok nagy buzgósággal

tésznek vala bizonyságot * az Úr Jézus-

nak feltámadásáról ; es mindnyájan fe-

lette nagy f szeretetben valának.
* Ján. 15, 27. t Ján. 17, 26.

34. Mert o közöttök senki nem vala

szkölköd ; mert valakik mezket vagy
házakat biroak vala, eladván azokat, az

eladott marhának árát elhozák vala.

35. És letészik vala az Apostoloknak

lábaiknál, és elosztják vala azí minden-
nek, a mint kinek-kinek szkség vala.

36. József azért, ki az Apostoloktól

nevesztetett Barnabásnak (melly annyit

tészen ha megmagyarázod, mint vi-

gasztalásnak fija), ki Lévita, és nem-
zetsége szerint Czipriai vala.

37. Mivelhogy néki mezeje vala, eladá

azt, és az árát elhoz á és az Apostolok-

nak lábaiknál letevé.

5. RÉSZ.

Az Anániás és Safira hazugságának büntetése: csudaté-

telek, fogságok és kiszabadulások az Apostoloknak ; Ta-
nitnak a templomban, és vitetnek a tanács eleibe ; Péter

felelete : Gamaliel tanácsa.

Egy ember is pedig, kinek neve Ananiás

vala, Safirával az feleségével, eladá

az örökségét.

2. Ésmegtartava^amz reszí az árában,

melly dolog az feleségének is tudtára

vala és valami részét elhozván, az

Apostoloknak lábaiknál letevé.

3. Monda pedig Péter : Anánia miért

foglalta el a Sátán a te szivedet, hogy

hazudnál a Szent Lélek ellen, és a me-
znek árában megtartanál ?

4. Nemde, ha megtartottad volna a

mezt, nem tiéd volt volna- é, és minek-

utánna eladtad, nem a te hatalmadban

volt-é az ára ? miért gondoltad ezt a te

szivedben ? nem embereknek hazudtál,

hanem Istennek.

5. Minekutánna hallotta volna pedig

Anániás e beszédeket, leesék és meghala.

És mindenekben nagy félelem támada,

a kik ezeket hallják vala.

6. Felkelvén pedig az ifjak, fogák azt,

és kivivén eltemeték.

7. És ln mintegy három óra múlva,

mikor az felesége is, nem tudván a

mi esett vala, béméne.

8. Monda pedig néki Péter: mond
meg nékem, ha ennyi pénzen adtátok-é

el a ti örökségeteket ? és az monda

:

Ügy vagyon, annyin adtuk el.

9. Péter pedig monda néki : Mi dolog

hogy egyesekké levétek ebben, hogy az

Úrnak Lelkét kisértenétek ? Imé azok-

nak lábaik, a kik eltemették a te fér-
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jedet, az ajtó eltt vágynak, és tégedet

is kivisznek.

10. Azonnal pedig leesék * az ö lábai-

nál, és meghala ; és bémenvén az ifjak,

találák azt halva, és kivivén eltemeték

az férje mellé. * Ján. u, 12.

11. És támada nagy félelem az egész

Gjmlekezetben, és mindenekben, valakik

ezeket hallják vala.

12. Az xlpostolok által pedig sok*jelek

és csudák lésznek vala a község között;

és valának egyenlképen mindnyájan a

Salamon tornáczában. * vers 15, le.

13. Egyebek közzül pedig senki nem
meri vala magát közzéjek elegyíteni

:

hanem a község felette igen * magasz-
talja vala ket. * rész 2, 47.

14. Nevekedik vala pedig az Úrban
hívknek, mind férjfiaknak, mind asz-

szonynak számok.

15. Ügyannyira hogy az útczákra hoz-

nák ki a betegeket, és letennék azokat

ágyakban és nyoszolyákban, hogy azok-

nak valamellyikét az oda járulandó Pé-

ternek csak árnyéka érné.

16. A szomszéd városoknak is pedig

községe gyül vala Jérusálembe, és hoz-

nak vala betegeket, és tisztátalan lel-

kektl gyötretteket ; kik mind * meg-
gyógyulnak vala. * Márk 16, 17. 18.

17. Felkelvén pedig a Fpap, és mmd
azok kik vele valának, kik a Saddu-

czeusoknak*szerzetekbl valának, béte-

lének irigységgel. * rész 23, s.

18. És megfogák az Apostolokat, és

veték ket a közönséges tömlöczbe.

19. De az Istennek Angyala éjszakán

megnyitá a tömlöcznek * ajtaját, és ki-

hozván ket, monda :*rész 12,7-11. 16,23-28.

20. Menjetek el, és a templomban áll-

ván hirdessétek a népnek ez * életnek

minden keszédit. * vers 30-32. rész 3, 12-26.

21. Azok pedig mikor ezt hallották

volna, bémenének jó reggel a tem-

plomba, és tanitnak vala. A Fpap
pedig elmenvén, és a kik vele valának

Gylést tönek^ és az Izráel népének

egész Tanácsát egybehivák, és elküldék

a szolgákat a tömlöczbe, hogy azokat

elhoznák.

22. És mikor elmentek volna a szol-

gák, nem találák ket atömlöczben, és

visszatérvén megjelenték.

23. Ezt mondván: A tömlöczöt ugyan
találtuk nagy ersen bézárva, és az ri-

zket kivül az ajtó eltt állani : mikor
pedig megnyitottuk volna, ottben senkit

nem találánk.

24. Mikor hallották volna pedig e

beszédeket a Fpap és a templom Fe-
jedelme, és a Papifejedelmek, gondol-

kodnak vala azok fell, micsoda követ-

keznék ebbl.

25. És eljvén egy ember, monda né-

kik : Imé, ama férjfiak, kiket a töm-
löczbe vetettetek vala, a templomban
állanak és tanítják a népet,

26. Akkor elmenvén a Fejedelem a

szolgákkal, elhozá ket, de nem er-
vel: (mert félnek vala a községtl,

hogy meg ne köveztetnének.)
'

27. És elhozván .ket, állaták a ta-

nács eleibe, és megkérdé ket a Fpap.
28. Mondván : Nemde nem megparan-

csolánk-é néktek felette igen, hogy ne

tanítanátok * e Jézusnak nevében? és

imé, bétöltöttétek Jérusálemet a ti tu-

dományotokkal, és mi reánk akarjátok

szállítani annak az embernek f vérét.

* rész 4, 18. t Máté 27, 22-25.

29. Felelvén pedig Péter és az Apos-

tolok, mondának : Az * Istennek kell in-

kább engedni, hogy nem az embereknek.
* rész 4, 19. Dán. 6, 10.

30. A mi Atyáinknak Istene feltámasz-

totta Jézust, * kit ti megölétek felfeszit- ;

vén a fára. * rész 3, 13.

31. Ezt az Isten az jobbkezével fel-

magasztalván tette Fejedelemmé * és

megtartóvá, hogy adjon az Izráelnek

megtérést és bnöknek bocsánatjokat.
* Eféz 1, 20—22. Zsid. 2, 9. 10.

32. És mi vagyunk néki ezekrl bi-

zonyságai, a mellyeket mondunk ; és a

Szent Lélek is,*kit az Isten adott azok-

nak, a kik néki f engednek.
* Ján. 15, 26. 27. f rész 10, 1. 2. 33. 34.

33. Azok pedig ezeket hallván, fogai-

kat csikorgatják vala, és arról tanács^

koznakvala, hogy tet megölnék.

34. Felkelvén pedig a Tanácsban egy

Farizeus, kinek Gamáliel vala neve,

Törvénytudó, kit az egész község becsü-

letben tart vala, parancsolá hogy egy

kevéssé az Apostolokat kivinnék.

35. És monda azoknak : Izráelnek

férjfiai, jól meglássátok mit cselekesz-

tek ezekkel az emberekkel.

36. Mert az idnek eltte támadott

volt egy*Teudás, ki azt mondotta volt,
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hogy valaki volt, kinek mellé ^^^^

volna magát mintegy négjrszáz férjfi^k-

nak számok, ki megölettetett, és a

néki hittek, mind eloszlottak, és semmivé
lettek. * réaz 21, 38.

37. Ezután támada ama Gal ileus Jú-

dás, a ravásnak idején, és sok népet hi-

tetett maga után, az is elvesze, és mind
azok, a kik néki hittek volt, eloszlottak.

38. Most is ezt mondom néktek ! Tá-
vozzatok el ez emberektl és hagyjatok

békét nékik : mert ha emberektl vagyon
e tanács és dolog, semmivé lészen;

39. Ha pedig Istentl vagyon, ti fel

nem bonthatjátok, hogy ne láttassatok

Isten ellen tusakodni.

40. Engedének azért az tanácsának.

És mikor az Apostolokat elszólították

volna, * megostoroztatván ket, meg-
parancsolák nékik, liogy a Jézus nevé-

ben ne szólnának ; és elbocsáták ket.
* MátdlO, 17.23. 34.

41. Ok annakokáért örömmel * méné-
nek el a Tanács ell, hogy méltókká tette

Isten ket arra, hogy a Jézus nevéért

bosszúsággal illettetnének.

* Máté 5, 11. 12. Fii. 1, 29. Róm. 5, 3.

42. Es mindennapon a templomban és

háznál nem szüanek ^ vala meg tanítani,

és a Jézus Krisztust hirdetni.

* vers 29, Márk 16, 15.

tí. RÉSZ.
Az Apostolok választnak hét Diákoimsokat, kik között a

hittel teljes István megfogatik, és vádoltatik.

Az napokban pedig, mikor a tanítvá-

nyok szaporodnának, támada a Görögök
közt panaszolkodás a Zsidók ellen, hogy
az közzülök való özvegy asszonyok

megvettetnének a mindennapi szolgá-

latban.

2. Annakokáért a tizenkét Apostolok,

a tanitváuyoknak sokaságokat egybe-

gyjtvén, mondának : Nem jó nékünk
elhagynunk az Istennek beszédét és

szolgálnunk a szegények * asztaloknak.
* rész 4, 35.

S.Válasszatok azért, Atyámfiai, ti köz-

zületek hét férjfiakat, kiknek jó bizony-

ságok legyen, kik Szent Lélekkel teljesek

legyenek és bölcseséggel, kikre bizzuk

ezt a dolgot.

4. Mi pedig foglalatosok lészünk a

könyörgésben és az ige * hirdettetésének

szolgálatjában. * rósz 4, 33. 5, 42.

5. Tetszék pedig e dolog a jelenvaló

14.5

egész sokaságnak ; és választák Istvánt,

ki hittel és Szent Lélekkel teljes férjíiú

vala, * Fii epet, Prokhórust, Nikáuort,

Timont, Párménást, és Nikolaust, ki

Antiókhiából való prozelitus vala.

* réhz 8, 26 . 21, 8.

6. Kiket állatának az Apostolok eleikbe;

kik mikor imádkoztak volna, az ö ke-

zeiket reájok veték.

7. Annakokáért az Isten beszéde neve-

kedik vala, és sokasodik vala a tanít-

ványoknak számok Jérusálemben, és a

Papok is nagy sokan engednek vala a

tudománynak.
8. István pedig mivelhogy teljes vala

hittel és isteni ervel ; a község között

nagy csudákat és jeleket * cselekeszik

vala. * Ján. 14, 12-

9. Támadának pedig némellyek a Li-

bertinusoknak, Czirénebelieknek, Ale-

xándriabelieknek, és azoknak zsinagógá-

jokból, kik Czilitziából és Ázsiából va-

lók valának, kik Istvánnal vetekednek

vala.

10. De nem állhattak ellene az böl-

cseségének, * és a Szent Léleknek, a ki

által szól vala. * Luk. 21, 15.

11. Akkor rendeléuek valami embere-

ket, kik azt mondanák, hogy k hallottak

tle káromló beszédeket Mózes ellen,

és az Isten ellen.

12. És felzendítek a községet, a Véne-
ket, és az írástudókat, és tet megsar-

kalván megfogák, és vivék a Tanács-

/iázba.^

13. És állatának hamis tanúkat, kik

ezt mondának : Ez ember nem sznik
meg káromló beszédeket szólni e szent

hely * ellen és az Isten törvénye ellen.

* Jer. 26, 11.

14. Mert hallottuk tle e mondást,

hogy ama Názáretbeli Jézus ezt a he-

lyet elrontja, és elváltoztatja a czeremó-

niákat, mellyeket adott nékünk Mózes.

15. Akkor az szemeiket reá vetvén,

mindenek kik a tanácsban valának, lá-

ták hogy ollyan volnad^z'6 orczája, mint
az Isten Angyalának orczája.

7. RÉSZ.

Istvánnak, az Atyákkal és az Izráellel közlött jókat bé-
foglaló, magát ment beszéde, s mégköveztetése.

Monda pedig a Fpap : ügy vágynak

é teh át * ezek ? * rész e, 13. 14.

2. 0 pedig monda: Férjfiak atyámfiai

K
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és Alyák halljátok meg: A dicsségnek

Istene megjelenék a mi atyánknak Ábra-
hámnak, mikor Mésopotámiában volna,

minekeltte laknék Kárránban.

3. És monda néki: Eredj ki a te föl-

dedbl, a * te nemzetséged közzül, és

menj el arra a földre, a mellyet meg-
mondok néked. * i móz. 12, 1-3.

4. Akkor kiméne a Káldeusok földök-

bl és lakozék * Kárránban. És onnét

minekutánna megholt az attya, ki-

hozta tet e földi'e, a mellyen ti most

laktok. * 1 Móz. 11,31. 32.

5. És nem adott néki abban örökséget,

csak egy lábnyomn3dt is, jóllehet igérte

vala, hogy azt néki adná örökségül, és

az magvának ntánna, holott mag-
zatja nem volna.

6. Az Isten pedig igy szólott vala :

A te magod zsellér lészeu az idegen

földön, hol szolgálat alá vettetik, ésnyo-

morgattatik * négyszáz esztendeig.

* 1 Móz. 15, 18. 16.

7. De azt a népet, a melljaiek szolgálni

fognak, én megbüntetem, ezt mondja az

Isten, és azután kijnek, és szolgálnak

nékena ez helyen.

8. És adta néki a körülmetélkedésnek

szövetségét; * és e képen Ábrahám
nemzé f Izsákot, és azt körülmetélé

nyolczadnapon : Izsák pedig nemzé **Já-

kóbot, és Jákób a tizenkét ff Pátriárká-

kat. * 1 Móz. 17, 9. 10. 1 1 M<5z. 21, 2—4.

** 1 Móz. 25, 21. 26. ff 1 Móz. 29, 31-35. 30, 5. 24.

9. A Pátriárkák pedig * irigységbl

indíttatván, Józsefet eladák Égyiptom-

ba, de Isten vala vele. *i móz. 37, 4. 28-

10. És megszabaditá tet minden nyo-

morúságiból, és ada néki kedvet és böl-

cseséget Fáraó eltt az Égyiptombeli

Király eltt, ki tet Égyiptomon és az

egész házán * Fejedelemmé tevé.

* 1 Mtíz. 41, 38—44.

11. Következék pedig éhség egész

Égyiptomra és Kánaán földére, és nagy
nyomoraság, és nem találnak vala eletlelt

a mi atyáink.

12. Mikor hallotta volna pedig Jákób,

hogy Égyiptomban * gabona volna, el-

küld é elször a mi atyáinkat.
* 1 Móz. 42, 2. 3.

13. És a második hémenetelekhen meg-
esmérék az attyafiai* Józsefet, és Fáraó

megtiidá a József nemzetségét.
* 1 Mz. 45,1-3.

14. És József elküldvén hivatá az 0

attyát Jákóbot és minden nemzetségét,

mintegy hetvenöt * embert.
* 1 Móz. 46, 27. 2 Móz. 1, 5.

15. Elméne azért Jákób *Égyiptomba,
és meghala f és a mi atyáink.

* 1 Mdz. 46, 5-7. t 1 Móz. 49, 33.

16. Kik elvitetének Sikembe, és hely-

beztetének a koporsóban, mellyet Ábra-
hám vett* vala ezüstpénzen az Emmor
fíjaitól, ki Sikem íija vala.

* 1 Móz. 23, 13-17.

17. Mikor pedig elközelgetne az Ígé-

retnek *ideje, mellyért Isten megesküdt
vala Ábrahámnak, megnevekedék f a

nép és megsokasodék Égyiptomban.
* 1 Móz. 15, 16. t 2 Móz. 1, 7. 4 Móz. 1, 45 - 47.

18. Mind addig mignem más Király

támada, * ki nem esméri vala Józsefet.

* 2 Móz. 1, 8—22.

19. És a mi nemzetségünket álnok-

sággal körülvevén, a mi atyáinkat nyo-

morgatta, úgy hogy az gyermekeiket

is elhánynák, hogy meg ne szaporodná-

nak.

20. Akkor születék Mózes, ki Istentl

szép ábrázattal * felékesittetett volt, és

tartatott az attya házában bárom hó-

napig. * 2 Mdz. 2, 2. Zsid. 11, 23.

21. És mikor azt elvetették volna, a

Fara leánya felvevé és feltartá azt* íija

gyanánt. * 2 móz. 2, 9. 10. zaid. 11, 24.

22. És Mózes tanittaték az Égyiptom-
belieknek minden bölcseségekre, és ha-

talmas vala* beszédben és cselekedetben.

*Luk. 24, 19.

23. Mikor pedig negyven esztends
volna Mózes, gondolá szivében hogy
meglátogatná az attyafiait az Izráel

fijait.
^

* 2 Móz. 2, 11. 12.

24. És mikor látná, hogy egy Zsidó

bosszúsággal illettetnék, megoltalmazd

azt, és az Égyiptombeli embert megöl-

vén, bosszút álla azért, a ki bosszúság

gal illettetik vala.

25. Azt állitja vala pedig, hogy az

attyafiai értik, hogy az Isten az kezé

által adna nékik szabadulást ; de azok

nem értik vala.

26. Másodnapon ismét hozzájok*méne,

mikor azok egybevesztek volna, és inti

vala azokat békességre, ezt mondván:
Férjfiak, atyafiak vagytok ti, miért ille-

titek egymást bosszúsággal.
* 2 Móz. 2, 13. ]4.
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27. Az pedig ki az o felebarátját bosz-

szúsággal illeti vala, semmit nem gon-

dola Mózessel, ezt mondván : Ki tett

téged Fejedelemmé és Biróvá mi raj-

tunk?

28. Nemde meg akarsz-é te engemet

ölni, miképen tegnap megöléd az Egyip-

tombeli embert ?

29. E beszédre pedig Mózes elfuta, és

Ion jövevény a Mádián * földén, a bo,

két fijai szüleiének. * 2 móz. 2, 15. 21. 22.

30. Negyven esztend pedig eltelvén,

megjelenék néki a Sinai hegynek pusz-

tájában az Úrnak * Angyala, a csipke-

bokonnak tüzes lángjában. * 2 móz. 3 ,1-6.

31. Mózes pedig mikor azt látta volna,

csudálkozék a látáson: és mikor oda

menne hogy azt meglátná, lÖn az urnák

szava ö hozzá, ezt mondván :

32. Én * vagyok a te Atyáidnak amaz

Istenek, Ábrahámnak Istene, Izsáknak

Istene és Jákóbnak Istene : Mózes pedig

megrémülvén nem meri vala nézni.

* 2 Móz. 3, 6. 15. 16. Máté 22, 32.

33. Monda pedig néki az Úr: Oldozd

le a te * saruidat lábaidról : mert a

hely, a mellyen állasz, szent föld.

* Jós 6, 15.

34. Látván láttam az én népemnek

nyomorúságát, melly Egyiptomban va-

gyon, és az ö fohászkodásokat hallottam,

és* azért szállottam le, hogy ket meg-
szabadítsam; most azért jöjj ide, elkül-

delek tégedet Egyiptomba.* 2 mz. 3, 7-10.

35. Ezt a Mózest, akit megtagadának.

ezt mondván: Ki tett tégedet * Fejede-

lemmé és Biróvá? ezt, mondom, az Isten

fejedelmül, szabaditóúl bocsátá az An-
gyal által, t a ki megjelent néki a csip-

kebokorban. * vers 27. f 2 Móz. 3, 4-6.

36. E hozta ki ket, nagy csudákat és

jeleket * tévén Egyiptomnak földében,

és a t veres tengerben, és a pusztában

negyven ** esztendeig.

* 2 Móz. 7, 10. 12, 29. f 2 Móz. 14, 21-28.

**2Móz. 15, 24. 17, 5. 6.

37. Ez ama Mózes, ki az Izráel fijainak

ezt mondotta : Prófétát * támaszt nékz

tek az Úr a ti Istentek, a ti atyátokfiai

közzül, mint engemet, tet hallgassátok.
* 5 Móz. 18, 15. 18.

38. Ez az, ki az Izrael Gyülekezetiben

volt a pusztában, az Angyallal egybe,

a ki néki szol vala * a Sinai hegyen, és

a mi atyáinkkal, és a ki az Istennek él

beszédit vette, mellyeket nékünk meg-
jelentene. * 2 Móz. 20, 21. 34, 27. 28. 32.

39. Kinek nem akartak engedni a mi
atyáink, hanem azt megveték, és az

szivekben Égyiptom felé fordulának.

40. Ezt mondván Áronnak : Csinálj

Isteneket * nékünk : kik elttünk járja-

nak : mert ama Mózesnek, ki minket
kihozott Egyiptomnak földébl, nem
tudjuk micsoda dolga történék.

* 2 Móz. 32, 1.

41. Es az napokon hoi-júképet * önté-

nek, és a bálványnak áldozának, és

gyönyörködének az kezeiknek csinál-

mányokban. * 2 mz. 32,2-6.

42. Az Isten pedig elfordia tlök, és

adá ket az égnek seregének * tiszte-

letire, a mint meg vagyon irva a Pró-

féták könyvökben : Valyon Izráelnek

háza, áldoztatok- é f nékem véres áldo-

zatokkal és egyébféle áldozatokkal a

pusztában negyven esztendeig ?

* Jer. 19, 13. f Ámos 5, 25. 26.

43. St inkább hordoztátok * a Mólok
halvdnynsik sátorát, és a ti Istenteknek

a Kemfának csillagát, melly képeket

csináltatok, hogy azokat imádnátok:

Azért elviszlek titeket Babilónián túl.

*lKir. 11,7.

44. A mi atyáinknak volt sátorok, az

Isten bizonyságtételének Sátora, a pusz-

tában, a mint parancsolta vala az, a ki

mondotta vala Mózesnek, hogy csinálná

azt annak példájára, a *mellyet látott

vala. * 2 Móz. 25, 40.

45. Mellyet is a mi atyáink * béhoztak

Jósuéval a pogányoknak birodalmok-

ban, kiket az Isten kizött a mi atyáink

ell, mind a Dávidnak idejéig.

* Jós. 3, 13. 14.

46. Ki az Istennek* kedvében volt, és

könyörgött, hogy a Jákób Istenének

Sátorána/c t helyét megtalálná.
* 1 Sám. 13, 14. 2Sáni. 7, 2, Zsolt. 132, 2-5.

47. Salamon * épite pedig néki házat.
* 1 Kir. 6, 1.

48. De ama felséges Isten kézzel csi-

nált templomokban uem* lakik, mint a

Próféta mondja : * i Kir. s, 27.

49. A * mennyország nékem ülészé-

kem, a föld pedig az én lábaimnak zsá-

molyok. Micsoda házat csinálhattok né-

kem? ezt mondja az Úr; vagy hol va-

gyon az én nyugodalmamnak helye?
* Ésa. 65, 1. 2.

K*
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50. Nem az én kezem épitette-é mind
ezeket ?

51. Kemény nyakú és körülmetéletlen

szivü és fül emberek, ti mindenkor a

Szent Léleknek ellene igyekeztek ; mint

a ti * atyáitok, ti azouképen.
* 5 Mdz. 9. 6-27. Ésa. 63, 10.

52. A Próféták közzül kit nem kerget-

tek a ti atyáitok ? megölték mondom,
azokat, a kik eleve hirdették amaz

Igaznak eljövetelét, kinek ti most áru-

lóivá és * gyilkosivá lettetek.

* Maté 27, 1. 2. 35. rész 3, 13. 14.

53. Kik a törvényt vettétek az Angya-

lok* szolgálatjok által, és meg nem tar-

tottátok !
* 2 Móz. 20, 2. Gal. 3, 19.

54. Mikor pedig ezeket hallották volna,

az ö szivekben dühösködnek vala, és az

fogaikat csikorgatják vala ellene.

55. Mivelhogy pedig Szent Lélekkel

teljes vala, a mennybe függesztvén az

szemeit, látá az Istennek dicsségét, és

Jézust állani az Istennek * jobbjáu.
* Márk 16, 19. Róm. 8,34.

56. És monda: Imé látok megnyilat-

kozott egeket, és látom, hogy az ember-

nek Fija áll az Istennek jobbja fell!

57. Felkiáltván pedig azo/c nagy fel-

szóval, az ö füleiket bédugák, és mind-

nyájan reá rohanának.

58. És ötet a városból kizvén kövezik

vala, a tanúbizonyságok * pedig az ö

felsruháikat lerakták vala egy ifjú lá-

bainál, kinek neve f Saulus vala.

* 5 Mz. 17, 7. f rész 22, 20.

59. Megkövezék azért Istvánt, ki imád-

kozik vala, és ezt mondja vala :
* Uram

Jézus, vegyed hozzád az én lelkemet!
* Zsolt. 31, 6. Luk. 23, 46.

60. Térdre esvén pedig, nagy felszóval

kiált vala: Uram! * ne tulajdonitsd né-

kik e bíínt. És mikor ezt mondotta volna,

elaluvék. * i^uk. 23, 34. Máté 5, 44.

8. RÉSZ.

Saulus az Anyaszentegyházat pusztitja : Filep Samariá-

l)au a Krisztust pTédiká.]ja : Simon Mágusnak fösvény-

sége kárhoztatik : Filep a Szerecsen Komornyikot meg-
kereszteli.

Saulusnak is pedig * akaratja vala Ist-

uáwnak halálán. És támada az idben
nagy fháboruság a Jérusálembeli Gyü-
lekezet ellen, és mindnyájan eloszlának

Júdeának és Samariának tartományiba;

az Apostoloktól megválva.
*rész 22, 20. f rész 11, 19.

LEKEDETEI 7. 8.

2. Kivivék pedig egyenl akarattal

Istvánná/ testét az istenfél férjíiak,

és felette nagy sirást tnek rajta.

3. Saulus pedig * pusztitja vala az

Anyaszentegyházat, minden házakba be-

menvén, és mind férfiakat, mind asszo-

nyokat ervel vonván, hányja vala azo-

kat a tömlöczbe. * rész 22, 2—5. 19. 2U.

4. Azokannakokáért eloszolván * szély-

lyel járnak vala, az Isten beszédét hir-

detvén. * Máté 10, 23.

5. Eilep * pedig mikor ment volna

Samariának városába, prédikálja vala

nékik a Krisztust. * rész 6,5. 21 , 8-

6. A sokaságpedig egyenlképen figyel-

mezik vala azokra, a mellyeket Filep

mond vala, hallván és látván a jeleket,

a mellyeket cselekeszik vala;

7. Mert a tisztátalan lelkek sokakból

kimennek * vala, a kikben valának, ki-

áltván nagy szóval ; sok gutaütött em-
berek pedig és sánták gyógyulának meg.

* Márk 16, 17. 18.

8. És nagy öröm vala abban a város-

ban.

9. Egy ember pedig, kinek neve vala

Simon, abban a városban az eltt gya-

korlottá vala az ördögi tudományt, és

Samariának népét elámitotta vala, ezt

mondván, hogy valami nagy volna.

10. Kit hallgatnak vala mindnyájan,

kicsinytl fogva nagyig, ezt mondván

:

Ez az Istennek ama nagy ereje

;

11. Azért hallgatják vala pedig tet:

mert sok idtl fogva az ördögi mester-

ségekkel ket elámitotta vala.

12. Minekutánna pedig hittek volna

Filepnek, ki azokat hirdeti vala, mellyek

az Istennek országára, és a Jézus Krisz-

tusnak nevére való dolgok volnának^

megkeresztelkednek vala, mind férjfiak,

mind asszonyok.

13. Simon pedig is hün, és megke-

resztelkedvén Fileppel vala ; és látván

hogy jelek isteni nagy * erk lésznek

vala, álmélkodik vala. *vers 7.

14. Mikor pedig hallották volna az

Apostolok, a kik Jérusálemben valának,

hogy Samaria * bévette volna az f Is-

ten beszédét, küldék azokhoz Pétert és

Jánost. * 1 Kir. 16, 24. f Ján. 4, 10. 39-42.

15. Kik mikor oda mentek volna, kö-

nyörgenek azokért, hogy Szent Lelket

vennének.

16. (Mert ez még senkinek azok közzüj
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nem adatott vala, hanem csak megke-
resztelkedtek vala az Úr Jézus nevébe.)

17. Annakutánna kezeiket fejekre ve-

ték,* és vnek azok Szent Lelket.
* rész 6, 6. 19, 6.

18. Mikor pedig látta volna Simon,

hogy az Apostolok kezeiknek fejekre

való vettetések által adatnék a Szent

Lélek, kinálá ket pénzzel.

19. Ezt mondván: Adjátok nékem is

e hatalmat, hogy valakire vetem az én

kezeimet, Szent Lelket végyen.

20. Péter pedig monda néki: A te

pénzed veled egybe A^esszen el, ki azt

állitottad, hogy az Istennek * ajándéka

pénzen vétethetik. * Máté lo, s.

21. Nincsen nékedrészed, sem öröksé-

ged e dologban : mert a te szived nem
tiszta az Isten eltt.

22. Térj meg azért a te gonoszságod-

ból, és kérjed az Istent, talán megbocsát-

tatik néked a te szivednek gondolatja.

23. Mert látom, hogy te keserséges

méregben, és álnokságnak * kötelében

helyheztettél. * vers is. 19.

24. Felelvén pedig Simon monda: Kö-
nyörögjetek ti én érettem az Úrnak,

hogy valamelly ezek közziilj, a mellyeket

mondotok, engem meg ne környékez-

zen.

25. Amazok annakokáértminekutánna
bizonyságot tettek volna, és hirdették

volna az Istennek beszédét : megtérének

Jérusálembe, és a Samaritánusoknak

sok faluikban prédikálák az Évangyé-
liomot.

26. Az Úrnak pedig Angyala szóla Fi-

lepnek, mondván : Kelj fel és menj el

dél felé, a járatlan úton, melly Jérusá-

lembl Gáza városába alá megyén.
27. 0 annakokáért felelvén elméne; és

imé egy Szerecsen * Fember, Szere-

csenország Királynéasszonyának, Kan-
dakesnek komornyikja, ki minden gaz-

dagságával bir vala, és ment vala Jéru-

sálembe imádkozni. * 1 Kir. s, 41.

28. Megyén vala haza, ülvén az sze-

kerében, és olvassa vala Ésaiás Prófé-

tát.

29. Monda pedig az Isten Lelke Filep-

nek : Járulj oda és menj közelebb a sze-

kérhez.

30. Filep azért oda futamodván, hallá,

hogy az olvasná Ésaiás Prófétát és mon-
da : Valyon érted -é a mit olvassz ?
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31. És monda az: Mimódon érthet-

ném, hanemha valaki megmagyarázná
nékem ? És kéré Fiiepet, hogy felülne és

mellé ülne.

32. Az írásnak pedig verse, a mellyet

olvas vala, e vala : Miképen a juh, úgy
viteték * a mészárszékre; és mint a bá-

rány az tet megnyir eltt megnémúl,
azonképen nem nyitotta fel az száját.

33. Az alázatosságában az ö* ítéleti

elvétetett; és az idejét kicsoda mond-
hatja meg? noha eltöröltetik f e föld-

rl az élete. * Luk. 23, 14—24. Dán. 9,26.

34. Felelvén pedig a Fember Filep-

nek, monda: Kérlek téged: kirl mond-
ja ezt a Próféta? magáról-é? vagy más-
ról valakirl ?

35. Akkor Filep az száját megnyit-
ván, és elkezdvén ez * iráson, hirdeté

néki a Jézust. * vers .32. 33,

36. És mikor mennének az úton, jutá-

nak egy vizhez : akkor monda néki a

Fember : ímhol a viz : micsoda tilt

meg a keresztségtl engemet?
37. Filep pedig monda : Ha teljes szív-

bl hissz. meglehet. Az pedig felelvén,

monda : Hiszem a Jézus Krisztust Isten

Fijának * lenni. * Máté le, le. ján. e, eo.

38. És megállitá a szekeret, és leszál-

lának mindketten a vizbe, Filep és a

Fember : és Filep megkerasztelé tet.

39. És mikor a vizbl kijöttek volna,

az Úrnak Lelke elragadá Fiiepet, és

többé nem látá tet a Fember : mert

megyén vala az útján * örömmel.
*Róm.5,1.2.

40. Filep pedig találtaték Azótus vd-

7'o.saban, és az útában menvén hirdeti

vala az Évangyéliomot minden városok-

nak, miglen jutna Czézárea vdrosdbQ,.

9. RÉSZ.

Saulus megtér, megkereszteltetik, Damaskusból megsza-
badul : Péter meggyógyítja a gutaütött Énéást, s a

megholt Tábithát feltámasztja.

Saulus pedig mégis * dühösködvén fe-

nyegetésekkel és öldökléssel az Úrnak
tanítványai ellen, méne a f Fpaphoz.

* Gal. 1, 1.3. 1 Tim. 1, 13. f 1 Krdn. 19, 11.

2« És kére tle leveleket Damaskus-
ba a zsinagógáknak

;
hogyha találná

valakiket a tudománynak * követit,

vagy íérjíiakat, vagy asszonyokat, fogva

hozná Jérusálembe, * rész s, 37.
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3. És mikor menne, közelgete Damas-
kushoz, és nag3^ hirtelenséggel meny-
nyei * világosság körivevé tet.

* rész 22, 6. 26, 12. 13.

4. És mikor a földre * leesett volna,

hallá szózatot, melly ezt mondja vala

néki : Saul, Saul, mit kergetsz f enge-

met? * Ezek. 3, 22. 23. f vers 1. 2.

5. És monda: Kicsoda vagy Uram? Az
Úr pedig monda : Én vagyok a Jézus,

a kit te kergetsz. Nehéz néked az ösz-

tön ellen * rúgodoznod. * rész 5, 39.

6. És az félvén és rettegvén, monda

:

Uram ! mit akarsz * hogy cselekedjem ?

Monda az r néki : Kelj fel és menj bé

a városba, és megmondják néked mit

kelljen cselekedned. * rész 2, 37.

7. Aférjfiak pedig, kik Saulussal elin-

dultak vala, állanak vala elálmélkodván,

kik jóllehet hallják vala a szót, de sen-

kit nem látnak vala.

8. Felkelvén pedig Saulus a földrl, és

felnyitván az szemeit, senkit nem lát

vala; azért kézen fogva vezérelvén ötet,

bévivék Damaskusba.
9. Hol volt, semmit nem látván, har-

madnapig, és nem evett, sem ivott.

10. Yala pedig egy tanítvány Damas-
kusban, kinek Anániás vala neve, kinek

monda látásban az Úr : Anánia ! És az

monda: ímhol vagyok Uram!
11. Akkor az Úr monda néki: Kelj fel,

és menj el az útczára, melly Egyenes

útczának neveztetik, és keresd meg Jú-

dásnak házában a Tárzusbeli* Saulust;

mert ám imádkozik. * rész 21, 39.

12. (Es látá Saulus látásban, hogy az

Anániás nev férjfiú ö hozzá menne, és

az ö kezét reá vetné, hogy látna.)

13. Felele pedig Anániás : Uram sok

embertl hallottam e férjfiú fell, melly

sok bosszúsággal illeti a te * szenteidet,

kik Jérusálemben vágynak.
* vers 1. 2. 1 Kor. 15, 9.

14. St itt is vagyon hatalma a Papi-

fejedelmektl, hogy mindeneket megkö-
tözzön, valakik. a te nevedet segítségül

hivják.

15. Monda pedig néki az Úr: Eredj el;

mert nékem választott* edényem^ hogy

az én nevemet elvigye a f Pogányoknak,

Királyoknak, és az Izráel ft fijainak

eleikbe :
* Gai. i, is. le. f ésa 49, 6. Gai. 2, 7-9.

ff vers 20. 28. 29.

16. Mert én megmutatom néki, melly

sokat kelljen néki az én nevemért * szen-

vedni. * rész 21, 11. 28, 20. 2 Kor. 11, 23-33.

17. Elméne azért Anániás, * és béméne
a házba, és az kezeit Saulusra vetvén,

monda : Saul atyámfia, az Úr küldött

engemet; (a Jézus, a ki f megjelent

néked az úton, a mellyen jösz vala)

hogy a te szemeid megn3dljanak, és bé-

teljesedjél Szent Lélekkel.
* rész 22, 12. 13. f vers 3—5.]

18. És azonnal leesék az szemérl a

hályog, mint valami halnak a héja, és

mindjárt megjve szeme világa, és fel-

kelvén megkeresztelkedék.

19. És mikor evett volna, megersö-j
dék. És vala Saulus egynehány napokon
a tanítványokkal, kik Damaskusban va-

lának.^

20. És azonnal prédikálá a zsinagó-

gákban a * Krisztust, hogy Istennek

Fija volna. * vers IS. 28. 29.

21. Álmélkodnak vala pedig mindnyá-
jan, valakik az tanítását hallják vala,

és ezt mondják vala : Nemde nem ez-é a

ki Jérusálemben háborgatja vala azokat,

kik ezt a* nevet segítségül hivják vala,

és ide is azért jött, hogy azokat fogva

vinné a Papifejedelmekhez? * vers 20.

22. Saulus pedig annál inkább ert
vészen vala, és szégyeníti vala a Zsidó-

kat, a kik Damaskusban laknak vala,

szent írás bizonyságainak egybevaló

vettetésekkel megersítvén, hogy az vol-

na ama Krisztus.

23. Sok id múlva pedig a Zsidók ta-

nácsot tártának, hogy tet megölnék.

24. De megérté Saulus^, hogy utánna

leselkednének ; rizik vala pedig a ka-

pukat mind éjjel nappal, hogy tet meg-
ölhetnék.

25. A tanítványok azért tet felvévén

éjjel, a kfalon* bocsáták ki, lebocsát-

ván tet egy kosárban. * 2 Kor. 11,32.33.

26. És mikor Saulus Jérusálembe

ment volna, a tanítványok mellé akarja

vala magát adni, de mindyyájan félnek

vala tle, és nem hiszik vala, hogy
tanítvány volna.

27. Barnabás * pedig tet maga m,elU

vévén, vivé az Apostolokhoz, és megbe-

szélé nékik, mimódon az úton látta vol-

na az Urat, és hogy szólott volna néki,

és hogy Damaskusban nagy bátorsággal

tanított volna a Jézus nevében.
* rósz 11, 2*. 25. 13, 1. 2.
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28. 0 vélek vala azért Jérusálemben.

29. És nagy bátorsággal tanit vala az

Úr Jézusnak nevében, és vetekedik vala

a Görögökkel ; azok pedig igyekeznek

vala Ötet megölni.

30. Mellyet mikor eszekbe vettek vol-

na az atyafiak, vivék ötet Czézáreába, és

onnét bocsáták Tárzusba.

31. A Gyülekezeteknek azért egész

Júdeában, Galileában, és Samariában

békességek vala, és épülnek vala az Úr-

nak félelmében, és a Szent Léleknek

vigasztalásában elÖmenvéu, sokasodnak

vala.

32. Történék pedig hogy Péter, mikor

minden városokéit járna, menne a Szen-

tekhez is, kik valának Lidda tó-osban.

33. Talála pedig ott egy Éneás nevü

embert, ki nyolcz esztendtl fogva ágy-

ban fekszik vala, ki gutaütött ember

vala.

34. És monda néki Péter: * Énea,

gyógjdtson meg tégedet a Jézus Krisz-

tus
;

kelj fel, és magad vesd meg a te

ágyadat. Az pedig azonnal felkele.

* rész 3, 6. 7. Máté 9, 6.

35. És láták ötet mindnyájan, a kik

laknak vala Liddában és Sáronában, és

megtérének az Úrhoz.

36. Joppéban pedig vala egy tanítványi

asszony, kinek neve vala Tábitha, melly

{görögül Dorkás) ha megmagyarázod,
ezt tészi: Vadkecske. Ez gazdag vala jó

cselekedetekkel és alamizsnákkal, mely-

lyeket osztogatott vala.

37. Történék pedig az napokban, hogy
betegség miatt meghalna, kit mikor
megmostak volna, helyhezteték a fe-

házban.

38. Mivelhogy pedig Lidda Joppéhoz

közel vala, a tanítványok meghallván

hogy Péter ott volna, két féíjfiakat kül-

dének ö hozzá, kérvén ötet^ hogy kése-

delem nélkül hozzájok menne.
39. Felkelvén azért Péter, elméne azok-

kal, kit, mihelyt oda juta, felvivének a

felházba; és eleibe állának néki min-
den özvegy asszonyok, sirván és muto-
gatván a ruhákat és öltözeteket, mellye-

ket Dorkás csinált, mig vélek együtt

volt.

40. És mindeneket * kiküldvén, Péter

térdre esvén imádkozék, és a Mtest-
hez fordulván, monda: Tábitha kelj fel.
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Az pedig felnyitá az ö szemeit, és Pétert

látván, felüle. * 2 Kir. 4, 32. 36. ján. u, 12.

41. És Péter kezét néki nyújtván, fel-

emelé ötet; és szólitván az özvegyeket

és a szenteket, elevenen adá nékik azt.

42. E dolog pedig egész Joppénak tud-

tára lön, és * sokan hivének az Úrban.
* Ján, 8, 30. Ján. 10, 42.

43. És sok ideig marada Péter Joppé-

ban, egy Simon nevü Szíjgyártónál.

10. RlÉSZ.

Kornélins az Angj'yal hagyásáljól magához hivatja Pétert:

ki látásban megintetvén, elmegyen ós Kornéliusnak s az

ö háznépének prédikálja az Evangyéliomot : ezek Szent
Lelket vévén megkeresztelkednek.

Vala pedig Czézáreában egy ember,

kinek neve Kornélius vala, ki százados

vala, a seregbl való, mell3^et Olasz

seregi^ok neveznek vala.

2. Jámbor és istenfél az ö egész házné-

pével eg3^be és sok * alamizsnát osztogat

vala a községnek. * Dán. 4, 24.

3. Ki mikor szüntelen könyörgene Is-

tennek, látá látás által nagy nyilván, a

napnak mintegy kilencz óráján, hogy az

Istennek Angyala bémenne ö hozzá, és

ezt mondaná néki : Kornéli

!

4. És az ö szemeit reá függesztvén és

megrémülvén, monda : Mi dolog Uram ?

és monda néki : a te könyörgésed és

alamizsnáid * felmentek Istennek eleibe

emlékezetnek okáért.* zsid. 13, le. Máté 5, 7.

5. Most azért küldj el valakiket Jop-

péba; és hivasd Simont, ki neveztetik

Péternek.

6. 0 szálláson* vagyon egy Simon nevü

Szíjgyártónál, kinek háza a tenger mel-

lett vagyon ; az megtanít téged, mit kell-

jen néked cselekedned. * rész 9, 43.

7. Minekutánna pedig elment volna az

Angyal, aki szól vala Kornéliussal, szó-

lita kettt az ö szolgái közz], és egy

jámbor vitézl embert azok közzül, a

kik szüntelen ö vele valának.

8. És mikor mindeneket eleikbe adott

volna, elküldé ket Joppéba.

9. Másodnapon pedig, mikor azok men-
nének és közelgetnének a városhoz, fel-

méne Péter a háznak fels részére, hogy
imádkoznék hat óra tájban.

10. Történék pedig, hogy igen megé-
heznék, és akara enni. És mikor készí-

tenék az ételt, az elméje elragadtaték.

11. És látá hogy az ég megnjdlatko-

zott, és hozzá alájne valami edény,
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rinteg}^ nagy leped négy szegeleténél

fogva felköttetve, raelh a földre bocpá-

tatik vala alá.

12. Mellyben valának mindenféle föld

négylábú állatok, vadak, mászó állatok,

és égi madarak.

13. És szózat adaték Ö hozzá : Kelj fel

Péter, öljed és egyél.

14. Monda pedig Péter: Nem eszem

Uram : mert solia nem ettem semmi kö-

zönségest, vagy * tisztátalan állatot.

* 5 Móz. 14, 7. 19. Ezék. 4, 14.

15. Akkor ismét szó adaték hozzá

másodszor is : A mit * Isten megtisztí-

tott, te azt ne mondjad tisztátalannak.
* Mátó 15, 11.

16. Ez pedig háromszor ln : és ismét

felviteték az edény az égbe.

17. Mikor pedig Péter magában gon-

dolkodnék, micsoda volna a látás, a

mellyet látott vala, imé a férj fiak, kiket

Kornélius küldött vala, mikormegtuda-
koztak volna a Simon házáról, elérke-

zének az ajtó eleibe.

18. lis egy embert kiszólítván, megtu-
dakozák, ha Simon, ki vezeték nevérl
Péternek neveztetnék, ott volna- é szál-

láson?

19. Mikor pedig Péter gondolkodnék

a látás fell, monda néki a/S'zentLélek:

Imé három férjfiak keresnek tégedet

!

20. Kelj fel azért, eredj alá, és minden
kételkedés nélkül menj el vélek; mert
én * elküdöttem ket te hozzád. * vers 5.

21. Alámenvén azért Péter a férjfiak-

hoz, kiket Kornélius küldött vala hoz-

zá, monda: Imé én vagyok, akit ti ke-

restek; miért jöttetek ?

22. És k mondának : Kornélius Száza-

dos, ki igaz és istenfél, kinek az egész

Zsidó nemzetség jó bizonyság, az Isten-

tl a szent Angyal által megintetett,

hogy tégedet házához hivatna, és tled
valami dolgokról hallana.

23. Béhiván azért azokat, szállására bé-

fogadá. Másodnap pedig elmén e Péter

vélek, és a Joppébeli Atyafiak közzííl

is némellyek követék tet.

24. Másodnapon pedig jutának Czézá-

reába. Kornélius pedig várja vala ket,
egybegyjtvén az rokonit és jó barátit.

25. Mikor pedig bément volna Péter,

eleibe menvén Kornélius, és az lábai-

nál leesvén, tiszteié * tet.
* rész 14, 11—15. Jel. 22, 8. 9.

26. Péter pedig felemelé tet mondván:
Kelj fel, én magam is ember vagyok.

27. És vele beszélgetvén béméne. és

talála sok eg3^begyült emhereket.

28. És monda nékik: Ti tudjátok, hogy

tilalmas Zsidóknak pogánnyal * barát-

kozni, vagy hozzá menni; de az Isten

megmutatá f nékem, hogy senkit ne

mondanék megfertéztetett vagy tisztáta-

lan emhernek. * Ján. 4, 9. f vers 11-15,

29. Annakokáért minden ellen tartás

nélkül eljöttem a hivatalra : Azt kérdem
azért, miért hivattatok engem ?

30. Akkor Kornélius monda: Negyed-
nappal az eltt mind ez óráig éhen vol-

tam, és kilencz órakor az én házamban
imádkozom vala, és imé egy megálla én

elttem fényes ruhában.

31. És monda: Kornéli! a te imádsá-

gidat meghallgatta az Isten, és a te ala-

mizsnálkodásid emlékezetben vágynak

nála.

32. Küldj el azért Joppéba, és hivasd

Simont, kinek vezeték neve Péter ;

szállást tart a Szíjgyártó Simon házánál

a tenger mellett : ki minekutánna eljö-

vend, szól néked.

33. Azonnal azért elküldöttem hozzád,

és te jól tetted hogy eljöttél. Most azért

mindnyájan mi az Isten eltt állunk,

hogy meghallgassuk mind azokat, a

mellyeket Isten néked mondott.

34. Akkor Péter megnjátván az szá-

ját, monda : Bizonnyal látom, hogy az

Isten nem * személyválogató :

* 5 Móz. 10, 17. Gal. 5, 6.

35. Hanem minden * nemzetségben

kedves néki akár kicsoda, a ki tet féli

és igazságot cselekeszik. * Ésa. se, i. 3. 5. 7.

36. Mellyet megjelentett az Izráel fi-

jainak, hirdetvén békességet * a Jézus

Krisztus által, ki mindeneknek Ura.
* Róm. 5, 1.

37. Ti jól tudjátok a mi lett egész Jú-

deában, Galileában * elkezdetvén a ke-

resztség után, mellyet prédikálott Ke-

veszteid János. * Luk. 4, 14.

38. Miképen a Názáretbeli Jézust az

Isten megkente * Szent Lélekkel és ha-

talommal, ki széllyel járt jól tévén, és

mindeneket, kik ördög f hatalma alatt

voltak meggyógyítván : mert Isten vala

vele. * Máté 3, 16. f Máté 4, 23. 24.

39. És mindeneknek, mellyeket mind
a Zsidóknak tartományokban, mind Jé-
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rusálembeu cselekedett, mi bizonyságai

vagyunk, kit * megölének, fel feszitvén

a fára. * Máté 27,31. 35.

40. Ezt az Isten feltámasztá harmad-

napon, és azt mivelte, hogy ö * megje-

lenjék nyilván. * Luk. 24,36-43.

41. Nem mind az egész községnek, ha-

nem a bizonyságoknak, kiket az eltt

választott vala, tudnnllik * nékíink, kik

ettünk és ittunk 0 vele együtt, minek-

utánna feltámadott a halálból.

* Ján. 20, 19. 20. 26. 27. 21, 1-13.

42. Megparancsoltapedignéknk, hogy

hirdetnék és bizonyságot tennék a nép-

nek, hogy ö az, a kit Isten elrendelt,

hogy élknek és holtaknak * Birájok

lenne. * Ján. 5, 21. 25. 2 Kor, 5, 10.

43. Errl minden Próféták is bizony-

ságot tesznek, hogy bneinek bocsánat-

ját vészi az neve által minden, a ki

hiszen ö benne.

44. Mikor még ez igéket szólaná Péter,

szállá a * Szent Lélek mind azokra, a

kik hallgatják vala e beszédet.
* Máté 3, 11.

45. A hivek pedig, kik a Zsidók köz-

zííl valának, és Péterrel oda mentek
vala, elálmélkodának * azon, hogy a

Pogányokra is kitöltetett volna a Szent

Lélek ajándéka. * Eféz. 3, 3. 5. e.

46. Mert hallják vala, hogy külömhözö
nyelveken * szólnának és magasztalnák

az Istent. Akkor felele Péter :

* rész 2, 1—4. 19, 6.

47.Váljon megtilthatja-é valaki a vizet,

hogy ezek meg ne keresztelkedjenek,

kik a Szent Lelket vették * miképen mi
is ? * rész 2, 2-4. 15, 8.

48.Es parancsolá, hogy megkeresztel-

kednének az Úrnak * nevébe. Kérék pe-

dig tet, hogy egynéhány napokon ná-

lok maradna. * rész 2, 38.

11. RÉSZ.

Péter Koméliussal vald dolga fell magát menti : Bar-
nabás Pállal Antidkliiália megyén, hol a tanítványok leg-

elször Keresztyéneknek, neveztettek : Agabus a követ-
kezend éhségrl jövendt mond.

Meghallák pedig az Apostolok és az

Atyafiak, kik valának Júdeában, hogy a

Pogányok is * bévették volna az Isten-

nek beszédét. * Ésa. 2, 2. 3. Luk. 24, 46. 47.

2. Mikor azért felment volna Péter Jé-

rusálembe, vetekedének vele, kik a

Zsidók közzül valának.

3. Ezt mondván : A körülmetéletlen

Pogányokhoz mentél, és vélek együtt

ettél.

4. Elkezdvén pedig Péter, mindeneket

megbeszél nékik rendszerint, mondván :

5. Én Joppé városában * imádkozom
vala, ésénláték látást, mikor elmémben
elragadtattam volna, hogy egy edény

szállá le, mintegy nagy leped négy sze-

geletinél fogva felköttetvén, mellyet az

égbl bocsátnak v^ala le, és szinte én

hozzám szállá. *részio, 9-16.

6. Mellyre mikor szemeimet függesz-

tettem volna megnézem, és láték abban
földi négylábú állatokat, vadakat, mászó
állatokat, és égi madarakat.

7. Hallék pedig szót is,me]ly ezt mond-
ja vala nékem: Kelj fel Péter, öljed és

egyél
[

8. Én pedig mondók : Nem eszem

Uram : mert soha semmi közönséges vagy

tisztátalan * nem ment az én számba.
* vers 6, 5 Móz. 14, 7. 19,

9. Felele pedig nékem másodszor a

szózat az égbl : a mit Isten tisztává

tett, te ne mondjad tisztátalannak.

10. És ez háromszor lett, és ismét mind
azok vissza felvonattatának az égbe.

11. Akkor imé azonnal három férjfiak

érkezének a házba, mellyben valék, kik

Czézáreából küldettek volt én hozzám.

12. Monda pedig nékem a Szent Lélek,

hogy elmennék * vélek minden kételke-

dés nélkííl. És hat Atyafiak is pedig el-

jövének én velem, és bémenénk annak
az embernek házába. * rész lo, 19. 20.

13. Ki megbeszélé nékünk, mimódon
látott volna Angyalt az házában, ki

eleibe állott volna, és ezt mondá volna

néki: Küldj valakiket Joppéba, és hi-

vassad Simont, * kinek vezeték neve

Péter. * rész 10, 5. 6.

14. Ki megmondja néked azokat, a

mellyek által megtartassál mind te ma-
gad, mind a te egész házadnépe.

15. És mikor elkezdettem volna a szó-

lást,* a Szent Lélek szállá reájok, mi-

képen mi reánk is elször. * rész^ 10, 44.

16. Megemlékezém pedig az Úrnak
ama mondásáról mikor ezt mondaná :

János keresztelt vizzel, de ti * keresz-

teltettek Szent Lélekkel. * rész 1, 4. 5.

17. Mivelhogy azért hasonló ajándékát

adta az Isten nékik, mint nékünk, mi-

nekutánna hittek volna az Úr Jézus
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Krisztusban; én micsoda voltam, liogy

az istent tilthatnám ?

18. Ezeket minekutáüna hallották vol-

na, megcsendesedének és dicsÖiték az

Istent, mondván : Bizony tehát az Isten

a pogányoknak is * adott megtérést az

életre. * Luk. 2, 30-32.

19. Azok pedig, a kik eloszlottak vaía

a háborúság miatt, melly * Istvánért

támadott vala, jutáuak Eenitziába, Czi-

prnsba és Antiókhiába, senkinek nem
prédikálván az igét, hanem csak a Zsi-

dóknak. * rész 8, 1.4.

20. Némellyek pedig közziilök^ kik

Cziprusból és Czirénéböl valók valának,

mikor Antiókhiába mentek volna, szó-

Iának a Görögöknek, az r Jézust hir-

detvén.

21. Az Úrnak * keze volt pedig vélek;

és a^hivöknek nagy sokaságok téremeg

az Úrhoz. * rész 2, 47.

22. Elméne pedig e hir a Jérusálembeli

Gyülekezetbe : elküldék azért * Barna-

bást, hogy menne szinte Antiókhiába.
* rész 4, 36.

23. Ki mikor oda jutott volna, és látta

volna az Istennek * kegyelmességét,

örvendeze, és inte mindeneket, hogy
állhatatos szivvel megmaradnának az

rban. * vers 21.

24. Mert Jámbor férj fiú ^2i\dí> Barnabás^

és teljes vala Szent Lélekkel és hittel

:

és nagy sokaság adá magát az Úr mellé.

25. Elméne pedig Barnabás Tárzusba,

hogy megkeresné * Saulust ; és mikor
megtalálta volna tet, vivé Antiókhiába.

* rész 9, 1—11.

26. És egész esztendeig forgolódtak ott

a Gyülekezetben, és tanitották a nagy
sokaságot ; és a tanítványok legelször

Antiókhiában neveztetének Keresztyé-

neknek.

27. A tájban ménének Jérusálembl
Antiókhiába Próféták.

28. És egy azok közzül felkelvén kinek

Agabus * vala neve, megjelenté Szent

Lélek által, hogy az egész föld kereksé-

gében nagy éhség lenne, melly meg is

ln a Klaudius Császár idejében.

*rész 21, 10.

29. A tanítványok * pedig egyenként

a mit kinek-kinek értéke vala, elvége-

zék, hogy valami segítséget küldenének

a Júdeában lakozó f Atyafiaknak.
*Róin, 15, 25. 26. f 1 Kor. 16, 1-3.

30. Mellyetmegis cselekedének, küld-

vén alamizsnát a Vénekhez Barnabás
és Saulus által.

12. RÉSZ:
Heródes Jalcabot megöleti. Pétert tömlöczbe vetteti, az
Angyaltól megcsapdostatik : A Gyülekezet állapotja Jé-
rusálembeu: Barnabás ésSaulns ismétAntiókhiába mennek.

Akkor az idó'ben Héródes Király kezde
kegyetlenkedni némellyek ellen, kik a

Keresztyéni Gyülekezetbl valának.

2. Megölé pedig Jakabot, * Jánosnak
attyaiiát fegyverrel. * Máté 4, 21. 20, 20—23.

3. És mikor látná, hogy kedves dolgot

cselekednék a Zsidóknak, Pétert is meg-
fogá : (vala pedig akkor Pogácsás * in-

nep.) * 4 Móz. 28, 17.

4. Kit megfogván, a tömlöczbe veté,

adván tet tizenhat vitézek kezébe, hogy
tet megriznék ; akarván tet a népnek
kihozni Húsvét után.

5. Pétert azért rizik vala a fogság-

ban : a Gyülekezet pedig szüntelen kö-

nyörög vala az Istennek érette,

6. Mikor pedig Héródes tet ki akarná

hozni, azon éjszakán aluszik vala Péter

két vitéz között, két vas láncczal meg-
kötöztetvén, és az rizk az ajtó eltt

rizik vala a tömlöczöt.

7. És imé az Úrnak Angyala * eljve,

és a tömlöczben ln világosság, és a

Péter oldalát taszigálván, felkölté tet,

mondván : Kelj fel hamar. És leesének

a lánczok az kezeirl. *rész is, 24-26.

8. És monda néki az Angyal: Övedezd

bé magadat, és vond fel sarudat. És úgy
cselekedék. És monda néki : Vedd reád

felsruhádat, és kövess engemet.

9. Azért kimenvén Pétéig követi vala

tet, és nem tudja vala hogy valóságos

dolog volna, a mit az Angyal cselekeszik

vala, hanem azt állitja vala, hogy vala-

mi látást látna.

10. Mikor pedig általmentek volna az

els és második strázsán, jutának a Vas
kapuhoz, melly a városba viszen, melly

maga megnyilék nékik és kimenvén egy

útczán elmenének : és azonnal elmén

az Angyal tle.

11. És Péter magát megeszmékén;
monda : Most valóban látom, hogy az

Úr bocsátotta el az * Angyalát, és naeg-

szabaditott engem a Héródes kezébl,

és mind attól, a mit a Zsidók fellem

várnak vala. * Dán. e, 22.

12. És e dologról gondolkodván: mé-
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ne Máriának, a János annyának házá-

hoz. ki*Márkusnak neveztetik vala ; hol

sokan valának egybegylve, és könyö-

rögnek vala. * rész 15, 37. Kol. 4, 10.

13. És mikor Péter zörgetett volna a

tornácznak ajtaján, kifiitamodék egy

Rhódé nev leányzó, hogy hallgatódzna.

14. Ki megesmérvén a Péter szavát,

örömében nem nyitá meg a tornácz aj-

íaját, hanem béfutván megmondá, hogy
Péter állana az ajtó elptt.

15. Azok pedig mondának néki: Elve-

szett néked eszed. Az pedig ersen állítja

vala, hogy úgy volna. Azok pedig ezt

mondják vala, hogy a Péter Angyala
volna.

16. Péter pedig szüntelen zörget vala.

Mikor azért megnyitották volna, látták

tet, és elálmélkodának.

17. És mikor kézzel intett volna hogy

hallgatnának : megbeszélé nékik mimó-
don hozta volna ki az Úr tet a töm-

löczbl, és monda: Adjátok tudtára eze-

ket Jakabnak * és az Atyafiaknak. És
kimenvén, másuváméne onnét.* Márk 3, 17.

18. És minekutánna megviradt volna,

nagy háborúság támada a vitézek között

azon, micsoda esett volna Péteren.

19. Héródes pedig mikor Pétert el-
kérte volna, és nem találták volna, az ri-

zkre törvényt láttatván, parancsolá,

hogy a kínra vinnék ket: és mikor Júde-

ából Czézáreába ment volna, ott lakozók.

20. Héródes pedig gonosz szándékkal

vala a Tírus és Sidon városbeliekhez

:

de azok egyenl akaratból jövének

hozzá, és Blástust eláltatván, ki a Ki-

rálynak titkosa vala, kérnek vala békes-

séget, mivelhogy az tartományok a

Király tartományáh6\ tápláltatik vala.

21. Egy bizonyos napon pedig, Héródes
az királyi ruhájába felöltözvén és az

székibe ülvén, szól vala a községnek.

22. A község pedig kiált vala: Isten

szava ez, és nem emberé

!

23. Azonnal pedig megcsapdosá tet
az Ürnak Angyala, mivelhogy * nem
adott volna dicsséget az Istennek ; és

minekutánna a férgektl megemészte-
tett volna, meghala.

* rész 10, 26. rész 14, 14. 15 Jel. 19, 10.

24. Az Istennek beszéde * pedig neve-

kedik vala és szaporodik vala.

* rész 6, 7. Ésa. 55, 10. 11. Kol. 1, 6.

25. Barnabás pedig és Saulus Jérusá-
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lembl megtérének Antiókhidha^ ay. 6

szolgálatjokatbétöltvén, és magok mellé

vevék Jánost, kinek vezeték neve Már-
kus vala.

13. RÉSZ.
Pált és Barnabást a Szent Lélek magának kiválasztja,
kik elmenvén, prédikálják az Evangfyélioniot a Zsidóknak
és Pogányoknak ; Páfusban Elimás ördöngös megvakittatik.

Valának pedig az Antiókhiabeli Gyüle-

kezetben valami Próféták és Doktorok,

Barnabás és Simeon, ki hivattatik vala

Nigernek, és Czirénébeli Luczius, és

Manaen ; ki Héródessel a Negyedes Fe -

jedelemmel együtt neveltetett vala, és

Saulus.

2. Mikor azért azok szolgálnának az

Úrnak, és szenvedtetnék magokat, mon-
da a Szent Lélek: Válasszátok el né-

kem Barnabást* és Saulust a munkára,
a mellyre én ket hivtam.

* rész 9, 15. R<5m. 1, 1.

3. Akkor azért, mikor böjtöltek és

imádkoztak volna, és az kezeiket reá-

jok vetették volna, elbocsáták ket.

4. Ok annakokáért mikor kibocsáttattak
volna a Szent Lélektl, ménének Sze-

leutziába, és onnét evezének Cziprusba.

5. És mikor Salamin városba jutottak

volna, hirdeték az Isten beszédét a Zsi-

dóknak zsinágógáikban ;
* János is pedig

vélek vala, és szolgál vala nékik.
* rész 12, 25.

6. És eljárván a szigetet mind Páfus-

ig, találkozának egy ördöngös * hamis
Prófétára, ki Zsidó vala, kinek Bárjézus

vala neve. * rész 8, 9.

7. Ki Sergius Pál mellett, a szigetnek

Tiszttartója mellett vala, ki eszes ember
vala. Ez magához hivatván Barnabást

és Saulust, kiváná hallani az Isten be-

szédét.

8. Az ördöngös Elimás pedig (mert

annyit tészen az neve) ellenkezik vala

vélek, akarván elhajtani a Tiszttartót az

igaz tudomány melll.

9. Saulus pedig (ki Pálnak is mondatik)

megtelvén Szent Lélekkel, szemeit reá

vetvén.

10. Monda: Oh te minden álnoksággal

és gonosz cselekedettel teljes, ördögnek

íija, minden igazságnak ellensége, nem
szünöl-é meg az Úrnsikigaz útait elfor-

dítani ?

11. Most azért imé az Úrnak keze el-

lened lészen., és vak lészesz; nem látod
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a napot ideig. Etí azoijual esék u reá

hályog és setétség, és kerengvén keres

vala vezetket.

12. Akkor a Tiszttartó, mikor látta

volna a dolgot, hn, elálmélkodván az

Úrnak tudományán.

13. Elmenvén pedig Páfosból Pál és

a kik vele valának, Pámfiliának Perga

nev vdrosihü. ménének : János pedig

felmenvén tolok, megtére Jérnsálembe.

] 4. Ök pedig mikor Pergából kimentek

volna, ménének Aniiókbiába, Pisidiának

városába, és bémenvén Szombatnapon

a zsinagógába, leniének.

15. A törvénynek pedig és Próféták

IrásoJcníik olvasása ntán, kíildének a

zsinagógának Elöljárói hozzájok, ezt

mondván: Atyámfiai férfiak, ha vagyon

valami into beszédetek a községhez,

szóljatok.

16. Mikor felkölt volna azért Pál, ke-

zével intvén hogy hallgatnának, monda:

Izráelnek férj fiai, és kik félitek az Istent,

halljátok meg !

17. Ez Izráel nemzetségének Istene

választotta a mi Atyáinkat, és e nemzet-

séget méltóságossá tevé, mikor Egyip-

tomnak földében jövevények volnának,

és onnét kihozá * o'ket hatalmas karja

által. *2MÓ7.. 6, 6. 12, 41,

18. És közel negyven esztendnek ide-

jéig * trte az ó erkölcsöket a pusztá-

ban. *2 Móz. 16, 2. 35. Zsolt. 95, 10.

19. És minekutánna hét * nemzetséget

törlött volna el a Kánaán földén, azok-

nak földöket sors vetés által f elosztá

nékik. * Jós. 3, 10. t jós. u, i. 2.

20. És azután mintegy négyszáz ötven

esztendeig, adott nékik * Birákat, mind

Sámuel Prófétáig. * Bir. 2, le. 3, 9.

21. Annakutánna Királyt * kérének, és

adá nékik f Sault, a Kis fiát a Benja-

min nemzetébl való férjfiat negyven

esztendeig. * 1 sám. s, 5. 1 1 sám. 9, 15. 17. 10, 1.

22. És azt megvetvén, * támasztá né-

kik Dávid Királyt ; kirl bizonyságot té-

vén, ezt is mondotta: Találtam szivem

szerint való férj fiat, Dávidot a Jesse

fiját, ki minden akaratomat véghez viszi.

* 1 Sám. 13, 13. 14. Zsolt 89, 20. 21.

23. Ennek * magvából támasztotta Is-

ten Izráelnek az Ígérete szerint, a sza-

baditÓ Jézust. * Jer. 23, 5. 6. Ésa. 11,1.2. 9, 6. 7.

24. Minekutánna prédikálta volna ÍTe-

resztelö János * eltte a megtérésnek

Keresztségét hz izráel egé.sz népének.
* Ma!. 3, 1. Máté 3, 1. 11. U.

25. Mikor pedig el akará végezni Já-
nos az tisztit, ezt mondotta : Kinek
állitofok engemet ? nem én vagyok * a

Krisztus ; hanem imé én utánnam j, ki-

nek nem volnék méltó megoldani lábai-

nak saruját.
^

* Máté 3, 11.

26. Atyámfiai férjfiak, Ábrahám nem-
zetének fijai, és kik ti köztetek lelik az

Istent, ez * idvosségnek beszéde néktek

küldetett ; * Máté lo, 5. e.

27. Mert a kik lakoznak vala Jérusá-

lemben, és azoknak Fejei, mikor ezt nem
esmérnék, tet kárhoztatván a Próféták-

nak* szavaikat, mellyeket minden Szom-
baton olvasnak, bétöltötték.

* Ésa. .53, 1—3. Zsolt. 22, 8. 9. 13, 19. Dán. 9, 26.

28. És semmi halálra való okot * nem
találván benne, kérék Pilátust, hogy
megölettetnék. * Luk. 23, 13. 15-23.

29. Mikor pedig mindeneket elvégeztek

volna, * a mellyek felle megirattak

vala, a fáról f levévén, helyheztették a

koporsóba. * csei. 3, 18. t ján. 19, 38-42.

30. Az Isten pedig feltámasztá * tet
a halálból. * Márk le, e. 7.

31. Ki sok * napokon megláttaték

azoktól, kik együtt jöttek vala fel vele

Galileából Jérusálembe, és néki bizony-

ságai a község között. * Luk. 24, 36-42.

32. Mi is hirdetjük néktek, hogy azt az

Ígéretet, mellyet tett az Atyáknak * az

líten.bétöltötte azoknak fijaiknak, azaz,

nékünk, mivelhogy Jézust feltámasz-

totta. * 1 Mz. 22, 18.

33. Mint a második Zsoltárban is meg
vagyon irva : Én Fiam vagy te, e mai

napon * szültelek én tégedet. * zsoit. 2, 7.

34. Hogy pedig feltámasztotta tet a

halálból, és hogy többé meg nem hal,

arról ezt mondotta: Dávidnak tett igé-

retimet * ersekké tészem ti néktek.

*Ésa. 55,3.4.

35. Azért mondja másutt is : Nem en-

geded hogy a te Szented * megrothad-

jon ^
* Zsolt. 16, 10.

36. Mert Dávid minekutánna az ide-

jében szolgált volna az Isten akaratjának,

elaludt, * és ment az attyáihoz, és

megrothadott : * 1 Kir. 2, 10.

37. De a kit Isten feltámasztott, meg
nem rothadott.

38. Azért legyen néktek tudtotokra,
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Atyámfia ! hogy ez által hirdettetik nék-

tek a büüöknek * bocsánatjok.
+ Luk. 24, 47. Efcz. 1, 7.

39. És mindenekbl, mellyekbl a

Mózes törvénye által meg nem * iga-

zittathattatok, ez által minden, a ki hi-

szen, t megigazul. * Rom. s, 3. t Róm. 10, 4.

40. Meglássátok azért, bogy rajtatok

ne essék, a mit a Próféták megmon-
dottak :

41. Lássátok meg ti Isten utálok, és

csudálkozzatok, s álmélkodjatok : mert
én dolgot cselekeszem a ti idtökben,
olly dolgot, mellyet nem hisztek ha
más rnondánd néktek.

42. Es minekutánna kimentek volna a

Zsidók zsinagógájokból, kérék a Pogá-
nyok, hogy a következend Szombaton
prédikálnák nékik ezen beszédeket.

43. Es mikor eloszlott volna a gylés,
sokan a Zsidók közzl és istenfél Pro-

zelitusok közziil követék Pált és Barna-
bást ; kik szólván azoknak, kérik vala

ket, hogy megmaradnának az Isten

kegyelmében.

44. A másik Szombaton pedig, majd
mind az egész város egybegyl e az Isten

igéjének hallgatására.

45. És mikor a sokaságot látták volna

a Zsidók, bételének irigységgel, és ellene

mondának vala azoknak, a mellyeket
Pál mond vala, ellenkezvén és károm-
lást szólván.

46. Akkor nagy bátorsággal Pál és

Barnabás mondának : Néktek * kellett

elször az Istennek igéjét hirdetnünk;

de mivelhogy megvetitek azt, és maga-
tokat méltatlanoknak Ítélitek az örök
életre, imé a Pogányok közzé megyünk.

* Máté 10, 5. 6.

47. Mertigy parancsolta nékünk * az

Úr : Azért választottalak, úgymond, té-

gedet, hogy légy a Pogányoknak f vi-

lágosságok, hogy légy idvességekre az

embereknek, mind a földnek végéig.

*Márk 16, 15. f Ésa. 49, 6.

48. A Pogányok pedig ezeket hallván,

örvendezének, és magasztalják vala az

Úrnak beszédét ; és valakik az * örök
életre választattak valának, hivének.

*Eóm. 8, 29. 30.

49. Prédikáltatik vala pedig az Úrnak
beszéde abban az egész tartományban.
50. A Zsidók pedig felinditák az isten-

fél és tisztességbeli asszonyokat és a

városnak eleit, és támasztanak háború-

ságot Pál ellen és Barnabás ellen, és

kiüzék ket ez határokból.

51. Azok pedig lábaiknak porát * le-

rázván azokra, elmenének Ikóniumba.
* Máté 10, 14.

52. A tanítványok pedig örömmel és

Szent Lélekkel hétéinek vala.

14. RÉSZ.

Pál és Barnabas Ikóniumbol kivettetnek : Listrában Pál

egy sántát meggyógvit : megtiltja a nékik kezdett áldo-

zatot : ngyjui ott megköveztetik : innen sok Gyülekezete-
ket eljárván, megtérnek Antiókhiála.

Történék pedig Ikóniumban, hogy mind
együtt mennének bé a Zsidók zsinagó-

gájokba, és prédikálnának úgyannyira,

hogy mind Zsidók, mind Görögök nagy

sokan hinnének.

2. A kik pedig a Zsidók közzül nem
hivének, felinditák és megharagiták a

Pogányoknak elméjeket az atyafiak

ellen.

3. Azért sok ideig lakának ott, szaba-

don prédikálván, bizván az Úrban, * ki

bizonyságot tészen vala az kegyel-

mességének beszédérl ; és adja vala,

hogy jelek és csudák lennének az ke-

zeik által. * Márk 16, 20. Zsid. 2,4.

4. Meghasoulék azért a városnak so-

kasága : és némellyek a Zsidók mellett,

némellyekaz Apostolok mellett valának.

5. Mikor pedig a Pogányok és Zsidók

egybezendültek volna mind a fembe-
rekkel egybe, hogy bosszúsággal illet-

nék és megköveznék ket.

6. E dolgot megértvén, elfutának Li-

kaóniának városaiba Listrába és Derbé-

be, és a körül való tartományba.

7. És ott prédikálják vala az Evan-
gyéliomot.

8. Listrában pedig ül vala egy ember,

kinek lábai ertlenek valának, ki az

aunyának méhétl fogva sánta volt, és

soha nem járt.

9. Ez hallá a Pál tanitását, ki mikor
szemeit reá függesztette volna, és látta

volna, hogy hinné meggyógyulását.

10. Monda nagy felszóval: Állj fel a

te lábaidra egyenesen. Akkor az, midn
felszökött * volna, jár valá. *Ésa.35, e.

11. A sokaság pedig, mikor látta vol-

na a mit Pál cselekedett vala, felkiálta

Likaóniai nyelven, mondván: Az Istenek

jöttek mi hozzánk emberi ábrázatban.
I 12. És hivják vala Barnabást Jupiter-
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Dek, Pált pedig Merkuriusnak : mert

vala a beszédben elöljáró.

13. Jupiternek pedig Papja, melly Ju-

piternek temploma az városok eltt

helyheztetett vala, mikor koszorúkkal

megékesíttetett bikákat hajtott volna a

templom tornáczába, akar vala a köz-

séggel áldozni nékik.

14. Mellyet mikor hallottak volna az

Apostolok Barnabás és Pál, az köntö-

söket * megszaggatván, a község közzé

futamodának, kiáltván. * 2 Kk. 5, 7. s.

15. És ezí mondván: Férjfiak miért

mivelitek ezt ? mi is emberek vagyunk

ós ollyan indulatok vágynak bennünk,

rainémek ti bennetek, kik azt hirdetjük,

hogy ez illyen hitvány dolgokat elhagy-

ván megtérjetek amaz él ^^az Istenhez,

ki teremtette a mennyet, * földet, ten-

gert, és minden azokban való állatokat.

* 1 Mdz. 1,1. Jób 38,4. Zsi. 11, 3.

16. Ki az elmúlt idkben, engedett

minden Pogányokat élni az ö*akaratjok

szerint. *E<5m.i, 21-28.

17. Jóllehet nem hagyta 0 magát tanú-

bizonyság nélkül lenni, mikor tudniilik

mi velünk jól tett ; adván mennybl
est* és term idket, és bétöltvén ele-

dellel, és örömmel a mi sziveinket.

* Zsolt. 135, 7.

18. És ezeket mondván, nehezen csen-

desiték meg a sokaságot, hogy nékik

ne áldoznék.

19. Jövének pedig valami Zsidók Anti-

ókhiából és Ikóniumból, kik a községet

eláltatván, Pált*megkövezvén a városból

kivonák: állítván hogy megholt volna.

* 1 Kor. 11, 25-

20. De mikor körülvették volna teta
tanítványok, felkele, és béméne a vá-

rosba és másodnapon elméne üerbébe

Barnabással.

21. És mikor annak a városnak hirdet-

ték volna az Evangyéliomot, és sokakat

tanítottak volna, megtérének Listrába,

Ikóniumba és Antiókhiába.

22. A tanítványoknak elméjeket er-
sítvén és intvén hogy megmaradnának
a hitben, és azt mondván: hogy sok

háborúságok * által kellene nékünk az

Isten országába mennünk.
* Máté 10, 38. 39. 2 Tim. 3, 12.

23. És mikor minden Gyülekezetekben

választottak volna Séniorokat, és imád-

koztak volna böjtölésekkel egybe aján-

lák ket az Úrnak a kiben hittek vala.

24. És Pisidia tartományát eljárván,

ménének Pamíiliába.

25. És Pergában minekutánna hirdet-

ték volna az igét, ménének Attália vá-

rosába.

26. És onnét elevezének Antiókhiába, a

honnét ket az Istennek kegyelmessé-
gére bizták vala, * a dologra, mellyet

elvégeztek vala. * rész 13, 2. 3.

27. És mikor oda jutottak volna, és a

Gyülekezetet egybehívták volna, meg-
beszélék, melly nagy * dolgokat csele-

kedett volna az Isten általok, és hogy
a Pogányoknak kaput f nyitott volna

a hitre. * rész 13, 11. 12. 48.

t 1 Kor. 16, 8. 9. 2 Kor. 2, 12. Kol. 4, 3.

28. És lakának ott sok ideig a tanít-

ványokkal.

15. RÉSZ.
Az Apostoloknak Jérusálemi közönséges Gylések : Pál
Barnabástól elválván, az Ázsiai Gyülekezeteket megláto-

gatja.

Némellyek pedig kik Júdeából jöttek

vala alá, illyen módon tanítják vpla az

Atyafiakat : Ha körül nem*metélkedtek
Mózesnek trendtartása szerint, nem id-

vezlhettek. * Gai. 5, 2. 3. 1 3 móz. 12, 3.

2. Mikor azért Pálnak és Barnabásnak
nagy háborúságok és vetekedések lett

volna azok ellen, azt végezék, hogy fel-

mennének Pál és Barnabás, és némely-
lyek azok közzül az Apostolokhoz és

Séniorokhoz Jérusálembe, e kérdés fell.

3. És mikor a Gyülekezet elkísérte

volna ket,eljárák FenitziátésSamariát,

beszélvén aPogányoknak megtéréseket;

és minden Atyafiaknak nagy örömet

mondának vala.

4. És mikor Jérusálembe jutottak

volna a Gyülekezet, az Apostolok és a

Séniorok örömmel fogadák ket, és be-

szélik vala, melly nagy dolgokat csele-

kedett volna az Isten általok.

5. De némellyek, úgymond^ kik a Fa-

rizeusoknak szerzetek közzül hittek, tá-

madtak ollyanok, kik azt mondják, hogy

a Pogányokat körül kellene metélni,

és nékik meg kellene parancsolni, hogy

a Mózes törvényét megtartsák.

6. Egybegyülének azért az Apostolok,

és a Séniorok, hogy e * dolog fell vé-

geznének, * versi.

7. És mikor sok vetekedés lett volna,
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íelkelvénPéter, monda nékik: Atyámfiai

férjfiak : Jól tudjátok ti, bogy az Isten

mi közzülünk engemet ez eltt * elvá-

lasztott, hogy a Pogányok az én szám-

ból hallanák az Evangyéliomnak be-

szédét^ és hinnének. * rész 10,20.

8. És az Isten, ki a sziveket * tudja,

bizonyságot tett néki e dologról : mert

nékik Szent Lelket f adott, mint né-

künk. * 2solt. 7, 10. t rész 10, 44. 46.

9. És semmi külömbséget nem tett mi
köztünk és azok között, megtisztítván

azoknak sziveket * hit által. * i Pét. i, 22.

10. Most annakokáért miért kisértitek

az Istent, a tanítványok nyakokba olly

igát * vetvén, mellyet sem a mi Atyáink,

sem mi el nem hordozhattunk ?

* Gal. 5, 1.

11. Söt inkább az Úrjézus Krisztusnak

kegyelme * által hisszük, bogy megtar-

tatunk, miképen azok is. * Efez. 2, 4. 5. s.

12. Veszteglés Ion azért az egész so-

kaság között, és hallgatják vala Barna-
bást és Pált, kik azt beszélik vala, melly

nagy jeleket és csudákat tett volna Isten

általok a Pogányok között.

13. És minekutánna vesztegségben

lettek volna k, felele Jakab, mondván:
Férjfiak atyámfiai, hallgassátok meg az

én szómat

:

14. Simon megbeszélé, mimódon el-
ször az Isten megtekintette volna a Po-
gányokat, hogy azok közzül népet vá-

lasztana magának.
15. És ezzel egyeznek a Prófétáknak

mondásaik, * mint meg vagyon irva :

* Ésa. 49, 6. Zsolt. 47, 4—6.

16. AvMin úgymond megtérek, és a

Dávidnak leomlott sátorát * megépítem
és annak romlásit megújítom, és ismét
felállatom azt. * Ámds 9, 11. 12.

17. Hogy az embereknek maradékai
megkeressék az Urat, és minden Po-
gányok is, mellyek az én nevemrl
neveztetnek, ezt mondja az Úr, a ki

mind ezeket cselekeszi.

18. Tudja az Isten öröktl fogva min-
den cselekedetit.

19. Azokáért én azt mondom, hogy
nem kell azokat megháborítani, kik

a Pogányok közzül megtérnek az Isten-

hez.

20. Hanem hogy Írjunk azoknak, hogy
a bálványoknak * fertelmességektl, a

paráznaságtól, f a fúlva holt ff álat-

tól, és a vértl megoltalmazzák mago-
kat; * 1 Kor. 8, 1. 9. 10. i 1 Thess. 4, 3. ff Móz.9,4.

21. Mert vágynak Mózesnek * szolgáig

régi idtl fogva minden városokban, kik

az tudományát hirdessék, mivelhogy

a zsinagógákhan minden Szombaton ol-

vassák az Írását. * Neliém. 8, 1-3. 8. 18.

22. Akkor tetszék az Apostoloknak és

a Sénioroknak, az egész Gyülekezettel

egybe, hogy magok közzül választott

embereket küldjenek Antiókhiába Pál-

lal és Barnabással, tudniillik Júdást, ki

vezétek nevérl Barnabásnak nevezte-

tik ; és Silást, kik az Atyafiak között

fk valának.

23. És hogy azok által ezeket imák

:

Az Apostolok, a Séniorok és az Atyafiak

azoknak, kik vágynak Antiókhiában,

Siriában, és Cziliában , a Pogányok
közzül való Atyánkfiainak köszönetün-

ket Írjuk.

24. Mivelhogy hallottuk, hogy némely-

lyek mi közülünk valók kimenvén, tite-

ket megháborítottak beszédekkel^ a ti

lelketeket megtántoritván, kik azt pa-

rancsolták hogy * körülmetélkedjetek,

és a Mózes czeremóniáit megtartsátok,

kiknek mi azt nem hagytak volt.

* vers ]. Gal. 2, 3.

25. Tetszék azért nékünk, kik egyenl
akaratból egybegyltünk, hogy válasz-

tott férjfiakat küldjünk ti hozzátok, a

mi szerelmes AtyánkfíaiY^l Barnabás-

sal és Pállal.

26. Olly emberekkel, kik az életeket

a mi Úrunk Jézus Krisztusnak * nevéért

halálra vetették. * rész u, 19.21, 11-13.

2 7 . Küldöttük azért Jú dást és Silástkik

beszéddel is ugyanazt fogják mondani.

28. Mert tetszék a Szent Léleknek és

nékünk, hogy egyéb terhet ne vetnénk

ti reátok, hanem e szükséges dolgokat:

29. Tudniilik, hogy megtartóztassátok

magatokat azoktól, amellyekbálványok-

nak áldoztattak, és a Névnek * éteUiol,

a fúlva holt állattól és a paráznaságtól

:

mellyektl ha megoltalmazzátok maga-
tokat, jól tészitek. Leg3^etek egésségben.

* vers 20.

30. Azok annakokáért, mikor tet el-

bocsátották volna, ménének Antiókhiá-

ba, és a sokaságot egybegyjtvén, me-
gadák a levelet.

31. Kik mikor elolvasták volna azt,

örvendezének az intésen.
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32. Júdás is pedig- és Silás, mivelhogy

k is Próféták * valának, sok beszéddel

intek az Atyafiakat és erositék.
* rész 11, 27.

33 És mikor ott maradtak volna, egy

kevés ideig, elbocsáták ket az Atyafiak

békességgel az Apostolokhoz.

34. De Silásnak tetszék ott maradui.

35. Pál is pedig és Barnabás lako-

zának Antiókhiában, tanítván és prédi-

kálván, egyebekkel sokakkal az Ürnak
beszédét.

36. Egynehány nap múlva pedig mon-
da Pál Barnabásnak : Megtérvén jer lá-

togassuk meg a mi Atyánkfiait minden

városokban, mellyékben hirdettük azÜr-

nak beszédét, hogy lássuk mint vágynak.

37. Barnabás pedig adja való tanácsul,

hogy melléjek vennék Jánost, ki veze-

ték nevérl * Márkusnak hivattatik vala.

* rósz 12, 12. 25.

38. Pál pedig igaznak és méltónak

mondja vala lenni, hogy tet melléjek

ne vennék, mivelhogy tÖlök Pámfiliá-

ban * elszakadott volna, és nékik nem
akart volna e dologban utitársok lenni.

* rész 13, 13.

39. Annyira megháborodának azért

hogy eg.ymástól elszakadnának, és Bar-

nabás Márkust * melléje vévén, evezne

Cziprusba :
* vers 37.

40. Pál pedig Silást melléje vévén el-

méne. Isten kegyelmére bizattatván az

Atyafiaktól.

41. És eljárá Siriát és Czilicziát a

Gyülekezeteket ersítvén.

16. RÉSZ.

Pálnak második uta idegen országokra, e's sok rendbeli

üldöztetése.

Juta pedig Pál Dérbe városVa és Lis-

trába ; és imé vala ott egy tanítvány,

kinek neve Timótheus vala, egy * hiv

Zsidó asszonynak fija, kinek attya Gö-

rög vala. * 1 Tim. 1, 2. 2 Tim. 1, 5.

2. Errl jó bizonyságot * tésznek vala

az Atyafiak, kik Listrában és Ikónium-

ban valának. * r^sz e, 3.

3. Akará azért Pál, hogy az elmenne

vele, és ezt minekutánna melléje vet-

te volna, körülmetélé a Zsidókért, kik

az helyekben valának : mert mindnyájan

tudják vala, hogy Görög volt annak

attya.

4. A városokon azért általmenvén, ta-

nítják vala ket, hogy megtartanák a

rendeléseket, * mellyeket végeztek vala

az Apostolok és Séniorok Jérusálemben.
* rész 15, 23 28. 29.

5. Azért a Gyülekezetek gyarapodnak
vala a hitben, és szám szerint neveked-
nek vala naponként.

6. Eljárván pedig Frigyiának és Gala-
tziának tartományát, megtiltatának a

Szent Lélektl; hogy az Istennek igéjét

ne hirdetnék Ázsiában.

7. Mikor azért mentek volna Misiába,

igyekeznek vala menni Bithiniába ; de
'

az Isten Lelke nem bocsátá ket oda.

;

8. Elhagyván pedig Misiát, ménének:
Troás * tartományáha. * 2 Tim. 4, 13.

9. És éjszaka valami látás jelenék Pál- :

nak : Egy Maczedóniabeli férjfiu álla
;

meg eltte, s néki könyörögvén ezt

'

mondja vala : Jere által Maczedóniába^

és légy segítségül nékünk.

10. Mihelyt pedig e látást látta volna

:

azonnal igyekezénk Maczédóniába men-
ni

;
mivelhogy bizonyosképen értenénk,

hogy az r hivna minket, hogy azoknak,

prédikálnánk az Evangyéliomot.

11. Elmenvén azért Troásból egyene-

sen Sámothrácziára tartánk és másod- .

napon Néápolisba.

12. És onnét Filippibe, melly Macze-
dónia tartományának els ésfö városa,

mellynek lakosai jövevények valának

:

lakánk pedig abban a városban egyné-

hány napig.

13. És Szombatnapon, kimenénk a

városból a folyóvíz mellé, hol szoktak

vala imádkozások lenni, holmikor leül-

tünk volna, szólánk az asszonyoknak,

a kik oda gyltek vala.

14. Egy asszony pedig, kinek Lidia

vala neve, ki Thiatirának várorsában

bársonyáros vala, istenfél, a ini taní-

tásunkat hallgatá, kinek az Úr megnyi-

tá * szivét, hogy figyelmezne azokra, a

mellyeket Pál mond vala.

* Luk. 24, 45. Eféz. 1, 16. 18.

15. Mikor pedig megkeresztelkedett

volna mind háznépével egybe, kére mm-
ket^ mondván ; Ha engem Ítéltetek az

r hivei közzül valónak lenni, jertek

az én * házamhoz, maradjatok ott. És

kénszerite minket. * 2 xir. 4, s-ii.

16. Ln pedig hogy mikor mennénk

í az imádkozásnaZc helyére, egy szolgáló-

I

leányka élnkbe j one, mellyben valajö-
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vendomondásnak * gonosz lelke, melly

az Urainak nag-y hasznot ád vala jö-

vendmondásával. * 1 Sám. 28, 7. 8.

17. Ez Pált követvén és minket, kiált

vala, mondván : Ez emberek ama nagy

istennek szolgái, kik néktek az idves-

ségnek iitát hirdetik.

18. Ezt pedig sok napon mivelte, de

Pál mivelhogy azt bánja vala, hátra

fordulván, monda a léleknek : A Jézus

Krisztusnak * neve által parancsolom

néked, hogy menj ki e leányzóból. Ki-

méne azért azon szempillantásban.
* Márk 16, 17.

19. Látván pedig a leányzónak Urai,

hogy az elbbi kereskedésnek remény-

sége elveszett volna tlök, megfogván

Pált és Silást, vonák ó'ket a piaczra, a

Fejedelmek eleikbe.

20. És bémutatván ket a Bíráknak,

mondának: Ez emberek Zsidóklévén, há-

borúságot szereznek a mi városunkban.

21. És olly czeremóniákat hirdetnek,

mellyeket nem szabad nékünk béven-

nünk, sem azokkal élnünk, mivelhogy

Rómaiak vagyunk.

22. Egyetemben pedig feltámada a

sokaság Ö ellenek, és a Birák az ru-

háikat megszaggatván, parancsolák,

hogy azok vesszvel * veretnének meg.
* 2 Kor. 11, 25.

23. És mikor sok * ütéseket tettek

volna rajtok, a tömlöczbe vették ket,
parancsolván a tömlöcztartónak, hogy
szorgalmatosan megrizné ket.

* 1 Thess. 2, 2.

24. Ki mikor a parancsolatot hallotta

volna, veté ket a bels tömlöczbe, és

az lábaikat kalodába veré.

25. Éjfélkor pedig imádkozván Pál és

Silás, énekelnek vala isteni dicséreteket

;

és a kik ott foglyok valának, hallgatják

vala ket.

26. Nagy hirtelenséggel pedig nagy
földindulás ln, úgyannyira, hogy a

tömlöcznek fundameiitomai megrendül-
nének, és azonnal * megnyilatkozának
minden ajtók és minden /b^??/oA:nak kö-

tözéseik eloldatának. * rész 12, 7-10.

27. És felserkenvén a tömlöcztartó,

mikor látná, hogy a tömlöcznek ajtai

nyitva vágynak, fegyverét kivonván,

akarja vala magát megölni, azt állítván,

hogy a foglyok elszaladtak volna.

28. Kiálta azért Pál felszóval, mond-

ván: Ne veszesd el magadat, mert mind-
nyájan itt vagyunk.

29. Az pedig világot kérvén, béméne,
és rettegve esék Pálhoz és Siláshoz.

30. És kihozván ket monda : Édes
Uraim ! mit kell nékem * cselekednem
hogy idvezüljek? * Luk. 3, 10. rész 2, 37.

31. Azok pedig mondának: Hidj az Úr
Jézus * Krisztusba, és idvezülsz mind te,

mind pedig házadnépe. ; Jan. 3, le. 36.

32. És hirdeték néki az Úrnak beszé-

dét, és mind azoknak, a kik az házá-

nál valának.

33. Ö pedig az éjszakénak azon óráján,

vévén azokat, megmosáaz * sebeiket;

és azonnal megkeresztelkedék minden
háznépéN^Y egybe. * vers 23.

34. És mikor házához vitte volna ket,
asztalt * terite nékik és igen örvendeze,

hogy minden háznépével egybe hitt

volna az Istennek. * Luk. 5, 29.

35. És mikor megviradott volna, a Bi-

rák elküldék a szolgákat, kik ezt mon-
danák : Bocsásd el azokat az embereket.

36. Tudtára adá pedig e dolgot a

tömlöcztartó Pálnak; A Tiszttartók kül-

döttek ide, hogy elbocsássalak titeket,

azért kimenvén menjetek el békességgel.

37. Pál pedig monda nékik : Minket
megvesszzvén közönséges helyen min-
den ok nélkül, holott mi * Eómaiak
legyünk a tömlöczbe vetettek, és most
immár titkon akarnak kiküldeni ? azt

bizony nem miveljilk, hanem jöjjenek

ide, és k vigyenek ki minket.

*rész 22, 25. 26. 29.

38. Megmondák a Bíráknak a szolgák

e beszédeket és megfélemlének, mikor
hallották volna hogy Eómaiak volnának.

39. És oda menvén, kérék ket, hogy
kij önének a töml czbl, és kihozván

ket, kérék hogy kimennéoek a városból.

40. Kimenvén azért a tömlöczbl, bé-

menének * Lídiához ; és mikor látták

volna az Atyafiakat, vigasztalák ket, és

kimenének a vdroshól. * vers h. 15.

17. IIÉSZ.

P<ál prédikálván Thessalónikában, üldöztetik ; disputál

Athénében a Filozófusokkal.

Mikor pedig általmentek volna Amfipó-
lisón és Apollónián, mennének Thessa-

lónikába, hol a Zsidóknak zsinagógájok

vala.

2. Pál pedig, a mint néki szokása vala,

L
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béméne ö hozzájok, és három Szomba-
ton vetekedék vélek az írásokból.

3. Megmagyarázván és mutatván, hogy
a Krisztusnak * szükség volt volna szen-

vedni és feltáraadoi a halálból, és hogy
e Jézus volna ama f Krisztus, a kit

úgymond^ én hirdetek néktek.

*Márk U, 61. fDán. 9, 26. Luk. 24, 26. 46.

4. Némellyek azért azok közzül en-

gedének, és adák magokat Pálhoz és

Siláshoz, és egyetembe istenfél Görö-
göknek nagy sokaságok, és sok fasszo-
nyok.

5. De irigységtl felindittatván a

Zsidók, kik nem hittek vala, és valami

piaczon henyél latrokat melléjek vévén,

és sokan megseregelvén, felháboriták a

várost, és a Jáson * házát megostro-

molván, akarják vala ket kihozni a

község közzé. *Edm. 16,21.

6. És mikor ket nem találták volna^

vonák Jásont és valami atyafiakat a vá-

rosnak Fejedelmei eleikbe, ezt kiváltván:

Ezek azok, kik a világnak állapotját

felfordították, és most imhol vágynak !

7. Kiket Jáson házába béfogadott, kik

mindnyájan a Császár parancsolat! el-

len cseleli esznek, mivelhogy más Ki-

rályt mondanak lenni, a * Jézust.

* Ján. 18, 36-38.

8. Felinditák pedig a sokaságot, és a

város Fejedelmit azok, a kik ezeket

hallák.

9. Kik mindazáltal, mikor hallották

volna Jásonnak és a többinek magok
mentését, elbocsáták ket.
10. Az Atyafiak pedig azonnal éjsza-

kán*kibocsáták Pált Silással egyetembe
Bérea marosba ; kik mikor oda mentek
volna, bémenének a Zsidóknak zsinagó-

gátokba. * rész 9, 25.

11. Ezek pedig nemesb elméjek va-

lának a Thessalónikabeli Zsidóknál
,

úgymint kik nagy serénységgel bévevék

az Isten beszédét, minden napon * az

írásokból tudakozván^ ha ezek ugy vol-

nának-é ? * Ésa. 8, 20. ján. 5, 39.

12. Sokan hivének azért köszülök,

annakfelette tisztességbeli Görög asszo-

nyok is, és férjfiak sokan.

1 3. Mikor tudtokra esett volna azért a

Thessalónikabeli Zsidóknak, hogy Bére-

ában is prédikálta volna Pál az Istennek

beszédét, oda is elmenének és a közsé-

get felháboriták.

14. De akkor mindjárt kibocsáták az

Atyafiak Pált ugy, mintha a tengerre

menne, Silás pedig és Timótheus ott

maradának.

15. A kik pedig Pálnak gondját felvet-

ték vala, hogy bátorságos helyre vinnék,

elvivék tet szinte Athénébe, és mikor
parancsolt volna Silásnak és Timóthe-
usnak, hogy minél hamarább lehetne

hozzá mennének, elmenének.

16. Pál pedig mikor Athénében azokat

várná, az lelke * háborog vala benne,

mivelhogy látná, hogy a város a bálvá-.

nyokhoz ragazkodott volna.

* 2 Mdz. 32, 19. 21. IKir. 19, 14. Zsolt. 119, 158.'

17. Vetekedik* vala azért a zsinagó-

gában a Zsidókkal, és az istenfél em-:

berekkel, és a piaczon is minden napon
mindenekkel, a kiket eltalált. * vers 2. 3.

18. Némellyek pedig az Epikureus és^^

Stóikus Filozófusok közzül vetekednek

vala vele ; és azok közzül némellyek
ezt mondják vala : Mit akar mondani e

csácsogó ember ? Némellyek pedig mon-
dának : Idegen Istennek hirdetjének

láttatik lenni : mivelhogy a Jézust és a

feltámadást hirdeti vala nékik.

19. Bs megragadván tet, vivék az

Áreopágusra , ezt mondván : Váljon

megérthetjük- é micsoda legyen az uj

tudomány, mellyet te hirdetsz ?

20. Mert idegen dolgokat beszélesz a

mi füleinknek ; meg akarjuk azért ér-

teni, micsoda tudomány ez ?

21. (Az Athénébeliek pedig mindnyá-
jan és a jövevények, kik ott laknak vala,

egyéb dologban nem valának foglalato-

sok, hanem csak újságnak beszélésében

és hallgatásában.)

22. Elállván pedig Pál az Áreopágus-

nak közepette, monda: Athénébeli férj-

fiak, bizonnyal látom, hogy ti egyebek-

nél mintegy szorgalmatosabbak vagy-

tok áz isteni tiszteletekben
;

23. Mert mikor elkerülném, és szem-

lélném a ti isteni tiszteleteteket, talál-

kozám egy oltárra is, mellyre ezt irták

vala : Az esméretlen Istennek. A kit

azért ti nem tudván tiszteltek, azt hir-

detem én néktek.

24. Az Isten, a ki teremtette e vilá-

got és mindeneket, a mellyek e vüág-

ban vágynak, mivelhogy mennynek föld-

nek Ura, kézzel csinált templomokban
nem * lakik. * ié«z v, 48. 49.
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25. Embereknek kezeiktl is Dem tisz-

teltetik, mintha valami nélkül * szköl-
ködnék, holott 0 ád mindeneknek életet,

lehelletet, f és mindeneket.
* Zsolt. 50, 9-13. fÉsa. 42, 5.

26. És az egész emberi nemzetséget

egy vérbl * teremtette, hogy lakozná-

nak e földnek egész szinén, elrendelvén

az idknek alkalmatosságit, és az la-

kásokat t meghatározván.
* 1 Móz. 1, 27. 28. t 5 Mz. 32,8.

27. Hogy az Istent megkeresnék, ha
valami módon megtapasztalván * tet
megtalálhatnák : jóllehet bizony nem
messze vagyon mindenikünktl

;

* Róm. 1, 19. 20.

28. Mert általa ^ élünk, mozgunk és

vagyunk
;
miképen a ti bölcs Poétáitok

közzül is mondották némellyek: mert
az Istennek nemzetei is f vagyunk.

* Jób 12, 10. 33, 4. 1 1 Mz. 1, 27. Luk. 3, 38.

29. Mivelhogy azért Istennek nemzetei

vagyunk, nem kell azt állitanunk, hogy

aranyhoz, * ezüsthöz, vagy khöz, mes-
terséges faragáshoz, vagy emberi talál-

mányhoz az Isten hasonlatos volna.

* Ésa. 40, 18.

30. E tudatlanságnak idejét azért el-

hallgatván az isten, mostan * minden
embereknek mindenütt hirdeti hogy
megtérjenek. * tu. 2, 11—14.

31. Mivelhogy rendelt egy napot, mely-

lyen igazán megítéli e földnek kereksé-

gét a * Férjfiu által, kit arra rendelt,

melly dologra nyilvánvaló bizonyságot

tett mindeneknek, annak halálból való

feltámasztásával. * rész 10, 42. 2 Kor. 5, 10.

32. Mikor pedig hallották volna a ha-
lottaknak feltámadásokat

,
némellyek

patvarkodnak vala, némellyek pedigezt

mondják vala : Ezután ismét akarunk e

fell tled érteni.

33. És illyen módon Pál azok közzül

kiméne.

34. Némellyek pedig mellé adván
magokat, hivének, kikközött vala Áreo-
págitaDienes, és egy Damaris nevü asz-

szony, és egyebek vélek.

18. RÉSZ.

Pál meglátogat sok Ekklésiákat : Apollós nagyobb világot

vészen a tudományban.

Ezekután Pál Athénébl kimenvén

,

méne Korintusba.

2. És mikor egy Akvila * nevü Zsidó-
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ra, és annak feleségére Priszczillára ta-

lálkozott volna, melly Akvila Pontusból

való nemzet vala, és nem régen jött vala

Olaszországból, (mivelhogy Klaudiiis

megparancsolta vala, hogy a Zsidók

mind kimennének Kómából) méne azok-

hoz. * Róm. 16, 3. 4.

3. És mivelhogy azonféle mives vala,

azoknál marada és * munkálódik vala,

azoknak pedig mesterségek vala sátor-

CSinálás. * rész 20, 34. 1 Kor. 4, 12.

4. Vetekedék vala pedig minden Szom-
batokon a zsinagógában, és mind a

Zsidókat, mind a Görögöket hatható be-

szédekkel inti vala.

5. Mikor pedig elérkeztek volna Ma-
czedóniából Silás és * Timótheus, ger-

jedez vala Pál lélekben, bizonyságot

tévén a Zsidóknak a Krisztus Jézusról.
* rész 17, 15.

6. Azok pedig mikor ezeknek ellene

mondanának és káromlásokat szólnának,

az ruháit * megrázván, mondanékik:
A ti véretek legyen a ti fejeteken ; én

tiszta vagyok^ és a naptól fogva a po-

gányok közzé t megyek.
* Máté 10, 14. t rész 13, 46.

7. És elmenvén onnét, béméne egy

embernek házába, kinek neve Justus

vala, ki istenfél vala, kinek háza a

zsinagóga mellett vala.

8. Krispus * pedig a zsinagógának Fe-

jedelme az Úrban hive egész háznépé-

vel egybe, a Korinthusbeliek közzül is

sokan hallván hisznek vala, és megke-
resztelkednek vala. * 1 Kor. 1,14.

9. Monda pedig az r éjszakai látás-

ban Pálnak: Ne félj, hanem szólj, és ne

hallgass

:

10. Mert én veled vagyok, és senki

nem támad reád, hogy néked ártson :

mert nékem sok népem * vagyon e vá-

rosban. *Ján. 10, 16.

11. Lakék azért ott esztendeig és hat

hónapig, tanítván ^íet az Isten beszé^

dére.

12. Mikor pedig Akhája tartományán

nak Tiszttartója volna Gallió, támadá-

nak a Zsidók egyenl akaratból Pálra,

és vivék tet a törvényszék eleibe.

13. Mondván: Ez a törvény ellen va-

ló istenitiszteletekre tanitja az embere-

ket.

14. Pál pedig mikor szinte szólani

akarna, monda Gallió a Zsidóknak; Ha

L*
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valami bosszútételrl vagy valami go-

noszságról volna a panasz, Zsidók, az

igazság szerint meghallgatnálak.

15. Ha pedig a kérdés vagyon valami

beszédrl, nevekrl, vagy a ti törvény-

iekrl, ti lássátok meg ; mert én az oly-

lyan dolgokban biró nem akarok lenni.

16. És eliizé ket a törvényszék ell.

17. A Görögök pedig mindnyájan Sos-

tbénest * a zsinagógának Fejedelmét

megragadván, verik vala a törvényszék

eltt ! de Gallió azzal semmit nem gon-

dol vala. * 1 Kor. 1, 1.

18. Pál pedig mikor még azután is

sok napig ott lett volna, az Atyafiaktól

elbúcsúzván, Siriába eveze^ Akvilával és

Prisczillával egybe, minekutánna fejét

megnyirte * volna Kenkhris városhm
;

mivelhogy fogadása vala.

* rész 21, 23. 24. 4 M<5z. 6, 9—18.

19. Juta pedig Efézusba és azokat ott

hagyá ; pedig bémenvén a zsinagó-

gába, a Zsidókkal vetekedék.

20. És mikor kérnék hogy több ideig

maradna nálok, nem akara maradni,
21. Hanem bucsut von tölök, mond-

ván : Mindenestl fogva Jérusálemben

kell nékem lennem az Innepen, melly

elttünk vagyon; de ismét megjövök
hozzátok, ha Isten * akarja. És elméne

EfézUSbÓl. * Jak. 4, 15.

22. És mikor Czézáreába ment volna,

és Jérusálemhe felment volna s köszön-

tötte volna a Gyülekezetet, méne An-
tiókhiába.

23. És mikor ott valami kevés idt
elmulatott volna, elméne és eljárá Ga-
latziának és Frigyiának tartományát,

minden tanítványokat ersitvén.

24. Egy Zsidó pedig, kinek neve Apol-

lós * vala, Alexándriai nemzet, ékesen

szóló férjfiu, jöve Efézusba, ki az írá-

sokban tudós vala. * l Kor. 1, 12.

25. És az Úrnak útára tanitatott vala,

és az lelkében buzgó lévén, szólja,

és tanitja vala nagy szorgalmatosan az

Úrnak tudományt, ki csak a * János

Keresztségét tudja vala. * Máté 3, 1-3.

26. És kezde nagy bátorsággal szólni

a zsinagógában, kinek tanítását mikor
hallotta volna Akvila és Prisczilla, mel-

léjek vevék tet és nyilvábban megta-
niták tet az Istennek útára.

27. És mikor Akhájába akarna menni,

intvén tet az Atyafiak, irának a tanít-

ványoknak hogy tet béfogadnák ; ki

mikor oda jutott volna, sokat*használa

azoknak, kik hittek vala az Isten ke-

gyelmébl. * 1 Kor. 3, 6.

28. Mert nagy buzgósággal jobban-
jobban meggyzi vala a Zsidókat kö-
zönséges helyen, megbizonyítván * az
írásokból, hogy a Jézus volna ama
Krisztus. * Luk. 24, 26. 27.

19. RÉSZ.
Pál Efézusban kezeit teszi a megkeresztelkedtekre : ta-
xiit és csudákat tészen : Ördögz Zsidók az ördöngöstl
verettetnek : Ördöngös könyvek megégettetnek: Demeter

támadást inditaz íCfézusi Diána tisztességéért.

Ln pedig azonközbe mikor * Apollós
Korinthusban volna, hogy Pál a fels
tartományokat eljárván érkeznék Efé-
zusba, hol mikor valami tanítványokra
találkozott volna. * rész i8, 24.

2. Monda nékik: Vettetek-é Szent Lel-
ket, minekutánna * hittetek ? Azok pe-
dig mondának néki: St inkább azt sem
hallottuk hogyha vagyon-é Szentlélek?

* rész 10, 44.

3. Akkor monda nékik : Mire keresz-

telkedtetek tehát ? És azok mondának :A
János keresztségére.

4. Monda pedig Pál : János keresztelt

megtérésnek * keresztségével, az embe-
reketintvén arra, hogy abban hinnének,

a ki utánna jövend vala, tudniilik a

Krisztus Jézusban. * Máté 3, 1-3. 11

5. Es a kik tet haliák, megkeresztel

kedének az Úr Jézusnak nevére.

6. És mikor Pál reájok vetette volná

kezeit, szállá * a Szent Lélek reájok,

és szólnak vala idegen nyelveken és

prófétálnak vala. * rész s, 17.

7. Valának pedig mindnyájan ezek a

férjfiak mintegy tizenketten.

8. 0 pedig bémenvén a zsinagógába,

bátorsággal szól vala három hónapig

prédikálván, és intvén azokat az Isten

országára való dolgokra.

9. Mikor pedig némellyék megkemé-
nyítenék magokat , és engedni ^ nem
akarnának, gonoszul szólván az Úrnak
utáról a község eltt, azoktól eltávoz-

ván, a tanítványokat is elszakasztá

azoktól, minden napon prédikálván egy

Tirannusnak oskolájában.

10. Ez pedig ln két esztendeig: úgy-

annyira, hogy mindenek kik lakoznak

vala Ázsiában, mind Zsidók, mind Gö-
rögök hallgatnák az Úr Jézusnak be-

szédét.
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11. Nagy dolgokat * cselekeszik vala

pedig az isten Pálnak kezei által.

* Ján. 14, 12. rész 14, 3. 10.

12. Annyira, hogy betegekhez is vinnék

az testétl néki csak keszkenjét, és

korszovátját, és azok meggyógyulnának
az betegségekbl, és a gonosz lelkek

kimennének bel Ölök.

13. Kezdették vala pedig a Zsidók

közzül valami lézeng ördögzk az Úr
Jézusnak neve által a gonosz lelke-

ket kizni * azokból, a kikben volnának,

ezt mondván : Kénszeritünk titeket a

Jézus által, kit Pál prédikál. * Máté 12,27.

14. Yalának pedig egy Skéva nevü

Zsidónak, ki Papoknak Fejedelme vala,

hét fijai, a kik ezt mivelik vala.

15. Felelvén pedig a gonosz lélek, ezt

mondja vala : A Jézust * esmérem, Pált

is tudom, t ti pedig kicsodák vagytok?
* Márk 5, 7. 9. f rész 16, 17. 18.

16. És reájok támada az ember, a ki-

ben a gonosz lélek vala és azokat meg-
gyzvén, hatalmat vn rajtok, annyira

hogy mezítelenen és sebben szaladná-

nak ki a házból.

17. És tudtokra ln e dolog minde-
neknek, mind a Zsidóknak, mind a Gö-
rögöknek, kik Efézusban laknak vala és

mindnyájan * megfélemlének, és az Úr
Jézusnak neve magasztaltatik vala.

* rész 5, 5. 11.

18. És sokan azok közzül, a kik hittek

vala, eljnek vala és az cselekedeteik-

rl * vallást tésznek vala, megjelentvén
azokat. * Maté 3, 6.

19. Sokan pedig azok közzül, akik ör-

dögi mesterséget gyakorlottak vala, az

könyveiket elhozván, mindeneknek
láttokra megégetik vala : melly köny-
veknek árokat megszámlálván, találák

ötvenezer pénznek.

20. E képen az Ürnak beszéde * er-
sen nevekedik vala, és hatalmat vészen
vala. * Ésa. 55, 10. 11.

21. Ezek után elvégezé Pál a Szent
Lélek által, hogy Maczedóniát és Akhá-
ját eljárván, Jérusálembe menne, ezt

mondván : Minekutánna Jérusálemben
lejéndek, Rómát is * meg kell nékem
látnom. * Róm. 15, 25. 28.

22. Elküldvén pedig Maczédóniába
kettt azok közzül, kik néki szolgálnak

vala, tudniilik Timótheust ésErástust,

egy ideig marada Ázsiában.

23. Támada pedig akkor az idben
nagy háborúság az Úrnak utáért

;

24. Mert egy Demeter nevü ötvös^ki

csinálván ezüstbl a Diána temploma
formájára kdpolnácskdk^Lt, a mesterem-
bereknek nagy nyereséget ád vala.

25. Kiket egybegyjtvén, hasonló mes-
terembekkel egybe , monda nékik

:

Férjfiak, tudjátok hogy nékünk minden
gazdagságunk e mesterségbl vagyon !

26. Látjátok pedig és halljátok, hogy
ama Pál nem csak az Efézusbeli közsé-

get, hanem közel egész Ázsiának sok né-

pét eláltatván elfordította, mivelhogy
azt mondja, hogy nem Istenek * azok,

a mellyek kézzel csináltatnak.

* Zsolt. 115,4. Jer. 10, 3.

27. Fél dolog pedig, hogy nem csak
ez a mi mesterségünk vesszen el;, ha
Páltól meghamisittatik, hanem a nagy
istenasszonynak, Diánának temploma
is semminek Ítéltessék, és az méltó-
sága mindenestl elvesszen, kit az egész

Ázsia s e világ tisztel.

28. Ezeket mikor hallották volna,
haraggal megtelvén kiáltnak vala

,

mondván .• Nagy az Efézusbeli Diána!
29. És bételék az egész város háború-

sággal, és egyenl akaratból a piaczra
rohanának, és megfogák Gájust, és

Aristárkhust, kik Maczedóniábal valók
valának, és Pálnak útitársai valának.

30. Pál pedig mikor a község közzé
ki akarna menni, nem bocsáták tet ki

a tanítványok.

31. St az Ázsiabeli Femberek közzül
is némellyek, kik Pálnak barátai valá-

nak, követeket küldvén hozzá, kérék
hogy a piaczra ne menne.
32. Azért ki egyet, ki mást mond vala

:

mert eszeveszett sokaság vala, és sokan
nem tudják vala miért gyltek volna
öszve.

33. A sokaság közzül pedig elállaták
Alexándert, kit a Zsidók kénszeritnek

vala elöállani: Alexándert azért mikor
kezével intett volna, hogy hallgatná-

nak, akara szólani a községnek.

34. Kit mikor megesmértek volna Zsi-

dónak lenni, mindnyájan egyenl szó-

val mintegy két óráig kiálták : Nagy
az Efézusbeli Diána

!

35. Akkor a város íródeákja, mikor
megcsendesítette volna a községet,

monda : Efézusbeli férjfiak, kicsoda az
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emberek közzül, a ki nem tudná, hogy
Eíéziis város, a nagy Diána istenasz-

szonynak, és a Jupitertl szállott képnek
oltalmazója ?

36. Mivelhogy azért ezeknek senki

ellene nem szólhat, szkség hogy meg-
csendesedjetek, és semmit ne cseleked-

jetek vakmerképen.
37. Mert ez embereket ide hoztátok,

kik nem szentségrontók, sem a ti isten-

asszonyotok ellen bosszubeszédet nem
szóltak.

38. Ha Demeternek és az hozzátar-

tozó mesterembereknek valakivel va-

lami perek vagyon, törvény vagyon,

és Birák vágynak , azok egymással

pereljenek.

39. Ha pedig egyéb dolgok fell való

panasztok vagyon : a közönséges gy-
lésben láttassék meg.
40. Mert fél hogy pártolkodásban ne

vádoltassunk a mai napon való csele-

kedetekért, mivelhogy semmi dolog

nincsen, a melly oka lehetne e mai
támadásnak. Es ezeket mikor mondotta
volna, elbocsátá a sokaságot.

20. EÉSZ.

Pálnak uta Görögországba : Entililius a halálból feltá-

Tíiasztalik : Pál intése az Efézusi Vénekhez, és bncau-
vétele.

Minekutáuna pedig megsznt volna a

háborúság, mikor elhivta volna Pál a

tanitványokat , azokat megölelgetvén

elindula, hogy menne Maczedóniába.

2. Mikorpedig azokat a tartotmányokat

eljárta volna, és azokat b beszéddel

intette volna, méne Görögországba.

3. És ott mikor három hónapot mula-

tott volna, mivelhogy Siriába való me-
nésének a Zsidók lest hánytak volna,

ugy végezé hogy Maczedónián térne

vissza.

4. Követi vala pedig tet mind Ázsiáig

a Bérea városbeli Sopáter : a Thessa-

lónikabeliek közzííl pedig Aristárkhus,

Sekundus, Dérbe városheli Gájusés Ti-

mótheus : Ázsiabeliek pedig, * Tikhikus

és Trófimus. *Eféz.6,2i.

5. Kik mikor ell elmentek volna,

megvárának minket Troásban.

G. Mi pedig a Húsvét * innepe után

Filippiböl kievezénk : és menénk * hoz-

zájok Troásba öt nap alatt : hol hét na-

pig lakánk. * 2móz. 12, 15.

7. A hétnek pedig els napján a ta-

nitványokat egybegyjtvén a kenyérnek
megszegésére* Pál prédikál vala, mivel-

hogy másodnapon el akar vala menni,
és a tanítást megnyujtá szinte éjfélko-

rig. * rész 2, 42. 46.

8. Valának pedig sok szövétnekek ott

a felházban, a hol egybegyltek vala.

9. És egy ifjú, kinek neve Eutikhus
vala, ül vala az ablakban, kit mikor az

álom igen megnyomott volna, mivel-

hogy Pál sok ideig prédikálna, az álom
miatt eltántorodván, a harmadik rend
házból aláesék, és halva vevék fel.

10. Mikor pedig Pál aláment volna,

reá * borula, és azt hozzá ölelvén, mon-
da : Ne háborogjatok, mert az lelke

benne vagyon. *i Kir. 17, 21. 22. 2 Kir. 4, 32—34.

11. Mikor annakokáért felment volna

és a kenyeret megszegvén evett volna,

sok ideig mind viradtáig szóla vélek, és

azután ugy indul a el.

12. Felhozák pedig az ifjat elevenen,

és felette igen megörvendezének.

13. Mi pedig a hajóra menvén, me-
nénk Assonba, hogy ott vennénk bé
Pált ; mert ugy végezte vala, hogy ad-

dig gyalog jne.
14. Mikor pedig Assonba hozzánk jött

volna, tet a hajóba bévévén menénk
Mitiléne vdrosdhdi.

15. És mikor onnét eleveztünk volna,

másodnapon jutánk Khius szigete elle-

nébe, más nap pedig jutánk Sámus szi-

getbe, és mikor Trogiliumban mulat-

tunk volna, másodnap menénk Milé-

tumba.

16. Mert elvégezte vala Pál magában,

hogy Efézus melll elmenne, hogy ne

kellenék néki idt mulatni Ázsiában:

mert siet vala, hogy ha lehetne Pün-

köst napjára Jérusálembe lenne.

17. Követeket küldvén azért Milétum-

ból Efézusba, a Gyülekezetnek Véneit

oda hivatá.

18. Kik mikor hozzá mentek volna,

monda nékik; Ti tudjátok az els nap-

tól fogva, mellyben Ázsiába * jöttem,

mint t viseltem magamat ti köztetek

abban az egész idben.
* rész 19, 1. 1 1 Thess. 2, 5-7.

19. Mert szolgáltam az Úrnak nagy alá-

zatossággal, sok könyhullatással és kí-

sértetekkel, mellyek én rajtam esstek a

Zsidóknak utánnam való leselkedések

miatt.
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20. És semmi eltt nem vonogattam

magamat, a mi néktek hasznotokra való

volt, hogy azokat néktek ne hirdetném,

és hogy ne tanítanálak titeket közönsé-

ges helyen és házanként.

21. St inkább mind a Zsidóknak, mind

a Görögöknek hirdettem az Istenhez

való megtérést, és a mi Urunk Jézus

Krisztusban való * hitet. * Luk. 24, 47.

22. És most imé én az Isten * Lelkétl

kénszerittetvén, Jérusálembe megyek,

és nem tudom, mi következik ott én

reám. * r^sz n, 21.

23. Hanem hogy a Szent Lélek minden

városonként bizonyságot tészen arról

;

ezt mondván: hogy én reám * fogság és

nyomorúság következik. * rész 21, 4. 11.

24. De semmivel * nem gondolok, az

én életem is nékem nem f drága, csak

elvégezhessem örömmel az én futáso-

mat, és a szolgálatot, mellyet^'^vettem

az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tégyek

az Isten kegyelmének Evangyéliomáról.
* Róm. 8, 35. 39. f Pilip. 2, 17. ** rész 9, 15.

25. És most imé én tudom, hogy az én

orczámat többé nem látja egy is mind-
nyájatok közzl^ kik között által mentem,

prédikálván az Istennek országát.

26. Azért tudományt tészek néktek e

mai napon, hogy én mindeneknek * vé-

rektl tiszta vagyok. * Ezék. 3, is. 19.

27. Mert nem vonogattam magamat,
hogy az Istennek minden akaratját nék-
tek nem hirdettem volna.

28. Viseljetek gondot azért* magatok-
ról, és az egész f nyájról, mellyben a

Szent Lélek titeket vigyázókká tett, az

Isten Anvaszentegyházának legeltetésé-

re, mellyet tulajdon** vérével keresett.
* 1 Tim. 4, 16. 1 1 Pét. 5, 2. 3. 1 Pét. 1, 19.

29. Mert én tudom azt, hogy az én
eltávozásom után jnek tiközitekbe go-
nosz * farkasok, kik nem kedveznek a

nyájnak. * Máté 7, 15.

30. Ti * közzületek is támadnak ollyak,

kik ellenkez dolgokat szólnak, hogy a

tanítványokat eláltassák. * 1 Ján. 2, 18. 19

3 1 . Azért vigyázzatok^ megemlékezvén
arról, hogy én három esztendeig éjjel

és nappal meg nem szntem könyhulla-
tással * inteni mindent. *vers 19-21.

32. Most is Atyámfiai ajánlak titeket

az Istennek, és az kegyelmessége be-
szédének, ki felépíthet és megadhatja
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néktek, a mit örökség szerint bírjatok

minden szentekkel egybe.

33. Senkinek * ezüstét vagy aranyát,

vagy ruháját nem kívántam.* 1 sám. 12,3.

34. St inkább ti tudjátok hogy én

magamnak és velem valóknak táplálá-

sára az én * kezeimmel munkálódtam.
* rész 18, 3. 1 Kor. 4, 12.

35. És mindenestl megmutattam nék-
tek, hogy szükség volna illyen módon
munkálódván az ertlenekrl * gondot
viselni, és megemlékezni az Úr Jézus

beszédérl, hogy tudniillik mondotta:
Jobb adni másnak^ hogynem venni.

* Péld. 19, 17.

36. És mikor ezeket mondotta volna,

térdre esvén * imádkozék mind azokkal
egybe.^ * rész 21, 5.

37. És mindnyájan felette igen kezde-
nek * sírni, és Pálnak nyakára esvén,

csókolgatják vala tet. * rész 21, e.

38. Kik megkeseredtek vala, kiváltké-

pen ebeszéden, a mellyet mondott vala,

hogy k többé az orczáját * nem lát-

nák. Es kisérék tet a hajóra. * vers 25.

2L RÉSZ.
Agabus jövendöli Pálnak fogságát : meHy meg is telje-

sedék Jérusá'emben.

Minekutánna pedig elindultunk volna,

tlök elszakadván, egyenesen menénk
Kóus szigethe, és másodnap Rhódusba,
és onnét Patarába.

2. És mikor találtunk volna hajót^

melly általmenne Fénitzére, abba béül-

vén elindulánk.

3. És mikor kezdettük volna látni

Cziprust, azt balkézre hagyván, evezénk
Siria felé, és jutánk Tírusba : mert ott

akarják vala a hajóból a terhet kirakni.

4. Maradánk pedig ott hét nap, mi-
nekutánna találtunk volna ott tanítvá-

nyokat, kik Pálnak mondják vala Szent

Lélek által, hogy ne * menne fel Jéru-

sálembe. * vers 12. rész 20, 23.

5. De minekutánna a hét napok elmul-
tak volna, elmenénk, kisérvén minket
mindenek feleségestl, gyermekestl,
míg a városból kimentünk volna. És a

tenger partján térdre esvén * imádko-
Zánk. * rész 20, 36.

6. És egymást * megölelgetvén, a

hajóba beülénk, azok pedig megtérének
az övéikhez. * rész 20, i. 37.

7. Mi pedig az evezést elégezvén, ju-

tánk Tirusból Ptolomáis városba : és
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köszöntvén az Atyafiakat, maraclánk ö

nálok egy napon.

8. Másodnapon pedig kimenvén Pál és

mi, kik ö vele valánk. menénk Czézáre-

ába: és bémenvén a Filep Evangyélista

házába, (ki egy vala amaz * hét Diáko-
nusok közzül) maradánk ö nála.

* rész 6, 5.

9. Ennek pedig valának négy szz
Próféta * leányai. * Jóei 2, 28.

10. És mikor ott sok napon mulattunk

volna, alájve Júdeából egy Próféta, ki-

nek neve * Agabus vala. * rész 11, 28.

11. Ki mikor hozzánk jött volna, vevé

Pálnak övét, és megkötözvén magának
kezeit és lábait, monda : Ezt mondja a

Szent Lélek: A férjfiat, a kié ez az öv,

e képen * kötözik meg a Zsidók Jé-

rusálemben, és adják a Pogányoknak
kezekbe. *ver3 27. 33. 34. rész 1, 16.

1 2. Mikor pedig ezeket hallottuk volna,

kérénk mind mi, mind a kik ott valának,

hogy ne menne fel Jérusálembe.

13. Akkor felele Pál: Mit mi veitek

sirván és az én szivemet kesergetvén ?

Mert én nem csak megkötöztetni, * ha-

nemmeghalni is Jérusálemben kész va-

gyok az ür Jézusnak nevéért.* rész 20, 24.

14. Mikor azért a mi szónkat nem fo-

gadná, eugedénk néki, ezt mondván:
Légyen az Úrnak * akaratja. * Máté e, 10.

15. E napok után pedig egybekötözvén

terhünket, felmenénk Jérusálembe.

1 6. Jö vének pedigmi velünk egyetembe
a tanítványok közzül is némellyek Czé-

záreából, hozván vélek egy embert^ a

kinél szállásunk leene, Mnáson nevt,
Czipriait, ki régi tanítvány vala.

17. Mikor azért Jérusálembe jutottunk

volna, örömmel fogadának minket az

Atyafiak.

18. Másodnapon pedig béméne Pál ve-

lünk egyetembe * Jakabhoz : és mind a

Vének ott valának. [* rész 15, 13. Gai. 1, 19.

19. Kiket megölelgetvén, megbeszélé

renddel, a mellyeket Isten * cselekedett

volna a pogányok között az ö szolgá-

latja által.

* rész 14, 10. rész 16, 14. 16. 18. 19, 18. 20. 20, 9. 12.

20. Azok pedig ezeket hallván, dicsÖi-

ték az Urat, és mondának néki: Látod
Atyámfia, melly sok ezer Zsidók vágy-

nak, kik hittek, és raindnj^ájan a tör-

vényhez való buzgósággal felgerjedtek!

2 1 .Hallották pedig egyebeknek szavok-

ból, hogy te mind azokat a Zsidókat, kik

a pogányok között vágynak, a Mózestol
való elszakadásra tanitod, és ezt mondod,
hogy nem kell azoknak fijaikat körülme-
télniek, * sem pedig a Mózes czeremóniai
szerint járniok. * rész 15, 1. 2. 24-29.

22. Micsoda annakokáért ? kétség nél-

kül szükség egybegylni a sokaságnak:
mert meghallják, hogy te ide jöttél.

23. Ezt miveld azért, a mit néked ta-

nácsul adunk: Vágynak mi köztünk
négy férfiak, kik fogadással megköte-
lezték magokat.

24. Azokat melléd vévén, menj fel ve-

lek a tisztulásra és ö vélek együtt költs,

hogy * megnyiressék fejeket, és meg-
tudják mindenek, hogy semmi nincs

azokban, a mellyeket te felled hirrel

hallottak, hanem te is ugy jársz, hogy
a törvényt megtartsad. *rész 18, is.

25. Azok felöl pedig, kik a Pogányok
közzül hittek, mi irtunk és elvégeztük,

hogy semmit a félét meg ne tartsanak,

hanem hogy megoltalmazzák magokat
azoktól, * mellyek a bálványoknak ál-

doztattak, és a vértl és fúlva holt álla-

toktól, és a paráznaságtól. * rész 15, 20. 29,

26. Akkor Pál maga mellé vévén azo-

kat a férjfiakat, másodnapon vélek

megtisztulván béméne a templomba,
hirré adván a tisztulás *napjainak elte-

lését, mignem mindenikért elvégeztetett

az áldozat. * 4 móz. e, 6. 9. 13—15,

27. Mikor pedig immár a hét napnak
betelése elközelgetne, némelly Azsiabeli

Zsidók, mikor látták volna ötet a tem-
plomban, felinditák az egész sokaságot,

és tet megfogák.

28. Kikkiáltnak vala: Izráelnek férj-

fiai legyetek segítségül! Ez amaz ember,

a ki e nép ellen, a törvény ellen, és

ez hely ellen tanit mindeneket minde-
nütt: annakfelette a Görögöket behoz-

ta a templomba, és megfertéztette ezt

szent helyet.

29. (Mert látták vala annakeltte az

Efézusbeli Trofimust* vele a városban,

kit állítanak vala, hogy Pál bévitt volna

a templomba,) * rész 20, 4.

30. Megháborodék azért az egész vá-

ros : és a nép egybezendülO;, és Pált

megragadván, vonszák*vala a templom-
ból ki ; és mindjárt bezárlák az ajtókat.

* rész 26,21.

31. Mikor pedig azok akarnák tet
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megölni, juta a hir a seregnek Hadna-

gyához, bogy egész Jérusálem felzen-

dült volna.

32. Ki azonnal vitézeket és Százado-

sokat vévén melléje, azokhoz futa : azok

pedig mikor látták volna a Hadnagyot,

és a vitézeket, megszünének a Pál ve-

résétl.

33. Akkor elközelgetvén a Hadnagy,

megfogá Pált, és parancsolá hogy meg-

kötöznék két * vas láncczal és tudakozik

vala felle, ki volna és mit vétett volna.

*vers 11. rész 20,21.

34. És külömh-külömh dolgokat kiált-

nak vala a sokaság között ; és mikor

semmi bizonyost nem érthetne a hábo-

rúság miatt, parancsolá hogy elvinnék

tet a kastélyba.

35. Mikor annakokáért jutott volna a

grádicshoz, történek hogy vitetnék a vi-

tézektl a népnek erszaktételekért;

36. Mert követi vala ket a népnek

sokasága kiáltván : Öld meg tet

!

37. És immár mikor a kastélyba bé-

vinnék Pált, monda a Hadnagynak :

Szabad-é nékem valamit szólanom né-

ked? Ki monda: Tudsz-é Görög nyelven

szólni ?

38. Avagy nem te vagy-é amaz Égyip-

tombeli, ki e néhány napok eltt táma-

dást indítottál, és kivittél a pusztába

négyezer latrokat ?

39. Monda pedig Pál: Én * Tárzusbeli

Zsidó vagyok : Cziliczia hires neves vá-

rosának polgára ; de kérlek téged engedd

meg nékem hogy szóljak e népnek.
* rész 22, 3.

40. Mikor azért az megengedte volna,

Pál állván a grádicson, kezével inte,

hogy hallgatnának ; és mikor nagy csen-

desség lett volna, kezde szólni Zsidó

nyelven, ezeket mondván

:

22. RÉSZ.

Pál maga mentése, s annak gyümölcse.

Atyámfiai férjfiak és Atyák, halljátok

meg az én mentségemet, a mellyel most
magamat elttetek mentem !

2. Mikor halloták volna pedig hogy
Zsidó nyelven szólana nékik, annál in-

kább hallgatni kezdének ; és monda

:

3. Én Zsidó vagyok, Tárzusban, Czili-

ziának városában születtem ; felnevel-

tettem pedig ebben a városban a Gamá-
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liel lábainál, taníttattam a mi Atyáink
törvényeknek egyenes formájára nagy
szorgalmatossággal. Istenhez való*buz-

gósággal felgerjesztetvén, mint szintén

ti mindnyájan most. oai. i, u.

4. Ki e tudományt * kergettem mind
halálig, megkötözvén és tömlöczre vet-

vén mind férjfiak at, mind asszonyokat.
* rész 8, 3. Gal. 1, 13.

5. Miképen a Fpap is nékem bizony-

ságom, és a Véneknek egész rendek

:

kiktl leveleket is * vévén az Atyafiak-

hoz, Damaskusba megyek vala, hogy
elhoznám azokat is, akik ott volnának,

kötözve Jérusálembe, hogy megbüntet-
tetnének. * rész 9, 2. 26, 12.

6. Ln * pedig mikor mennék, és kö-
zelgetnék Damaskushoz úgymint délkor,

hogy nagy hirtelenséggel az égbl nagy
világosság venne engemet körül.

* rész 26, 13 -16.

7. És leesem a földre, és hallék szót,

melly ezt mondaná nékem : Saul, Saul,

miért kergetsz engemet ?

8. Én pedig felelék: Kicsoda vagy
Úram ? És monda nékem : Én vagyok a

Názáretbeli Jézus, kit te kergetsz.

9., A kik pedig velem valának, a vilá-

gosságot láták és megrémültek, de an-

nak szavát, a ki velem szól vala, nem
hallották.

10. Én pedig mondék : Mit cseleked-

jem Uram? az Úr pedig monda nékem:
Kelj fel és menj el Damasksba : és ott

megmondják néked mind azokat, a

mellyek elrendeltettek tenéked, hogy
azokat véghez vigyed.

11. Mikor pedig nem látnék annak
a világosságnak dicssége miatt, kézen

fogva vezettetvén azoktól, a kik velem
valának, Damaskusba menék.

12. Egy Anániás * nevü ember pedig,

ki a törvény szerint istenfél, kirl az

ott lakó minden Zsidók, jó bizonyságot

tésznek. * rész 9, 10-17

13. Hozzám jvén, és élmbe állván

monda nékem : Saul Atyámfia
,
vegyed

a te szemednek világosságát. És én

azon szempillantásban tet meglátám.
14. 0 pedig monda nékem : A miAtyá-

inknak Istenek választott * téged, hogy
megtanulnád az akaratját és meglátnád
amaz f Igazat, és szót hallanál az

szájából. * rész 9, 15. f rész 3, 14, Ésa. 53, 11.

15. Mert lészesz néki tanúbizonyság
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minden embereknél, azok felöl, a mely-

lyeket láttál és hallottál.

16. Most aniiakokáért mit késedelme-

zel ? Kelj fel és keresztelkedjél meg, és

mosd el a te bíineidet, az Úrnak nevét

segítségül hiván.

17. Lön pedig, mikor * Jérusálembe,

megtérvén imádkozván a templomban,
hogyelragadtatnámlelkemben. * rész 9, 26.

18. És látnám az Urat, ki ezt mondá
nékem : Siess és menj ki hamar Jérusá-

lembl : mert nem veszik itt a te tann-

bizonyságtételedet én felölem.

19. És énmondék : Uram, Ök jól tudják

hogy én tömlöczre * vontam, és vertem

minden zsinagógákban azokat, a kik

hisznek vala te benned. * rész s, 3. 9, 1. 2.

20. És mikor ama te Mártiromodnak

Istvánnak vére kiontatnék, én is ott ál-

lok * vala, és az ö halálára akaratom

volt, és rizem vala azoknak köntösöket

a kik ötet megölik vala. * rész 7, ss.

21. És monda nékem : Eredj el, mert

én tégedet messze küldelek * a Pogá-
nyok közzé. * Róm. 15, 18. 19.

22. Hallgatják vala pedig Pált mind e

beszédig : de ezek után felemelék az ö

szavokat, mondván :*Öld meg az illyen

embert; mert nem illik néki élni.

* rész 21, .36.

23. Mikor pedig azok kiáltanának, és

az ö köntösöket elhánynák, és port hány-

nának az égbe
;

24. Parancsolá a Hadnagy, hogy ötet

a kastélyba vinnék, és megparancsolá,

hogy vereséggel vennék ki belle, hogy
megtudhatná, mi okért kiáltanának ily-

lyen igen Ö ellene.

25. Mikor pedig ötet megkötözték

volna kötelekkel, monda Pál az ott álló

Századosnak: Szabad-é néktek *Eómai
embert, kit meg nem szententziáztak,

megostorozni ? * vers 28. rész 16, 17.

26. Ezt pedig mikor hallotta volna a

Százados, hozzá méne a Hadnagyhoz,
és szóla néki, ezt mondván : Meglásd
mit cselekeszel, mert ez ember Kómái.
27. Hozzá menvén azért a Hadnagy,

monda néki: Mond meg nékem ha te

Római vagy-é ? ö pedig monda : Római
vagyok.

28. És felele a Hadnagy : Én nagy
summa pénzen vettem meg Rómának
szabadságát. Pál pedig monda : Én

pedig Római szabadságban született

polgár is vagyok.

29. Mindjárt azért eltávozáuak ö tÖle,

a kik ötet meg akarják vala kinozni, sÖt

még a Hadnagy is mogijede, mikor
megértette vala hogy Római volna

:

mivelhögy ötet megkötöztette vala.

30. Másodnapon pedig bizonnyal meg
akarván tudni, miben vádoltatnék a Zsi-

dóktól, elbocsátá ötet a fogságból, és

parancsolá, hogy a Papifejedelmek egész

Tanácsokkal egybe hozzá mennének, és

Pált elhozatván eleikbe állatá.

23. RÉSZ.
Pál Anániás Pap hagyásából arczul üttetik : Istentl vi-

gasztaltatik : az utánna ólálkodó Zsídtík közbül Czézá-

, reába küldetik Félix Tiszttartóhoz.

Es mikor a Gyülekezetre vetette volna

az szemeit Pál, monda: Férj fiak

atyámfiai ! Én minden jó * lelkiesméiet-

tel szolgáltam az istennek mind e mai
napig. * rész 24, 16. Fii. .3, 6

2. Anániás pedig a FÖpap parancsolá

azoknak, kik ö mellette állanak vala,

hogy Pálnak megütnék * a száját.

* Ján. 18, 22,

3. Akkor Pál monda néki: Megver az

Isten tégedet, megfej érittetett fal. És
te leültél, hogy engemet megítélj a

törvény * szerint, és a törvény ellen

parancsolod-é hogy engemet verjenek.
* 8 Móz. 19, 35. 5 Mdz. 17, 4. 9.

4. És a kik ott állanak vala, mondá-
nak : Az Istennek Fpapját szidalma-

zód-é ?

5. Monda pedig Pál : Nem tudtam,

atyámfiai, hogy a Fpap legyen : mert
meg vagyon irva : A te néped * Feje-

delmének gonoszt ne mondj. * 2 Mdz. 22, 28.

6. Mikor pedig Pál eszébe vette volna,

hogy azoknak egyik része * Sadduczeu-

sokiíól való volna, a másik része pedig

Farizeusokból volna, felkiálta a gyüle-

kezetben : Férjfiak atyámfiai ! Én Fari-

zeus t vagyok, és Farizeus fija, a ha-

lottak feltámadásoknak reménységéért

vádoltatom. * Máté 22, 23. fíhp. 3, 5.

,

7. És mikor ezeket mondotta volna,

hasonlás támada a Farizeusok ésaSad-
duczeusok között, és a Gylés eloszla

:

8. Mert a * Sadduczeusok azt mondják,

hogy nincsen feltámadás, sem Angyal,

sem lélek: a Farizeusok pedig mind a

kettt vallják. * Máté 22, 23.

9. Támada azért nagy kiáltás. És mi-



APOSTOLOK CSELEKEDETEI 23. 171

kor felkeltek volna az írástudók a Fari-

zeusok pártjokról, tusakodnak vala

mondván : Semmi gonoszságot nem ta-

láltunk ez emberben, hogyha a * lélek

szólott néki vagy Angyal, ne tusakod-

junk Isten ellen. *rész22, 7.

10. És mikor nagy hasonlás támadott

volna, félvén a Hadnagy hogy Pál

azoktól el ne szaggattatnék, parancsolá,

hogy a vitézek alá mennének és tet

közzülök kiragadnák, és elvinnék a kas-

télyba.

11. A következend éjszakán pedig az

Úr Pál mellé állván monda néJd : J6 bi-

zodalomban légy Pál ; mert miképen

hogy bizonyságot tettél én fellem Jé-

rusálemben, azonképen Rómában is bi-

zonyságot kell tenned.

12. És mikor a nap felkölt volna, a

Zsidók közzül némellyek egybeadák ma-
gokat és megeskvének ezt mondván

:

Hogy sem esznek, sem isznak addig,

mignem megölik Pált.

13. Többen valának pedig negyvennél,

a kik e képen egybeesküdtek vala.

14. Kik a Papifejedelmekhez és a Vé-

nekhez ménének és mondának : Mi nagy

esküvéssel egybeesküdtünk, * hogy sem-

mit addig sem eszünk, sem iszunk, mig-

nem megöljük Pált. *-Tán. le, 2.

15. Azért ti jelentsétek meg a Had-
nagynak, a Tanácsnak akaratjából, hogy

holnap ötet hozza ti kzzétek, mintha az

ö dolgának jobban végére akarnátok

menni : mi pedig minekeltte elközel-

getne, készek vagyunk tet megölni.

16. Mikor pedig a Pál nénnyének íija

meghallotta volna ez álnok tanácsot,

elméne, és a kastélyba bémenvén tud-

tára adá Pálnak.

17. Pál pedig egyet a Századosok köz-

zül elszólitván, monda : Ez ifjat vidd a

Hadnagyhoz : mert valamit akar néki

mondani.

18. Amaz annakokáért az ifjat melléje

vévén, a Hadnagyhoz vivé és monda:
A megfogatott Pál engemet hivatván

kére, hogy ez ifjat hozzád hoznám, mi-

velhogy valamit akarna néked mondani.

19. A Hadnagy pedig az ifjúnak kezét

fogván, és félfelé menvén megtudakozá :

Micsoda a mit nékem akarsz mondani?
20. És az monda : A Zsidók * elvégez-

ték hogy téged kérjenek^ hogy Pált hol-

nap az Gyülekezetekbe vigyed, mintha

valamirl jobban akarnának tle tuda-

kozni. * vers 12.

21. Te pedig nékik ne engedj, mert ezek

közzül többen vágynak negyven íérj-

íiaknál, kik utánna leselkednek, kik erre

kötelezték magokat, hogy sem esznek,

sem isznak addig, mignem megölik tet;

és immár készen vágynak, és csak azt

várják, micsoda választ adsz nékik.

22. A Hadnagy azért elbocsátáaz ifjat,

meghagyván néld, hogy senkinek meg ne

mondaná, hogy ezeket néki megmon-
dotta volna.

23. És a Századosok közzül kett el-
szólitván, meghagyá hogy kétszáz vité-

zeket készítenének, kik mennének mind
Czézárea városig; és hetven lovagokat,

és kétszáz rizket az éjszakának har-

madik órája után.

24. És hogy barmokat is adnának
hogy Pált felültetvén békességgel vin-

nék Félix Tiszttartóhoz.

25. Levelet is irván, mellynek summá-
ja ez vala

:

26. Klaudius Lisiás a nemes Félix

Tiszttartónak egésséget kíván.

27. Ezt a Zsidóktól megfogattatott

férjfiat, mikor immár szinte meg akarnák
ölni, oda menvén vitézekkel, megszaba-
ditám,^ megértvén, hogy Római volna.

28. És megakarván tudni azt, miért

vádolnák tet, elvivém tet az Gyüle-
kezetekbe.

29. És megértém hogy vádoltatnék az

törvényeknek kérdései fell, és hogy
semmi oily vétek nem volna benne,

melly méltó volna halálra vagy fogságra.

30. Mikor pedig nékem megjelentették

volna, hogy a Zsidók e férjíiu után

ólálkodni akarnának, azonnal tet te

hozzád küldöttem, és meghagytam az

vádolóinak is, hogy a mi dolgok vagyon
ellene, te eltted mondják meg. Légy

jó egésségben.

31. A vitézek azért, a mint nékik

megparancsolták vala^ Pált felvévén éj-

szakán vivék Antipátris varosba.

32. Másodnapon pedig a Lovagokat

ott hagyván, kik vele elmennének,

visszatérének a kastélyba.

33. Kik mikor Czézáreába jutottak vol-

na, és megadták volna a levelet a Tiszt-

tartónak, Páltis * eleibe állaták.*Mátéio,i8.

34. Mikor pedig elolvasta volna a le-

velet a Tiszttartó, és megkérdezte volna
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micsoda tartományból való volna, és

megértette volna , hogy Czilicziából

való volna.

35. Monda: Meghallgatlak téged ; mi-

kor a te vádolóid is eljnek. És paran-

csolá, hogy a Heródes házában riznék
tet.

24. RÉSZ.

Pál forgatja ügyét Félix eltt ;
Prédikálja néki a Krisz-

tust: mindazáltal az tet fogságban tartja s hagyja.

Ötöd nappal pedig azután aláméne a

Fpap Anániás a Vénekkel, és egy Ter-

tuUus neyü Prókátorral : kik a Tiszt-

tartó eleibe állának Pál ellen.

2. És Pált mikor elszólították volna,

Tertullus kezdé tet vádolni, ezt mond-
ván ;

3. Nagyságos Félix, háláadással min-

denestl fogva és mindenütt esmérjük,

hogy te általad és a te bölcseségednek

a nemzetség mellett való jeles cseleke-

detei által, nagyjó békességet nyertünk.

4. Hogy pedig téged sok ideig ne tar-

tóztassalak beszéddel, kérlek tégedet,

hogy minket hallgass meg rövideden, a

te kegyelmességed szerint.

5. Mert találtuk ez embert dögleletes

embernek lenni : és ki hasonlást támaszt

minden Zsidók között e föld kereksé-

gében : és a Názárénusok szerzetének

Fejedelme.

6. Ki a templomot is akarta megfer-

téztetni : Kit megfogván meg is akar-

tunk a mi törvényünk szerint itélni.

7. De Lisiás Hadnagy eljvén nagy
ervel kivevé tet a mi kezünkbl.

8. És parancsolá, hogy az vádolói

te hozzád j önének: kitl te magad, ha

megkérdezed, mind ezeket megérthe-

ted, a mellyekben mi tet vádoljuk.

9. A Zsidók is pedig ezeket javallák,

bizonyítván hogy ezek ugy volnának.

10. Felele pedig Pál, mikor a Tiszt-

tartó intett volna néki, hogy szólna:

Mivelhogy tudom, hogy sok esztendtl
fogva te e népnek Fejedelme voltál^, an-

nakokáért az én dolgaimat bátorságos-

ban oltalmazom.

11. Mert te magad megértheted, hogy
nincsen tizenkét napjánál több miolta

felmentem Jérusálembe imádkozni.

1 2. A templomban is pedig engem
nem találtak * hogy valakivel vetekedtem

volna, vagy hogy a népet egj^bezendi-

.EKEDETEI 23. 24.

tettem volna, sem a zsinagógákban,

sem a városban. * rész 25,8.

13. Meg sem bizonyíthatják azokat, a

mellyekben most engemet vádolnak.

14. Errl pedig néked vallást tészek

hogy én az út szerint, mellyet szerzet-

nek * mondanak, ugy szolgálok az én

atyáimnak Isteneknek, úgymint a ki

hiszek mind azoknak, mellyek a tör-

vényben és a Prófétákban meg vágynak
Írva. ' * vers 5.

15. És reménységem vagyon Istenben,

hogy jövendben, (miképen ezek is vár-

ják) meglészen a halottaknak mind iga-

zaknak, mind hamisaknak * feltámadá-

sok. * Jót 19, 25-27. Dán. 12, 2. Ján. 5,28.29.

16. Ebben gyakorlom pedig magamat,
hogy botránkozás nélkül való leikies-

méretem legyen, mind az Isten eltt,

mind az emberek eltt mindenkor.

17. Sok esztend múlva pedig eljövék,

hogy az én nemzetségemnek alamizsnát

osztogatnék, * és hogy áldoznám.
* rész 11, 30. Róm. 15, 25.

18. Ezenközbe találának engemet a

templomban megtisztulva, de nem soka-

sággal, sem pedig nem háborúság tá-

masztásban, valami Ázsiabeli * Zsidók.
* rész 21, 27.

19. Kiknek ide kellett volna te eldbe
jni, és engemet vádolniok, ha valami

dolgok volt volna ellenem.

20. Avagy ugyanezek mondják meg,

ha valami hamis cselekedetet találtak

én bennem, mikor én a Gyülekezetben

állanék.

21. Hanemha az egy szóért vádolnak

mellyel azt kiáltám, mikor közöttök

állanék : A halottak * feltámadások fell

vádoltatom én ti tletek e mai napon.

*rész 23, 6.

22. És mikor ezeket hallotta volna Fé-

lix, elhalasztá a dolgot ez mondván :

Minekutánna jobban megtudakozom e

szerzet fell, mikor Lisiás Hadnagy
alájövénd, megértem azután a ti dolgo-

tokat.^

23. És parancsolá a Századosnak^ hogy

Pált riznék, és megoldanák, és senkit

az barátai közzül meg ne tiltanának,

hogy ne szolgálna néki, vagy hozzá

ne menne.

24. Egynéhány nap múlva pedig Félix

mikor jelen volna az feleségével Drii-

sillával egybe, melly Zsidó asszony
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vala, hivatá Pált; és hallgatá Ötet a Jé-

zus Krisztusban való hit fell.

25. Mikor pedig ö szólana az igazság-

ról, a mértékletességrl, és a jövend
Ítéletrl, elálmélkodván Félix, monda:
Most eredj el ; de mikor alkalmatossá-

gom lészen, hozzám hivatlak téged.

26. Keményli vala pedig azt is, hogy

Pál*pénzt adna néki, hogy a fogságból

elszabaditauá tet: anuakokáért is gya-

korta hivatja vala tet, és szól beszél

vala vele. *vers n.

27. Mikor pedig két esztend elmúlt

volna, Félix helyébe Tiszttartó lnPor-
czius Festus : és a Zsidóknak akarván

kedveskedni Félix, Pált a * fogságban

hagyá. * rész 25, 1 4.

25. RÉSZ.
Pál menti magát. Festus eltt : a Császárra apellál

:

Agrippa eleibe állittatik.

Eestus annakokáért minekutánna bé-

ment volna a tartományba, harmadna-
pon azután felméne Jérusálembe Czé-

záreából.

2. Szólának pedig néki a Fpap és a

Zsidók közzül való Femberek Pál fell,

és kérék tet.

3. Hogy kedveket tenné Pál ellen, hogy
tet Jérusálembe hivatná: hogy lest

vetvén néki, megölhetnék * tet az úton.
* rész 23, 15.

4. Festus pedig felele, hogy Pált Czé-

záreában tartanák, és hogy hamar oda

menne.

5. A kiktl azért ti köztetek, úgymond,
lehet, én velem együtt jöjjenek alá, és ha

abban a férjíiuban valami gonoszság

vagyon
j
vádolják tet.

6. Es tiz napnál többet nem mulatván
közöttök, mikor Czézáreába ment volna,

másodnapon Ítélszékibe üle,*ésparan-

csolá hogy Pált elhoznák. * Ján. 19. 13.

7. Ki mikor eljött volna, körülállák tet
a Zsidók, kik Jérusálembl alámentek
vala, sok és nagy dolgokban * vádolván
Pált, mellyeknek igazságokat meg nem
mutathatják vala. * rész 24, 1.

8. Mivelhogy maga mentségére azt

feleli vala, hogy sem * a Zsidók tör-

vénye ellen, sem a templom ellen, sem
a Császár ellen semmit nem vétett volna.

* rész 24, 11. 13.

9. Festus pedig akarván kedvét * ke-
resni magának a Zsidóknál, felelvén

Pálnak, monda : Akarsz-é Jérusálembe

felmenni, és ott Ítéltetni meg ezekrl én

elttem ? * rész 24, 27.

10. Monda pedig Pál: A Császárnak

Ítélszéke eleibe állok, hol kell nékem
megítéltetnem; a Zsidóknak semmitnem
vétettem, miképen te is jól tudod !

11. Mert ha valamiben vétkeztem, és

ha valami halálra való dolgot cseleked-

tem, nem tartok ellent halálomban: ha

pedig azokban semmi nincsen, a mely-

lyekben engemet vádolnak ezek, senki

engemet barátságért nékik kezekbe nem
adhat. A Császárra apellálok.

12. Akkor Festus a Gyülekezettel szól-

ván, felele: A Császárra apellálál, a

Császárhoz kell menned

!

13. Egynéhány napok elmúlván pedig

Ágrippa Király, és Berniczé Czézáreába

ménének, hogy köszöntenék Festust.

14. És mikor sok ideig mulattak volna

ott, Festus megjelenté a Királynak a

Pál dolgát, ezt mondván : Egy férjfiu

vagyon, kit * Félix hagyott fogva.
* rész 24, 27.

15. Ki fell szóltak nékem, mikor Jé-

rusálembe mentem volna, a Papifeje-

delmek és a Zsidóknak Vénei, kérvén

ellene való szententziát.

16. Kiknek felelék, hogy nem szokások

a Kómaiaknak, hogy valakit halálra kéz-

be adjanak, mignem annak, aki vádol-

tatik, eltte * lejendaek a vádolók, és

mignem helyt adnak a vádolás fell való

mentségnek. *5móz. 17,4.

17. Mikor azért ide gyltek volna, min-

den haladék nélkül másodnapon, mikor

a törvényszékbe ültem volna, elhoza-

tám az embert.

18. Kinek vádolói mikor elttem álla-

nának, semmi oUy bünt ellene nem mon-

danak vala, mellyet én állitok vala
;

19. Hanem valami kérdéseket vetnek

vala ellene az babonaságok fell és

egy néminémü megholt Jézus fell, kirl

Pál * azt mondja vala, hogy élne.

*Luk. 24,23.

20. Én pedig mivelhogykételkedem va-

la az illyen kérdezkedések fell, kérdém

ha el akarna-é menni Jérusálembe és

ott Ítéltetni meg ezekrl ?

21. Mikor pedig Pál appellálta volna

magát, hogy megtartatnék a Császár

székinek esméretire, parancsolám hogy

tartatnék addig, mig a Császárhoz kül-

deném.
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22. Ágrippa pedig mouda Festiisnak :

Akarnám én is azt az embert hallgatni.

Az pedig monda: Holnap meghallgat-

hatod.

23. Másodnapon azért mikor eljött vol-

na Ágrippa és Bernitzé nagy pompával,

és bémentek volna a hallgatásra rendel-

tetett házba a Hadnagyokkal, és a vá-

rosnak föfÖ polgáraival, a Festus pa-

rancsolatjára elöhozák Pált.

24. És szóla Festus mondván : Ágrip-

pa Király, és mindnyájan, kik velünk

egybe itt vagytok ! Látjátok ez embert,

ki felöl nékem szólott a Zsidóknak min-

den sokaságok mind Jérusálemben,mind

itt, azt kiáltván, hogy nem kellene ennek

tovább élni.

25. Én pedig mikor bizonyosan végére

mentem volna, hogy semmi halálra való

dolgot nem cselekedett, mindazáltal mi-

velhogy ö appellált a Császárra, elvé-

geztem hogy elktildjem tet.

26. Ki fell micsoda bizonyost irjak az

én Uramnak, nem tudom: annakokáért

hoztam tet ti éltökbe, és kiváltképen

te eldbe Ágrippa Király, hogy megkér-

dezvén tet, tudjak mit irni.

27. Mert esztelen dolognak láttatik

nékem lenni, elküldeni fogva, és meg
nem jelenteni az ellene való vétkeket.

26. EÉSZ.

Pál Ágrippa eltt ifjúságától fogva való életét nagy mél-
tósággal elöbeszéli és ártatlannak Ítéltetik.

Ágrippa pedig monda Pálnak: Megen-
gedtetik néked hogy szól magad ment-

ségére. Akkor Pál az kezét kinyújtván

illyen mentséggel éle

:

2. Ágrippa Király! Boldognakmondom
magamat, hogy mind azok fell, mellyek-

ben a Zsidóktól vádoltatom, e mai na-

pon te eltted felelek.

3. Fképen pedig azért, mert tudom
hogy te tudod a Zsidóknak minden rend-

tartásokat és kérdezkedéseket : Azért

kérlek tégedet, hogy engemet hallgass

meg békességesen !

4. Annakokáért az én ifjúságomtól fog-

va való életemet, és a melly volt az én

nemzetségem között Jérusálemben elei-

tl fogva, tudják minden Zsidók.

5. Úgymint kik ennekeltte tudták,

hogy én eleitl fogva, (ba bizonyságot

akarnak róla tenni) mint Farizeus,* él-

tem a mi hitünknek ama feddhetetlen

szerzete szerint. * rész 22, 3.

6. Most pedig a mi Atyáinknak Iste-

nektl tett Ígéretnek * reménységéért ál-

lok itt Ítélet alá vettetvén.
* 5 Mdz. 18, 15. 18. Ésa. 7, 14. 9, 6. 7. Dán. 9, 25. 26.

7. Mell3Te a mi tizenkét nemzetségink

Istennek éjjel és nappal szüntelen szol-

gálván, reménylik hogy jutnak: melly

reménységért vádoltatom, Ágrippa Ki-
rály ! a Zsidóktól.

8. Micsodát? hihetetlen dolognak tet-

szik-é néktek, hogy az Isten a halottakat

feltámasztja.

9. Én bizonyára elvégeztem vala ma-
gamban, hogy ama Názáretbeli Jézus

neve * ellen nékem sokat kellene csele-

kednem. * Gal. 1, 13.

10.Melly et megismiveltemJérusálem-

ben, és a Szentek közzül én sokakat a

tömlöczbe * rekesztettem, a Papifejedel-

mektl hatalmat vévén : és mikor meg-
ölettetnének a t Szentek, nékem is aka-

ratom volt ahoz.
* rész 8, 3. 9, 1. 2. f rész 22, 20.

11. Es minden zsinagógákban gyakor-

ta ket büntetvén, káromlásra kénsze-

ritettem ; és felettébb dühösködvén el-

lenek, kergettem ket mind az * idegen

városokig. * rész 9, 2.

12. Ugyan akkor: mikor Damaskusba
mennék a Papifejedelmeknek hatalmok-

kal és engedelmekbl.

13. Délben, Király! az úton látám,

hogy a mennyei világosság, melly a

napnak fényességét meghaladja vala,

körülvett * engemet, és azokat, a kik

velem egy úton járnak vala. * rész 9, 3-5.

14. Mikor pedig mi mindnyájan lees-

tünk volna a földre, hallék szózatot,

melly én hozzám szól vala, és ezt mond-

ja vala zsidó nyelven : Saul^ Saul, mit

kergetsz engemet ? nehéz néked az ösz-

tön ellen rugódoznod.

1 5. Én pedig mondék : Ki vagy Uram ?

És az monda : Én vagyok a Jézus, kit

te kergetsz

!

16. De kelj fel és állj lábaidra: mert

azért jelentettem meg magamat néked,

hogy téged szolgává és bizonysággá ten-

nélek mind azokban, a mellyeket láttál,

mind azokban, a mellyekben megjele-

nek * néked. * rész 22, 17-21. 2 Kor. 12, 2-4.
'

17. Megszabaditván tégedet e néptl,
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és a pogányoktól, kik közzé most tége-

det küldelek.

18. Hogy inegnyissad*nékik szemeiket,

hogy megforduljanak a setétségböl a

világosságra, és a Sátánnak f hatalmá-

tól az Istenhez, hogy bnnek bocsánat-

ját, és a megszenteltettek között részt

vegyenek, az én bennem való hit által.

*Ésa. 35, 5. fZsid. 2, 14. 15.

19. Azért, Agrippa Király! nem vol-

tam engedetlen annak a mennyei látás-

nak.

20. Hanem elször a * Damaskusbeli-

eknek, és a Jérusálembelieknek és Jú-

deának egész tartományában, azután a

Pogányoknak is hirdettem, hogy bnei-
ket megbánnák és megtérnének az Is-

tenhez, és megtért emberekhez f illend

cselekedeteket cselekednének.
* rész 9, 20-22. 29. f Máté 3, 8.

21. Ezekért akartak engemet megölni

a Zsidók, megfogván * a templomban

;

*rész 21, 30.

22. De Istentl segítséget vévén, mind
e mai napig megállottam

;
bizonyságot

tévén ezekrl mind kicsinynek, mind
nagynak, és semmit nem mondok azokon

kivül, mellyeket Mózes és a Próféták

megjövendöltek.

23. Tudniillik hogy a Krisztus szen-

vedne, és a halálból való feltámadásban

els lenne és prédikálná e népnek és

a pogányoknak a f világosságot.
* 1 Kor. 15, 20. f Ésa. 42, 6.

24. Mikor pedig ezeket maga mentsé-

gére mondaná, Festus nagy felszóval

monda : Bolondozol * te Pál ; a nagy
bölcseség miatt bolondultál meg!

* ] Kor. 1, 18. 23.

25. Pál pedig monda: Nem bolondo-
zom nemes Pesté, hanem igaz és józan

beszédeket * szólok. * i Tim. i, 15.

26. Mert tudja ezeket a Király, ki eltt
bátorságosan is szólok : mert nem gon-
dolom hogy ezeket nem tudná; mert ez

nem valami szn gólyában lett dolog.

27. Hisz-é Ágrippa Király a Prófé-

táknak? tudom hogy hissz.

28. Agrippa pedig monda Pálnak: Kö-
zel majd ugyan elhiteted velem, hogy
keresztyénné legyek.

29. Pál pedig monda ; Kívánnám az

Istentl, hogy mind közel, mind ugyan
valóba, nem csak te, hanem mind azok,

kik ma engem hallgatnak, lettek volna
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ollyanok minémü én, ez egy fogságom-
tól megválva.

30. És mikor .ezeket mondotta volna,

felkele a Király, és a Tiszttartó, és Ber-

niczé, és a kik vélek együtt leültek

vala.

31. És mikor magoknak mentek vol-

na, félfelé egymással beszélnek vala,

ezt mondván : Semmi halálra vagy fog-

ságra méltó dolgot nem cselekeszik ez

ember.

32. Agrippa pedig monda Festusnak:

Ez Qmh^xt szabadon elbocsáthatták vol-

na, ha a Császárra nem appellált volna.

27. RÉSZ.

Pálnak tengeri úta Rdmii felé; hajótörése, és abból ki-

szabadulása.

Minekutánna pedig elvégezték volna,

hogy nékünk Olaszországba * kellene

eveznünk, adák mind Pált, mindnémelly

egyéb foglyokat a Császár seregébl

való Századosnak, kinek Július vala

neve. * rész 25, 21.

2. Béül vén azért egy Adramitténumból

való hajóba, hogy Ázsiának határai mel-

lett eveznénk el : elindulánk; és velünk

vala a Maczedóniabeli * Aristárkhus, ki

Tbessalónikából való vala. * rész 19, 29.

3. Másodnapon pedig jutánk Sidonba:

és Július nagy emberséggel tartván Pált

megengedé, hogy barátihoz menvén,

róla azok viselnének gondot.

4. Onnét pedig elindulván, Cziprus

melll evezénk el, mivelhogy a szelek

ellenkeznének velünk.

5. És a Czilicziaés Pámfilia ellenében

való tengeren elmenvén, jutánk Liczia

tartományáWi^k városába Mirába.

6. És ott mikor a Százados egy Ale-

xándriabeli hajót talált volna, melly

Olaszországba menne, minket abba szál-

lita.
^

7. És mikor sok napokon késn evez-

nénk, ós nehezen jutottunk volna Knidus

mellé, mivelhogy a szél nem engedi va-

la, Kréta mellett mennénk el a Sálmon

hegy melll.

8. És a melll nehezen elmenvén ju-

tánk egy helyre, mellyet neveznek Szép

kiköthelyeknek, mellyh ez közel vala

Laséa város.

9. Mikor pedig sok id mult volna el,

és mikor immár a hajókázás * vészedéi-
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mes volna; mivelhogy immár a böjt is

elmúlt volna; Pál inti vala ket.
* 2 Kor. 11, 25. 26.

10. Ezt mondván nékik: Féíjfiak, én

látom hogy nyomorúsággal, és nem csak

a hajónak és abban való teréhnek, ha-

nem mi magunknak is kárával lészen a

hajókázás.

11. De a Százados inkább hiszen vala

a hajóigazgatónak, és a kormányosmes-
ternek, hogy nem annak a mitPál mond
vala.

12. És mikor áz a telelésre alkalma-

tos kiszálló hely nem volna, némellyek
adák tanácsul, hogy onnét is elmenné-
nek, és megkísértének, ha valami módon
Fénix városra juthatnának, és ott telel-

hetnének^ melly Krétának kiköthelye,

melly dél és napnyugot felé néz.

13. Es mikor a déli szél valami lassan

fúni kezdett volna, mikor állítanák, hogy
gondolatjokban véghez mehetnének; mi-
kor elindultak volna; nagy közel mennek
vala el Kréta melll.

14. De nem sok id múlva ütközék abba
a szigetbe nagy szélvész, melly Eurokli-

donnak neveztetik.

15. Es mikor a hajó elragadtatott volna,

és a szél ellen nem mehetne, 5ze7nek bo-

csátván a hajót, úgy vitetünk vala.

16. És mikor egy kis sziget alá vitet-

tünk volna, melly sziget Klaudának hi-

vattatik, csak alig kaphatánk meg a ha-

jócskát.

17. Mellyet a nagy hajóra felvonván,

mesterséggel élnek vala, a hajót meg-
övedzvén ; és félvén hogy veszedelmes

helybe ne ütköznének, a vitorlákat le-

bocsátván ugy mennek vala.

18. És mikor a nagy szélvész miatt

hányattatnánk, másodnapon marhánkat
a hajóból * kihányánk. * vers 38. jón. i, 5.

19. És harmadnapon magunk a mi ke-

zeinkkel a hajóhoz való szerszámokat

kihányánk a tengerbe.

20. Mikor pedig sok napig sem a na-

pot, sem a csillagokat nem láttuk volna,

és nagy szélvész volna ; életünk fell

tovább való minden reménségünk elvé-

tetett vala.

21. És mikor immár sokat * éheztünk

volna, akkor Pál felállván közöttök,

monda : Jóllehet szükség vala, óh férj-

fiak, hogy az én beszédemnek engedvén

Krétától el ne indulnánk, és e nyomorú-
ságot és kárt eltávoztatnánk ; * vers 33.

22. Mindazáltal intelek titeket, hogy

jó reménységben legyetek: mertközz-
letek egy is el nem vesz, hanem * csak

a hajó : * vers 41.

23. Mert ez éjjel az Istennek *Angya-
la én mellém álla : melly Istené vagyok
én, a kit tisztelek is. * 1 Md^. le, 7.

24. Ezt mondván :
* Ne félj Pál ; mert

a Császár eleibe kell néked vitettetned,

és imé, az Isten néked ajándékon adta

mind azokat, a kik te veled hajókáznak.
* rész 23, 11.

25. Annakokáért jó reménységben le-

gyetek férjfiak : mert hiszek az Isten-

nek, hogy ugy lészen, a mint nékem szó-

lott.

26. Egy * szigetre kell pedig nékünk
találkoznunk. * rész 28, 1.

27. Mikor pedig a tizennegyedik éj-

szaka eljött volna, és vitetnénk Adria

tengerén, a hajósok állítják vala éjfél

tájba, hogy valami tartomány közelgetne

hozzájok.

28. És lebocsátván a tenger mélységé-

nek mérsékljét, találák husz ölnyinek

lenni a mélységet: és egy kevéssé tovább

menvén, ismét lebocsátván a mérséklt,

találák ott tizenöt ölnyinek lenni.

29. És mikor félnének, hogy valami

veszedelmes helyre ne jutnának, a hajó-

nak hátulsó részébl négy vasmacskát

vetvén a tengerbe, várják vala a nap-

nak felköltét.

30. A hajósok pedig, a kis hajót le-

bocsátván a tengerre, mikor el akarná-

nak szaladni, ez okkal mintha a hajónak

els részébl vasmacskákat akarnának

lehányni

:

31. Monda Pál a Századosnak és a vi-

tézeknek : Ha ezek a hajóban nem ma-
radnak, ti meg nem * szabadulhattok.

*vers 22—24.

32. Akkor a vitézek elvágák a kis ha-

jónak köteleit és kihagyák esni azt.

33. Azonközbe míg a nap felkelne, int

vala Pál mindeneket, hogy ennének, ezt

mondván : E * mai nap tizennegyedik

nop, miolta várokozván étlen vagytok

és semmi /a^aí szátokban nem volt.

*vers 27.

34. Azért titeket intelek hogy egyetek;

mert a ti megmaradástokra vagyon az.
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Mert egynek is köz'zííletek csak hajszála

is nem esik el *~ fejérl.

* vers 22-24. Máté 10, 30. Luk. 21, 18.

35. És mikor ezeket mondotta volna,

kenyeret vévén kezébe, bálákat * ada

Istennek mind azok eltt ; és mikor

megszegte volna azt, kezde enni.

* Ján. 6,11. 1 Tim. 4, 4. 5.

36. Mindnyájan pedig mikor immár jó

reménységben volnának, k is evének.

37. Yalánk pedig mindnyájan a bajó-

ban kétszázan és hetvenbatan.

38. És mikor megelégedtek volna az

eledellel, a hajót könnyebbítik vala, a

gabonát kihányván a teugerbe.

39. Mikor pedig megviradt volna, föl-

det nem látnak vala
; egy teager kebe-

lét sajditnak vala pedig, mellynek partja

volna, mellyre végezték vala, hogy a

hajót kivinnék, ha lehetne.

40. A vasmacskákat azért felszedvén,

bocsáták a hajót a tengernek, és meg-

bocsátván a kormányoknak köteleit, és a

vitorlát felvonván, a szélnek fiivására

igyekeznek vala menni a part felé.

41. De mikor ketts tengernek helyére

találkoztak volna, a hajó megakada; és

annak az els része mozdithatlanúl áll

vala, a hátulsó része pedig szakadoz

vala * a haboknak erejek miatt.
* 2 Kor. 11, 25.

42. A vitézeknek pedig tanácsok ez

vala, hogy a foglyokat levágnák, hogy

senki közzíílök el ne szaladhatna

:

minekutánna kiúsznának.

43. De a Százados akarván megtartani

Pált, megtiltá ket e tanácstól; ésmeg-
parancsolá, hogy a kik úszni tudnának,

elször a tengerbe szökdösnének, és a

földre szaladnának.

44. A többi pedig, némellyek deszká-

kon, némellyek pedig a hajótörésének

darabjain ; és e képen mindnyájan * bé-

kességgel a földre szaladának. * vers 22,

28. RÉSZ.

A Barbarusoknak emberségek a hajótörést azeuvedtck-

hez : Pálnak a vipera nem árt : Pál a Publius attyát s

egyebeket meggyógyít : Rómában jutváu. a Zsidóknak
megbeszéli a maga ügyét, és tanitja az Evangyéliomot

, két esztendeig.

Es mikor békességgel kimentek volna,

megtudák hogy Mélitának neveztetnék

az a * sziget. * rész 27, 25.

2. A Barbarusok pedig nem kicsiny em-
berséget cselekesznek vala mi velünk

:

mert tüzet gerjesztvén béfogadának min-
ket mindnyájan, a rajtunk való záporért

és a hidegért.

3. Mikor pedig Pál nagy sok venyikét

szedett volna, és a tzre tette volna, egy

vipera kígyó a melegbl kimászván, az

kezére ragada.

4. Mikor látták volna pedig a Barba-

rusok az kezérl függeni a mérges
kigyót, egymásnak mondják vala: Nyil-

ván ez ember gyilkos, kit nem hagya
éliii a bosszúállás ; noha a tengerbl
megszabadult.

5. De néki, minekutánna a kigyót a

tíízbe rázta volna, semmi * nyavalyája

nem ln. * Márk I6, IS. Luk. 10, 19.

6. Azok pedig várják vala, hogy meg-
dagadozua, vagy meghalván nagy hirte-

lenséggel leesnék ; de mikor sok ideig

várták volna és látnák, hogy semmi nya-

valyája nem lészen, elváltoztatván ér-

telmeketj tet Istennek * mondják vala.

* rész 14, 11-13.

7. ott pedig a helyen vala majorja a

sziget Urának, kinek Publius vala neve,

ki minket béfogadván, harmadnapig

szállásán nagy emberségesen tárta.

8. Ln pedig ez, hogy a Publius aty-

tya * hideglelés és vérhas miatt igen

nehezen feküdnék, kihez Pál bémenvén,

minekutánna f könyörgött volna, kezeit

arra vetvén, meggyógyitá azt.

* Máté 8, 14. t Jak. 5, 14. 15.

9. Minekutánna azért ez lett volna

:

egyebek is, kik abban a szigetben * be-

tegek valának, hozzá jnek vala, és

meggyógyulnak vala. * Márk le, i8^

10. Kik nékünk nagy tisztességet is

tnek, és mikor onnét elindulnánk, táp-

lálásunkra valót is adának nékünk.

11. Három hónap után azért, egy

Alexándriába való hajóban hajókázánk:

melly hajó ott a szigetben telelt vala,

mellynek czimere vala Kásztor és Pol-

lux.

12. És Szirákúzába jutván, ott mara-

dánk harmadnapig.

13. Onnét kerülvén jutánk Régiómba,

és azután másodnapon, mikor a déli-

szél fúna, másodnapra jutánk Piiteoli

vdroshdü.

14. Holmikor valami Atyafiakat talál-

tunk volna, kérének minket, hogy ott

maradnánk hetednapig, és úgy mennénk
azután Rómába.

M
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] 5. Honnét, mikor az Atyafiak a mi
dolgainkat megértették volna, nékünk

élnkbe jövének mindaz Appius piaczáig

és a három Tabernákig, kiket mikor Pál

látott volna, az Istennek hálákat adván,

bátorságot vn.
16. Mikor pedig Rómába jutottunk

volna, a Százados adá a foglyokat a se-

reg Fejedelmének: demegengedék Pál-

nak, hogy külön laknék egy vitézlvel,

ki tet rizné.

17. Ln pedig ez, hogy harmadnappal

azután, egybegyjtené Pál a Zsidók

között való Fembereket, kik mikor bé-

gyültek volna, monda nékik : Én atyám-

fijai férjfiak ! jóllehet semmit nem vét-

keztem a nép ellen, és a mi Atyáinknak

rendtartások ellen; mindazáltal fogva

adattattam Jérusálembe a Rómaiak ke-

zekbe.

18. Kik én fellem megértekezvén,

akarnak vala engemet elbocsátani, mi-

velhogy én bennem semmi halálra való

vétek nem volna.

19. De mikor a Zsidók ellenzenék azt,

kénszeritettem a Császárra appellálni

:

nem úgy * mintha valamit tudnék, melly-

ben az én nemzetségemet vádolhatnám.
* rész 25, 11.

20. Ennekokáért hivattalak azért tite-

ket, hogy titeket látnálak, és veletek

szólnék, mert az Izráelnek * reménysé-

géért vétettem köri e t;a5lánczczal.

* rész 26, 6.

21. Azok pedig mondának néki: Mi te

felled sem levelet nem vettünk Júdeá-

ból, sem pedig az Atyafiak közzl, kik

ide jöttek, egy is nem jelentett, és nem
szólott te felled semmi gonoszt.

22. Akarjuk pedig érteni tled micsoda

értelemben vagy; mert mi tudjuk hogy
e * szerzetnek mindenütt ellene f mon-
danak. * rész 24, 5. 14. f Luk. 2, 34.

23. Mikor azért napot tettek volna an-

nak, jövének az szállására sokan, kik-

nek nagy bizonyságtétellel szól vala az

Istennek országa fell, igyekezvén ve-

lek elhitetni azokat, mellyek a Jézus

Krisztusról vágynak, a Mózes törvényé-

bl * és a Prófétákból, reggeltl fogva

mind estvéig. * i móz. 49, 10. s móz. is, 15.

Ésa. 9, 6. Dán. 9, 24—26. Mik.7, 20.

24. És némellyek * hisznek vala az

beszédének, némellyek pedig nem hisz-

nek vala. * rész 17, 4.

25. És mikor magokban meghasonlot-
tak volna, elmenének, mikor Pál e be-

szédet mondotta volna : Jól szólott a

Szent Lélek Ésaiás Próféta által a mi
atyáinknak.

26. Mondván : Eredj el e nép közzé,

és mond ezt : Hallván * halljátok és nem
értitek, és látván látjátok s által nem
látjátok ; * Ésa. 6. 9.

2 7. Mert megkövéredett e népnek szive,

és az füleikkel nehezen hallanak, és

az szemeiket béhunjgák * hogy sze-

meikkel ne lássanak, füleikkel ne hall-

janak, és szivekkel ne értsenek, meg ne

térjenek, hogy meggyógyítsam ket.
* Máté 13, 14.

28. Legyen azért néktek tudtotokra,

hogy a Pogány népeknek * küldetett az

Istennek ez f idvezitése, és k hallgat-

ják. * Luk. 24, 47. t Luk. 2, 30-32.

29. Mikor azért ezeket mondotta volna,

kimenének a Zsidók, magok között so-

kat vetekedvén.

30. Marada azért Pál két egész eszten-

deig az tulajdon szállásán ; és minde-

neket béfogad vala, a kik hozzá men-
nek vala.

31. Prédikálván az Istennek országát,

és tanítván azokat, a mellyek vágynak

az Úr Jézus Krisztus fell, minden sza-

badsággal, minden tiltás nélkül.
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PÁL APOSTOLNAK
A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVELE.

1. RÉSZ.

Eniabelieknek hitek : a megigrazulásiuik módja: a Po-
gányoknak bneik.

Pál Jézus Krisztiisnalí szolgája, hivatala

szerint Apostol, * választatott az Isten

EvangyéliománaA; prédikálására.
* Csel. 9, 15. 13, 2. 3.

2. (Mellyet régen megigért vala az Ö

Prófétái * által a szent Írásokban.)

* 1 Mdz. 3, 15. 49, 10. 5 Móz. 18, 18. Ésa. 7, 14. 9, 6. 7.

53, 1— 12. Dán. 9, 23-27.

3. Az Ö Fija fell, (ki a Dávid magvá-

ból * lett test szerint.

* Máté 1, 1-16. Luk 3, 23-31.

4. Megbizonyíttatott hatalmasan Isten

Fijáuak * lenni a szentel' lélek szerint;

a halálból való feltámadás által,) tud-

niiUik ami Urmik Jézus Krisztus fell.

* Ján. 10, 36.

5. Ki által vettük a kegyelmet* és az

Apostolságot, a hitben való engedelem-

nek okáért minden Pogányok között, az

nevéért. * Eíez. 3, s.

6. Kik között ti is vagytok Jézus Krisz-

tusnak hivatalosai..

7. Mindeneknek, kik Rómában vagytok,

Isten szerelmesinek,* hivatalos szentek-

nek : Kegyelem néktek és békesség is-

tentl, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus

Krisztustól. * 1 Kor. 1, 2.

8. Elször hálákat * adok az én Iste-

nemnek a Jézus Krisztus által, mind-
nyájan ti érettetek, hogy a ti hiteteknek

mind e világon hire vagyon :

* Eféz. 5, 20. 1 Thess. 1, 2.

9. Mert bizonyságom nékem az Isten,

kinek nagy lelki örömmel szolgálok, az

Fija 'Evmgjéliomhiakprédikáltatásá-

ban,* hogy szüntelen emlékezem felle-

tek. * Eféz. 1, 16.

10. Mindenkor az én imádkozásimban
kérvén* az Istent, hogyha valami módon
már valaha jó szerencsés út adattatnék

nékem Istennek akaratjából, hogy ti

hozzátok mehetnék; * i Thess. 3, 10.

11. Mert kívánlak titeket látni, hogy va-

lami lelki*ajándékotközölhetnék veletek,

hogy ti megersíttetnétek. * rész 15, 23. 29.

12. Azaz, hogy közönséges intést ven-

nénk ti nálatok, egymás hite által, a ti

hitetek és az én hitem által.

13. Nem akarom pedig, hogy ne tud-

játok ezt. Atyámfiai ! hogy én* gyakorta

végeztem el magamban, hogy hozzátok

menjek, (de mind ez ideig megtiltattam,)

hogy ti köztetek is mint a több Pogá-

nyok között, valami lelki gyümölcsöt

nyerhetnék. * Gai. 5, 22. 1 Thess. 2, is.

14. Mind a Görögöknek,* mind aBar-

barusoknak, mind a bölcseknek, mind a

bolondoknak köteles f vagyok.
* Kol. 1, 28. i 1 Kor. 9, 16. 17.

15. Azért kész vagyok néktek is, kik

Rómában vagytok, * az Evangyéliomot

prédikálni. * csei. 28, 31.

16. Mert nem szégyenlem a* Krisztus

Evangyéliomát : Mert Istennek hatalma

minden f hívnek idvességére. Zsidónak

elször, azután a Görögnek is.

* 2 Tim. 1, 8. f 1 Kor. 1, 18. 15, 1. 2.

17. Mert az Istennek igazsága az által

jelentetik meg hitbl hitbe, miképen

meg vagyon irva : Az igaz ember * hit-

bl él. * Hab. 2, 4.

18. Mert nyilván vagyon az Istennek

haragja mennybl, az embereknek min-

den hitetlenségek * és hamisságok ellen,

kik az igazságot hamisan /o^^fva f tart-

ják. * Zsolt. 5, 5. 6. t vers 21. 23. 25.

19. Mert az, a mit az Izten fell tud-

hatnak az emberek, nyilván vagyon

bennek : mert az Isten * megjelentette

nékik. * Csel. 14, 17.

20. Mert a mi Istenben láthatatlan,

tudniillik az örökkévaló hatalmassága

és Istensége, e világnak * alkotmányá-

ból, és a teremtett állatokból megértet-

vén, megláttatnak; e végre hogy legye-

nek k magok menthetetlenek.
* Zsolt. 19, 2. 1 Kor. 1, 21.

21. Mert mikor az Istent megesmérték
volna, mindazáltal nem dicsitették tet
mint Istent, sem pedig néki hálákat

nem adtak, hanem az okoskodásokban

hijábavalókká lettek, és az balgatag

szivek megsetétedett.
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22. És mikor magokatbölcseknek *val-

ianák lenni, balgatagokká lettek
;

* 1 Kor. 1, 20.

23. Mert a hallhatatlan Istennek dics-

ségét elváltoztatták * a halandó ember-

nek, madaraknak, négylábú állatoknak,

és mászóállatoknak, kifaragott ábrázat-

jokra. * 5 Móz. 4, 15-19.

24. Annakokáért * adta az Isten okét

az ö szivek kivánságiaak tisztátalansá-

gira, hogy egymásnak testét szeplsíte-

nék. * Csel. 7, 41. 42. U, 16.

25. Kik az Isten igazságát hazugságra

változtatták, és tisztelték és szolgálták

a teremtett állatokat, hátra * hagyván

a Teremtöt, ki mind örökké áldandó.

Ámen. * rész 9, 5.

26. Azok áért adta, mondom^ az Isten

ket a tisztátalan indulatoknak; mert

az asszonynépeik is elváltoztatták a

természetnek folyását természet ellen

való dologra.

27. Hasonlatosképeu a férjíiak is el-

hagyván a természet folyása szerint való

közösülést az asszonynyal, felgerjedtek

az bujaságokban * egymás ellen, a férj-

íiak a férjfiakon éktelen undokságot cse-

lekedvén, hogy az tévelygéseknek ér-

demek szerint való jutalmát elvennék

magokban.
*3Móz.l8,22. 23.

28. Es miképen nem akartak a meges-

mért Istennel megelégedni, azonképen

ket adta Isten elfordult elmének, hogy

illetlen dolgokat cselekednének.

29. Kik teljesek minden hamissággal,

gonoszsággal, paráznasággal, latorság-

gal, fösvénységgel
;
irigységgel rakvák,

g3dlkossággal, versengéssel, álnoksággal

gonosz erkölcscsel.

30. Susárlók, rágalmazók. Istennek

gyíüöli, bosszúságra ingerlk, kevélyek,

dicsekedk^ gonoszságnak találói, szülé-

iknek engedetlenek.

31. Balgatagok, szövetségnek rontói,

szeretet nélkül valók, engesztelhetetle-

nek, irgalmatlanok.

32. Kik jóllehet az Isten * igazságát

tudják, (hogy a kik az illyeneket csele-

keszik, méltók legyenek a halálra) mind-
azáltal nem csak azokat cselekeszik, ha-

nem oltalmazzák azokat is, akik azokat

cselekeszik. * hs. 7, 3. 2Pét. 2,13.

2. RÉSZ

A Zsidók ós a Pogányok egyaránt a kárhozat alá rekesz-
tetnek.

Annakokáért magad menthetetlen vagy,
óh * te ember, valaki mást kárhoztatsz :

mert ugyanazonnal, a mellyel mást kár-

hoztatsz, f magadat kárhoztatod: mert
ugyanazonokat mi veled te, ki egyebeket

kázhoztafcSZ. * reszl, 32. t 2 Sám. 12, 5-7.

2. Tudjuk pedig, hogy az Istennek Íté-

lete igazság szerint vagyon azok ellen,

a kik illyen dolgokat cselekesznek.

3. Allitod-é pedig azt^ óh te ember

!

ki kárhoztatod azokat, a kik illyeneket

cselekesznek, és te is azokat cseleke-

szed, hogy az Istennek Ítéletét eltávoz-

tatod.

4. Avagy az Isten kegyelmességének,

és békességes trésének és szenvedésé-

nek gazdagságát megútálod-é? Nem tu-

dod-é, hogy az Istennek kegyelmessége

téged megtérésre * indit ? * 2 Pét. 3, 9.

5. De te a te keménységed szerint és

megtérhetetlen szived szerint,* gyjtesz

te magadnak haragot a haragnak nap-

jára, és az Isten igaz Ítélete megjelené-

sének napjára. * Jak. 5, 3.

6. Ki megfizet mindennek az csele-

kedetei * szerint.

* Jób34, 11. 12. Ésa. 'ÍO, 10. Jer. 17. 10. 2 Kor. 5, 10.

7. Azoknak, a kik a jó * cselekedetben

való állhatatossággal dicsséget, tisztes-

séget és hallhatatlanságot keresnek, meg-

fizet örök élettel ; * Máté 25, 34-40.

8. Azoknak pedig a kik versenyesek,

és a kik nem engednek * az igazság-

nak, hanem engednek a hamisságnak,

megfizet hirtelen búsulással és haraggal.
* 2 Thess. ], 8-10.

9. Nyomorúság, és szorongató veszede-

lem lészen minden gonosz cseleked em-

ber lelkének, Zsidónak elször, azután

Görögnek.

10. Dicsség pedig, tisztesség, és bé-

kesség minden jócselekednek, Zsidónak

elször, azután Görögnek.

11. Mert nincsen Isten eltt * személy-

válogatás. * 5 Mo'z. 10, 17.

12. Mert valakik törvény nélkül vét-

keztek, törvény nélkül vesznek el, és va-

lakik a törvény alatt vétkeztek, törvény

által kárhoztattatnak.

13. (Mert nem azok Isten eltt iga-

zak, kik a törvényt * hallják, hanem a
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kik a törvéüyt betöltik, azok igazulnak

meg. * Máté 7, 21.

14. Mert mivelhogy a Pogányok, kik-

nek iroft törvények * nincsen, természet

szerint a törvénj^hez illend cselekede-

teket cselekesznek, azok, noha nékik tör-

vények nincsen, mindazáltal magok
magoknak törvények. * zsoit. u?, 19.20.

15. Úgymint kik megjelentik, hogy a

törvénynek cselekedete az szivekbe

beíratott, kiknek leikiesméretek és az

gondolatjok, mellyek egymást vádolják

vagy mentik, egyetembe bizonyságot té-

szen.)

16. A napon, mellyen az r megítéli

az embereknek titkaikat az én Evangyé-

liomon szerint, a Jézus Krisztus* által.

* Máté 25, 31 -46.

17. Imé te Zsidónak neveztetett és a

törvényben nyugoszol meg, és dicseke-

del Istenben.

18. Es tudod az * akaratját, és válasz-

tást tudsz azok között tenni, a mellyek

külömböznek attól, mivelhogy az Istén

törvényébl megtaníttattál. * Mik. e, s.

19. És állitod magadat vakok * vezé-

reknek, azoknak világosságoknak, kik a

setétségben vágynak. * Jer. s, 8. 9.

20. A balgatagok tanitójoknak, a tu-

datlanok mestereknek, és hogy a tör-

vényben való bölcseségre és igazságra

megtaníttattál.

21. Kiazértmást tanitasz, tenmagadat

nem tanitod-é ? ki azt prédikálod, hogy
nem kell orozni, orzasz- é ? * Máté 23, 3.

22. Ki azt mondod, hogy nem kell pa-

ráználkodni, paráználkodol-é? ki a bál-

ványokat utálod, szentségtör vagy-é ?

23. Ki a törvénnyel dicsekedel, a tör-

vénynek megrontatása által az Istent

tiszteletlenlenséggel illeted-é ?

24. Mert az Istennek neve ti miattatok

a * Pogányok között gyaláztatik, a mint

meg vagyon irva. * 2 sám. 12, 14.

25. Mert a körlmetélkedés ugyan
használ, ha a törvényt megtartod ; ha

pedig a törvényt megrontod, a te kö-

rülmetélkedésedkörlmetélkedetlenség-

re fordult.

26. Ha azért a körülmetéletlen Pogány
a törvény parancsolatit megtartja, nem-
de annak körlmetélkedetlensége nem
körlmetélkedés gyanánt lészen-é?

27. Es a természet szerint való körl-
metélkedetlenség, ha a törvényt meg-

tartja, avagy nem kárhoztat-é téged, ki

a * betnek és a körlmetélkedés által

a törvénynek rontója vagy.
* rész 7, 6. 2 Kor. 3, 6.

28. Mert nem az a Zsidó, a ki kivl
annak mutatja magát ; sem pedig nem
az a köríílmetélkedés, * a melly kivl

vagyon a testen ;
* Eféz. 2, ii.

29. Hanem aki heVól titkon való Zsidó,

az igaz Zsidó, és az ember szivének * lé-

lekben s nem bet szerint való körül-

metéltetése az igaz körlmetélkedés,

mellynek dicsérete nem emberektl, ha-

nem Istentl vagyon. * 5 móz. 10, le. koi. 2, 11.

3. RÉSZ.

Méltós ágok a Zsidóknak : azoknak bneik : megi lazulá-
soknak módja.

Micsoda méltósága vagyon tehát a Zsi-

dóknak? és micsoda haszna vagyon a

körlmetélkedé^nek ?

2. Felette nagy mindenmódon: F pe-

dig ez hogy az Isten az ígéretit *

reájok bizta : * rész 9, 4. zsoit. 147, is. 19.

3. Mert micsoda, ha szinte némellyek

hitetlenek voltak is? Váljon azoknak

hitetlenségek, az Istennek igéretiben

való tökéletes igazságát hijábavalóvá

tette-é ?

4. Távol legyen : St inkább az Isten

legyen igaz, minden ember pedig hazug,

mint meg vagyon irva : Hogy úgymond
igaznak ^ ítéltessél ate beszédidben, és

gyzedelmes légy mikor az emberek té-

ged vádolnak. * zsoit. 51, 6.

5. Hogyha a mi hamisságunk az Isten

igazságát támasztja, mit mondunk? Va-
lyon nem igaz-é*az Isten, hogy minket

büntet? (emberi mód szerint szólok.)

* Jól 4, 17. 18.

6. Távol legyen : mert mimódon le-

hetne Isten e világnak * ítél bírája ?

* 1 Móz. 18, 25.

7. Mert ha az Istennek igazsága az én

hazugságom által néki dicsségére va-

gyon, miért kárhoztattatom tehát én is,

mint bnös ember?
8. St inkább miért nem cselekeszünk

gonoszt, hogy abból jó következzék ?

(miképen szólnak gonoszul mi fellünk,

és miképen mondják némellyek, hogy
mi úgy szólunk.) kiknek kárhozatjok

igaz.

9. Micsoda tehát? Feljebb valóbb va-

gyunk-é egyebeknél? Nem, semmik épen;
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mert az eltt megmutatánk nyil vári, hogy
mind e Zsidók, mind a Görögök mind-
nyájan * bn alatt vágynak.* rész 2. Gai. 3, 22.

10. Mint meg vagyon irva : Nincsen

csak egy * igaz is. * zsoit. 14, 3. 53, 2. 4.

11. Nincsen ki tudná, nincsen ki meg-
keresné az Istent.

12.Mindnyájan az emherék elhajlottak,

egyetembe haszontalanokká lettek, nin-

csen ki jót cselekednék, nincsen csak

egy is.

13. Az torkok ^ mint a megnyilat-

kozott koporsó, az ó' nj^elvekkel álnok-

ságot szólnak, az ajakik alatt f áspis

Mgy mérge vagyon.*z,soit.5,io.tzsoit. 140, 4.

14. Kiknek száj ok * átkozódással és

bosszúságszólással teljes. *zsoit. lo, 7.

15. Az lábaik gyorsak a * vérontásra.
+ Péld. 1, 16. Ésa. 59, 7.

16. Az ö útj okban romlás és nyomor-
gatás vayyon.

17. És a békességnek útát nem tudják.

18. Nincsen az isteni* félelem elöt-

tök. * 1 Móz. 20, 11. Zsolt. 36, 2.

19. Tudjuk pedig, * hogy valamit a

törvény mond, azoknak mondja, a kik a

törvényben vágynak: hogy mindennek

szája bédugattassék, és ez egész világ

méltó legyen Isten eltt a kárhozatra.
* Gal. 3, 10. 22.

20. Annakokáért a törvénynek csele-

kedetibl, * egy test is nem igazúl meg
Isten eltt; mert a bíínnek esmérete a

törvény f által vagyon. * Gai. 2, le.f rész 7,7.

21. Most pedig megjelent az Istennek

igazsága * a törvény nélkül, melly meg-
bizonyíttatott a törvénynek és a Prófé-

táknak bizonyságokkal is.

* Jer. 23, 6. Dán. 9, 24. Filip. 3 ,9.

22. Az Isten igazságát mondom, hogy

megjelent^ a Jézus Krisztusban való hit

által^ mindenekhez és mindeneken, a

kik hisznek: mert nincsen ebben * kü-
lÖmbség. * Gal. 3, 28.

23. Mert mindenek vétkeztek, és az

Isten dicsségétl elmaradtak.

24. Megigazulnak pedig ingyen Isten

kegyelmébl * a Jézus Krisztusban lett

váltság által. * Eféz. 2, s. 9.

25. Kit az Isten rendelt engesztel *ál-

dozatúl, az vérében' való hit által, az

elbbeni bíínöknek megbocsátásában va-

ló igazságának megmutatására.* zsid. 9, 26.

26. Mellyeket Isten elszenvedett, hogy

az igazságát me:íjeleütené e mostani

idben, hogy igaznak esmértessék, és

hogy megigazítsa * azt, aki a Jézusnak

hitébl való. * Jan. 3, 16.

27. Hol vagyon azért a dicsekedés?

Kirekesztetett. Micsoda tudomány által?

A * cselekedeteknek tudománya által-é?

Nem, hanem a hitnek tudománya által.

* rész 4, 2.

28. Annakokáért ezt mondjuk bizo-

nyosképen :
* Hogy az ember megigazul

hit által a törvénynek cselekedete nél-

kül. * Gal. 2, 16.

29. Avagy az Isten csak a Zsidóké~é ?

Avagy nem Istenek-é a Pogányoknak
is ? bizony a Pogányoknak is * Istenek.

* Ésa. 49, 6.

30. Mert azon egy Isten igazítja meg a

Zsidót hitbl, és a Pogányt hit által.

31. A törvényt azért hijábavalóvá tesz-

szük-é a hit által? távol legyen az, st
inkább a törvényt * ersítjük. * Gai. 3, 24.

4. RÉSZ.

Megigazulás hit által : Ábrahámnak hite.

Micsodát mondhatnánk azért, hogy Áb-
rahám, a mi attyánk nyert volna test

szerint ?

2. Mert ha Ábrahám a cselekedetekbl

igazult meg, vagyon mivel dicsekedjen,

de nem Isten eltt.

3. Mert mit mond az írás ? Hitt * Áb-
rahám Istennek ; és tulajdonittaték néki

igazságára. *im<5z.i5,6.

4. Annak pedig, a ki munkálódik, a

jutalom nem tulajdoníttatik ingyen, ha-

nem adósságból.

5. De annak, a ki nem munkálódik,

hanem hiszen abban, a ki megigazítja

a hitetlen embert, tulajdoníttatik az

hite igazság gyanánt.

6. Mint Dávid is boldognak mondja azt

az embert, kinek Isten tulajdonítja az

igazságot cselekedetek nélkül.

7. Boldog, úgymond^ a kiknek meg-
bocsáttattak * az hamisságaik, és a

kiknek elfedeztettek az bneik. •

* Zsolt. 32, 1 . 2.

8. Boldog ember, a kinek nem tulaj-

donítja Isten a bnt.
9. Ez a boldogság azéi t csak a körííl-

metélkedésneA; idejére üUk-é, vagy akö-

rlmetélkedetlenségiiefc idejére is? Mert

azt mondjuk, hogy Ábrahámnak a hit

tulajdoníttatott igazságra.

10. Mimódon tulajdoníttatott azért?
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mikor a köríílmetélkedésben volna-é,

vagy mikor a köríílmetélkedetlenségben?

Nem a köríílmetélkedésben, hanem a

köríílmetélkedetlenségben.

11. És a köríílmetélkedésnek * jelét

vette a köríílmetélkedetlenségben való

hitnek igazságának megpecsételtetésére,

hogy mindeneknek, kik a köríílmetélke-

detlenségben hinnének, lenne fattyok,

hogy azoknak is tulaj donittassék az igaz-

ság. * 1 Móz. 17, 11. t Gal. 3, 7.

12. És lenne attyok a Zsidóknak is,

azoknak tudniillik, a kik nem csak kö-

ríílmetélkednek, hanem követik is a mi
atyánknak Ábrahámnak köríílmetélke-

détleuségében való hitének* nyomdokát:
* 1 Móz. 22, 11. Zsid. 11, 8. 11.

13. Mert^ nem a törvény által adatott

az Ígéret Ábrahámnak vagy az ö mag-
vának, hogy e világnak örököse lenne,

hanem a hitnek igazsága által.

14. Mert ha az örökösök, kik a tör-

vénybl vágynak, hijábavalóvá lett a hit,

az ígéret is haszontalanná lett.

15. Mert a törvény haragot nemz ; mert

a hol nincsen a törvény, ott nincsen a

törvény ellen való cselekedet is.

16. Azért a hitbl vagyon az örökség^

hogy kegyelembl való legyen, és hogy
ers legyen az * ígéret az egész magnak

:

Nem csak annak, a ki a törvénybl va-

gyon^ hanem, annak is, a ki az Ábrahám
hitébl vagyon, ki míndnyájaxi f nékünk
atyánk. * Gai. 3, le. is. t vers 11.

17. (Mint meg vagyon irva: Sok nem-
zetségnek attyává * tettelek tégedet,)

az eltt a kinek hitt, tudniillik Isten

eltt, ki a holtakat megeleveníti, és azo-

kat, a mellyek nincsenek, elszólítja,

mint szinte a^mellyek vágynak.* 1 móz. 17,4.

18. Melly Ahrahám az emberi remény-

ségnek felette, reménység alatt hitte,

hogy lenne sok nemzetségnek attya, a

mint néki mondatott vala : Hlyen * sok

lészen.úgymond, ^temn:goá. * 1 móz, 15, 5.

19. És a hitben ers és állhatatos lévén,

nem gondolta az már megholt testét,

mikor mintegy száz * esztends volna,

sem pedig Sárának megholt méhét.
* 1 Móz. 17, 17.

20. Az Istennek igéretét is hitetlen-

sége által nem vizsgálta, hanem az

hitében ers volt, adván az Istennek di-

csségéét.

21. És mindenestl fogva elhitte, hogy

183

a mit igéit volna, meg is cseleked-

hetné.

22. Annakokáért is tulajdoníttatott *ez

néki igazság gyanánt. *i móz. 15,6.

23. Nem csak érette írattatott pedig

meg, hogy tulajdoníttatott néki igaz-

ság gyanánt

;

24. Hanem mi érettünk is, kiknek az

igazság tulajdoníttatik, azoknak tudni-

illik a kik hisznek abban, a ki * feltá-

masztotta a mi Urunk Jézust a halálból.

* Csel. 2, 24.

25. Ki a mi himemkéit^ halálra ada-

tott, és feltámadott,-]- a mi igazulásunk-

ért. * Ésa. 53, 5. f 1 Kor. 15, 17.

5. RÉSZ.

Hit által való megigaznlásnak gyümölcsei; Ádám és Krisz-
tus egybevettetnek.

Megigazulván azért a hit által, békes-

ségünk vagyon Istennel, a mi Urunk
Jézus Krisztus által.

2. Kinek általa lett hitben menetelünk

a * kegyelemben is, melly által állunk,

és dicsekedünk az Isten dicsségének

reménysége alatt. * Efez. 2, is. ján. 14, 6.

3. Nem csak ez pedig, hanem dicseke-

dünk a * háborúságokban is, tudván

hogy a háborúság f békességestürést

nemz: * csei. 5, 41. t jak. 1,2—4.

4. A békességestürés pedig megkísér-

tést: a megkísértés pedig reménységet.

5. A reménység pedig meg* nem szé-

gyenít : mert az Istennek szerelme ki-

ontatott t a Qii szivünkbe a Szent Lélek

állal, ki nékünk adatott.

* Zsid. 6, 19. 20 f 1 Ján. 4, 16.

6. Mert a Krisztus, mikor még * er-
tel enek volnánk, f alkalmatos idben a

gonoszokért ff megholt.
* vers 8. f Gal. 4, 4. 5. ff Eféz. 2, 1. 5.

7. Bizonyára az igazért is nehezen hal

meg az ember : (jóllehet lehetséges, hogy
meghalljon az ember az ollyan emberért,

a ki néki hasznos volna.)

8. Az Isten pedig a mi hozzánk való

szerelmét ebben mutatta meg, hogy mi-
kor még bnösök volnánk, a * Krisztus

mi érettünk megholt. * vers 5. 1 Pét. 3, is.

9. Mínekutánna azért megigazultunk

az vére által, sokkal inkább megtar-

tatunk most a harag ellen általa.

10. Mert ha mikor ellenségei voltunk,

megbékéltünk * Istennel az Fíjának

halála által, sokkal inkább megtartatunk
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az 0 élete által, minekutánna megbékél-
tünk vele. * 2 Kor. 5, 18.

11. Nem csak ez pedig, hanem dicse-

kedünk is az Istenben, a mi Urunk Jézus

Krisztus által, ki által most e békél-

tetést nyertük.

12. Annakokáérfc, miképen egy ember
által jött e világra a bn,* és a bn ál-

tal a halál, és a képen minden embe-
rekre a halál elhatott, kiben mindnyá-
jan vétkeztek ; *i móz. 3, 6-19.

13. Mert a törvényig vala a bn e

világon, a bn pedig nem. tulajdoniíta-

tik az embernek^ mikor semmi törvény

nincsen.

14. A halál pedig uralkodott Ádámtól
fogva Mózesig azok ellen is, a kik nem
vétkeztek vala az Ádám esetének hason-

latossága szerint, ki ama következen-

dnek ábrázatja vala.

15. De a mit Isten nékünk kegyelmé-

bl ajándékozott, nem úgy vagyon mint

a mi esetünk : mert ha amaz egy em-
hernek esete által sokan holtak meg,
sokkal inkább az Isten kegyelme, és a

kegyelembl való ajándék, melly az egy

ember Jézus Krisztusé sokakra elhatott.

16. Sem pedig a jótétemény nem úgy
vagyon^ mintáz egy ember által szállott

bn : mert méltók vagyunk egy esethl

kárhozatra, az Isten kegyelmébl való

ajándék pedig, sok bnökbl vagyon
igazulásra.

17. Mert ha egy eset által a halál ural-

kodott egy ember által : sokkal inkább

az életben uralkodnak az egy Jézus

Krisztus által azok, kik ama gazdag

kegyelmet és az igazságnak ajándékát

veszik.

18. Bizonyára azért miképen egy eset

által, az Ítélet minden embereknek kár-

hozatjokra eláradott: azonképen az egy

megigazulás által, a jótétemény elára-

dott minden * emberekre, életnek iga-

zulására. *csei.i7, 30.

19. Mert miképen hogy egy embernek
engedetlensége által sokan bnösökké
leitek, azonképen egynek engedelmes-

sége által sokan igazakká lésznek.

20. A törvény pedig bejött, hogy a

bn * megnevekednék, de a hol megne-
vekedik a bn, ott a kegyelem sokkal

inkább bvölködik. *Gai. 3, 19.

21. Hogy miképen uralkodott vala a

bn a balálra, * azonképen a kegyelem

is uralkodnék az igazság által az örök

életre, a mi Urunk Jézus Krisztus által.

* 1 Kor. 15, 22.

6. RÉSZ.

A raegigazultaknak Tnegszenteltetések.

Mit mondunk tehát ? megmaradjunk-é
a bnben, hogy a kegyelem annál na-

gyobb legyen.

2. Távol legyen : a kik megholtunk a

bnnek, mimódon élnénk még abban?
3. Avagy nemtudjátok-é, hogy valakik

megkeresztelkedtünk * a Jézus Krisztus-

ba, az halálába keresztelkedtünk meg ?

* Gal. 3, 27. Kol. 2, 12.

4. Eltemettettünk azért * vele együtt

a Keresztség által a halálba, hogy mi-

képen feltámasztatott a Krisztus a halál-

ból az Atyának dicsségére, azonképen

mi is t új életben járjunk.
* Kol. 2, 12. t Eféz. 4, 22-24.

5. Mert ha az halálának * hasonla-

tossága szerint belé oltatván vele

eggyé lettünk, bizonyára az feltáma-

dásának hasonlatossága szerint is ö vele

eggyé lészünk. * rész s, ii.

6. Azt tudván, hogy ama mi ó * em-
berünk vele megfeszíttetett, hogy a

bnnek teste megertlenüljön, hogy ez-

után ne szolgáljunk mi a bünek.*Gai.5,24-

7. Mert a ki megholt, * megszabadult

a bntl. * 1 Pét. 4,1. 2.

8. Hog3^ha megholtunk a Krisztussal,

hisszük hogy élünk is *vele. * 2 Tim. 2, 11.

9. Mivelhogy tudjuk, hogy a Krisztus,

ki feltámadott a halálból, többé meg
nem hal: és a halál többé * rajta nem
uralkodik. * Jei. 1, is.

10. Mert hogy megholt, a bnnek holt

volt meg * egyszer: hogy pedig él, az

Istennek él. * zsid. 7, 27.

1 1. Ezenképen gondoljátok, hogy ti is

megholtatok a bnnek, * éltek pedig az

Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus

által. *i Pét. 2, 24.

12. Ne uralkodj ék * azért a bn a ti

halandó testetekben, hogy engedjetek

annak az kivánságiban.
* 1 Kor. 9, 27. Gal. 5, 16. 19-21.

13. Se pedig ne állassátok a ti tagai-

tokat hamisságnak * fegyvere gyanánt

a bunek, hanem állassátok magatokat

Istennek; mint a halálból megelevenít-

tettek, és a ti tagaitokat igazságnak

fegyvere gyanánt az Istennek.*i Pét. 4,2. 3.
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14. Mert a bn ti rajtatok nem ural-

kodik : mivelhogy nem vagytok a tör-

vén}^ alatt, hanem a kegyelem alatt.

15. Micsodát azért? Vétkezzünk-é,

mivelhogy nem vagyunk a törvény

alatt, hanem a kegyelem alatt? Távol

legyen.

16. Avagy nem tudjátok-é, hogy a ki-

nek adjátok magatokat szolgákul enge-

di emre, annak vagytok szolgái a* kinek

engedtek, vagy a bnnek a halálra,

vagy az engedelemnek az igazságra.
* Ján. 8, 34.

17. Hála legyen pedig az Istennek, hogy

jóllehet voltatok a bnnek szolgái, de

szivetek szerint engedtetek e tudomány
formájának, mellyhez ragaszkodtatok

teljességgel.

18. És megszabadíttatván a bntl, az

igazsághoz*köteleztettetek.* i Pét. 2, le- 17.

19. Emberi mód szerint szólok, a ti

testeteknek ertlensége szerint. Azért a

miképen adtátok a ti tagaitokat szol-

gákul*a tisztátalanságnak és hamisság-

nak a hamisságra: a képen adjátok

most a ti tagaitokat szolgákul az igaz-

ságnak a szent életre. *iPét. 4, 3.

20. Mert mikor szolgái volnátok a bn-
nek, az igazságtól szabadosok valátok.

21. Micsoda hasznot vettetek azért

akkor azoJchól, a mellyeket most szé-

gyenletek : mert azoknak végek* halál.

* rész 5, 12.

22. Most pedig minekutánna megsza-
badultatok a bntl, és Isten szolgáivá

lettetek; annak gyümölcsét vettétek, a

szent életet, mellynek vége örök élet.

23. Mert a bnnek zsoldja * a halál

;

az Istennek pedig ajándéka az örök élet

a mi Urunk Jézus Krisztuban.
* 1 M<5z. 2, 17. Jal{. 1, 15.

7. RÉSZ.
Felszabadulások a hivelcnftk a törvény alól : a törvény

hasznai : a híveknek lelki harczok.

Avagy nem tudjátok-é, Atyámfiai, (mert
kik a törvényben tudósok, azoknak szó-

lok), hogy a törvény csak addig ural-

kodik az emberen, mig él ?

2. Mert a férjfiu birodalma alá adatott

asszony, a férjfiuhoz köttetett a törvény
által mig a férjfiu * él, hogyha megha-
lánd a férjfiu, megszabadult az asszony
a férj fiúnak törvényétl.

* 1 Kor. 7, 10. 39.

3. Azért az férjének életében paráz-

185

nának mondatik, * ha más férjfiuhoz

megyén, ha pedig meghalánd az férje,

megszabadult attól a törvénytl, hogy
ne legyen parázna, ha más férjfiuhoz

megyén. * Máté 19, 9.

4. Azért, Atyámfiai, ti is megholtatok

a törvénynek a Krisztus* testében, hogy
máséi lennétek, tudnullík azéi, ki a ha-

lálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt
teremjünk Istennek. * Gai. 2, 19. 20.

5. Mert mikor a testben volnánk, a

bnnek indulati a törvény által a mi
tagainkban élnek vala, hogy a * halál-

nak g3^ümölcsöznének. * rész 6, 21.

6. Most pedig megszabadultunk a tör-

vénytl, minekutánna megholt az, * a

kinek kötelében valánk, hogy szolgáljunk

a léleknek újságában, és nem a bet-
nek óságában. * rész 6, 2.

7. Mit mondunk tehát? A törvény

bn-é ? Távol legyen. St inkább abnt
nem tudtam, * hanem a törvény által,

mert a gonosz kívánságot is nem tud-

tam volna, ha a törvény nem mondotta
volna : Ne f kívánjad.

* rész 3, 30. f 2 Mz. 20, 17.

8. De a bn alkalmatosságot vévén,

nemzett én bennem minden gonosz kí-

vánságot ama parancsolat által ; mert
a törvény nélkül a bn holt állat.

9. Én pedig élek vala régen a törvény

nélkül; de ama parancsolatnak eljöve-

tele által a biin megelevenedék én ben-

nem: Én pedig meghalék.

10. És találtaték az a parancsolat,

melly életre * adatott vala, nékem ha-
lálomra lenini. * 3 Móz. 18, 5. Ezék. 20, 11. 13.

1 1 . Mert a bn alkalmatosságot vévén

,

megcsalt engemet ama parancsolat ál-

tal, és az által megölt.

12. Azért a törvény magában * szent

;

ama parancsolat is szent, igaz és jó.

* 1 Tim. 1, 8.

13. Azért a jó nékem halálos lett-é?

Távol legyen, st inkább a bn nékem
halálos lett, mikor (hogy a bn meges-
mértetnék) nékem halált nemzene az ál-

tal a mi jó volna, hogy ama parancso-

lat által a hün én bennem felette igen

naggyá lenne.

14. Mert jól tudjuk, hogy a törvény

lelkiállat : de én * testi vagyok, és re-

kesztettem a bn alá. *rész s,

15. Mert a mit én cselekeszem., nem
szeretem : mert nem azt mivelem a mit
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akarok^ hanem a mit gylölök, azt cse-

lekeszem.

16. Ha pedig a mit nem akarok azt

mivelem, tehát erre hajlok, hogy a tör-

vény *
jó legyen. * vers 12.

17. Most azért már nem én cselekeszem

azt, hanem az én * bennem lakozó bün.
* vers 20.

18. Mert jól tudom, hogy nem * lakik

én bennem, (azaz, az én testemben) a

jó : mert akaratom vagyon a jóra, de

hogy azt elvégezzem, nem tehetem.
* 1 Móz. 6, 5. 8, 21. Zsolt. 51, 7.

19. Mert nem cselekeszem a jót, mely-

lyet akarnék ; hanem a gonoszt csele-

keszem, mellyet nem akarok.

20. Ha pedig én azt cselekeszem, a

mit nem akarok, nem én mivelem már
azt, hanem a bün, * melly én bennem
lakozik. * vers 17.

21. Megtalálom azért magamban, ki

jót akarok cselekedni, e törvényt : Hogy
a * bün ugyan hozzám ragadott.

* Jób 14, 4. Zsolt. 51, 7.

22. Mert gyönyörködöm az Isten tör-

vényében a belsó' ember szerint

;

23. De látok az én tagaimban más tör-

vényt, melly az én elmémnek * törvé-

nyével ellenkezik, és engem rabul ád a

bün törvényének, melly az én tagaim-

ban vagyon. * Gai. 5, 17.

24. Óh én szegény ember ! kicsoda sza-

badit meg engemet ez halálnak testébl ?

25. Hálákat adok Istennek a mi Urunk
Jézus Krisztus által. Azért jóllehet én az

én elmémmel szolgálok az Isten törvé-

nyének, de testemmel abün törvényének.

8. RÉSZ.

A megigazultiiknak bizonyos szentségek. Intés a trésre.

Semmi * kárhoztatások nincsen azért

immár azoknak, kik a Jézus Krisztus-

ban vágynak : kik nem test f szerint

járnak, hanem Lélek ff szerint.

* Gal. 3, 13. t Gal. 5, 24. ff rész 7, 22.

2. Mert az * élet lelkének törvénye a

Jézus Krisztusban, megszabadított en-

gemet a bnnek és a halálnak törvé-

nyétl. * rész 3, 27.

3. Mert a mi a törvénynek lehetetlen

vala, mivelhogy ertelen volna a test

miatt, az Isten azFiját elbocsátván a

bnös testnek hasonlatosságában abün-

ért, a bnt ^ kárhoztatá az testében.
* 2 Kor, 5, 21.

4. Hogy a törvénynek ama * kívánsága
mi bennünk bételnék, kik nem test sze-

rint járunk, hanem lélek szerint.

* 5 M(5z.27, 26.

5. Mert a kik test szerint járnak, a

mellyek a testéi, azokban bölcsek : a

kik pedig lélek szerint járnak, a mely-

lyek a lélekéi, azokban bölcsek.

6. Mert a testnek * bölcsesége halál

;

a léleknek pedig bölcsesége, élet és

békesség. *Gai.6,8.

7. Mert a testnek * bölcsesége ellen-

sége Istennek : mert az Isten törvényé-

nek nem enged ; mert nem is lehet.

* Jat. 4, 4.

8. Azért a kik a testben vágynak, nem
lehet hogy kedvesek legyennek Istennek.

9. Ti pedig nem vagytok a testben,

hanem a lélekben : mert az Isten lelke

lakik * bennetek. A kiben nincsen a

Krisztus lelke, az nem övé. * i Kor. 3, le.

10. Hogyha pedig a Krisztus ti ben-

netek vagyon, jóllehet a test meghal a

bnért ; de a lélek élet az igazságért.

11. De ha annak lelke lakik bennetek,

a ki feltámasztotta * Jézust a halálból

;

ugyanazon, a ki feltámasztotta a Krisz-

tust a halálból, megeleveníti f a ti ha-

landó testeiteket is az ti bennetek la-

kozó Lelke által. *csei. 2,24. 1 1 Kor. 15,51-54.)

12. Annakokáért, Atyámfiai, adósok]

vagyunk nem a testnek, hogy test]

szerint éljünk, hanem a léleknek. \

* Gal. 5, 24. rész 6, 7. 18._

13. Mert ha test szerint * éltek, meg-

haltok : de ha a lélekkel a testnek cse-

lekedeteit megöldöklitek, éltek.

* Gal. 5, 19-21.

14. Mert valakik Isten Lelkétl vezé-

reltetnek, azok Isten fijai.

15. Mert nem vettétek a szolgálatnak

lelkét ismét a * félelemre : hanem a

fiúságnak lelkét vettétek, ki által kiált-

juk f Abba, azaz, szerelmes Atya.
* 2 Tim. 1, 7. f Gal. 4, 5. 6.

16. És Q Szent Lélek tészen * bizony-

ságot a mi lelkünkkel együtt, hogy mi

Istennek fijai vagyunk. * Eféz. i, 13. 14.

17. Hogyha fiak, * tehát örökösök is
;

Istennek örökösei, a Krisztusnak pedig

örökös társai ; ha vele együtt szenve-

dünk, t hogy vele együtt dicsüljünk.
* Tit. 3, 7.t Jel. 3, 21.

18. Mert azt mondom bizonnyal, hogy

a mellyeket most szenvedünk^ * nem
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hasonlitaiidók a dicsséghez, melly né-

küiik megjelentetik. * 2 Kor. 4, 17.

19. Mert a teremtett állatok is nagy

szorgalmatossággal várják az Isten

fijainak * dicsségek megjelenését.
* 1 Ján. 3, 2.

20. Mert a teremtett állatok hijábavaló

és * elmúlandó állapot alá vettettek ; nem

akaratjok szerint, hanem azért, a ki azo-

kat e hijábavalóság alá vetette.

*1 Mdz 3, 17. 18.

21. lUy reménység alatt, hogy azok a

teremtett, * állatok is megszabadulnak

a rothadan dóságnak rabságától, az Is-

ten íijainak dicsséges szabadulások

napján. * Luk. 21, 28.

22. Mert jól tudjuk, hogy minden te-

remtett állatok egyetembe fohászkod-

nak, és együtt mind ez ideig mintegy

szüléshez készülvén keseregnek.

23. Nem csak azok pedig, hanem mi

is, kik a Léleknek zsengéjét vettük,

mi magunk, mondom, magunkban fo-

hászkodunk, a fiúságot várván^ tudniil-

lik a mi testnknek teljes * váltságii.

* 2 Kor. 5, 2-4.

24. Mert reménység által tartattunk

meg. A reménység pedig ha meglátta-

tik, nem reménység; mert a ki mit lát,

miért reményli azt.

25. Ha pedig, a mit nem látunk, azt

reményijük, bizonyára az békességes

tréssel várjuk.

26. Hasonlatosképen pedig a Lélek is

együtt segélli a mi ertlenséginket
;

mert mit kelljen' kérnünk, a mint kel-

lene nem tudjuk: de maga a * Lélek

esedezik mi érettünk megmondhatatlan

fohászkodásokkal. * zak. 12, 10.

27. A kik pedig a sziveket * vizsgálja

;

tudja micsoda a Léleknek kívánsága

;

mert Isten szerint, esedezik a szentek-

ért. * Zsolt. 7, 10^

28. Tudjuk pedig, hogy azoknak, kik

az Istent szeretik, mindenek egyaránt

javokra * vágynak, azoknak^ kik az

végzése szerint hivatalosok.
* Neh. 13, 2.

29. Mert a kiket öröktl fogva tudott,

azokat el is * választotta, hogy az Fi-
jának ábrázatjához legyenek hasonlato-

sok
;
hogy t elsszülött legyen a sok

atyafiak között. *Eféz. 1, 5. 11. t koi. 1, is.

30. A kiket pedig elválasztott, azokat

el is hivta ; a kiket elhívott, azokat meg

187

is igazította ; a kiket pedig megizgazi-

tott, azokat meg is dicsitette.

31. ]\íit mondunk azért ezekre ? Ha Is-

ten * velünk, kicsoda ellenünk:
* Jtíb 34, 29.

32. A ki pedig az tulajdon Fijának

nem * kedvezett, hanem adta azt mi
érettünkmindnyájan,mimódonnem adna
ingyen az Fijával nékünk mindeneket ?

* Ján. 3, 16.

33. Kicsoda vádolja az Istennek válasz-

tottit ? Az Isten az, a ki * megigazít.
* Ésa. 50, 8. 9.

34. Kicsoda a ki kárhoztatna? Krisz-

tus az^ aki megholt, st a ki feltámadott

is, ki az Istennek * jobbján is vagyon
;

ki t esedezik is mi érettünk.

* Zsid. l,3.i Zsid. 7, 25.

35. Kicsoda szakaszt el minket a

Krisztus szerelmétl? nyomorgatás-é,

szorongató * keserség-é, üldözés-é, éh-

ség-é, mezitelenség-é, veszedelem-é

,

fegyver- é ? * csei. 20, 24.

36. (Mint meg vagyon irva : Te éret-

ted * mindennapon megölettetünk ; és

ollyanok vagyunk mint a mészárszékre

való juhok.) * Zsolt. 44, 23.

37. St inkább mindenekben diadal-

masoknál feljebb valók vagyunk, az által

a ki * minket szeretett. * fii. 4, 13.

38. Mert én bizonnyal elhittem, hogy
sem halál, sem élet, sem Angyalok, sem
fejedelemségek; sem hatalmasságok,
sem jelenvalók, sem következendk

;

39. Sem magasság, sem mélység, és

semmi egyéb teremtett állat el nem sza-

kaszthat minket az Istennek szerelmé-

tl, melly vagyon a mi Urunk Jézus
Krisztusban.

9. RÉSZ.

Isteni gondviselés : kegyelembl való választás.

Igazságot szólok a Krisztus által, nem
hazudok, (az én lelkem esmérete is ve-

lem egybe bizonyságot tészen a Szent

Lélek által.)

2. Hogy nékem nagy keserségem va-

gyon, és az én szivemnek szüntelen való

gyötrelme

;

3. Mert kívánnék én a Krisztustól él-

szakasztatoit átok * lenni az én atyám-
fiaért, kik nékem test szerint rokonim.

* 2MÓZ. 32, 32.

4. Kik Izráeliták^ kiké a * fiúság, a

dicsség, * a parancsolatok, a törve-
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nyéknek rendelések, az isteni tiszteletek

és az Ígéretek.

* 2MÓZ. 4, 22. 5 Móz. 7, 6. f Zsolt. 147, 19.

5. Kikéi az Atyák, kik közzül való a

Krisztus is * test szerint, ki mindenek-
cek felette örökké áldandó f Isten,

Ámen !
* Luk. 3, 23. t Jan. ] , 1 . Zsid. 1,8.9.

6. Mindazáltal nem lehet, hogy az Is-

tennek beszéde* hijábavaló volt volna;

mert nem mindnyájan f Izráeliták azok,

kik Izráeltl valók.
* 4 Mdz. 23, 19. t rész 2, 28.

7. Sem pedig nem mindnyájan fiak,

kik az Ábrahám magvából valók. Hanem
Izsáktól * neveztetik, 'w^i/moíic? az Isten,

néked a te magod :
* i móz. 21, 12.

8. Azaz, nem a kik a testnek fijai,

azok az Isteünek fijai ; haiiem az Ígéret-

nek * fijai esmértetnek Ábrahám mag-
vának. * Gal. 4, 28.

9. Mert az Ígéretnek beszéde ez: * Ez
idben eljövök, és Sárának gyermeke
lészen. * 1 móz. is, lo,

10. Nem csak ez pedig, hanem Rebe-

ka is, * mikor ugyanazon egytl fogadott

volna méhében, í^^cíw^?7/^A; Izsáktól a mi
atyánktól, ezt megkisértette* 1 móz. 25,21.22.

11. Mert mikor még gyermekek nem
születtettek volna, és semmi jót vagy

gonoszt nem cselekedtek volna, hogy az

Istennek az választása szerint való

végezése (melly nem * a cselekedetek-

bl, hanem a hiv Isimtl volt) az

ersségében megmaradna. * 2 Tim. i, 9.

12. Ezt mondá Isten néki: A nagyob-

bik * szolgál a kissebbiknek. * 1 móz. 25, 23.

13. Miképen meg vagyon írva : Jákóbot

szerettem: * Ézsaut pedig gylöltem.
* Mai. 1, 2.

14. Mit mondunk tehát ? Avagy hamis-

ság * vagyon-é Istennél ? Távol legyen.
* 5 Móz. 32, 4. Jób 8, 3.

15. Mert Mózesnek ezt mondja: Kö-
nyörülök * azon, a kin könyörültem, és

keg3^elmességet cselekeszem azzal, a

kihez kegyelmes voltam. * 2 móz. 33, 19.

16. Azért nem azé a választás, a kinek

arra akaratja vagyon, sem azé a ki fut,

hanem a könyörül Istené.

17. Mert ezt mondja az irás Faraóról

:

E végre * támasztottalak téged, hogy

megmutassam te benned az én hatalma-

mat, és hogy az én nevem hirdettessék

az egész földön. =2móz. 9, le.

18. Annakokáért a kin könyörül-

ni, könyörül ; a kit pedig akar megke-
ményiteni, megkeményíti.

19. Mondhatnád azért nékem: Miért
haragszik tehát még is az Isten ? mert
az akaratjának* kicsoda állott ellene?

* Péld. 21, 30.

20. St inkább óh ember, te kicsoda

vagy, hogy Isten ellen versengesz ? Avagy
mondja-é *a földedény annak a ki azt

formálja: Miért csináltál engem illj^en

módon? * Ésa. 45, 9. Jer. 18, 6.

21. Avagy nincsen-é a fazekasnak ha-
talma a sáron, hogy azon sárból csinál-

jon némelly edényt ékességre, némellyet
pedig éktelenségre ?

22. Ha pedig meg akarván mutatni az

haragját, és megjelenteni az hatalmát,

elszenvedte * nagy békességesen a ha-
ragnak edényit, mellyek a veszedelemre

készíttettek. * rész 2, 4.

23. Es hogy megjelentené az dics-
ségének * gazdagságát a kegyelemnek
edényihez, mellyeket készített a dics-
ségre, mit mondhatsz ellene ?

* Kol. 1, 26. 27.

24. Kiket el is hívott, tudniillik min-
ket, nem csak a Zsidók közzül, hanem
a Pogányok közzül is.

25. Mint Hóseásnál is mondja : A né-

pet, * aki nem enyim vala, én népem-
nek hívom, és a melly szerelmesem nem
vala, én szerelmesemnek. *hós. 2, 22.

26. És lészen, hogy a * helyen a hol

ezt mondották nékik: Nem én népem
vagytok ti, ott azok hivattatnak az él
Isten fijainak. * hós. 1, 10.

27. Esaiás pedig ezt kiáltja az Izráel

fell : Ha az Izráel fijainak * számok
ollyan lészen is mint a tenger fövenye,

csak a maradéka f tartatik meg.
* Ésa 10, 22. 23. f rész 11, 5.

28. Mert a dolgot elvégezi és elsza-

kasztja igazságban ; mert rövid dolgot

cselekeszik e földön az r.
29. Mint az eltt is mondotta Ésaiás:

Ha a * Seregeknek Ura nékünk magot
nem hagyott volna, lettünk volna mint

a Sodomabelíek, f és a Gomorabeliek-

hez lettünk volna hasonlatosok.
* Ésa. 1, 9. f 1M(5z. 19, 24.

30. Mit mondunk azért ? Azt, hogy a

Pogányok, kik az igazságot nem * köve-

tik vala, az igazságot t megtalálták, azt

azigazságot pedig, melly ahitbl vagyon.
* Eféz. 2, 1-3. t rész 4, 5.
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31. Az Izráel pedig, melly követi vala

az igazságnak* törvényét, az igazságnak

törvényére nem jutott. * rész 2, 17-20.

32. Miért? Azért, mert az igazságot

nem a hitbl, hanem a törvénynek cse-

lekedetibl keresték : mert megbotrán-

koztak a botránkozásnak * kövébe.
* Luk. 2, 34. 1 Kor. 1, 23.

33. Mint meg vagyon Írva : Imé ve-

tek * Sionban botránkozásnak kövét, és

megütközésnek kszikláját: és valaki

abban hiszen, meg nem szégyenül.
* Ésa. 28, 16.

Kétféle igazság az Evjngyéliomnak czélja

vatalj:k.

10. RÉSZ.
Pogányok hi-

Atyámfiai, szivem szerint javát * kívá-

nom, és Istennek könyörgök az Izráelért

nékik idvességekre. *rész 9, 1-3.

2. Mert bizonyságot * tészek ö felölök,

hogy Istenhez való f buzgóság vagyon

bennek, de nem értelembl.
* Kol. 4,13. f Csel. 22, 3.

3. Mert az Istennek igazságát * nem
tudván, és az tulajdon igazságokat

igyekezvén állatni^ az Isten igazságának

nem adták magokat alája, * rész 9, 30. 31.

4. Mert a törvénynek vége a * Krisz-

tus, minden hivÖ emberíiek igazságára.
* Gal, 3, 24. Ján. 3, 16, 18.

5. Mert Mózes igy irja le a törvénybl

való igazságot, hogy : A ki azokat * bé-

tölti, él azok által. *3móz. is.s. Ezók. 20, 11.

6. A melly igazság pedig a hitbl va-

gyon, igy szól: Ne mondjad * a te szi-

vedben : Ki megyén fel mennyországba?

mert ez nem egyéb, hanem a Krisztust

a magasságból aláhozni ? * 5 m<5z. 30,12. 13.

7. Avagy kicsoda száll le a mélység-

be ? mert ez nem egyéb, hanem a Krisz-

tust a halálból újonnan kihozni.

8. Mit mond tehát ? Az ige te mellet-

ted a te szádban * és a te szivedben

vagyon. Ez pedig a hitnek ama beszé-

de, a melly et mi prédikálunk.
* 5 Móz. 30, 14.

9. Tudniilik, hogyha vallást * tészesz

a te száddal az Úr Jézusról; és hijén-

ded a te szivedben, hogy az Isten tet
feltámasztotta a halálból, megtartatol.

* Máté 10, 32.

10. Mert szivvel hiszünk az igazságra,

szájjal * tészünk pedig vallást az idves-

ségre. * Zsolt, iie, 10.

11. Mert ezt mondja az írás :
* Vala-

ki hiszen benne meg nem szégye-

nül. * Éya.' 28, 16. Zsolt. 25, 3

12. Mert nincsen külömbség, vagy Zsi-

dó, vagy Görög között ; mert mindenek-

nek ugyanazon egy Urok, a ki gazdag

mindenekhez, a * kik tet segitségül

hivják. * C.;el. 10, 34.35.

13. Mert valaki segitségül * hivja az

Úrnak nevét, megtartatik.

* Jo'el 2, 32. Csel. 2, 21.

14. Mimódon hivják azért segitségül

azí, a kiben nem hijéndenek ? és mimó-
don hisznek ahhan, a ki fell nem hal-

lándauak ? mimódon hallanának pedig

prédikáló nélkül ?

15. Mimódon prédikálnak pedig, ha

nem küldetnek : miképen meg vagyon

Írva: Melly szépek a békesség * hirde-

tknek lábaik, és a kik jókat hirdetnek ?

* Ésa. 52, 7.

16. De nem mindenek engedtek az

Evangyéliomnak ; mert Ésaiás ezt m ond-

ja : Uram ! kicsoda * hitt a mi beszé-

dünknek. *Ésa. 53, 1.

17. Azért a hit a hallásból vagyon, a

hallás pedig az Istennek igéje által.

18. De mondok: Avagy nem hallották

é ? St inkább mind * a széles földre ki-

ment az hangosságok, és a föld ke-

rekségének határira az beszédek.
* Zsolt. 19, 5.

19. De mondok : Az Izráel avagy nem
esmérte-é az Istent ? St Mózes elször

ezt mondja: Én titeket * felingerlek oly

nép által, melly nem nép ; a tudatlan

goromba nemzetség által haragra inger-

lek titeket. * 5 Móz. 32, 21.

20. Ésaiás pedig nagy bátorsággal ezt

mondja : Megtaláltak * azok a kik en-

gemet nem kerestek; megesmérének
azok engemet, a kik én fellem nem tu-

dakoztak. * Ésa. 65, 1.

21. Az Izráelrl pedig ezt mondja:
Teljes egész napon kiterjesztettem * az

én kezeimet e versenyes és ellenkez
nemzetséghez. * Ésa. 65, 2.

11. RÉSZ.

Istennek kétféle népe : Zsidókmik megvettetések .- ismét
liivataljok : e t\í4omány mélysége.

Avagy (mondok én) elvetette-é azért Is-

ten az ö népét ? Távol legj^en. Mertén
is Izráelita, Ábrahám magvából * való

és Benjámin nemzetébl való vagyok.
* ^ilip. 3, 5,
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2. Nem vetette el Isten az ö népét,

mellyet öröktl fogva esmért. Avagy
nem tudjátok-é mit mond az Írás Ily-

lyésrl ? mimódon szól Istennel az Iz-

ráel ellen, ezt mondván ?

3. Uram! a te Prófétáidat * megölték,

a te oltáridat elrontották ; és csak én

maradtam egyedül, az én lelkemet is

pedig keresik. * i kü. 19, 10. is.

4. De mit mond néki az isteni felelet?

Hagytam magamnak hétezer férjfiakat,

kik nem hajtottak térdet a Baálnak.

5. E képen azért most is az Isten so-

kakat meghagyott az kegyelmébl
való választása szerint.

6. Hogyha* kegyelmébl vagyon, te-

hát nem cselekedetekbl : mert ugy a

kegyelem nem volna kegyelem
; hogy

ha pedig a cselekedetekbl, tehát nem
kegyelembl : mert ugy a cselekedet

nem volna cselekedet. *5M(5z. 9, 4. 5.

7. Micsoáit mondunk iehií? Hogy az

Izráel a mit keres, azt * meg nem ta-

lálta : de a választattak megtalálták,

a többi pedig megkeményedtek.
* rész 9, 31.

8. Mint meg vagyon irva: Adott az

Isten nékik * álomnak lelkét, szemeket,

hogy ne lássanak, füleket, hogy ne hall-

janak, mind e mai napig.
* Ésa. 6, 9. 10. Máté 13, 13— 15.

9. Dávid is ezt mondja : Az Ö asztalok

legyen nékik tr, * háló, botránkozás és

büntetés. * zsoit. 69, 23. 24.

10. Sötétedjenek meg az szemeik,

hogy ne lássanak, és az hátokat min-
denkor görbítsd meg.

11. Annakokáért (mondok én): Úgy
ütköztek- é meg, hogy mindenestl el-

vesznének ? Távol legyen, hanem az

romlások* i]túlett a Pogányoknak id-

vességek, hogy a Zsidókat f irigységre

ingerlené az Isten.* csei. 13, 46. t s móz. 32,21.

12. Hogyha a Zsídóknsik romlások e

világnak gazdagsága, és az szegény-

ségek a Pogányoknak * gazdagságok,

mennyivel inkább az teljességek ?

* Hós. 1, 10. Róm. 9, 17.

13. Mert (mellyet néktek mondok Po-

gányoknak, a mennyiben én a Pogá-

nyoknak * Apostolok vagyok) én az én

szolgálatomat ékesítem.
* rész 1,5. Csel. 9, 15, Gal. 2, 7. 8.

14. Hogyha valamimódon irigységre

felindíthatnám az én atyámfiait, és azok

közzül * valakiket megtarthatnék.
* 1 Tim. 4, 16.

15. Mert ha azoknak elvettetések e

világnak Istennel való megbékéllése

;

hát micsoda lészen azoknak felvételek,

hanem halálból való megelevenedések?

16. Hogyha a zsenge szent, annak az

egész állatja is szent, és ha a gyökér

szent, az ágak is ,^zentek.

17. Hogyha némelly ágak * letörettek,

te pedig vad olajfalévén béoltattál azok

helyekbe ; és az olajfa gyökerének és

zsírjának részese lettél. * Jer. ii, ib. 17.

18. Ne kevélykedjél az ágak ellen, ha

pedig kevélykedel, tudjad hogy nem te

hordozod a gyökeret, hanem a gyökér

téged.

19. De te ezt mondod: Az ágak leron-

tattak, hogy én béoltatnám.

20. Úgy vagyon : A hitetlenség által

törettek le ; te pedig a hit által állasz
;

fel ne fuvalkodjál, hanem félj.

2 1 . Mert ha az Isten a természet szerint

való ágaknak nem * kedvezett, meglásd;

mert néked is nem kedvez.
* vers 17, 2. Pét. 2, 4. 5.

22. Tekintsd meg azért az Istennek

kegyelmességét és keménységét; azok

ellen a kik elestek, keménységét ; te

hozzád pedig kegyelmességét, ha meg-
maradsz a kegyelemben : mert hanem,
te * is kivágattatol. * Ján. 15, 2.

23. St azok is ha meg nem marad-

nak a hitetlenségben, *béoltatnak : mert

az Isten ismét béolthatja azokat.
* 2 Kor. 3, 16.

24. Mert ha te a természet szerint va-

ló vad olajfából vágattál ki, és termé-

szet ellen béoltattál a szelid olajfába

:

sokkal inkább béoltathatnak az saját

olajfájokba * a természet szerint valók.

* Jer. n, 16.

25. Mert akarom hogy tudtotokra le-

gyen Atyámfiai e titok, (hogy magatokat

el ne hidjétek,) hogy e megkeményedés,

melly rész * szerint vagyon^, csak addig

vagyon az Izráelen, mig a f választott

Pogányoknak számok bételik.

* vers 1. 5. f Mik. 5, 3. 4. Luk. 21,24.

26. És igy az egész Izráel megtartatik,

mint meg vagyon irva : Elj Sionból*a

Szabadító, és elvészi a Jákóbnakbüneit.
* Ésa. 59, 20.
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27. Es ez nékik én tlem a Szövetség:

Hogy eltörlöm az Ö * bneiket.
* Jer. 31,31-34.

28. Annakokáért az Evangyéliomra

nézve, ellenségek a Zsidók ti érettetek :

a választásra nézve pedig szereti * If-

ten ket Atyákért. * vers 5.

29. Mert az Istennek ajándékai és az

hivatala ollyanok, hogy soha azokat

meg nem * bánja. * 2 Tim. 2. 13.

30. Mert miképen ti is régen nem en-

gedtetek Istennek, most pedig kegyel-

met találtatok azoknak vakmerségek
által

:

31. Azonképen most k is nem enged-

tek, hogy k is kegyelmet nyerjenek, az

Istennek veletek tett kegyelme által.

32. Mert rekesztett Isten * mindeneket

abünalá, hogy mindeneken könyörüljön.
* Gai. 3, 22.

34. Oh Isten bölcseségének és tudo-

mányának mélységes gazdagsága ! melly

igen megtudhatatlanok az Ítéletéi ; és

végekre mehetetlenek az utai

!

33. Mert ki mehetett végére az Úr
akaratjának ? vagy ki volt néki * taná-

csosa ? * Ésa. 40. 13. Jób 11, 7.

35. Vagy ki adott * valamit elször né-

ki, hogy aztmegadnáannak. * Jób 4i, 11.

36. Mert tle, általa, és benne
vágynak mindenek: néki legyen dicsség
mind örökké, Ámen.

12. RÉSZ.

Intés jó cselekedetekre.

Kérlek azért titeket Atyámfiai, az Is-

tennek irgalmasságira, hogy állassátok

a ti testeiteket * él, szent, és Istennek
kedves áldozatul, ama ti okos tisztele-

teteket. * rész 6, 13.

2. Esne szabjátok magatokat e világ-

hoz, hanem változzatok el a ti elmétek-
nek újulása * által, hogy kedveljétek az

Istennek ama jó, kedves és tökéletes

akaratját. * Eféz. 4, 23. 1 Thess. 4, 3.

3. Bizonyára az Istennek nékem ada-
tott ajándéka által, parancsolom min-
dennek, valaki ti köztetek vagyon, hogy
felettébb * ne bölcselkedjék annál, a
mint kell bölcselkedni ; hanem józanon
bölcselkedjék, a mint az Isten minden-
nek adta a hitnek f mértékét.

* Pród. 7, 16. f 1 Kor. 12, 11.

4. Mert miképen egy testben *sokta-
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gaink vágynak, minden tagoknak pedig

nem egy cselekedetek vagyon.
* 1 Kor. 12, 12. 13. 27. Eféz. 4, 11. 12.

5. Azonképen sokan egy test vagyunk

a Krisztusban, egyenként pedig mind-

nyájan egymásnak tagjai vagyunk.

6. Mivelhogy azért külömb-kiilömb

ajándékink * vágynak, a nékünk adatott

kegyelem szerint, akár írásmagyarázás,

magyarázzuk azt a hitnek regulája

szerint. * i Kor. 12, 4.

7. Akár * szolgálat, forgolódjunk a

szolgálatban : a ki tanitó, a tanításban:

* 1 Pét. 4, 10. 11.

8. A ki int, az intésben : a ki ala-

mizsnaosztogató szelídségben; a ki ell-

járó, szorgalmatossággal járjon : a ki

máson könyörül,* vidámsággal mivelje.

* 2 Kor. 9, 7.

9. A szeretet ne legyen tettetés. Iszo-

nyodjatok * a gonosztól, ragaszkodja-

tok a jóhoz. * Ámos 5, 15.

10. Atyafiúi * szeretet által egymásnak

szerelmére hajlandók legyetek: Egymás-

nak tisztességgel legyetek.
* Zsid. 13, 1. 2, 1 Pét. 1, 22.

11. A ^0 igyekezetekben ne legyetek

restek. Lélekben * buzgók legyetek. Az
Úrnak szolgáljatok. *jei. 3,15.

12. A reménységben * örvendezzetek.

A háborúságban f trk legyetek, A
könyörgésben ff szorgalmatosok.

*Fil. 4, 4. t Zsid.lO, 36. ff Luk. IS, 1.

13. A * Szenteknek szükségekre ada-

kozók legyetek. A gazdálkodásnak f kö-

veti. * 1 Kor. 16, li t Zsid. 13, 1. 2.

14. Áldjátok azokat, a kik * titeket

kergetnek, jót kívánjatok azoknak, és ne

átkozzátok. * Máté 5, 44 Luk. 23, 34. Csel. 7, 60.

15. Örüljetek az örülkkel, *és sírjatok

a sírókkal. * iKor. 12, 26.27.

16. Egyenl értelemmel * legyetek ti

közöttetek. Kevélyen ne ércseték maga-

tokfelöl, hanem az alázatossághoz szab-

játok magatokat. Ne legyetek bölcsek

csak magatok f értelme szerint.

* Filip. 2, 2. t Ptíld. 3,7.

17. Senkinek gonosz helyébe * gonoszt

ne fizessetek. Minden emberek eltt a

tisztességes f dolgokról gondot visel-

jetek. * Máté 5, 39 f 2 Kor. 8, 21-

18. Ha lehetséges, a mennyire ti t-
letek lehet, minden emberekkel * békes-

ségesen éljetek. * zsid. 12, u.

19. Magatokért bosszút ne * álljatok,
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S zerelmesim ; hanem adjatok helyt az

Isten bosszúállásának : mert meg va-

gyon Írva: Enyim a f bosszúállás, cn

megfizetek, ezt mondja az Úr.
* 3 Móz. 19, 18. Máté 5, 39. f 5 Mdz. 32, 35.

20. Azért ha éhezik ellenséged * adj

ennie, ha szomjúhozik adj innia : mert

ha ezt m Íveled, az Ö fejére eleven sze-

net gyjtesz. * Péld. 25, 21. 22. Máté 5, 44. 45. 48.

21. Ne gyzettessél meg a gonosztól,

hanem inkább a gonoszt jóval gyzd
meg.

13. RÉSZ.
Int a Tisztviselkhöz való engedelemre, atyafiúi szere

tétre, és keresztyéni szent életre.

Minden lélek a fels hatalmasságok-

nak * engedelmes legyen : mert nincsen

hatalmasság, hanem Istentl, és a melly

hatalmasságok vágynak Istentl rendel-

tettek. * Tit. 3, 1, Péld. 24, 21.

2. Azért valaki ellene támad a ha-

talmasságnak, az Isten rendelésének

támad ellene ; a kik pedig ellene tá-

madnak, magok büntetést szereznek

magoknak.
3. Mert a Fejedelmek nem a jó cse-

lekedknek, hanem a * gonoszoknak

vágynak rettegésekre. Akarsz-é pedig

nem félni a hatalmasságtól? cseleked-

jél jót, és dicséreted lészen attól.

* 1 Pét. 2, 13. 14.

4. Mert Isten * szolgája, tenéked jódra.

Ha gonoszt cselekeszel, félj tle : mert

nem ok nélkül viseli a fegyvert, mert

Isten szolgája s bosszújának megállója

azon, a ki gonoszt cselekedéndik.
* Zsolt. 82, 6.

5. Szükség azért engedni, nem csak a

bosszúállásnak okáért, hanem a leikies-

méretért is

;

6. Mert azért fizettek adót is mivel-

hogy Istennek szolgái, kik az isteni

szolgálatban foglalatosok.

7. Adjátok meg azért mindeneknek *a

mivel tartoztok; a kinek adóval, adót:

a kinek vámmal, vámot: a kinek féle-

lemmel, félelmet : a kinek tisztesség-

gel, tisztességet. * Máté 22, 21. Márk 12, 17.

8. Senkinek semmivel ne tartozzatok,

hanem hogy egymást * szeressétek

:

mert a ki egymást szereti, a törvényt

bétÖltötte. * Ján. 13, 34. 35. Gál. 5, 14.

9. Mert e parancsolatok; Ne* paráznál-

kodj ál; Ne ölj ; Ne orozz ; Hamis tanúsá-

got ne szólj ; Ne kívánjad ; és ha több

más parancsolat vagyon, e beszédben

foglaltatik bé summa szerint, tudnillik:

Szeressed felebarátodat mint te maga-
dat. * 2 Móz. 20, 13-17.

10. A szeretet a mi felebarátunkat

nem illeti gonosszal. Annakokáért a

törvénynek bétöltése, * a szeretet.

* Máté 22, 37—40. 1 Tim. 1, 5.

11. Ezt pedig cselekedjétek, meggon-
dolván az alkalmatosságot, hogy tudni-

illik ideje legyen nékünk az * álomból

immár felserkennünk: Mert most köze-

lebb vagyon mi hozzánk az idvesség,

hogyuem mint a mikor hinni kezdettünk.
* Eféz. 5, 14.

12. Az * éjszaka elmúlt; a nap elkö-

zelget : vessük el azért a f sötétségnek

cselekedetit, és öltözzünk fel a világos-

sághoz illend öltözetbe.

* 1 Ján. 2, 8. t Ef/z. 5, 11.

13. Mint nappal * ékesen járjunk, nem
dobzódásokban; és részegségekben, nem
ágyasházban való bujálkodásokban, és

mértékletlenségben, nem versengésben

és irigységben ;
* Luk. 21, u. 1 Thess^. 5, 5. e.

14. Hanem öltözzétek fel * az Úr Jé-

zus Krisztust ; és a testet ne tápláljátok

az kivánságiban. * Gai. 3, 27.

14. RÉSZ.

Keresztyéni szabadsággal való élés.

A ki pedig a hitben * ertelen, azt

felvegyétek, de nem vetekedésekben való

versengésekre ; * rész 15, 1.

2. Mert némelly azt hiszi, hogy min-

dent jó megenni, némelly pedig, a ki

a hitben ertlen, paréjt eszik.

3. Aki mindent megeszik, meg ne utálja

azt a ki nem eszik meg mindent: és a

ki nem eszik meg mmdiení, ne kárhoz-

tassa azt, a ki mindent megeszik : mert

az Isten azt felvette.

4. Tekicsoda vagy, hogy másnak szolgá-

ját * kárhoztatod ? Az tulajdon Urá-

nak áll, vagy esik; megersíttetik pedig

;

mert az Isten megersítheti azt. j

* Jak. 4,
12.'

5. Némelly egy * napot más napnál

becsületesbnektart; némelly pedig min-

den napot egyaránt tart. Minden ember

a maga értelme fell bizonyos legyen.
* Kol."2, 16.

6. A ki egy napot másnál becsületesb-

nek állit, az rért cselekeszi : A ki pe-

dig nem feljebb becsül egyet másnál, az
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is az Úrért cselekeszi : A ki eszik, az r-
ért eszik ; mert Istennek hálákat ád ; a

ki nem eszik, az rért nem eszik, és

hálákat ád az Istennek.

7. Mert közzülünk senki nem él

magának, és senki nem hal ö magának ;

* 2 Kor, 5, 15.

8. Mert ha élünk is,^ az rnak * élünk

ha meghalunk is, az rnak halunk meg.

Akár éljünk azért, akár meghaljunk, az

réi vagyunk ; * 2 Kor. 5, 15. 1 Thess. 5, 10.

9. Mert azért holt meg, és azért táma-

dott fel, elevenedett meg a Krisztus,

hog}^ mind * a holtakon, mind az él-
kön uralkodjék. *csei. 10/42.

10. Te pedig miért * kárhoztatod a te

atyádfiát ? avagy te is miért állitod sem-

minek a te atyádfiát: mert mindnyájan

elállottunk a Krisztus f itélszéki

eleibe. * Máté 7,1. Luk. 6, 37. t 2 Kor. 5, 10.

11. Mert meg vagyon irva : Élek * én,

ezt mondja az r; mert nékem hajol

meg minden térd, és minden nyelv Is-

tennek tész vallást. * Ésa. 45, 23. füíp. 2, 10.

12. Azért mindenikünk maga ád szá-

mot magáról Istennek.

13. Aunakokáért többé egymás felöl

Ítéletet ne tegyünk, hanem ebben legyen

"inkább Ítéletetek, hogy a ti atyátokfia

eleibe ne tégyetek valami oUy dolgot,

mellybe megütközzék vagy * megbot-
ránkozzék. * Máté 18, 6. 7.

14. Tudom és elhittem az r Jézus ál-

tal, hogy magában semmi * nincsen

tisztátalan, hanem annak f tisztátalan

valami, a ki állitja azt tisztátalannak

lenni. * vers 20. f Máté 15, 11.

15. De ha a te atyádfia a te ételed

miatt megszomorodik, immár nem sze-

retet szerint cselekeszel. Ne veszesd el

azt * a te ételeddel, a kiért megholt a

Krisztus. * vers 21, 1 Kor. 8, 11.

16. Ne káromoltassák azért a ti jótok :

17. Mert az Isten * országa nem étel-

ben, nem italban áll, hanem igazságban,

békességben és a Szent Lélek által

való örömben. * Luk. 17,20.

18. Mert a ki ezekben szolgál a Krisz-

tusnak, kedves Istennek, és az emberek
eltt megpróbáltatott.

19. Azért kövessük a békességre való

dolgokat, és egymásnak épületire való-

kat.

20. Az életért ne * rontsd el az Isten

munkáját. Mindenekjóllehet f tiszták;
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de gonosz annak az embernek a ki bot-

ránkozással eszik.

* vers 15. f 1 Kor, 8, 10. 11. Tít. I, 15.

21. Jó hust nem enni, bort nem inni

;

vagy valamit egyebet nem cselekedni, a

mellybe a te atyádfia * megütközik,

vagy megbotránkozik, vagy megertle-
nÜl. * 1 Kor, 8, 13.

22. Néked ha hited vagyon, te ma-
gadban tartsad Isten elÖtt. Boldog em-
ber, a ki magát nem kárhoztatja abban,

a mit jóvá hagy.

23. A * ki pedig kételkedéssel eszik,

lelkiesméretében\éiXhozidiioii ; mert nem
hitbl eszik, valami pedig hitbl nin-

csen, bn az. * Tit. i, 15,

15. RÉSZ.

A Krisztus példájával iutetnek az ersek, hogy az ert-
leneket ersitsék.

Tartozunk pedig mi, kik ersek vagyunk

ezzel, hogy az ertleneknek ertlensé-

geket * hordozzuk, és ne kedveskedjünk

magunknak. * rész 14, 1, oai. 6, 1.

2. Azért mindenkünk az felebarát-

jának * kedveskedjék, annak javára,

azaz épületire ; * 1 Kor, 10, 24. 33,

3. Mert a Krisztus nem kedveskedett

magának, hanem a mint meg vagyon

irva : Azoknak szidalmok, a kik téged

szidalmaznak, * én reám esének.
* Zsolt. 69, 8. 10.

4. Mert a mellyek régen megirattattak,

a mi tanúságunkra Írattattak meg, hogy
a békességestürés által és az írásoknak

vigasztalások által reménységünk le-

gyen.

5. A békességtürésnek pedig és vi-

gasztalásnak Istene adja néktek, * hogy

egyenl akarattal legyetek ti közöttetek

egymáshoz, a Jézus Krisztus szerint.

* Fii. 2, 2. 3, 15. 16,

6. Hogy egyenlképen egy szájjal di-

csítsétek az Istent ; és a mi Urunk
Jézus Krisztusnak Attyát.

7. Azért egymást vegyétekfel, miképen

a Krisztus is felvett minket az Isten

dicsségére.

8. Ezt mondom pedig, hogy a Jézus

Krisztus szolgájok * volt a Zsidóknak,

az Istennek igazságáért, hogy az Atyák-

nak adott Ígéreteket f megersítené.
*Csel. 3, 26. t 1 Móz. 22, 18.

9. És hogy a Pogányok az Istent az

irgalmasságáért dicsítsék, mint meg

N
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vagyon irva : Annakokáért, úgymond^ a

Pogányok * között vallást tészek te ró-

lad, és a te nevednek éneket mondok.
* 2 Sám. 22, 50.

10. Es ismét ezt mondja : Örüljetek

Pogányok, * az népével egybe.
* 5 Móz, 32, 43.

11. És ismét : Dicsérjétek az Urat min-

den * Pogányok, és egyetembe áldjátok

tet minden nemzetségek. * zsoit. 117, 1.

12. Viszontag Esaiás ezt mondja :

Lészen a Jessének * gyökere, és a ki

felkeljen hogy parancsoljon a Pogányok-
nak, benne biznak a Pogányok.

* Ésa. 11, 1. 10.

13. A reménységnek Istene pedig

töltsön bé titeket minden örömmel és

békességgel a hit által, hogy remény-

séggel bvölködjetek, a Szent Lélek

ereje által.

14. Elhittem pedig én is ti felöletek,

Atyámfiai, hogy ti szabad akaratotok

szerint minden jósággal rakva vagytok,

és teljesekminden *bölcseséggel, éshogy

egymást ti is inthetnétek. * 2 Pét. 1, 12.

15. Mindazáltal bátorsággal Írtam nék-

tek, Atyámfiai, valami résszerint mint-

egy intvén titeket, az ajándékért,* melly

nékem Istentl adatott. * rész 1, 5.

16. E végre hogy legyek a Jézus

Krisztusnak szolgája, a Pogányok * kö-

zött munkálkodván az Isteu Evangyéli-

omában,hogy a Pogányoknak áldozatjok

legyen kedves és a Szent Lélek által

megszenteltetett. *Luk. 13, 29. rész n, 13.

17. Vagyon azért miben dicsekedjem

a Jézus Krisztus által, az isteni dol-

gokban.

18. Mert nem mondhatok semmit

mellyet nem * a Krisztus cselekedett

volna én általam a Pogányoknak en-

gedelemre való hozatásokban, szólás-

ban és cselekedetekben. * 1 Kor. 3, 9.

19.Jegyéknek * és csudatételeknek ere-

jekben, az Isten Lelkének erejében, úgy-
annyira, hogy Jérusálemtl és a szom-
széd tartományoktól fogva, mind Illíria

országig^ betöltöttem a Krisztus Evan-
gyéliománcíA; prédikáltatásdban való

tisztemet. ^ 2 Kor. 12, 12.

20. Kívánván az Evangyéliomot ezután

is prédikálni, * nem ott a hol a Krisz-

tusnak; neve vagyon, hogy ne láttassam

más emher fiindamentomára épiteni

;

*2Kor. 10,15.16.

21. Hanem a mint meg vagyon irva :

A kiknek * nem szóltak '6 felle, azok

látják meg tet, és a kik nem hallottak

felle, azok értik meg. * Ésa. 52, 15.

22. Ennekokáért is hántattam meg
gyakorta, hogy ti hozzátok ne mehet-
nék.

23. Most pedig mivelhogy nincsen im-

már maradásom e tartományokban, és

mivelhogy sok esztendtl fogva * va-

gyon kívánságom a hozzátok való me-
netelre :

* rész 1, 11.

24. Mikor Hispániába megyek, elme-

gyek ti hozzátok : Mert ugy reménylem

hogy azon elmenvén, meglátlak titeket,

és tletek kisértetem oda; ha elször

a ti nyájasságtokkal valamennyire meg-
telléndem.

25. Most pedig megyék* Jérusálembe,

hogy a szenteknek sáfárkodjam.

*Csel. 19,21.

26. Mert tetszett e Maczedóniabeliek-

nek és az Akhájabelieknek, hogy a Jé-

rusálembeli szegény * szenteknek valami

segítséget adnának. * 1 Kor. le, 3. 4.

27. Mert tetszet mondom ez nékik és

tartoznak ^s nékik. Mert ha a Pogányok

azoknak lelki yavokban * részesek, tar-

toznak \ vele, hogy k is a testiekbl'

sáfárkodjanak nékik.

* Eféz. 3, 5. 6. t 1 Kor. 9, 11.

28. Ezt azért minekutánna elvégezem,

és az alamizsnát nékik megadándom,

elmegyek azon Hispániába.

29. Tudom pedig, hogy mikor ti hoz-

zátok megyek, a Krisztus Evangyélio-

mának teljes * áldásával megyek.
* rész 1, 11—13.

30. Kérlek pedig titeket, Atyámfiai, a

mi Urunk Jézus Krisztusra, és a Szent

Léleknek szerelmére, hogy én velem

ugyan * tusakodjatok a ti Isten eltt

érettem való imádkozástokban.
* 2 Kor. 1, 11. Eféz. 6, 18. 19_

31. Hogy szabaduljak meg * azoktól,

kik Júdeában engedetlenek ; és hogy ez

az én Jérusálembelieknek való szolgá-

latom legyen kedves a szentek eltt.

*vers 25.

32. Hogy örömmel mehessek hozzátok

az Istennek * akaratjából, és ti veletek

egybe megújuljak. * J^k. 4, 15.

33. A békességének pedig Jstene * le-

gyen mindnyájan veletek, Amen!
* 3. Kor. 13, 11.
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16. RESZ.

Ajánlja a levelvivöt : Köszönt sokakat ; Is:ennek hálá-

kat ád.

Ajánlom pedig néktek Fébét, a mi né-

nénket, ki a Kenkhréa városbeli Gyüle-

kezetnek szolgálója.

2. Hogy otet fogadjátok bé az Úrban,

mint illik a szentekhez, és mellette le-

gyetek, valami dologban nálatok nélkül

szkölködik : mert sokaknak szállást

adott, nékem is.

3. Köszöntsétek Prisczillát* és Akvilát,

kik nékem segítim voltak a Jézus

Krisztusban * csei. is, 2. 3. 26.

4. Kik az én életemért adták az 0 fe-

jeket ; kiknek nem csak én adok hálákat,

hanem minden Pogány Gyülekezetek is.

5. Köszöntsétek a Gyülekezetet is,

melly az Ö házokban vagyon. Köszönt-

sétek az én szerelmes Epenétusomat^ ki

Akhájának éls zsengéje a Krisztusban.

6. KöszöntsétekMáriát, ki sokat mun-
kálkodott mellettünk.

7. KöszöntsétekAndrónikust és Juniát

az én rokonaimat, és az én fogolytár-

saimat, kik az Apostolok közt is hire-

sek, kik is elébb, mint én, voltak a

Krisztusban.

8. Köszöntsétek Ampliást, ki nékem
szerelmesem az Úrban.

9. Köszöntsétek Orbánt, ki nékünk se-

gítnk volt a Krisztusban, és Stákhist,

ki nékem szerelmesem.

10. Köszöntsétek Apellest, ki a Krisz-

tusban megpróbáltatott : Köszöntsétek

azokat, kik az Aristóbulus háznépe köz-

ziil valók.

11. Köszöntsétek Héródiont az én ro-

konomat; Köszöntsétek azokat, kik a

Nártzissushoz íarío2o7c közzül valók^ azo-

kat mondom^ a kik az Úrban vágynak.

12. Köszöntsétek Trifénát és Trifósát,

kik munkálódnak az Úrban : Köszöntsé-

tek a szerelmetes Persist, ki az Ürban
sokat munkálódott.

13. Köszöntsétek Rúfust, ki választa-

tott az Úrban, és az annyát, ki nékem
is anyám.

14. Köszöntsétek Asinkritust, Flégont,

Hermást, Fátrobást, Merkúriust és az

Atyafiakat, kik vélek vágynak

:

15. Köszöntsétek Filólogust és Júliát,

Néreust és az nénnyét, és Olimpást,

A Eomabeliekhea Íratott Korinthusból, és küldetett a Kenkhréa városi Gyülekezetnek Fébó nevü szolgálója által.

és minden szenteket, kik vélek vágy-

nak.

16. Köszöntsétek egymást szent* csó-

kolással. Köszöntenek titeket a Krisz-

tus Gyülekezetei. * 1 Kor. le, 20. 1 Pét. 5, u.

17. Kérlek pedig titeket, Atyámfiai,

hogy vegyétek eszetekbe azokat, a kik

háborúságnak és botránkozásnak okai

volnának, kik más tudományra taníta-

nának a kivül, a mellyet tanultatok

:

és azokat eltávoztassátok.

18. Mert a kik ollyanok, a mi Urunk
Jézus Krisztusnak nem szolgálnak, ha-

nem az hasoknak: és az ékesenszólás,

és hizelked beszéd által elcsalják az

együgy embereknek sziveket.

19. Mert a ti engedelmességteknek

hire mindenekhez eljutott. Örvendezek

azért néktek: de akarom, hogy bölcsek

legyetek * a jó dolgokban, ártatlanok

pedig a gonoszokban. * 1 Kor. 14, 20.

20. A békességnek Istene pedig meg-
rontja * a Sátánt a ti lábaitok alatt

hamar. A mi Urunk Jézus Krisztusnak

kegyelme legyen veletek. Amén.
* 1 Móz. 3, 15.

21. Köszöntenek titeket * Timótheus

az én segitm, és Lútzius, Jáson és

Sosipáter az én rokonim. * csei. le, 1-3.

22. Köszöntelek titeket az Úrban én

Tertzius, ki e levelet irtam.

23. Köszönt titeket Gájus, ki nékem
és az egész Gyülekezetnek gazdája.

Köszönt titeket Erástus e városnak

kincstartója és a Kvártus attyafiu.

24. A mi Urunk Jézus Krisztus

kegyelme legyen mindnyájan veletek.

Ámen

!

25. Annak pedig, a ki titeket * mege-
rsithet az én Evangyéliomom szerint,

és a Jézus Krisztusnak prédikálása sze-

rint, a titoknak megjelenésébl, melly

örök idktl fogva f elrejtetett volt.

* Eféz. 3, 20. t 2 Tim. 1, 9. 10. 1 Pét. 1, 20.

26. Most pedig * megjelentetett, és a

prófétai írások által, az örök Istennek

parancsolatjából, a hitben való engede-

lemnek okáért, minden Pogányoknak
megmagyaráztatott : * koi. i, 26. 27. Tit. 1, 2.

27. Annak mondom^ a ki csak egyedül

bölcs * Isten
;
dicsség a Jézus Krisztus

által mind örökké. Ámen.
* Zsid. 13, 12. 15. t Júd. v. 25.

N*
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PÁL APOSTOLNAK

A KOKINTHUSBELIEKHEZ IRT I. LEVELE.

1. RÉSZ.
Els része e levélnek a szakadásokról,

Pál , hivatala szerint Jézus Krisztusnak

Apostola, Istennek * akaratjából, és a

Sosthénes f atyafiú.* Gai. i, i. i csei.is, n.

2. Az Isten Gyülekezetének, melly va-

gyon Korinthusban, a Jézus Krisztusban

megszenteltetteknek, hivatalos Szentek-

nek, mindenekkel egybe, valakik a mi
Urunk Jézus Krisztusnak nevét segit-

ségül hivják minden helyen, azoknak

Uroknak mondom, és a mi Urunknak.

3. Kegyelem néktek és békesség az Is-

tentl * mi Atyánktól, és az Úr Jézus

Krisztustól. * 2 Kor. 1,2.

4. Hálákat * adok az én Istenemnek

mindenkor ti fel öletek, az Isten ajándé-

káért, a melly néktek adatott a Jézus

Krisztusban. * R(5m. i, s.

5. Hogy mindenekben * meggazdagod-
tatok 0 benne, szólásban való minden

hölc§e§égge\^ és minden tudománnyal.
* Kol. 1, 9-11. 2, 5-7.

6. A mint megersíttetett ti bennetek

a Krisztus fell való bizonyságtétel.

7. Annyira, hogy semmi ajándék nélkül

nem szkölködtök, várván a mi Urunk
Jézus Krisztusnak * megjelenését.

* Fii. 3, 20. Tít. 2, 13.

8. Melly Isten * meg is erÖsit titeket

mind végig az ártatlanságban, a mi
Urunk Jézus Krisztusnak napjára.

* 1 Thess. 3, 13.

9. Igaz és tökéletes az Isten, ki által

hivattatok az Fijának a mi Urunk Jé-

zus Krisztusnak * társaságába.
* Rdm. 8, 16. 17.

10. Kérlek pedig titeket, Atyámfiai, a

mi Urunk Jézus Krisztusnak, nevére,

hogy mindnyájan ugyanazon egyet szól-

játok, és ne legyenek ti köztetek hason-

lások, de legyetek egybekötöztettek egy

akarat és egy * értelem által;

* Fii. 2, 2.3, 15. 16.

11. Mert megmondották nékem ti fe-

lletek Atyámfiai, a Khlóes háznépe

közzül valók, hogy versengések * vágy-

nak ti köztetek. * Jak. 3, le.

12. Ezt mondom pedig, hogy mindeni-

tek ezt mondja : Én Pálé * vagyok : Én
pedig t Apollósé : Én pedig Kéfásé

:

Én pedig Krisztusé

:

* rész 3, 3-9. f Csel. 18, 24-26.

13. Váljon részre osztatott-é a Krisz-

tus ? Váljon Pál feszíttetett- é meg ti

érettetek, vagy a Pál nevére * keresz-

telkedtetek-é ? * Máté 28, 19.

14. Hálákat adok az én Istenemnek,:

hogy én közzületek egyet sem keresztel-

tem, hanem * Krispust és f Gájust.
* Csel. 18, 8. t Róm. 16, 23.

15. Hogy valaki azt ne mondhatná,

hogy én az én nevemre kereszteltem.

16. Kereszteltem pedig Stéfanának

háznépét is, nem tudom ezenkívül, hogy

valakit kereszteltem volna.

17. Mert nem küldött azért engemet a

Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy
az Evangyéliomot hirdessem; de nem
szólásban való * bölcseséggel, hogy a

Krisztusnak kereszté hij ábavaló nelenne.
* rész;'2,13. 2 Pét. 1, 16.

18. Mert a keresztrl való tudomány,

jóllehet azoknak, a kik elvesznek * bo-

londság, nékünk f pedig, kik megtarta-

tunk, Istennek hatalma.
* Rdm. 1, 16. t 2 Kor. 4, 3.

19. Mert meg vagyon irva: Eltörlöm

a bölcseknek * bölcseségeket, és az ér-

telmeseknek értelmeket elvészem.
* Ésa. 29, 14.

20. Hol vagyon a bölcs ? hol vagyon

az írástudó ? hol vagyon e lálágnak

hölcs és mélységesdolgainaktuá2Íkoi6}2i, ?

Nemde nem bolondsággá * tette-é az

Isten e világnak bölcseségét ?*jó1) 17,20.

21. Mert minekutánna az Istennek

bölcs teremtéséhen^ nem esmérte volna

meg e világ az Istent, az bölcseségé-

bl tetszék az Istennek, hogy a bolond

prédikálás által tartsa meg a hívket.
* Róm. 1, 19-23.

22. Mert a Zsidók is * jelt kívánnak, a

Görögök pedig bölcseségét keresnek.
* Máté 12, 38.

23. Mi pedig prédikáljuk a * megfe-
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szittetett Krisztust, a Zsidóknak f bot-

ránkozást, a Görögöknek pedig bolond-

ságot. * rész 2, 2. f Luk. 2, 34.

24. De a hivatalosoknak mind Zsidók-

nak, mind Görögöknek, a Krisztust, az

Isten * hatalmát és az Istent bölcsesé-

gét. * E(5m. ], 16. t vers 30.

25. Mert az Istennek bolondsága böl-

csebb az emberek hölcseségeknél ; és az

Istennek eró'tlensége ersebb az embe-

rek ersségeknél.

26. Mert látjátok a ti hivataltokat,

Atyámfiai : hogy ti nem sokan vagytok

böicsek test szerint, nem sokan hatal-

masok, nem sokan nemesek.

27. Hanem a kik bolondoknak: állít-

tatnak e világon, azokat választotta Is-

ten, hogy a bölcseket megszégyenítse :

és a kik e világon ertleneknek álUt-

tatnak, azokat választotta Isten, hogy

az erseket megszégyenítse.

28. És a kik nemtelenek e világon,

és semminek állíttatnak, azokat válasz-

totta Isten, és azokat, a mellyek nincse-

nek, hogy a mellyek vágynak azokat

eltörölje.

29. Hogy ne dicsekedjék eltte egy

test is.

30. De az Istentl vagytok ti a Jézus

Krisztusban, ki lett nékünk Istentl böl-

cseség, * igazság, szentség és váltság.

*Jer. 23, 6.

31. Hogy a mint meg vagyon irva

:

A ki dicsekedik, az Úrban * dicsekedjék.

* Jer. 9, 23.24.

2. RÉSZ.

Az évaugyélioTíii tanitásuak mdja : bölcaesége az Evan-
gyéliom tudományának.

Én azért, mikor ti hozzátok mennék,

Atyámfiai, nem mentem hogy az Isten

bizonyságtételét nagy * ékesen szólással

és bölcseséggel hirdessem néktek.
* rész 1, 17. 2 Pét. 1, 16,

2. Mert nem végeztem volt magamban
egyebet valamit tudni ti köztetek, ha-
nem a Jézus Krisztust, * azt pedig, a ki

megfeszíttetett. * rész i, 23.

3. És én nagy ertlenséggel, félelem-

mel és rettegéssel voltam ti * köztetek.
* Csel. 18, 1-3.

4. És az én beszédem és prédikálásom

nem volt emberi bölcseségnek hitet be-

szédiben; hanem inkább a lelki ernek
megmutatásában.

5. Hogy a ti hitetek ne állana emberi

bölcseségbl, hanem isteni * erbl.
* 2 Kor. 4, 7.

6. Bölcseséget szólunk pedig a töké-

letesek között : nem e világnak bölcse-

ségét pedig, sem pedig nem e világi

Fejedelmek bölcseségeket, kik eltöröl-

tetnek.

7. Hanem szóljuk az Istennek * titkos

bölcseséget, amaz elrejtetett bölcseséget,

mellyet Isten elrendelt vala e világ eltt

a mi dicsségünkre. * Rom. le, 25. 26.

8. Mellyet e világi Fejedelmek közzül

egy is * nem tudott : mert ha tudták

volna, a dicsségnek Urát soha meg
nem feszitették volna. * csei. 3, n.

9. De prédikáljuk a mint meg vagyon

irva: A mellyeket a szép nem látott,

sem a fül nem hallott, az embernek is

gondolatjába nem mentek, mellyeket az

Isten készített az tet szeretknek.

10. Nékünk pedig az Isten megje-

lentette azokat az Lelke * által;

mert a Lélek mindeneket vizsgál
;
még

az Istennek mélységit is.

* Ján. 14, 26. 1 Ján. 2, 27.

11. Mert kicsoda tudhatja az emberek
közzül azt, a mi az emberben vagyon,

hanem csak az embernek a maga lelke,

a melly benne vagyon ? azonképen

azt is, a mi Istenben vagyon, senki

nem tudja, hanem az Isten Lelke.

12. Mi pedig nem e világnak lelkét

vettük, hanem a Lelket, melly az Isten-

tl m^'^/on; hogy megtudhassuk azo-

kat, a mellyeket nékünk ajándékozott

az Isten.

13. Mellyeket prédikálunk is, nem olly

beszédekkel, mellyekre az emberi böl-

cseség * tanit, hanem a mellyekre a

Szent Lélek tanit, a lelkieket a lelki-

ekhez szabván. * rész 1,17,

14. A lelkes ember pedig meg nem
foghatja azokat, a mellyek az Istennek

Leikéjé : mert néki * bolondságnak

tetszenek : meg nem tudhatja azokat,

mert a Léleknek ereje által Ítéltetnek

meg. * rész 1,23.

15. A lelki ember pedig mindeneket

megítél : de senkitl nem Ítéltetik

meg.

16. Mert kicsoda * tudja az Úrnak
akaratját? és kitaníthatná tet? Mi
pedig tudjuk a Krisztus f akaratját.

* Róm, if, 34. f Máté 28, 19. 20.
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3. RÉSZ.

Miért tanítson alázatosságban, és miném méltóságos
legyen az Egyházi szolgálat.

Én pedig, Atyámfiai, nem szólhattam

néktek mint lelkieknek, hanem szóltam

mint testieknek, azaz, mint gyermekek-

nek a Krisztusban.

2. Tejnek italával tápláltalak titeket,

és nem A;mmi/ eledellel : mert azt még
nem szenvedhetitek vala el : st még
most is nem szenvedhetitek :

3. Mert még testiek vagytok ; mert

mivelhogy ti köztetek vagyon * irigység

és versengés és visszavonások, nem tes-

tiek vagytok-é, és nem ember szerint

jártok-é? * rész 1, 10. 12.

4. Mert mikor egyitek ezt mondja : Én
Pálé * vagyok ; a mástok pedig : Én
Apollósévagyok, nem testiek vagytok-é?

* részi, 11.

5. Kicsoda azért Pál, és kicsodaApol-

lós, hanem szolgák, kik által hittetek,

és a mint kinek-kinek az r adta ?

6. Én * plántáltam, Apollós f öntözött;

de Isten adta annak elmenetelét.
* rész 4, 15. Csel. 18, 1. 4. 8. f Csel. 18, 24. 28.

7. Azért sem a ki plántál, valami

;

sem a ki öntöz ; hanem Isten, a ki

elmenetelt ád.

8. Az pedig a ki plántál, és az a ki

öntöz, egyek ; mindenik pedig az ju-

talmát * vészi az munkája szerint.

* Zsolt. 62, 13. Róm. 2, 6. Jel. 22, 12.

9. Mert Isten mellett * munkálódó
szóigák vagyunk; Isten majorsága, Is-

ten t épitése vagytok.
* 2 Kor. 2, 14. Eféz. 2, 20. f 1 Pét. 2, 5,

10. Az Istennek nékem adatott aján-

déka szerint, mint bölcs mester funda-

mentomot * vetettem : más épit pedig

arra. Meglássa pedig minden, mimódon
épit arra. * Róm. i, 5.

11. Mert más fundamentomot senki

nem vethet azonkívül, a melly egyszer

vettetett, * melly a Jézus Krisztus.
* Ésa. 28, 16. Eféz. 2, 20.

12. Hogyha valaki épit e fundamen-
tomra aranyat, ezüstöt, drágaköveket,

fát, szénát, pozdorját

;

13. Mindenek munkája nyilván lé-

szen ; mert a nap * megmutatja; mert

a tz által megjelentetik ; és mindennek
munkája minémü legyen, a tííz meg-
próbálja. * Ésa. 48, 10, 1 Pét. 1, 7.

14. Ha kinek munkája, a mellyet épí-

tett, megmarad, jutalmát vészi

;

15. A kinek munkája megég, kárt

vall ; maga pedig megtartatik, deugy
mint tz által.

16. Avagy nem tudjátok-é, hogy ti az

Istennek * temploma vagytok, és az Is-

ten Lelke lakozik ti bennetek ?

* rész 6, 19. Eféz. 2, 22.

17. Ha valaki az Isten templomát
megszeplsíti, elveszti azt az Isten :

mert az Istennek temploma * szent,

melly ti vagytok. * zsoit. 93, 5.

18. Senki magát meg ne csalja. Ha
valaki láttatik magának bölcsnek lenni

ti köztetek e világon, bolond legyen,

hogy * bölcs legyen. * Péid. 3, 7,

19. Mert e világ bölcsesége Isten eltt
bolondság ; mert meg vagyon irva

:

Megfogja * a bölcseket az bölcsesé-

gekben. ^
* jób 5, 13.

20. És ismét : Az Úr tudja, * hogy a

bölcseknek gondolatjaik hijábavalók.

* Zsolt. 94, 11.

21. Azért senki ne dicsekedjék *embe-
rekben : mert mindenek tiéitek. ^ vers 4.

22. Akár Pál, akár Apollós, akár Ké-
fás, akár e világ, akár az élet, akár a

halál, akár a jelenvalók, akár a követ-

kezendk, mindenek tiéitek.

23. Ti pedig a Krisztuséi vagytok;

a Krisztus pedig * Istené. * Jan. 3, le.

4. RÉSZ.

Az Evangyéliora igaz hirdetjének tiszte mi legyen, az
önmaga alázatos példájáben irja meg ; és Timdtheust

kommendálja.

ügy Ítéljen mi fellünk az ember, mint

a Krisztusnak * szolgái fell, és az Is-

ten titkainak t sáfárai fell.

* 2 Kor. 4, 5. t Máté 28, 19. 20.

2. Továbbá pedig a sáfárokban ez kí-

vántatik meg, hogy minden * hivnek

találtassék. * Luk. 12, 42. zsid. 3, 5.

3. Én pedig keveset gondolok azzal,

ha ti tletek, vagy emberi Ítélettl Ítél-

tetem ; st még én magam is nem Íté-

lem meg magamat

;

4. Mert semmiben nem vádol * engem
az én lelkem ; de az által nem igazulok

meg, hanem az ÍJr az, a ki engemet
megítél. *iján.3, 21.

5. Azért id eltt semmit * ne ítélje-

tek, mígnem elj az Úr, a ki a setét-

ségnek titkait f világra hozza; és a



PÁL I. LEV. A KORINTHUSBELIEKHEZ 4. 5.

sziveknek tanácsit megjelenti ; és akkor

lészen mindennek Istentl ff dicsérete.

* Máté 7, 1. i Préd. 12, 16. 2 Kor. 5, 10. ff 2 Kor. 10, 18.

6. Ezeket pedig Atyámfiai, néminém
példában szabtam én reám és Apollósra

ti érettetek, hogy a mi példánkban ta-

nuljátok meg, hogy annakfelette a mint

megíratott, nem jó * bölcselkedni : hogy

egyitek a másitok helyébe egymás ellen

ne fúvalkodjatok fel. * rész 3, is. Péid. 3, 7.

7. Mert kicsoda szakaszt ki téged má-

sokközzül? Micsodád vagyon pedig a

mit nem * vettél volna, és hogyha vet-

ted, mit kevélykedel mintha nem vetted

volna? * 1 Krón.29, 14.

8. Immár megteltetek, immár elgazda-

godtatok, nálunk nélkül országot vette-

tek : vajha pedig uralkodhatnátok, hogy

mi is veletek egybe uralkodhatnánk.

9. Mert ugy itélem, hogy az Isten min-

ket alábbvaló Apostolokat adott e világ

szeme eleibe, úgymint halálra* valókat

:

mert lettünk csudája e világnak, az An-

gyaloknak, és az embereknek.* Róm, 8, 36-

10. Mi bolondok vagyunk a Krisztus-

ért, ti pedig bölcsek vagytok a Krisz-

tusban ; mi* ertlenek, ti pedig ersek :

ti dicséretesek, mi gyalázatosok va^yw^í/c.

* rész 3, 18. 2 Kor, 13. 9.

11. Mind ez ideig mind éhezünk, mind

szomjúhozunk, mezítelenek vagyunk ; ar-

czúl * veretünk, és bizonytalan helye-

ken buj dósunk. * Csel. 23, 2. 2 Kor. 4, 8. 9.

12. És fáradozunk, tulajdon kezeinkkel

munkálkodván ;* ha szidalommal f illet-

tetünk, jót kívánunk : ha háborúságot

szenvedünk, békességgel trjük.
* 2 Thess. 3, 8. f Máté 5, 44.

13. Ha gyaláztatunk, imádkozunk: e

világnak seprei lettünk és mindeneknek

elvettetett állatjok mind ez ideig.

14. Nem azért irom ezeket hogy tite-

ket megszégyenítselek : hanem * titeket

intelek, mint szerelmes fiamat.

* 1 Thess. 2, 11.

15. Mert ha tízezer tanitó mesteritek

lennének is a Krisztusban: mindazáltal

nem sok Atyátok vagyon : mert * én

szültelek titeket az Evangyéliom által

a Jézus Krisztusban. *résí 3, e.

16. Kérlek azért titeket, hogy* legye-

tek én követim. * fu 3, 17.

1 7. Azért bocsátottam hozzátok Timó-
theust, ki nékem szerelmes * fiam, és

hív az Úrban, ki néktek eszetekbe jut-
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tatja minémek legyenek az én útaim

a Krisztusban, a mint mindenütt min-

den G-yül ékezetekben tanítok.

* 1 Tim. 1, 2. 2 Tim. 1, 2.

18. Továbbá mintha én soAa nem men-
nék ti hozzátok, úgy fuvalkodtak fel

némellyek.

19. De elmegyek rövid napon ti hoz-

zátok ha az Úr * akarándja, és megér-

tem, nem beszédeket azoknak, a kik

felfuvalkodtak, hanem az beszédeknek

erejét. * csei. is, 21.

20. Mert nem beszédben áll az Isten-

nek országa, hanem a Léleknek * erejé-

ben. * rész 2, 1. 4. 5.

21. Mit akartok ? Vesszvel * menjek

é hozzátok, vagy szeretettel és lelki alá-

zatossággal. * 2 Kor. 10, 2.6.9. 11.

5. RÉSZ.

A mostoha annyával fertelmeskedó't kirekeszteti a Gyü-
lekezetbl.

Bizonnyal hallattatik ti köztetek paráz-

naság, olly paráznaság pedig, melly még
a Pogányok között is nem neveztetik,

hogy valaki az * attya feleségét elve-

gye. * 3 Móz. 18, 8.

2. Ti pedig felfuvalkodtatok és nem
kesergettetek inkább : hogy ti közzle-

tek kivettetett volna, a ki e bnt csele-

kedte.

3. Bizonyára én úgymind távol * lévén,

testben, de lélekben jelen lévén, immár
mintha jelen volnék, megítéltem, hogy
az, a ki azt a képen cselekedte.

* 2 Kor. 10, 1. Kol. 2, 5.

4. Minekutánna ti és az én lelkem a

mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében

egybegyltök, a mi Urunk Jézus Krisz-

tusnak * hatalmával.* Mátí le, 19. ján. 20, 23.

5. Ez illyen ember adattassék a * Sá-

tánnak az 0 testének veszedelmére, hogy
a lélek megtartassék az Úr Jézusnak

ama napján. * 1 Tim. 1, 20.

6. Nem jó a ti dicsekedéstek : Avagy
nem tudjátok-é, hogy * egy kicsiny ko-

vász megposhasztja az egész tésztát.

* Gal. 5, 9.

7. Tisztítsátok ki azért a régi kovászt,

hogy legyetek új tészták, miképen hogy

kovász nélkül valók vagytok : Mert a

mi * Husvétibárányunk a Krisztus éret-

tünk megáldoztatott. * Ján. 1, 29. 1 Pét. 1, 19.

8. Azért Innepet * szenteljünk nem ré-

gi kovászban, sem nem gonoszságnak
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és álnokságnak kovászában, hanem a

tisztasságnak és igazságnak kovász nél-

kül való kenyereihen. *2 móz. 12,3. i5.

9. Megírtam néktek levelemben, hogy
a * paráznákkal ne társalkodnátok.

*Mátá 18, 17. 2 Thess. 3, U.

10. De nem mindenestol fogva e vi-

lágnak paráznáival, vagy fösvényivei

vagy ragadozóival vagy bálványimádói-
val : mert ollyan módon ki kellene e

világból mennetek.

11. Most pedig Írtam néktek, hogyne
társalkodjatok azzal^ * ha valaki holott

atyafiúnak neveztetik, parázna, vagy
fösvény, vagy bálványimádó, vagy szi-

dalmazó, vagy részeges, vagy ragadozó;

ez illyen ékkel mondom^ hogy ingyen se

egyetek. * Peia. i, 10-15. Máté is, 17.

12. Mert micsoda közöm vagyon ahoz,

hogy a * kivlvalókról is Ítéletet tegyek,

avagy nem azokról tésztek e ti ítéletet,

a kik bell vágynak az Isten házában.
* Márk 4, 11.

13. A kivlvalókról pedig az Isten

ítéletet tészen. Vessétek ki azért a* go-

nosz t embert közzletek.

*vers 1. f 5 Mdz. 22, 20—24.

6. RÉSZ.
A Pogányok székek eltt való perl désekért és a buja-

ságért feddzik.

Vagyon-é valaki ti köztetek olly vak-

mer, hogy ha törvénykezése vagyon

mással, a hamisak eltt törvénykezik,

és nem a szentek eltt ?

2. Avagy nem tudjátok-é, hogy a szen-

tek * megítélik e világot? Hogyha a

világ ti általatok megítéltetik, méltat-

lanok vagytok-é kisebb dologról való

ítéletekre ? * Luk. 22, 30.

3. Avagy nem tiidjátok-é, hogy az An-
gyalokat is megítéljük, nem hogy e vi-

lági életünk szükségére való dolgot

nem ítélnénk meg.

4. Azért ha törvénykezéstek vagyon

azok fell, mellyek e világi életnek szük-

ségére valók, kik a Gyülekezetben leg-

alábbvalók, azokat ültessétek a székbe.

5. Hogy magatokat megszégyeneljétek,

ezt azért írom. Nincsen-é ti köztetek egy

bölcs ember is, a ki ítéletet tehetne az

attyafiai között.

6. Hanem az atyafiú attyafiával tör-

vénykezik, még pedig a hitetlenek eltt.

7. Azért minden kétség nélkül nagy
gyarlóság ez ti bennetek, hogy egymás-

sal * törvénykeztek. Miért nem szenved-

tek inkább f bosszúságot? Miért nem
tritek inkább a kárt?

* Féld. 19, U. t Máté 5, 21. 39.

8. De inkább ti tesztek bosszút és

kárt, még * pedig a ti atyátokfiaínak.

* 1 Thess. 4, 6. 5, 15.

9. Avagy nem tudjátok-é, hogy a ha-

misak az Isten országának örökségét

nem bírják? Ne tévelyegjetek: * sem
a paráználkodók, sem a bálványimádók,

sem a házasságrontók, sem az éktelen

pnhák, sem a kik férjfiakkal tisztátalan

-

kodnak. * Gai. 5, 19. 21. Efez. 5, 5.

1 0. Sem a lopók, sem a fösvények, sem
a részegesek, sem a szidalmazók, sem a

ragadozók, az Isten országának öröksé-

gét nem bírják.

11. Hlyének * voltatok pedig némely-
lyek, de megmosattattatok, megszentel-

tettetek, megigazíttattatok az rJézus-
nak nevében, és a mi Istenünknek Lelke

által. *Eféz2, 1-3.

12. Mindenek * szabadok nékem, de

nem mindenek használnak : mindenek
szabadok nékem, de én semmi állatnak

hatalmába nem adatom. * rész 10, 23.

13. Az eledelek a hasnak rendeltettek

és a has az eledeleknek : az Isten pedig

mind ezt, mind amazokat * eltörli : a

test pedig nemf paráznaságnak rendel-

tetett, hanem az Urnák, és az Úr a test-

nek. * rész 15, 44. f 1 Thess. 4, 3.

14. Az Isten pedig az Urat is * feltá-

masztotta, minket is feltámaszt az ha-

talmassága által. * Róm. 6, 5. 8.

15. Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti

testeitek a Krisztusnak * tagjai ? Elsza-

kasszam-é azért a Krisztus tagjait, hogy

a paráznának tagjaivá tegyem ? Távol

legyen. * Eféz. 4, 12. 15. le.

16. Avagy nem tudjátok-é, hógy a ki

a paráznához ragaszkodik, egy test a

paráznával ? Mert ketten lésznek, úgy-

mond^ egy * testté. * 1 móz. 2, 24.

17. A ki pedig ragaszkodik az Úrhoz,

egy lélek vele.

18. Távoztassátok el a paráznaságot:

Minden bn, a mellyet az ember csele-

keszik a testen kívül vagyon: de a ki

paráználkodik, a maga teste ellen vét-

kezik.

19. Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti

testetek a bennetek lakozó Szent Lélek-

nek * temploma, mellyet vettetek az Is-
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tentol, és hogy nem f ti magatokéi

vagytok. * rész 3, le. t Rom. 14, 7. 8.

20. Mert áron * vétettetek : dicsöifcsé-

tek azért az Istent a ti testetekben és

lelketekben, mellyek az Istenéi.

* 1 Vét. 1, 18. 19.

7. RÉSZ.

A házasságról, szüzességrl, özvegységrl tanit.

Továbbá azokról, a mellyek felöl irta-

tok nékem az én értelmem ez: Jó * a

férjfiúnak asszonyt nem illetni.

* vers 26.

2. De a paráznaságnak eltávoztatásá-

ért minden férjfiúnak tulajdon felesége

legyen, és minden asszonynak tulajdon

férje legyen.

3. A férj a miném jó akarattal tar-

tozik az feleségének, azt megadja an-

nak, hasonlóképen a feleség is az fér-

jének.

4. A feleség nem bir az saját testé-

vel, hanem a férje
;
hasonlatosképen a

férj nem bir az Ö saját testével, hanem
az felesége.

5. Ne csaljátok meg egymást, hanem
ha egyenl' akaratból ideig, hogy fogla-

latosok lehessetek a * böjtölésben, és az

imádkozásban ismét egymáshoz térjetek,

hogy a Sátán meg ne kisértsen titeket,

mivelhogy magatokat meg nem tartóz-

tathatjátok. * Jóel 2, 16. 2 Mz. 19, 15.

6. Ezt pedig mondom engédelembÖl,

nem parancsolat szerint.

7. Mert akarnám ha úgy volna minden

ember mint én, de mindennek kiváltké-

pen való ajándéka vagyon Istentl, né-

mellynek igy, némellynek pedig amúgy.

8. Mondom pedig az özvegy férjfiak-

nak és az özvegy asszonyoknak, hogy

jó nékik, ha úgy maradhatnak mint én.

9. Hogyha magokat meg nem* tartóz-

tathatják, házasságban éljenek: mert

jobb házasságban élni, hogynem mint

égni. * 1 Tim. 5, 14.

10. Azoknak pedig, a kik házasságban

vágynak, hagyom nem én, hanem azr
hagyja; * hogy: Az asszony az o férjét

el ne hagyja. *Máté 5, 32. Mai. 2, 14.

11. Hogyha pedig elhagyja, maradjon

házasság nélkül, vagy az férjével bé-

kéljék meg : a férjfiú is * az feleségét

el ne bocsássa. * Márk 10, 11.

12. Egyebeknek pedig én mondom,
nem az Úr : Ha valamelly attyafiúnak
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hitetlen felesége vagyon, melly 0 vele

együtt akar lakni, azt el ne * bocsássa.
* vers 14. 16.

13. És a melly asszonynak hitetlen

férje vagyon, és az vele akar lakni, el ne

hagyja az asszony azt:

14. Mert a hitetlen férjfiú megszentel-

tetett az ö feleségében, és a hitetlen

asszony megszenteltetett az ö férjében

:

mert ha külömben volna, a ti gyerme-
keitek tisztátalanok volnának, de azok

szentek.

15. Ha pedig a hitetlen elmegyen, ám
menjen el ; nem vettetett rabság alá az

atyafiú, vagy a keresztyén asszony, ez

illyen dolgokban : de békességre hivott

minket az Isten.

16. Mert mit tudsz benne te asszony,

hogyha a te férjedet* megnyerheted-é

?

vagy te férjfiú mit tudsz benne, hogyha
a te feleségedet megnyerheted-é Isten-

nek : * 1 Pét. 3, 1. 2.

17. De a mint kinek-kinek osztogatja

Isten az ajándékát, és a mint kit-kit

hivott az r, úgy járjon : és minden
Gyülekezetekben e képen rendelem.

18. Köríílmetélkedésben hivatott-é

valaki? ne kívánja a körülmetélkedet-

lenséget: a körlmetélkedetlenségben
hivatott-é valaki ? köri ne metélkedjék.

19. A körülmetélkedés semmi:* a kö-

rlmetélkedetlenségis semmi, hanem az

Isten parancsolatinak raegtartatások kí-

vántatik. * Gal. 5, 6.

20. Minden ember, a melly hivatalba

hivattatott, abban maradjon.

21. Szolgai állapotban hivattattál-é ?

ne gondolj vele : de ha szabadossá le-

hetsz, inkább élj azzal.

22. Mert a ki az rban hivattatott

szolgai állapotban lévén^ az rnak* sza-

badosa: hasonlatosképen a ki szabados-

ságban lévén hivattatott, a Krisztusnak

szolgája. * Ján. 8, 36. Gal. 5, 10.

23. Nagy áron * vétettetek, ne legye-

tek embereknek szolgáik. * i Pét. i, i8. 19.

24. Minden * ember, a mibe hivatta-

tott. Atyámfiai, abban maradjon meg
Isten eltt. * * vers 17. 20.

25. A szíízek fell pedig nincs az

Úrtól parancsolatom; de a mit értek,

veletek közlöm, úgymint ki az Úrnak
irgalmasságából vettem ezt, hogy hiv

szolgáya. * legyek. *i Tim. 1,12.

26. Úgy Ítélem azért hogy jó ez, * a
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jelenvaló szükségnek okáért, tudniillik,

hog3^ jó az embernek úgy szzen ma-
radni. * vers 1. 1 Móz. 2, 18.

27. Feleséghez köttettél-é? ne* keres

elválást, Megszabadultál-é a te felesé-

gedtl; ne keres feleséget. *versio. n.

28. Hogyha feleséget vészesz is, nem
vétkezel : és ha a szz leányzó férjhez

ment, * nem vétkezett ; de ez illyenek-

nek háborúságok lészen a testben. Én
pedig néktek kedveznék. * vers 38.

29. Ezt pedig azért mondom, Atyám-
fiai: mert a mi id még hátra vagyon,

igen rövid, ann3ára, hogy a kiknek fe-

leségek vagyon is, úgy tartsák, mintha

nem volna.

30. És a kik sirnak mintha nem sír-

nának, a kik vigadnak, mintha nem vi-

gadnának; és a kik vésznek valamit,

mintha nem birnák azt.

31. És a kik e világgal élnek, mintha

nem élnének : mert elmúlik * e világ-

nak ábrázatja. * zsoit. 39, 7. jak. 1, 10. 4, u.

32. Akarnám hogy szorgalmatosság

nélkül volnátok. A ki házasság nélkül

vagyon, arra visel gondot, ami az ^ ré,
mimódon kedveskedhessék az Úrnak

;

* 1 Tim. 5, 5.

33. A ki pedig feleséget vett, e vilá-

giakra visel gondot, hogy kedveskedhes-

sék feleségének.

34. Külömböznek ezek; aférjbezment

asszony és a * szz leányzó. A ki férj-

hez nem ment, szorgalmatos az Úr dol-

gaiban, hogy tiszta legyen mind testé-

ben, mind lelkében ; a ki pedig férj-

hez ment, szorgalmatos e világiakban,

mimódon kedveskedhessék az férjének.

* vers 38.

35. Ezt pedig mondom a ti haszno-

tokra; nem hogy trt* vessek néktek,

hanem hogy ékesen és illendképen ra-

gaszkodhassatok az Úrhoz minden szor-

galmatosság nélkül. * vers 9.

36. Ha pedig valaki éktelen dolognak

állitja, ba az leánya idejének virágát

elmulatja, és ha úgy kell lenni ; a mit

akar azt cselekedje, nem vétkezik : men-
jen * férjhez. * * vers 9. 38.

37. A ki pedig magában elvégezte, és

a szükség nem kénszeriti, hanem az

tulajdon akaratjával bir, és ezt elvégezte

szivében, hogy megtartsa az leányát,

jól cselekeszi.

38. Azért a ki eladja házasságra leá-

nyát, jól * cselekeszik ; a ki pedig nem
adja házasságra, jobban f cselekeszik.

* vers 9. f vers 32. 34.

39. Az asszony megköteleztetett tör-

vénnyel, míg az férje * él, ha az férje

elaluszik, szabados hogy elmenjen a ki-

hez akarja, csak az f Urban.
* Rm. 7, 2. t 2 Kor. 6, 14. 16.

40. De boldogabb * lészen hogyha úgy
marad, az én értelmem szerint, hiszem

pedig hogy én bennem is az Istennek

Lelke vagyon. * vers 26. 28. 32.

8. RÉSZ.

A bálványoknak áldoztatott dolgokról.

A mi pedig azokra néz, a mellyek a

bálványoknak*áldoztatnak, tudjak mind-

nyájan, hogy a fell értelmnk vagyon;

de az értelem felfúvalkodtat, a szeretet

pedig épit. *Csel. 15,20.

2. Ha valaki láttatik magának valamit

tudni, az ollyan ember még * semmit
nem tud, úgy a mint kellene tudni.

* rész 3, 18. Gal. 6, 3.

3. Hanem a ki az Istent szereti, ez

illyen ember * Istentl megajándékoz-

tatott volt értelemmel. * Gai. 4, 9.

4. Az ollyan állatoknak azért megételek

fell, mellyek a bálványoknak áldoztat-

nak, tudjuk, hogy a bálvány * semmi e

világon, és hogy nincsen más Isten, ha-

nem csak t egy.

* Ésa. 41, 24. 29. Jer. 10, 15. f 5 Móz. 6, 4- Róm. 14, 14.

5. Mert noha vágynak oUyanok mind a

földön, mind az égben, kik Isteneknek

neveztetnek, (miképen hogy sok Istenek

és sok urak vágynak):

6. Mindazáltal nékünk egy * Istenünk

vagyon, amaz Atya, a kitl mindenek,

mi is abban vf^í/wnZj; és egy f Urunk, a

Jézus Krisztus, ki által mindenek vúc^?/-

nak, mi is általa. * 5 móz. 6, 4. t Jan. 13, 13.

7. De nem mindenekben vagyon ez a

tudomány ; mert némellyek mind e mai

napig abálványt valaminek állítván, mint

bálványoknak áldoztattat, úgy eszik azt,

és azoknak leikiesméretek * mivelhogy

ertlen, megfertéztetik.
* Róm. 14,14. 23.

8. Az eledel pedig minket Isten eltt

kedvesekké * nem tészen ; mert ha eszünk

is, nem lészüiik gazdagabbak: hanem
eszünk is, nem lészünk szegényebbek.

*R(5m.l4,]7.

9. De meglássátok, hogy valami módon
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a ti szabadságtok * botránkozásokra ne

leg3^en az erotleneknek.*Róm. u, is. oai. 5,13.

10. Mert ha valaki lát tégedet, ki érte-

lemmel megékesittettél, hogy a bálvá-

nyoknak templomokban leülsz, annak

leikiesmérete, a ki erötelen, avagy nem
bátorkodik-é arra, hogy megegye a bál-

ványoknak áldoztatott állatokat?

11. És a te értelmeddel a te erotelen

atyádfia, a kiért a Krisztus megholt,

elvesz* é? *Róm. h, 13. 15. 20.

12. És e képen mikor vétkeztek az

atyafiak ellen, és sebesititek az ö eröte-

len lelkekesméretit, a Krisztus * ellen

vétkeztek. *versii.

1 3. Annakokáért ha az eledel * megbot-

ránkoztatja az én atyámfiát, soha húst

nem eszem, hogy az én atyámfia meg f ne

botránkozzék. * Rom, h, 15. 20. 21. t vers 11.

9. RÉSZ.
AzEgyháziszolgának táplálásaravaló jutalmát meg kell adni.

Avagy nem Apostol vagyok-é? Nem
vagyok-é szabados? Nem láttam-é * a

mi Urunk Jézus Krisztust ? avagy nem
én t munkáim vagytok-é ti az Úrban?

* Csel. 9, 3. 5. 17. f rész 4, 15.

2. Ha egyebeknek nem vagyok Aposto-
lok ; de bizony néktek a vagyok ; mert
az én Apostolságomnak pecsété ''^ az Úr-
ban ti vagytok. * rész 4, is.

3. Az én feleletem ez azok ellen, kik

engemet czirkálnak

:

4. Avagy * nincsek-é arra hatalmunk,
hogy együnk, vagy igyunk. *Luk. 10, s.

5. Avagy * nincs-é h atalmunk arra, h ogy

a mi keresztyén feleségünket széllyel

hordozzuk : mint a több Apostolok is, és

az Úrnak attyafiai, és * Kéfás.* Mátés, u.

6. Avagy csak nékem és*Barnabásnak
nincsen-é szabadságunk, hogy ne mun-
kálódjunk ? * Csel. 13, 2.

7. Kicsoda vitézkedik valaha a maga
zsoldján ? Kicsoda plántál szlt, hogy
annak borában ne innék ? vagy kicsoda

legeltet nyájat, hogy a nyájnak tejébl
ne élne ?

8. Avagy csak emberi hasonlatosság

szerint mondom~é ezeket? avagy nem
ezeket mondja-é a törvény is.

9. Mert a Mózes törvényében meg va-

gyon Írva : Ne kösd fel * a nyomtató
ökörnek száját. Avagy az ökrökre vagyon
é az Istennek gondja ? * 5 mz. 25, 4.

10. Avagy nem mindenestl fogva mi
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érettünk mondja-é ezú Mert mi éret-

tünk Íratott ez meg, hogy : A ki szánt,

reménység*alatt kell annak szántani ; és

a ki csépel reménység alatt, az remény-

ségében részesnek kell lenni. * 2 Tim. 2, e.

11. Ha mi néktek lelkieket vetettünk,

nagy * dolog-é, ha mi a ti testi marhá-
ltokat aratjuk ? * Gai. e, e.

12. Ha egyebek köztetek az sza-

badságoknak hasznát veszik, miért nem
inkább * mi ? De mi nem f éltünk e

szabadsággal, hanem mindeneket elt-
rünk, hogy a Krisztus Evangyéliomának
folyását meg ne késlelnénk.

* vers 14. rész 4, 15. f Csel. 20, 33. 34,

13. Avagy nem tudjátok-é, hogy a kik

a szent dolgokban munkálódnak a szent

helybrélnek ; és a kik az oltár köri
forgolódnak, az oltárral együtt vészik

el részeket. * 4 móz. is, s. 5 mz. i8, 1.

14. E képen rendelte az Úr is azoknak,

kik az Evangyéliomot prédikálják, hogy
Evangyéliomból * éljenek.

* Máté 10, 10. Gal. 6, 6.

15. De én ezek * közzül eggyel sem
éltem. Ezeket is pedig nem azért irtam,

hogy velem e képen cselekedjenek: mert
jobb volna nékem inkább meghalnom,
hogynem mint valaki hijábavalóvá tenné

az én dicsekedésemet. * csei. i8, 3.

16. Mert ha prédikálom az Evangyéli-

omot, azzal nem dicsekedhetem ; mert a

szükség * kénszerit engem. Jaj pedig

nékem, ha az Evangyéliomot nem prédi-

kálom !
* Csel. 18, 9.

17. Mert ha akaratom szerint mivelem
ezt, jutalmam * vagyon ; ha akaratom
ellen mivelem is, sáfárságot bizott Isten

én reám. * 2 Tim. 4, 7. s.

18. Micsoda jutalmam vagyon tehát?

Ez, hogy mikor prédikálom az Evan-
gyéliomot, a Krisztusnak Evangyéliomát

ingyen * valóvá tégyem, hogy az én sza-

badságommal goneszúl ne f éljek az

Evangyéliomna/c prédikdltatásdhm.
* vers 11. 12. f Máté 10, 7. 8.

19. Mert én szabados lévén mindenek-
tl, magamat mindeneknek *szolgáj okká
tettem, hogy többeket nyerhetnék meg.

* 2 Kor. 11, 7.

20. És a Zsidók között úgy tartottam

magamat* mint Zsidó, hogy a Zsidókat

megn3wném ; azok között, kik a tör-

vény alatt vágynak, úyy viseltem maga-
mat, mintha a törvény alatt volnék, hogy
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a kik a törvény alatt vágynak, azokat

megnyerném. * csei. i6, s. 21, 26.

21. A törvény nélkül valók között,

mintha én is törvény nélkül való volnék,

(noha nem vagyok Isten eltt törvény

nélkül való, hanem a Krisztus * törvé-

nyének alávettettem,) hogy megnyerném
a törvény nélkül valókat.* R6m. 3, 26. Gai. 2,3.

22. Az eroteleneknek lettem 'it^?/ mint

erÖtelen, hogy az eroteleneket megnyer-
ném : mindeneknek minden lettem, hogy
mindenestl fogva valakiket megnyer-

nék. *rés'í 8, 13. Rm. 14, 20. 21.

23. Ezt pedig mivelem az Evangyéli-

omért, hogy az Evangyéliomban a hall-

gatókkal egybe^részem legyen.* Fiiip. 2, 16.

24. Avagy nem tudjátok-é, hogy a kik

a czélban futnak, jóllehet mindnyájan

futnak, de egy veszi el a jutalmat? Úgy
fussatok * azért^ hogy a jutalmat elve-

hessétek. * Gai. 5, 7.

25. A ki pedig a pályafutásban tusa-

kodik, mindenekben magatrtet. Azok
ugyan azért, hogy a veszend koronát

elvegyék; mi pedig azért, hogy a * rot-

hadatlant. * rész 4, 7. s. 1 Pót. 1, 4.

26. Én azézt * ügy futok, mint nem bi-

zonytalanra ; ügy harczolok, mint nem
hijába vágván a levegeget.. * 2 Tim. 4, s.

27. Hanem az én testemet * megsa-

nyargatom, és rabság alá adom : hogy

valamimódon, holott én prédikálok má-
soknak, gonosz élet ne legyek.

* Róm. 6, 12. 13. 18. 19.

10. RÉSZ.
Ismét szól a bálványoknak áldoztattakról.

Nem akarom pedig hogy ti ezt ne tud-

játok. Atyámfiai, hogy a mi Atyáink

mindnyájan ama * köd alatt voltak, és

mindnyájan a f tengeren általmentek.
* 2 M(5z. 13, 21. f 2 Móz. 14, 32.

2. És mindnyájan Mózesben megke-

resztelkedtek, a ködben és a tengerben.

3. És mindnyájan egy lelki * eledelt

ettek velünk. * 2 mz. le, 14. 15.

4. És mindnyájan egy lelki italt ittak:

mert ittak a lelki * ksziklából, melly

ket követi vala, a kszikla pedig a

Krisztus vala. * 2 móz. 17, e.

5. De sokat azok közzííl az Isten nem
kedvelt : mert a pusztában* levágattat-

tak. * 4 Móz. 14, 29. 35. 26, 65.

6. Ezek pedig mi példáink voltak, hogy

gonosz dolgokat ne kívánjunk, miképen

azok * kívántak. *4M<5z. 11,4.33.

7. Bálványimádók se legyetek, mint

közzlök némellyek, mint meg vagyon

Írva : Lele a nép enni és inni, és fel-

kele * játszani. *2Mdz.32,6.

8. Se pedig ne paráználkodjunk, mint
azok közzl némellyek* paráználkodtak:

és egy napon elestek huszonhárom eze-

rén. * 4 Móz. 25, 6—9.

9. Se a Krisztust ne kísértsük, mint

közzlök némellyek kisértették, és * a

kigyók miatt elveszének. * 4 móz. 21, 5. e.

10. Se pedig ne zügolódjatok. miképen
közzlök némellyek zügolódának^* és

elveszének a pusztító miatt.*4Móz.i4,2. s. 29.

11. Mind ezek pedig példában esnek

vala rajtok; megirattattak pedig a mi
intetésnkre, kikre ez utolsó idk ju-

tottak.

12. Azért a ki magának láttatik állani,

meglássa, hogy elne * essék,*Róm. 11, 20-22.

13. Nem egyéb, hanem csak emberi ki-

sértet esett rajtatok : de az Isten igaz,

ki nem hágy titeket feljebb * kisértetni

annál, a mint elszenvedhetitek, st a

kísértettel egyetemben a szabadulásra

ütat nyit, hogy azt elszenvedhessétek.
* Ésa. 27, 8.

14. Azért szerelmesim távoztassátok el

a * bálványimádást. * 2 móz. 20, 3. 1 ján. 5, 21.

15. Ügy szólok mint tudósoknak ; Ítél-

jétek meg ti a mit mondok.

16. A háláadásnak pohara, mellyet

megszentelünk, avagy nem a Krisztus

vérével való közösülésünk-é ? A kenyér,

mellyetmegszegünk, avagynem a Krisz-

tus testével való közösülésnk-é ?

17. Mert egy kenyér és egy test * va-

gyunk sokan; mert mindnyájan egy ke-

nyérbl eszünk. * Róm. 12, 4. 5.

18. Tekintsétek meg a test szerint való

Izráelt: A kik az áldozatokban *esznek,

avagy nincsen-é közök az oltárhoz?

*3Móz.7,15.

19. Mit mondok azért, hogy a bálvány

valami volna-é, vagy a bálványoknak

áldoztatott valami volna-é ?

20. St azt mondom^ hogy a mit a

Pogányok áldoznak, az ördögöknek* ál-

dozzák, nem az Istennek ; nem akarom

pedig hogy ti az ördögöknek közösei le-

gyetek. * 5 Mdz, 32, 17. Jel. 9, 20.

21. Nem ihatjátok az Úr poharát ; és

az ördögöknek *poharokat •, nem lehet-

tek az Úr asztalának, és az ördögök

asztaloknak részesei. * 2 Kor. e, 15.
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22. Avagy nem iügereljük-é haragra

az Urat? avagy ersbek vagyunk-é ö

nálánál ?

23. Mindenek szabadok * nékem : de

nem mindenek használnak ; mindenek

szabadok nékem : de nem mindenek

építenek. * rész e, 12.

24. Senki ne keresse a mi* övé, hanem
minden azt keresse a mi másé.

* Fii. 2, 4. 5. Róm. 15, 2.

25. Valamit a mészárszékben árulnak,

megegyétek, semmit nem tudakozván

felle a leikiesméretért.

26. Mert az Üré * a föld, és annak

minden gazdagsága. * 2 móz. 19, 5.

27. Ha valaki a hitetlenek közzül

titeket elhivánd, és el akartok menni,

valamit éltökbe hoznak, megegyétek,

semmit nem tudakozván /efó7tí a lelki-

esméretért.

28. Deha valaki néktek ezt mondja:

E bálványoknak áldoztatott, ne egyétek,

az emherért a ki azt mondotta és a lel-

kiesméretért ; mert az üré a föld, és

annak minden gazdagsága.

29. Nem a te lélkiesméretedért mon-
dom pedig ; hanem annak * lelkiesmére-

tiért : mert az én szabadságom miért

szidalmaztatik másnak lelkiesméretétl?
* Róm. 14, 15. 16.

30. És ha én ísíöm kegyelembóTeszem,

miért Ítéltetem azért hitetlennek, a mi-

ért én hálákat adok? * 1 Tim. 4,4.

31. Azért akár esztek, * akár isztok,

akár mit cselekesztek, mindeneket az

Isten dicsségéremiveljetek. *koi. 3, 17.

32. Meg ne botránkoztassátok * vagy

a Zsidókat, vagy a Görögöket, vagy az

Istennek Gyülekezetét. * 2 Kor. e, 3.

33. Miképen én is mindenekben min-
deneknek * kedveskedem, nem keresvén

amagam hasznát, hanem sokaknak hasz-

nokat^ hogy megtartassanak. * Rdm, 15, 2.

11. RÉSZ.
Az isteni szolgálatban való illend dolgokról, és abban
kinek-kinek tisztességes magaviseléséröl, az Úr Vacsorá-
jának becsületes és illendképen való ki szolgáltatásáról.

Legyetek én * követim, mint én is kö-

vetje vagyok a Krisztusnak.
* Filip. 3, 17. 2 Kor. 6, 3-10.

2. Dicsérlek pedig titeket, Atyámfiai,

hogy én rólam mindenestl megemlé-
keztek, és a * minémü rendeléseket

szabtam köztetek, azokat megtartjátok.
* vers 23. rész 15, 1-3.
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3. Akarom pedig hogy ezt tudjátok,

hogy a Krisztus minden férj fiúnak feje:

az asszonynak pedig feje a * férjfiu,

a Krisztusnak pedig feje f az Isten.

* 1 Móz. 3, 16. t Ján. 14, 28.

4. Minden férjfiu a ki imádkozik, vagy

írást magyaráz béfedett fvel, megru-

titja az fejét

;

5. Minden asszony pedig a ki imádko-

zik vagy írást magyaráz mezítelen

len fvel, az fejét megrutitja : mert

az szinte annyit tészen mintha megbe-
retváltatott volna az feje.

6. Mert az asszony, ha bé nem fedi

az fejét, nyirettessék el az haja

is; hogyha pedig éktelen az asszony

fejének megnyirettetni vagy megberet-

váltatni, fedezze bé az fejét.

7. Mert a férjfiunak nem kell béfedni

az fejét, mivelhogy Istennek * képe

és dicssége; de az asszony a férjfiu

dicssége. * i móz. i, 26. 27.

8. Mert nem a férjfiu vagyon az asz-

szonyból, hanem az * asszony a férj-

fiuból. * 1 Mdz. 2, 18. 21.

9. Mert nem is a férjfiu teremtetett

az asszonyért, hanem az asszony * a

férjfiuért. * 1 móz. 2. is.

10. Azért kell az asszonynak fején

lenni férjfiu hatalmának hizonyságá-

nak az Angyalokért.

11. Mindazáltal sem a férjfiu nem le-

het az asszony nélkül, sem az asz-

szony a férjfiu nélkül az Úrnak rende-

lése * szerint : * 1 móz. 2, 24.

12. Mert miképen hogy az asszony a

férjfiuból vagyon : azonképen a férjfiu

is az asszony által : mind a ketten pedig

Istentl vágynak.

13. Magatokban Ítéljétek meg, hogyha
illend dolog-é az asszonynak mezíte-

len fvel imádni az Istent?

14. Avagy a természet is nem tanit-é

meg erre titeket, hogy a férjfiunak ék-

telen dolog nagy hajat viselni?

15. Az asszonynak az ellen viszontag

ékességére vagyon a nagy haj : mert
néki feje fedezésére adatott a nagy haj.

16. Hogyha valakinek tetszik ezek ellen

versengeni, * nékünk ollyan szokásunk

nincsen, sem az Isten Gyülekezeteinek.
*1 Tim. 6, 4.

17. Ezt pedig tudtotokra adom, hogy
nem dicsérlek éhben titeket, hogy nem
haszonnal, hanem kárral gyltek egybe.
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18. Mert elször, mikor egybegyltök

a Gyülekezetbe, hallom hogy visszavo-

nások vágynak köztetek, valami részre

pedig hiszem is.

19. Mert szükség lenni * hasonl ásók-

nak is köztetek, hogy a kik állhatatosok,

azok megesmértessenek ti köztetek.
* Máté 18, 7. Csel. 20, 30.

20. Azért mikor egybegyltök azon

helyre, ez nem Ür Vacsorájának étele;

21. Mert kiki mind az saját vacsorá-

ját eszi meg elbb, és az étel közben

némelly éhezik, némelly pedig részeg.

22. És nincsenek-é házaitok az életre

és italra? Avagy az Istennek Anyaszent-

egyházát megutálj átok- é, és azokat szé-

gyenititek-é, a kiknek nincsen mit en-

niekf Mit mondjak néktek ? Dicsérjelek

é titeket e dologban? Nem dicsérlek.

23. Mert én az Úrtól vettem, mellyet

néktek éltökbe is adtam : hogy az r
Jézus, * azon éjszakán, mellyen elárul-

taték, vette a kenyeret.
* Máté 26, 26—28. rész 15, 3. Luk. 12, 19.

24. És hálákat adván megszegte, és

ezt mondotta : Vegyétek, egyétek ; ez az

én testem, melly ti érettetek megtöre-

tik : ezt cselekedjétek az én emlékeze-

temre.

25. Hasonlatosképen a pohárt is vette,

minekutánna vacsorált volna, ezt mond-
ván : E pohár amaz Új testamentom

az én vérem által : Ezt cselekedjétek

valamennyiszer isszátok, az én emléke-

zetemre.

26. Mert valamennyiszer ejénditek e

kenyeret, és ijándjátok e pohárt az Úr-

nak halálát hirdessétek, a mig * eljö-

Vénd. * Ján. 14, 3.

27. Azért valaki ejéndi a kenyeret, és

ijándja az Úrnak poharát méltatlanul,

vétkezik az Úr teste és vére ellen.

28. Próbálja meg * azért minden em-
ber magát, és ugy egyék abból a ke-

nyérbl, és ugy igyék abból a pohárból.

* 2 Kor. 13, 5. Gal. 6, 4.

29. Mert a ki eszik és iszik méltatla-

nul, Ítéletet eszik és iszik magának,

hogy meg nem becsüli az Úruak testét.

30. Ezért is vágynak ti köztetek sok

ertlenek és betegek, és elaludtak sokan.

31. Mert ha mi * magunk Ítélnénk

meg magunkat, nem büntettetnénk Is-

tentl: *Zsolt. 32, 5-

32. De mikor büntettetünk, * az Úrtól

taníttatunk, hogy e világgal el ne kár-

hoztassunk. * Zsid. 12, 5. 10.

33. Azért Atyámfiai, mikor egybegyl-
tök az életre, egymást megvárjátok.

34. Hogyha valaki éhezik, otthon egyék
hogy Ítéletre ne gyljetek egybe. A több

dolgokat pedig elrendelem, mikor kz-
zétek megyek.

12. RÉSZ.

Külömb-külömbféle lelki ajándékok, és azoknak hasznok.

Továbbá ami néz a lelki ajdndékokia,,

Atyámfiai, nem akarom, hogy azok fe-

ll is tudatlanok legyetek.

2. Tudjátok hogy ^'Pogányok*voltatok,

és a néma bálványokhoz ragadtatok va-

la a mint vitettek vala. * Eféz. 2, 11. 12.

3. Azért tudtotokra adom néktek, hogy

senki, aki Istennek Lelke által szól, a

Jézust nem átkozza : és senki nem mond-
hatja a Jézust * Úrnak, hanem csak a

Szent t Lélek által. *fíi. 2,10.11. t2Kor.3,5.

4. Az ajándékokban pedig * klömbség
vagyon, de ugyanazon Lélek. * Km. 12, 6.

5. Az egyházi szolgálatokban is kü-

lömbségek vágynak, de ugyanazon r.
6. És külömbségek vágynak az isteni

erknek ajdndékibm is, de ugyanazon

egy Isten, ki mind azokat * mindenek-

ben cselekeszi. * Eféz. 1, 23.

7. Mindennek pedig adatik a Léleknek

nyilvánvaló ajándéka^ haszonra.

8. Mert némellynek az Isten Lelkétl

adattatik bölcseségnek beszéde; né-

mellynek pedig tudománynak beszéde,

ugyanazon Lélektl.

9. Némellynek pedig hit, ugyanazon

Lélek által : némellynek pedig * gyógyí-

tásnak ajándékai, ugyanazon Lélek által.

* Márk 16, 18. Jak. 5, 15,

10. Némellynek pedig isteni erknek
cselekedésére való ajándékok ; némelly-

nek pedig * jövendmondás
;
némellynek

pedig a Lelkeknek f megválasztatások

ajándéka ;
némellynek pedig külömböz

nyelvek ff nemeinek tudása, némellynek

pedig nyelvek magyarázások.*csei. 21,10.11.

f Csel, 8. 20. +t Csel. 2, 1—4. 10, 45. 46.

11. De mind ezeket cselekeszi ugyana-

zon egy * Lélek^ osztogatván azokatki-

váltképen mindeneknek a mint akarja.

* Róm. 12, 3. 1 Kor. 7, 7.

12. Mert miképen a test egy, és annak

sok tagjai vágynak: az egy testnek min-

den tagjai pedig noha sokak, mindazál-
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tal azok egy test :
* ezeiiképen vagyon

a Krisztus is. * ^<^^- 12,4. 5.

13. Mert egy Lélek által mi mindnyájan

egy testté keresztelkedtünk, akár Zsi-

dók, * akár Görögök, akár szolgák, akár

szabadosok, és mindnyájan egy ital

által lettünk egy lélekké.

* Eféz. 2, 14. 15. Gal. 3, 27.28.

14. Mert a test nem egy tag, hanem
sok tagok. «

15. Ha ezt mondja a láb: Mivelhogy

én nem vagyok kéz, azért nem vagyok

a testbl való
;
avagy nem a testbl

való-é azért?

16. És ha ezt mondja a fül : Mivel-

hogy nem vagyok én szem, nem vagyok

a testbl való
;

avagy nem a testbl

való-é azért?

17. Ha az egész test szem, hol a hal-

lás ? ha egészen hallás, hol az illatozás?

18. De az Isten a tagokat * helyhez-

tette egyenként külön-külön a tesben,

a mint akarta. * zsoit. 139, 13-15.

19. Hogyha mindazok egy tag volná-

nak : hol volna a test ?

20. De jóllehet a tagok sokak, mind-

azáltal egy test.

21. Nem mondhatja pedig a szem a

kéznek : nem szkölködöm náladnélkül

:

vagy a f a lábaknak: nem kelletek ti

nékem.

22. St sokkal inkább a mellyek a

testnek legertel énebb tagjainak láttat-

nak, azok igen szükségesek.

23. És a testnek a mellj tagjait állit-

juk lenni tiszteletleneknek, azoknak na-

gyobb tisztességet teszünk ; és a mellyek

mi bennünk éktelenek, azoknak nagyobb
ékességek vagyon.

24. Mert a mellyek mi bennünk ékes-

ségesek, azoknak nem szükség b^z ékes-

ség: de az Isten igy mértékelte a testet

mind egyetembe, hogy a melly tisztes-

ség nélkül való volna, annak nagyobb
tisztességet adna.

25. Hogy ne legyen hasonlás a testben,

hanem a tagok egyenlképen egymásért

szorgalmatosok lévén, a testet táplálják.

26. És ha egy tag szenved, minden
tagok egyetembe bánkódnak : ha egy

tag tisztességgel illettetik, egyetembe

örülnek minden tagok.

27. Ti pedig a Krisztus teste * vagy-

tok és tagjai rész szerint.

* Kóm. 12, 5. Eféz. 1. 23.
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28. Némellyeket * pedig rendelt Isten

az Anyaszente-gyházban, elször Aposto-

lokat, azután Prófétákat, harmadszor

Doktorokat: Azután rendelt hatalmas-

ságokat, azután gyógyításnak ajándékit,

szegényeknek segéllit, községnek igaz-

gatóit, nyelveknek külömböz nemeit.
* Eféz. 4, 11. 12.

29. Avagy mindnyájan Apostolok-é

azok? vagy mindnyájan Próféíák-é?

Avagy mindnyájan Doktorok-é? vagy

mindnyájan hatalmasságok-é?

30. Vagyon-é mindeniknek gyógyításra

való ajándéka ? váljon mindnyájan szól-

nak-é külömböz nyelveken ? váljon

mindnyájan magyaráznak-é írást?

31. De az ollyan ajándékokra igyekez-

zetek^ a mellyek * hasznosbak. Es még
drágalátosb utat mutatok néktek.

* rész 14, 1. 3. 4.

13. RÉSZ.

Az Atyafiúi szeretetnek dicséretes volta.

Ha embereknek vagy Angyaloknak nyel-

veken szólnék is, a szeretet pedig nin-

csen én bennem, ollyá lettem mint a

zeng érez, és a peng czimbalom.

2. Es ha jövendt tudnék is mondani,

és minden titkokat és minden bölcsesé-

get tudnék is ; és ha egész hitem volna

is, úgyannyira, hogy e hegyeket elvin-

ném helyekrl, ha szeretet nincsen én

bennem, semmi vagyok.

3. Es ha minden marhámat a szegé-

nyek tápláltatásokra költeném is, és ha

testemet a tzre adnám is, ha szeretet

nincsen bennem, semmit az nem hasz-

nál nékem.

4. A szeretet * hosszútr, kegyes a

szeretet, nem irigykedik a szeretet, nem
cselekeszik álnokul, nem fuvalkodik fel.

* Féld. 10» 12. 1 Pót. 4, 8.

5. Nem cselekeszik éktelenül, nem*ke-
resi csak az maga basznát, nem ger-

jed hamar haragra, nem gondol gonoszt.
* Fii. 2, 4. 3 .

6. Nem örül a hamisságnak, örül pe-

dig az igazságnak.

7. Mindeneket * elfedez, mindeneket

hiszen, mindeneket réményl, mindene-

ket eltr. * 1 Pét. 4, 8.

8. A szeretet soha el nem fogy: de

a jövendmondások is eltöröltetnek, a

külömböz nyelvek is megsznnek, a

tanuláshói való esméret is eltöröltetik.
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9. Mert rész szerint vagyon bennünk
az esméret, rész szerint *a prófétálás

:

10. De minekiitánna eljövénd a töké-

letes teljesség, * akkor eltöröltetik a mi
rész szerint vagyon. * i Jan. 3, 2.

11. Mikor gyermek volnék, ugy szól-

tam mint gyermek, ugy gondolkodtam
mint gyermek, ugy értettem mint gyer-

mek, minekutánna pedig férj fiúvá let-

tem, elhagytam a gyermekhez illend

dolgokat.

12. Mert most látunk tükör * által és

homályos beszéd által, de akkor szem-
tl szembe: most rész szerint vagyon
bennem az esméret, akkor pedig lészen

az esméret ugy^ a mint tanittotam.
* 2 Kor. 5, 7. 1 Ján. 3, 2.

13. Azért most megmarad a hit, a

reménység, a szeretet, ez három : ezek

között pedig legnagyobb a szeretet.

U. RÉSZ.

A lelki ajándékoknak rendekrl, és azokkal való élésnek
módjáról.

Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a

lelki ajándékokdii : de mindennél inkább

hogy írást tudjatok magyarázni.

2. Mert a ki nyelveken szól, nem em-
bereknek szól, hanem Istennek : mert

senki nem érti, noha Szent Lélek által

titkos dolgokat szól.

3. A ki pedig írást magyaráz, az em-
bereknek szól épülésre, intésre és vi-

gasztalásra.

4. A ki idegen nyelven szól, magát
épiti, a ki pedig írást magyaráz, az a

Gyülekezetet épiti.

5. Jóllehet pedig akarnám * ha mind-

nyájan tudnátok külömhöz nyelveken

szólni, de inkább, hogy írást tudnátok

magyarázni : mert nagyobb az írás-

magyarázó, t hogynem a ki nyelveken

szól, hanemha megmagyarázza, hogy a

Gyülekezet épüljön.

* 4 Móz. 11/29. t vers 2.

6. Ha pedig Atyámfiai, én ti hozzátok

mennék és nyelveken szólnék, mit hasz-

nálnék néktek, hanemha szólnék néktek

vagy jelenés által, vagy tudomány által,

vagy prófétzia által, vagy tanitás által.

7. Az oktalan állatok is, a mellyek zen-

genek, mint a sip vagy heged, ha szép

választást nem tésznek a zöngésben,

mimódon érthetjük meg a mit énekel-

nek vagy a sippal, vagy a hegedvel ?

8. Mert ha a trombita bizonytalan zen-

gést tészen, kicsoda készül a harczra?

9. Azonképen ti is, ha a ti nyelvetek

által bizonyos jegyz szót nem szóltok,

mimódon érthetik meg a mit szóltok ?

csak hijába lészen szólástok.

10. Mint példa reá : Ennyi sokféle szó-

lás vagyon e világon, és egy is nincsen

értelem nélkül,

11. Hogyha azért nem tudándom aszó-

nak jegyzését, az eltt, a ki nékem szól,

idegen nyelven való lészek ; és a ki én

velem szól, nékem is idegen nyelven

szóló lészen.

12. Azonképen ti is, mivelhogy a lelki

ajándékokat kívánjátok, az Anyaszent-

egyháznak épületére igyekezzetek, hogy
azokban nevekedjetek.

13. Annakokáért a ki nyelveken szól,

kérje Istent hogy mégis magyarázhassa.

14. Mert ha nyelven könyörgök

a Gyülekezetben, az Isten Lelke által

való indulatom könyörög, de az én

könyörgésemnek értelme haszontalan a

Gyülekezetnek.

15. Micsoda tehát ? ha imádkozom a

Lélek indításából, értelemmel is imád-

kozzam ; ha éneklek a * Lélek által, ér-

telemmel is énekeljek. * Efez. 5, 19.

16. Mert ha Szent Lélek által hálákat

adsz Istennek a Gyülekezetben, a tudat-

lan ember mimódon mond a te hálá-

adásodra Áment ? mert nem tudja mit

mondasz.

17. Mert te jóllehet jó móddal adsz

hálákat, de más nem épül abból.

18. Hálákat adok az én Istenemnek,

hogy mindnyájatoknál inkább tudok én

idegen nyelveken szólni

;

19. De a Gyülekezetben inkább aka-

rok öt szót szólni értelenimel, hogy

egyebeket is tanítsak, hogynem mint

tízezer szót szólni idegen nyelvvel.

20. Atyámfiai, ne legyetek * gyermekek

értelemmel ;hanem f gonoszsággal gyer-

mekek, értelemmel pedig öregek legye-

tek. * Eféz. 4, 14. t Róm. 16, 19. Máté 18, 3.

21. A törvényben meg vagyon Írva :

Annakokáért idegen * nyelvvel és idegen

ajakakkal szólok e népnek, és ugy is

nem^ hallgatnak engemet, ezt mondja

az Úr. * Ésa. 28, 11. 12.

22. Az idegen nyelvek azért, jelensé-

gek nem a hívknek, hanem a hitetle-

neknek : az írásmagyarázás pedig je-
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lek nem a bitetleneknek, hanem a hí-

vknek.
23. Azért ha egész Gyülekezet egybe-

gyl, és mindnyájan idegen nyelveken

szólnak, ha bémennek a tudatlanok vagy

a hitetlenek, avagy nem azt mondják-é,

hogy bolondságot cselekesztek ?

24. De ha mindnyájan írást magyaráz-

nak, ha bémegyen valamelly hitetlen

vagy tudatlan, mindenektl megfedde-

tik, megítéltetik mindenektl.

25. És ollyan módon az szivének tit-

kai megjelennek annak, és leborúlván

arczal, az Istent imádja és hirdeti min-

denütt, hogy bizonnyal az Isten lakik ti

köztetek.

26. Micsoda azért, atyámfiai? Valami-

kor egybegyltök, némellynek közzíüetek

dicséretrevaló é\iQ)LQ vagyon, tudománya

vagyon, n^oivekkel való szólásnak aján-

déka vagyon, isteni jelentése vagyon,

joaagyarázásm való ajándéka vagyon.

Mindenek épülésre legyenek.

27. Ha ^c?6^eM nyelven akar valaki szól-

ni, kett, vagy legfeljebb három szóljon

egymásután; egy pedig megmagyarázza.

28. Hogyha nincsen magyarázó, hall-

gasson a Gyülekezetben : magának
szóljon pedig és az Istennek.

29. Az Irásmagyarázók közztil is ket-

ten vagy hárman szóljanak, a többi meg-
ítéljék.

30. Hogyha az Istentl valami másnak
jelentetik meg a mellette ülnek, az el-

s hallgasson.

31. Mert egyenként mindnyájan ma-
gyarázhatjátok az írást, hogy mindenek
tanuljanak, és vigasztalást végyenek.

32. És a magyarázóknak értelmeik, a

magyarázóknak Ítéletek alá vettettek.

33. Mert az Isten nem szeretje a visz-

szavonásnak, hanem a békességnek^

miképen a szenteknek minden Gyüleke-
zeteikben.

34. A ti asszonyi népeitek a Gyüle-

kezetekben hallgassanak ;
* mert nem

engedtetett nékik az hogy szóljanak, ha-

nem hogy engedelmesek legyenek, mint
a t törvény is mondja.

* 1 Tim. 2, 12. t 1 Mz. 3, 16.

35. Hogyha valamit meg akarnak ta-

nulni, otthon kérdjék meg az férjeket

:

mert éktelen dolog asszonynak szólni a

Gyülekezetben.

36. Avagy ti tletek származott-é az
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Isten beszéde ? avagy csak ti hozzátok

jutott-é ?

37. Ha valaki láttatik Prófétának lenni,

vagy lelki dolgokban tudósnak, végye

eszébe, hogy a mellyeket néktek írok,

azok az Urnák parancsolatai.

38. A ki pedig tudatlan, ám legyen

tudatlan.

39. Azért Atyámfiai, erre igyekezzetek,

hogy írást * tudjatok magyarázni ; és a

nyelveken való szólást is meg ne tiltsá-

tok. * vers 1. 3. 12.

40. Mindenek pedig ékesen és jó rend-

del legyenek ti köztetek.

15. RÉSZ.

A feltámadásnak bizonyos voltát állatja, és okát s módját
is megmondja.

Imé eszetekbe juttatom néktek. Atyám-
fiai, az Evangyéliomot, * mellyé t hir-

dettem néktek, mellyet bé is vettetek,

mellyben állótok is : * rész 2, 2

2. Melly által, ha megtartjátok a mi-

ném beszéddel néktek hirdettem, * id-

vezültök is, hanem ha híjába hittetek.

* R<5m. 1, 16.

3. Mert erre tanítottalak fképen tite-

ket, mellyet én is * tanultam vala, hogy
a Krisztus megholt a f mi bneinkért,

az ff írások szerint.

* Rdm. 4, 25. f Gal. 1, 11. 12. ff Ésa. 53, 9. Dán. 9, 26.

4. És eltemettetett és feltámadott har-

madnapon az * írások szerint.

* Máté 12, 40. Zsolt. 16, 10.

5. És megjelent * Kéfásnak, azután a

tízenkét f tanítványoknak.
* Luk. 24, 34. t Ján. 20, 19.

6. Azután megjelent többnek ötszáz

Atyafiaknál egyszersmind, kik közzl so-

knn élnek e mai napig, némellyek pe-

dig elaludtak.

7. Azután megjelent Jakabnak : azután

mind az Apostoloknak.

8. Legutolszor pedig mindenek között

nékem * is mintegy idtélennek megje-

lent. * Csel. 9, 3-6. 15, 17

9. Mert én az Apostolok között legkis-

sebb vagyok: ki nem vagyok méltó arra,

hogy Apostolnak neveztessem, azért,

mert háborgattam ^ az Isten Anyaszen-

egyházát. * i Tim. i, 13.

10. De * Isten kegyelme által vagyok
a t mi vagyok, és az kegyelme én

hozzám nem volt hijábavaló, hanem töb-

bet munkálódtam hogy nem mint mind-

0
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nyájaa azok : de nem én, hanem az Is-

ten kegyelme, ft a melly én velem

vagyon. *Róm. 15,18. 19.t2Kor. 2,14.tt 2Kor. 11,5.

11. Mind én azért, mind azok igy pré-

dikálunk, és igy hittetek.

12. Ha azért úgy prédikáljuk, hogy a

Krisztus feltámadott a halálból, mimó-
don mondják némellyek ti köztetek, hogy

nincsen a hallottaknak feltámadások ?

13. Mert ha hallottaknak feltámadások

nincsen ; a Krisztus is nem támadott fel.

14. Hogyha a Krisztus fel nem táma-

dott, hijábavaló kétség nélkül a * mi
prédikálásunk, hijábavaló a ti hitetek is.

* Rom. 4, 25.

15. Annakfelette az Istennek hamis ta-

núinak is találtatunk, mivelhogy az Is-

ten fell illyen bizonyságot * tettünk,

hogy ö feltámasztotta a Krisztust; kit

fel nem támasztott, ha a halottak fel

nem támasztatnak. * csei. 2, 24. 32. 3, 15.

16. Mert ha a halottak fel nem * tá-

masztatnak, a Krisztus is nem támasz-

tatott fel. * Ró.ü. 8, 11.

17. Ha pedig a Krisztus fel nem tá-

masztatott, * hijábavaló a ti hitetek,

még a ti bneitekben vagytok. * vers 14.

18. A kik a Krisztusban elaludtak,

azok * is tehát elvesztek. * Dán. 12, 2.

19. Ha csak e világon hiszünk a Krisz-

tusban, minden embereknél nyavalyás-

bak vagyunk.

20. De a Krisztus feltámadott * a ha-

lálból: és azoknak, a kik elaludtak,

lett elsö t zsengéjek.
* Máté 28, 1—6. t Kol. 1, 18. Jel. 1, 5.

21. Mert mivelhogy ember * által va-

gyon a halál, a halottaknak feltámadások

is ember által vagyon;
* 1 Mz. 2, 17. Róm. 5, 12.

22. Mert miképen Ádámban mindnyá-

jan meghalnak, azonképen a Krisztus-

ban*mindnyájan megeleveníttetnek.
* Rdm. 5, 21.

23. Minden ember pedig az * rendé

szerint: ElsÖ zsenge a Krisztus^ azután

a kik a Krisztuséi az ö eljövetelekor

támadnak fel. * i Thess. 4, 15-17.

24. Azután vég Uszen., mikor kezéhez

adja a Krisztus az országot az Istennek

és az Atyának, mikor eltörlénd minden

birodalmat, minden hatalmat és eröt.

25. Mert kell néki* uralkodni, mignem
minden ellenségit az 5' lábai alá veti

Isten. * Zsolt. 110, 1.

26. \]io\^'LOY jpedig ami ellenségwn/c^ a

halál eltöröltetik.

27. Mert mindeneket vetett Isten az

lábai * alá. Mikor pedig azt mondja az

Irás^ hogy mindenek az birodalmába

vettettek, nyilvánvaló dolog, hogy azon

kivül mondja^ a ki néki mindeneket bi-

rodalmába adott.

* Zsolt 8, 7. Máté 28, 18. Zsid. 2, 18.

28. Minekutánna pedig mindenek az ö

birodalmába vettetnek, akkor maga a

Fiú is annak * alá vettetik, a ki néki

mindeneket birodalmába adott, hogy az

Isten mindenekben minden legyen.

* vertí27.

29. Mit tésznek tehát azok, a kik meg-
keresztelkednek úgymit holtak, ha a

halottak fel nem támasztatnak? miértke-

resztelkednek meg tehát,úgymintholtak?

30. Mi * is minden szempillantásban

miért szenvedünk nyomorúságot ?

* Róm. 8, 36.

31. Mindennap * meghalok, ami di-

csekedésünkre esküszöm, melly vagyon
nékem a Jézus Krisztusban, a mi Urunk-
ban. * 2 Kor. 1, 8"10. 4, 10. 11.

32. Ha csak emberi mód szerint har-

czoltam meg a fene bestiákkal Efézus-

ban, micsoda hasznom vagyon abban, ha

a halottak fel nem támadnak? Együnk
és* igyunk: mert holnap meghalunk.

* Ésa. 22, 13.

33. Ne tévelyegjetek. A jó erkölcsöt

megfertéztetik * a gonosz társaságok.
* Péld. 13, 20.

34. Serkenjetek fel * az igazságra, és

ne vétkezzetek : mert némellyek az Is-

tent nem esmérik ; néktek szégyenülés-

tekre szólok. * Róm, 13, 11.

35. De mondhatná valaki: * Mimódon
támasztatnak fel a halottak? minémtí

testtel jnek pedig ki ?

* Ezék. 37, 3—10. Máté 22, 29.

36. Balgatag ember, a mit íq a földbe

vetsz, nem elevenedik meg, hanemha
megrothadánd.

37. És a mit elvetsz, nem azt veted

el a mi azután kikél, hanem puszta ma-
got, tudniillik gabonának vagy egyébnek

magvát.

38. De az Isten ád annak testet a mint

akarta, és mindenféle magnak kiváltké-

pen való testet.

39. Nem minden test azon egy test, ha-

nem más az embereknek testek, más a
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barmoknak testek, más a halaknak, más

a madaraknak.

40. És vágynak mennyei testek: vágy-

nak földi testek; de külömb dicsségek

vagyona mennyeieknek, külömb a földi-

eknek.

41. Külömb a napnak dicssége, és

külömb a holdnak dicssége, és külömb

a csillagoknak dicssége : mert a csillag

külömböz a csillagtól fényességgel.

42. így lészen a halottaknak feltáma-

dások is : Elvettelik rothadandó test,

feltámasztatik rothadatlan.

43. Elvettetik gyalázatos test, feltá-

masztatik * dicsséges : elvettetik er-
tel en test^ feltámasztatik hatalmas.

* Fii. 3, 20. 21.

44. Elvettetik lelkes * test^ feltámasz-

tatik lelki test : vagyon lelkes test, va-

gyon lelki test is. * rész e, 13.

45. Mert úgy Írattatott meg : Terem-

tetett az els* ember Ádám él állattá:

az utolsó Ádám pedig elevenít lélekké.

* 1 Móz. 2, 7.

46. De a lelki test nem els, hanem a

lelkes test az els, második a lelki test.

47. Az els ember a földbl való és

földi, a második ember * mennyei r.
* Luk. 1, 78 Jáii. 3, 13.

48. A minem volt ama földi, oUya-

nok a kik földiek is: és miném ama
mennyei, ollyanok lésznek a kik meny-
nyeiek is.

49. És miképen hordoztuk a * földinek

ábrázatját, a mennyeinek is f hordoz-

zuk ábrázatját. * 1 m<5z. ö, 3. t fü. 3, 21.

50. Ezt mondom pedig. Atyámfiai,

hogy a test * és a vér nem veheti az

Isten országának örökségét, és a rot-

hadandóság a rothadatlan természetnek

örökségét wem veszi. *vertí42-44.

51. Imé titkos dolgot mondok néktek;

Jóllehet nem mindnyájan* aluszunk el;

de mindnyájan elváltoztatunk.

*1 Thess. 4,15.17.

52. Nagy hirtelen és egy szempillan-

tásban az utolsó trombitaszóra : (mert

szól a trombita akkor) és a halottak

feltámadnak rothadatlauságban, és mi
is elváltozunk.

53. Mert szükség, hogy e rothadandó
test rothadatlan természetet öltözzön

magára, és e halandó test halhatatlan-

ságot * öltözzön magára. ' 2 Kor. 5, 4.

54. Minekutánna pedig e rothadandó

test öltözéndik rothadatlanságba, és e

halandó test öltözéndik halhatatlanság-

ba, akkor lészen a mi megíratott: elnye-

lettetett a* halál szintén a diadalomig.
* Ésa. 25, 8.

55. Hol va^?/ow*halál a te diadalmad?

hol vagyon koporsó a te fulánkod?
*Hs. 13,14.

56. A halálnak pedig *fulánkja a bíín:

a bnnek pedig ereje f a törvény.

* Róm. 6, 23. f Róm. 4, 15.

57. De az Istennek legyen hála, ki

adott nékünk diadalmat, * a mi Urunk
Jézus Krisztus által. * i J^n. 5, s.

58. Azért szerelmes Atyámfiai ersen

és mozdithatatlanúl álljatok, bvölköd-

vén mindenkor az Úrnak*dolgában, mi-

velhogy tudjátok, hogy a ti f munkátok

nem hijábavaló az Úrban.
* Ján 6, 29 t Péld. 11, 18.

16. RÉSZ.
Inti a Jérusálemljeli szenteknek való alamizsna adásra :

Timótheust ajánlja nékik.

A mi néz a * szentek segítségekre való

alamizsnára^, f a miképen rendeltem a

Galacziabeli Gyülekezetekben, azonké-

pen cselekedjetek ti is.

* Csel. 11, 29. t Róm. 12, 13.

2. A hétnek minden els napján ma-
gánál mindenitek tegye el, a mit az Is-

tennek* ajándékából el akar tenni, hogy
ne legyen akkor annak kiszedése, mikor

oda mégyek. *2 Kor.8,4. 7. ii.

3. Minekutánna pedig oda menéndek,

a * kiket javaltok leveleitek által, azo-

kat küldöm elhogy elvigyék Jérusálembe

a ti ajándékotokat. * 2 Kor.s, le 19.

4. Hogyha méltó dolog lészen, hogy én

is elmenjek, velem együtt jöjjenek el.

5. Elmegyek pedig ti hozzátok, mikor
Maczedónián * által menéndek : (mert

Maczedónián megyek által.) * csei. 19,21.

6.Talán pedig ti nálatok megmaradok,
vagy ott is telelek, hogy ti kisérjetek el

a hová menéndek.

7. Mert nem akarlak most titeket e

sietséggel való általmentemben meg-
látni ; de reménylem hogy valami ideig

nálatok maradok,* ha az r engedi.
* Jak. 4, 15.

8. Efézusban maradok pedig Pünkös-
tig;

9. Mert nékem nagy kapu * nyittatott

és hasznos, az ellenség is sok.* csei. 14,27.

10. Hogyha Timótheus* oda menénd,

0*
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meglássátok, liog-y ott nálatok bátorsá-

gos maradása legyen : mert az Úrnak
dolgát cselekeszi ö is, mint szinte én.

* Filip. 2, 19. 22.

11. Senki azért tet semminek ne ál-

lítsa ; hanem ötet kövessétek el békes-

séggel, hogy én hozzám jöhessen: mert

várom ötet az Atyafiakkal egybe.

12. A mi pedig az Apollós * atyafiúra

néz, igen kértem tet, hogy hozzátok

menne az Atyafiakkal egybe : de semmi-
képen nem lön akaratja a most oda me-
netelre ; mindazáltal elmegyen, mikor jó

alkalmatossága lészen. * rész i, 12.

13. Vigyázzatok.* álljatok meg a hit-

ben ; úgy cselekedjetek mintférjfiak, le-

gyetek ersek. * 1 Pét. 5, s.

14. Minden dolgaitok atyafiúi szeretet-

tel * legyenek. * 1 Jáu. 4, 7. s. 20.

15. Kérlek pedig titeket Atyámfiai;

jól tudjátok, hogy Stéfanának háznépe

Akhájának eís "zsengéje a hitben^ és a

szenteknek való szolgálatra adták ma-
gokat. * rész 1, 16.

16. Hogy ti is az illyeneket megbe-
csüljétek, mind azokkal egybe, a kik

szolgálnak és munkálódnak az egyházi

szolgálatban.

17. Örvendezek pedig a Stéfana, For-
timátus, és Akháikus jöveteleknek

:

mert ami fogyatkozásom volt a ti távol

létetek miatt. k bétöltötték.

18. Mert megújitották mindaz én lel-

kemet, mind a tiéteket, megbecsüljétek

azért azokat, a kik illyenek.

19. Köszöntenek titeket az Azsiabeli

Gyülekezetek. Köszöntenek titeket az

Úrban felette igen Akvila*ésPrisczilla,

a Gyülekezettel egybe, melly az há-

zoknál vagyon. * csei. is, 1-3.

20. Köszöntenek titeket mind az Atya-

fiak. Köszöntsétek egymást szent* csó-

kolással. * Róm. 16, 16.

21. Köszönetet irok én is Pál * az cn

saját kezemmel. * koi. 4, is.

22. Valaki nem szereti az Úr Jézus

Krisztust, legyen átkozott és Istentl

örökké elvettetett.

23. Az Úrjézus Krisztusnak kegyelme
legyen ti veletek.

24. Az én szerelmem legyen mind-
nyájan veletek, a Jézus Krisztusban,

Ámen

!

E levél küldettítt Filippi városából Stéfana, Foi'tuuátus, Akháikus és Tiniótheus által.

PAL APOSTOLNAK
A KOEINTHÜSBELIEKHEZ ÍRT II. LEVELE.

1. RÉSZ.

Pálnak és a Korinthusbeliekuek nyomorúságok és vigasz-

taltatások : Pálnák magaviseléöe.

Pál Jézus Krisztusnak Apostola Isten

akaratjából, és a Timótheus atyaíiú^ az

Isten Gyülekezetének, melly Korinthus-

ban vagyon, minden szentekkel egybe,

kik vágynak egész Akhájában.

2. Kegyelem * néktek és békesség Is-

tentl a mi Atyánktól, és az Úr Jézus

Krisztustól. * Efe'z. 1, 2. 3.

3. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus

Krisztusnak Attya, az Irgalmasságok-

nak Attya, és minden vigasztalásnak

Istene

:

14. Hogy minket vigasztal * minden há-

borúságunkban : hogy mi is vigasztal-

hassxmk minden nyomorúságba esteket,

ííizsl a vigasztalással, mellyel minket

Isten vigasztal. * koi. i, 24.

5. Mert a mint bvelkednek mi ben-

nünk a Krisztus szenvedései, úgy bvel-
kedik a mi vigasztalásunk is a Krisztus

által.

6. Ha nyomorúságot szenvedünk is pe-

dig, a ti vigasztalástokért, és idvesség-

tekért szenvedünk, melly vigasztaltatás

lészen ugyanazon nyomorúságoknak t-
résekben, mellyeket mi is szenvedünk :

ha vigasztalást veszünk is, a ti vigaszta-

lástokért és idvességtekért vesszük né-

künk pedig ers reménységünk vagyon

ti felletek

:

7. Mert tudjuk hogy ti miképen * tár-

saink vagytok a szenvedésben, azonké-
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pen a vigaszfcalásban is társaink lesztek.

* 2 Thess. 1, 4. 7.

8. Mert nem akarjuk hogy ne tudjátok

ti, Atyámfiai, a mi háborúságunkat,

melly rajtunk esett * Ázsiában, hogy

mi felette igen ernk felett megterhel-

tettünk vala, annyira hogy életünk fell

is kétségbe esnénk. * csei. 19, 23.

9. St magauk is magunkban ugyan
elvégeztük vala, hogy meg kellene hal-

nunk, hogy ne * biznánk mi magunkban,
hanem Istenben, ki a halottakat feltá-

masztja :
* Jer. 17, 5. 7.

10. És a ki illyen nagy * halálból min-

ket megszabadított és megszabadít, ki-

ben vagyon reménységünk hogy ezután

is megszabadulunk.
* 1 Kor. 15, 31. 2 Tim. 4, 18.

11. Mivelhogy ti is velünk egyetembe
mi érettünk a könyörgésben * munká-
lódtok, hogy a sok emberek által nékünk
adattatott ajándék, sokak által hálá-

adással tiszteltessék mi érettünk.

* Róm. 15. 30.

12. Mert a mi dicsekedésünk ez. tud-

niillik a mi lelkünkesméretinek bizony-

sága, hogy isteni szelídségben és tiszta-

ságban, nem*testi bölcsességgel, hanem
az istennek kegyelme által való aján-

dékkal forgolódtunk e világon, kivált-

képen pedig ti köztetek.

* 1 Kor. 2, 4.

13. Mert nem külömbet irunk néktek,

hanem a mit olvastok : vagy a mellyet

jól is esmértek: reménylem pedig, hogy
ti ugyanezent esméritek én bennem mind
halálig.

14. Miképen hogy valamennyire, mégis
esmértétek, hogy mi a ti dicsekedéstek

vagyunk, miképen ti is 2i mi*dicsekedé-
sünk vagytok, mind az r Jézus nap-
jáig. * Filip. 2, 16.

15. És e bizodalommal akartam hoz-

zátok menni elször, hogy e második
jótétemény lenne nálatok.

16. És a ti várostokon általmenni Ma-
czedóniába, és viszont Maczedóniából
ti hozzátok térni, és tletek kisértetni

Júdeába.

17. Mikor azért errl gondolkodnám,
avagy állhatatlanúlcselekedtem-é? avagy
a mit végezek, emberi mód szerint vé-

gezem- é? hogy én nálam legyen az: gy
és Nem úgy.

18. St tudja az igaz Isten, hogy az
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én beszédem nem volt ti nálatok: Ügy
Nem úgy.
19. Mert az Istennek Fija a Jézus

Krisztus, ki ti köztetek mi általunk, én

általam mondom^ Silvánus és Timótheus
által prédikáltatott, nem volt Úgy , Nem
úgy; hanem gy volt az Istenben.

20. Mert Istennek valamennyi Ígéretei

vágynak, benne Ugyanok, és benne
Ámenek, az Isten dicsségére mi álta-

lunk.

21. A ki pedig minket * megersít a

Krisztusban ti veletek egj^be, és a ki

minket f megkent, az Isten az.

* 1 Kor. 1, 8. f 1 Jan. 2, 20. 27.

22. Ki meg * is pecsételt minket, és

adta a Léleknek f zálogát ami szivünk-

be. * Róm. 8, 10. f Eféz. 1, 14.

23. Én pedig az Istent hivom * bizony-

ságúl az én lelkem ellen, hogy én azért

nem mentem ez ideig Korinthusba, hogy
néktek kedvezek. * Gai. i, 20.

24. Nem hogy uralkodnánk a ti hite-

teken, hanem mivelhogy * szolgái va-

gyunk a ti örömeteknek ; mert hit f által

állótok. * 1 Kor. 3, 5. t Róm. 11, 20.

2. RÉSZ.
Els Levelében való keménységét menti: kéri hogy ama
kirekesztetett embert ismét bevegyék a Gyülekezetbe :

Beszéli melly hasznosan prédikált sok helyeken.

Azt Ítéltem pedig magamban hogy igy

kellene cselekednem^ hogy ismét szomo-
rúsággal ne mennék ti kzzétek.

2. Mert ha én szomorúsággal illetlek

titeket^ kicsoda a ki megvidámít enge-

met, hanem az, a kit én szomorúsággal
illetek?

3. Azért írtam vala pedig azeltt nék-

tek, hogy mikor oda mennék, meg ne

szomoríttatnám azok miatt, a kiknek

örülnöm kellene, elhivén azt míndenitek

fell, hogy az én örömem mindnyájatok-

nak öröme.

4. Mert szivemnek nagy háborúságából

és keserúségébl írtam néktek sok sírás-

sal; nem hogy megszomoríttassatok,

hanem hogy megtudjátok az én nagy
szeretetemet, mellyel szeretlek titeket.

5. Hogyha valaki * engemet megszo-
morított, nem engemet szomorított meg,
hanem valamennyiben, (hogy azt né ne-

hezítsem) titeket mindnyájan.

6. Elég az illyen emhernok e mindenek
által lett közönséges dorgálás. * 1 Kor. 5, i.

7. Annyira hogy inkább viszont meg
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kelljen engednetek néki, és otet vigasztal-

notok, hogy valami módon a felettébb

-

való keserségtl meg ne emésztessék ez

ill3^en emher.

8. Azért kérlek titeket, hogy ersítsé-

tek meg liozzá való szerelmeteket.

9. Mert e végre irtam volt is, bogy
megtudhatnám, a ti megpróbáltatás-

tokat, ha mindenekben engedelmesek

vagytok-é ?

10. A kinek pedig ti valamit meg-
engedtek, én is megengedek: mert én

is ha valamit megengedtem, a kinek

megengedtem, ti érettetek miveltem a

Krisztus képében, hogy a Sátántól el ne

foglaltassunk

;

11. Mert jól tudjuk az * mesterségit.
* Eféz. 6, 10. 1 Pét. 5, 8.

12. Mikor* pedig Troásbamentem vol-

na a Krisztus Evangyéliomának prédi-

káltatására, jóllehet nékem az Úr által

kapu nyittatott vala, mindazáltal nem
voltlelkemnek nyugalma, mivelhogy Ti-

tust az én atyámfiát ott nem találtam

volna. * Osel. 16,8.

13. Hanem mikor tlök elbúcsúztam

volna, menék Maczedóniába.

14. Hálá legyen pedig az Istennek, ki

azt cselekeszi, hogy mindenkor diadal-

masok legyünk a Krisztusban ; és az

esméretinek illatját mi általunk minden

helyen * megjelenti. * koi. i, 27.

15. Mert Krisztusnakjó illatja vagyunk

Isten tisztességére, mind * azokban a

kik idvezülnek, mind azokban, a kik el-

vesznek. *1 Kor. 1,18.

16. Ezeknek ugyan halálnak illatja a

halálra, amazoknak pedig életnek*illatja

az életre. De ezekre kicsoda alkalmatos?
* Eóm. 1, 16.

17. Mert nem *elegyitjük meg az Isten-

nek beszédét mint némellyek, hanem
tisztán szólunk a Krisztus fell, mint

Istentl való sáfárok az Isten eltt.
* rész 4, 2.

3. RÉSZ.

Ajánlja az Apostoli tisztit : egybeveti az 6 tostanien-

tomi isteniszolgálatot az újjal, és ennek dicsségesebb
voltát állatja.

Elkezdjük és viszontag a mi * magunk
ajánlását? Avagy sztíkölködünk-é, mint

némellyek, másnak ajánlólevelei nélkííl

ti nálatok vagy a ti ajánlóleveleitek nél-

kííl másnál? * rész 5, 12.

2 A mi leveliink ti * vagytok, melly

a mi szivünkbe béiratott, mellyet értenek

és olvasnak minden emberek.
* 1 Kor. 9, 2. 3.

3. Mikor tudnnllik megesmérik^hogj ti

Istennek a mi szolgálatunk által szerez-

tetett levele vagytok, melly nem téntá-

val, hanem az él Isten Lelkével Íratott

:

nem ktáblákra, hanem a ti sziveteknek

hústábláira.

4. Hlyen nagy bizodalommal való di-

csekedésünk pedig vagyon a Krisztus

által Isten eltt.

5. Nemhogy alkalmatosok volnánk'^ mi
magunktól valaminek gondolására, úgy-
mint magunktól, hanem hogy alkalma-

tosok vagyunk, Istentl f vagyon.
* Ján. 15, 5. f Csel. 16, 14.

6. Ki azt cselekedte, hogy alkalmatos

szolgái lennénk az Új Testamentomnak,
nem a betnek, hanem a * Léleknek

:

mert a bet f megöl, a Lélek ff pedig

megelevenít.
* Jer. 31, 31. f 5 Móz. 27, 26. -í-t Róm. 8, 2.

7. Hogyha a halálnak szolgalatja, melly

hetükkel Íratott * a kövekre, annyira di-

csséges vala, hogy az Izráel fijai nem
nézhetnének a Mózes f orczájára, az

orczájának fényessége miatt, melly el-

múlandó vala:

*2Móz. 24, 12. f 2 Móz. 34, 30.33.

8. Hogyhogy nem lenne inkább a Lé-

leknek szolgálatja dicsséges ?

9. Mert ha a kárhozatnak szolgálatja

dicsséges volt: az igazságnak* szolgá-

latja sokkal inkább bvölködik dicsség-

gel. * Röm. 1, 16. 17.

10. Mert a melly törvény dicsséges

volt, ingyen sem volt dicsséges * eny-

nyiben, a mi f és nagy dicsségre néz.

*Kol. 2, 17.

11. Mert ha dicsséges voltai mi eltö-

röltetik, sokkal dicsségesb az, a* melly

megmarad. *zsid. 12, 28.

12. Azért mivel illyen reménységünk

vagyon,* nagy nyilván és világosan szó-

lunk.
^

* vers 4.

13. És nem vagyunk ollyanok mint

Mózes, ki az orczáját * béfedezi vala,

hogy az Izráel fiai ne láthatnák annak

végét, melly eltöröltetik. *2móz. 34, 33.

14. Annakokáért megtompultak az 0

elméik : mert mind e mai napig, az 0
Testamentom ^'m^ának olvasásában ama
fedél * felfedetlen marad, melly a Krisz-

tus által vétetik el. * vers 13
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15. De mind e mai napig, mikor Mó -

zest olvassák, az Ö szivekre fedél vette-

tett.

16. Minekutánna pedig megtér az ö

szivek az Úrhoz, elvétetik a * fedél.

* Eóm. 11, 23.25.

17. Az Ür pedig ama * Lélek: a hol

pedig az Úrnak ama Lelke vagyon, ott

vagyon a szabadság. * rész e. ján. 4, 24.

18. Mi pedig mindnyájan felfedett or-

czával az Úrnak dicsségét mintegy t-
körben * látván, azon ábrázatra eltávoz-

tatunk dicsségbl dicsségbe, úgymint

az Úrnak Lelkétl. * 1 Kor 13, 12.

4. RÉSZ.
Mint prédikálta Pál az Evangyéliomot : kiktl legyen az

elrejtve: kincs az ertlen földi edényben : küls és bels
ember.

Annakokáért mivelhogy illyen szolgá-

latban vagyunk, a mint a kegyelmet

nyertük, nem restelkedünk tisztünkben.

2. Hanem elvetettük a rútságnak fe-

deleit, mivelhogy nem járunk álnokság-

gal, és nem * elegyítjük meg az Isten

beszédét, hanem nyilvánvaló igazsággal

kelletjük magunkat, minden embereknek
leikiesméreteknél, az Isten eltt.

* rész 2, 17.

3. Hogyha homályos a mi Evangyélio-

munk, azoknak * homályos a kik elvesz-

nek. *1 Kor. 1,18.

4. Kiknek elméjeket megvakította e

világnak Istene ; tudniillik: a hitetle-

neknek, hogy a Krisztus dicsséges

Evangyéliomának világossága ne fényl-

jék nékik^ melly Krisztus Istennek* áb-

rázatja. * Kol. 1, 15.

5. Mert nem magunkatprédikáljuk, ha-

nem a * Jézus Krisztust, az Urat ; ma-
gunkat pedig ti szolgáitoknak lenni a

Jézusért. * IKor. 2, 2.

6. Mert az Isten, aki parancsolta hogy
a setétségbl világosság legyen, ugyan
6 az^ a ki fénylett a mi szivünkben,

hogy a Jézus Krisztus orczáján való

Isten dicssége esméretének világossá-

gát közlenénk egyebekkel is.* 1 móz. 1, 2. 3.

7. E kincsünk pedig vagyon cserépe-

dényekben, hogy annak a cserépedények-

henlakozó ernek nagysága Istené legyen

és nem magunktól való.

8 . Mikor mindenütt * nyomorgattatunk,
de nem szoríttatunk meg; kételkedünk,

de mindenestl nem esünk kétségbe.

*iKor. 4,11.
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9. Háborúságot szenvedünk, de abban
el nem hagyatunk: megaláztatunk, de el

nem veszünk. ^
* Mik. 7, 7-9.

10. Mindenkor az Úr Jézusnak öldö-

költetését * a mi testünkben velünk

hordozván, hogy a Jézusnak amaz élete

is a mi testünkben megesmértessék.
* Gal. 6, 17.

11. Mert mi kik élünk, mindenkor a

Jézusért * halálra adatunk, hogy a Jé-

zusnak élete is megesmértessék a mi
halandó testünkben. * Róm. s, 36.

12. Azért a halál mi bennünk cseleke-

szik, az élet pedig ti bennetek.

13. Mivelhogy pedig mi bennünk is a

hitnek ugyanazon Lelke vagyon, a mint

Írva vagyon : Hittem ;
* úgymond^ és

azért szóltam ; azért mi is hiszünk és

azért szólunk. * zsoit. ne, 10.

14. Tudván ezt, hogy a ki feltámasz-

totta az Úr Jézust, minket is a Jézus

által feltámaszt,* és veletek egybe el-
állat. * 1 Tbess. 4, 16. 17.

15. Mert mind ezeket ti érettetek szen-

vedjük^ liogy az Istennek ama gazdag
kegyelmességébl való ajándéka , sok

embereknek háláadások által, Isten di-

csségére legyen.

16. Azért nem restelkedünk : st an-

nakfelette, ha a mi küls emberünk
megromol is, a bels * mindazáltal min-

dennap épül. * Róm. 6, 6. Kol. 3, 10.

17. Mert a mi* nyomorúságunknak egy

szempillantásig való könnysége, a di-

csségnek felette igen-igen f örökkévaló

állandóságát szerzi nékünk.
* Zsolt. 30, 6. 1 Pét. 1, 6. t Rdm. 8, 18.

18. Mivelhogy nem azokra nézünk, a

mellyek láttatnak, hanem a mellyek

nem láttatnak :* mert a mellyek láttat-

nak, id szerint valók, de a mellyek nem
láttatnak, örökkévalók. * Róm. 8,24.

5. RÉSZ.

Az idvességnek bizonyos reménységérl: a maga tiszti-

nek hivséges voltáról, és az Evangyóiiomnak snmraájáról
a Krisztus tisztirl és a mi idvességünkrl.

Mert tudjuk mi, hogyha e mi * földi

házunknak hajléka elbomol, épületünk

lészen Istentl, tudniillik : nem f kéz-

zel csinált házunk, hanem örökkévaló,

mennyben. * Jób 4, 19. t zsid. 11, 10.

2. Mert azért fohászkodunk, mivelhogy
kivanunk a mi mennj^ei házunkba * fel-

öltöztetni. *Róm. 8, 23.
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3. Mert fel is öltözve, és nem mezítele-

nen találtatunk.

4. Mert mi, kik e testnek hajlékában

vagyunk, fohászkodunk megterheltetvén,

mivelhogy nem kívánunk levetkeztetni,

hanem felöltöztetni, hogy a* halandóság
elnyel ettessék az élettl. * i Kor. 15, 53. 54.

5. A ki pedig minket erre teremtett,

az Isten az, ki adta is nékünk a * Lélek-

nek zálogát. * Eféz. 1, u.

6. Annakokáért mindenkor nagy bizo-

dalommal vagyunk; mert tudjuk mi,

hogy míg e testben * jövevények va-

gyunk, távol vagyunk az Úrtól.

* 1 Kron. 29, 15. Zsolt. 39, 13.

7. (Mert hit * által járunk most, és

nem szemmel való f látás által.)

* Zsid. 11, 1. t 1 Kor. 13, 12.

8. Bizodalmunk vagyon pedig, és in-

kább kívánkozunk kiköltözni e * testbl,

és az Úrhoz menni lakni. *Fiiip. i, 23.

9. Annakokáért is igyekezünk, hogy
mind itt lakván e testben, mind elköl-

tözvén e testhi, néki kedvesek legyünk.

10. Mert mindnyájan nékünk meg kell

jelennünk a Krisztus ítél * széke eltt,

hogy kiki elvegye jutalmát annak, f a

mint a testben cselekedett, ahoz képest

a mit cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.
* Róm. 14, 10. t Jób 34, 11. Préd. 12, 16.

11. Tudván azért az Úrnak ama rette-

netes * napját, az embereket f hozzuk

a hitre, az Isten eltt pedig nyílván va-

gyunk; hiszem pedig hogy a ü lelketek

esmérete eltt is nyílván vagyunk.
*^Mát 25, 31-4G. f Jiíd. vers 23.

] 2. Mert nem ajánljuk ismét magun-
kat néktek ; hanem néktek adunk alkal-

matosságot a velünk való dicsekedés-

tekre, hogy legyen mit felelnetek azok

ellen, a kik küls színmutatásból * ke-

resnek dicséretet, de nem szívbl.
* Gal. 6, 12.

13. Mert ha bolondozunk is,* Istennek

bolondozunk; ha eszünkön vagyunk is,

néktek vagyunk. * rész ii, le. 17.

14. Mert a Krisztusnak ama * sze-

relme szorongat minket

:

* 1 Tini. 2,6. Eóm. 8, 35—39.

15. Úgymint kik magunkban ezt elvé-

geztük, hogy ha egy megholt mindenek-

ért, tehát azok mindnyájan megholtak

volt, és hogy megholt mindenekért,

hogy a kik élnek, ezután ne éljenek ma-

goknak, hanem annak * a ki éret-

tek megholt és feltámadott.
* Róm. 14, 7. 9. Gai. 2, 20.

16. Annakokáért mi ezután senkirl
nem tészünk ítéletet, küls testi ábrázat

szerint: st a Krisztust ha test szerint

esmértük is, mindazáltal most többé
nem test szerint esmérjük.

17. Azokáért a ki Krisztusban va-

gyon, j^teremtettállatt legyen: a régiek

elmultak, f imó mindenek megújultak.
* R(5m. 8, 1. 10. t Ésa. 43, 19. Eféz. 5. 8.

18. Mind ezek pedig latentol vágynak,

ki magával minket megbékéltetett a

Jézus Krisztus * által, és adta a meg-
békéltetésnek szolgáltatását nékünk.

*R(5m.5,10.Kol.l,20.

19. Mert az isten a Krisztusban vala,

ki * megbékéltette magával e világot,

nem tulajdonítván nékik az bneiket,
és adta nékünk e megbékéltetésnek be-

szédét. * R(5m. 3, 24. 25.

20. Mivelhogy azért a Krisztus képé-

ben * járunk e követségben mintha Is-

ten kérne titeket mi általunk, kérünk a

Krisztus képében, hogy békéljetek meg
az Istennel. * Aggé. i, is. i Kor. 4, i.

21. Mert az Isten azt, a ki hunt nem
tud vala, teve mi érettünk bnné, hogy
mi lennénk Isten f igazsága benne.

* Ésa. 53, 9. Kóra. 8,3. 1 Pét. 2, 22. 24. f Fiüp. 3, 9.

6. RÉSZ.

Szól mégis Apostoli tisztirl: Jóságos cselekedetiró'l ós
szenvedésérl : inti haligatóit, hogy a hitetlennekkel ne

társalkodjanak.

Mívelhogy pedig együtt * munkálódó
szolgák vagyunk, intímk titeket, hogy az

Istennek kegyelmességét híjába ne ve-

gyétek ;
* 1 Kor. 3, 9.

2. Mert ezt mondja az Isten: Kelleme-

tes * idben hallgattalak meg téged, és

az idvességnek napján tettem jól te ve-

led. Imé most vagyon az a f kellemetes

id, imé most vagyon az idvességnek

napja. * Ésa. 49, S. t Luk. 4, 19. 21.

3. Semmi dologban senkit meg nem
botránkoztatunk, * hogy ne szidalmaz-

tassék a mi szolgálatunk. * Máté is, 6.

4. Hanem mindenekben úgy viseljük

magunkat, mint Istennek * szolgái, sok

trésben, a nyomorúságokban, a szük-

ségekben, a szorongatásokban.
* 1 Kor. 4, 1.

5. A vereségekben, tömlöczökben ; a
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háborúságokban, a fáradságokban, a vi-

gyázásokban, a böjtölésekben.

6. Tisztaságban, tudományban, szelíd-

ségben, jóságban : Szent Lélekben, tet-

tetés nélkül való szeretetben.

7. Igazságnak * beszédében, Istennek

erejében, az igazságnak, balfellésjobb-

feló'l való t fegyvereiben.
* Eféz. 1, 13. t Eféz. 6, 11—18.

8. Dicsség és gyalázat által, szidalom

és dicséret által, ngymint hitetk, noha

igazak.

9. Mint esméretlenek, noha esmérete-

sek : mint * megholtak, noha inié élünk;

úgymint kik ostoroztatunk, f de nem
ölettünk meg. * i Kor. 15, 30. 31. t zsoit. ii8,i8.

10. Mint bánkódók, noha * mindenkor

örvendezk: mint szegények, noha so-

kakat gazdagítunk; mintha semmink
nem volna, noha mindennel f birunk.

* Máté 5, 12. Csel. 5, 41. f rósz 8, 9. Filip. 2, 17.

11. A mi szánk megnyilatkozott ti

hozzátok Korinthusbeliek, a mi * szi-

vünk elszélesedett. * rész. 7, 3.

12. Nem lakoztok mi bennünk szoro-

san, de ti vagytok szorosak a ti szive-

tekben.

13. Hasonlatos viszontagsággal való

fizetéssel, mint fiaimnak ugy szólok :

Ti is a ti szivéteket mihozzánk terjesz-

szétek ki.

14. Ne szerkeztessetek a* hitetlenekkel

felemás igába. Mert micsoda társasága

vagyon az igazságnak a hamissággal?

és micsoda egyesülése vagyon a vilá-

gosságnak a setétséggel ?

* 1 Kor. 7, 39.

15. És micsoda egyessége vagyon a

Krisztusnak a Béliállal ? vagy micsoda

közi t vagyon a keresztyénnek a hitet-

lenhez? *lKir. 18, 21. fi Kor. 10,21.

16. Avagy micsoda egyezése vagyon

az Isten templomának a bálványokkal ?

Mert ti az él Istennek * templomai

vagytok, mint az Isten mondotta : La-

kozom t bennek, és bennek járok ; és

lészek Istenek, és klésznek én népem.
* 1 Kor. 3, 16. 18. f 3 Mdz. 26, 12.

17. Annakokáért menjetek ki ''köz-

zülök és szakasszátok el magatokat azok-

tól, ezt mondja az Úr, és tisztátalant ne

illessetek, és én titeket hozzám fogadlak.
* Ésa. 52, 11. Jel. 17, 4.

18. És lészek néktek * Atyátok, és ti

lésztek nékem fiaim és leányim, ezt

mondja a mindenható Ür.
* Jer. 31, 1. 9, 33. Jel 21, 3. 7.

7. RÉSZ.
Hogy minden tisztátalanságti meg kelljen tis/-tulni. Va-
lamennyire könnyebbíti az elbbi kemény inté.sét, és di-

cséri szófogadó voltokat.

Annakokáért mivelhogy illyen igéretink

vágynak, Szerelmesim, tisztítsuk meg
magunkat a testnek * és a t léleknek

minden tisztátalanságától, hogy a mi
szentségünket isteni félelemben vigyük

véghez. * Gal. 5, 19-21. f Zsid. 10,22.

2. Vegyetek bé minket ; senkinek bosz-

szut nem tettünk, senkit el nem áltat-

tunk, senkit meg nem * fosztottunk.
* Csel. 20, 33.

3. Nem azért szólok hogy titeket vádol-

nálak : mert ez eltt megmondám, hogy
ti a mi szivünkben* vagytok, ugy hogy
készek vagyunk együtt veletek halni és

élni. * rész 3,2. 3. 6. 11.

4. Nagy bátorságom vagyon nékem
a néktek való szólásban, nagy dicse-

kedésem vagyon nékem ti felletek

;

bételtem vigasztalással; felette igen

bvelkedem örömmel minden mi hábo-
rúságunkban.

5. Mert mikor mentünk volna Maczedó-
niába, semmi nyugodalma nem volt a

mi testünknek; hanem mindenekben
nyomorgattatásunk volt; kivül harcza-

ink, bell féleimink voltak.

6. De az Isten, ki megvigasztalja * a

nyomorultakat, megvigasztala minket
Títusnak ide jövetele által. * rész i, 3. 4.

7. Nem csak az jövetelével pedig, ha-

nem a vigasztalással is, mellyet vett

ti tletek, mikor beszélné nékünk a ti

nagy kivánságtokat, a ti jajgatástokat,

03 az én hozzám való buzgóságtokat,

annyira hogy annál is iukább örülnék.

8. Mert jóllehet keserséggel * illete-

lek titeket az énels levelemáltai : mind
azáltal nem bánom, ha aAj/íot* bántam is:

mert látom hogy az a levél titeket ke-

serséggel illetett, noha ideig. * rész 2, 4.

9. Most örülök, nem hogy keserség-
gel illettettetek ; hanem hogy keser-
séggel illettettetek a megtérésre : mert
Isten szerint való keserséggel kes erit-

tettetek meg, annyira hogy miattunk

semmiben kárt nem vallottatok.

10. Mert az Isten szerint való * bánat

idvességre való megtérést szerez, mely-
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lyet soha az ember meg uem bán : de

e világi bánat halált szerez.

* 2 Sám. 12, 13. Máté 5, 4. 26, 75.

11. Mert imé ez, hogy az Isten szerint

való keserség volt bennetek, nielly nagy
szorgalmatosságot szerzett bennetek?

St magatok náentését, sot bíín ellen

való haragot, söt félelmet, sot felette

nagy kivánságot, sot buzgóságot, só't

bosszuállást? Mindenestl fogva bizony-

ságot tettetek arról, hogy ti e dologban

tiszták vagytok.

12. Bizonyára hairtam is néktek, nem
azért Írtam a ki a bosszút tette vala,

hanem hogy ti elttetek nyilvánvaló

lenne ama mi ti érettetek való szorgal-

matosságunk. Isten eltt.

13. Azokáért vigasztalást vettünk a ti

vigasztaltatástokból ; de sokkal inkább

örültünk a Títus örömén, hogy megvi-

dámittatott az lelke mindnyájan ti

tletek.

14. És hogy a miben eltte ti felle-

tek dicsekedtem, nem maradtam szé-

gyenben , de a miképen mindeneket

igazsággal szóltunk néktek, azonképen

a mi ti felletek Títus eltt való di-

csekedésünk igaznak találtatott.

15. A Títus szerelme pedig annál is

inkább felgerjedett ti hozzátok, mikor

megemlékezik mindn)?'áj átoknak* enge-

delmérl, és hogy félelemmel és rette-

géssel fogadtátok tet. * rész 2, 9.

'

16. Örülök azért, hogy mindenekben

bizhatom * ti hozzátok. * 2 Thess. 3, 4.

8. RÉSZ.

A Maczedóniabeliek példájokkal inti ket a« alamizsnál-

kodásra, molly kedves Istennél.

Tudtotokra adjuk pedig néktek. Atyám-
fiai, az Istennek jótéteményét, mellyet

cselekedett a * Maczedóniabeli Gyüle-

kezetekkel. * Róm. 15, 25. 26.

2. Hogy az reájok próbául bocsátott

nyomorúságokban ts nékik nagy örömök
volt, és az ö nagy szegénységekbl né-

kik nagy gazdagságok áradott.

3. Mert az erejek szerint (én vagyok

bizonyság,) st erejek felett is jóakarat-

tal adakoztak.

4. Nagy sok könyörgésekkel kérvén

minket, hogy a szentek szükségére való

szolgálatnak * jótéteményét és társasá-

gát felvennénk. * csoi. n, 29. Róm. 15, 26.

5. De nem csak ugy cselekedtek a mint

reményijük vala, hanem magokat szen-

telték elször az Úrnak ; azután nékünk
is az Isten akaratja által.

6. Hogy Titust intenénk, hogy miké-

pen ennekeltte elkezdette, azonképen
el is végezze ti nálatok is ezt a jótéte-

ményt.

7. Annakokáért miképen mindenek-

kel bvölködtök, tudniilik hittel, Isten

beszédével, * tudománnyal, minden szor-

galmatossággal, és hozzánk való szerel-

metekkel
;
we^^as^aíofc hogy e jótéte-

ményben is bvölködjetek. *i Kor. 1,5.

8. Nem parancsolás szerint szólok,

hanem egyebeknek szorgalmatosságok

példájából indíttatván, hogy a ti szerel-

meteknek is tisztasága bizonyos legyen

mindeneknél.

9. Mert tudjátok a mi Urunk Jézus

Krisztusjótéteményét, hogy tiérettetek

szegénnyé * lett, mikor gazdag f volna,

hogy ti az szegénységével meggazda-
godnátok. * Luk. 9, 58. t Filipp. 2, 6-11.

10. És az én értelmemet e dologban

megmondom : Mert e néktek haszno-

tokra vagyon, kik nem csak a cseleke-

detet, hanem a jó akaratot is még elein

az elmúlt esztendben, elkezdettétek.

11. De most a cselekedetet is * végez-

zétek el; hogy miképen a kész akarat

megvolt, azonképen meglegyen valóság-

gal a cselekedet is, abból a mitek vagyon.
* 1 Kor. 16, 2.

12. Mert ha elször a kész akarat

megvagyon, kedves az ember azért a

mije * vagyon, nem azért a mije nincsen.

*Márk 12,43. 1 Pét. 4, 10.

13. Mert nem tó moncíom, hogy egye-

beknek restségre való alkalmatosság le-

gyen az alamizsnálkodás, néktek pedig

fogyatkozástokra legyen; hanem hogy

hasonlatosképen, mint a ti bségtek
azoknak fogyatkozásokat mostfelsegélli

;

14. Azoknak bségek is a ti fogyatko-

zástokat felsegélje, hogy legyen köztetek

egyenlség.

15. Mint meg nagyon irva: A ki úgy-

mond, sokat* szedett vala a ilfanw<i?>aw,

ugyan nem volt több : és a ki keveset

szedett, nem volt kevesebb. * 2 móz. le, is.

16. Hála legyen pedig az Istennek, ki

a Títus szivébe ugyanazon szorgalma-

tosságot * oltotta ti érettetek. * vers e.

17. És hogy mind a mi intésünk ná-
lakedves volt, mind pedig hogy nagyobb
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szorgalmatossággal szabad akaratja sze-

rint ment hozzátok.

18. Elküldöttük pedig vele együtt amaz
at\^afiat is, kinek nagy dicsérete vagyon

az Evangyéliom prédikdltatásáhíin min-

den Gyülekezetben.

19. (Nem csak ezt mondom pedig a

felölj hanem hogy egyenl akaratból

választatott is a Gyülekezetektl, hogy

nékünk útitársunk lenne ez alamizsnának

elvételében, melly mi tlünk sáfárolta-

tik az Úrnak dicsségére, és a ti kész

akaratotoknak meghizonyittatására) .

20. Mert el akarjuk azt távoztatni hogy

minket valaki ne szidalmazzon ez ala-

mizsnaadásban
,

melly a mi kezünk

által szolgáltatik.

21. Úgymint kik gondot viselünk a

tisztességes dolgokra, nem csak az Úr

eltt, hanem az emberek * eltt is.

* Rdm. 12, 17.

22. Elküldöttük pedig vélek a mi
atyánkfiát is, kit gyakorta sok dolgokban

megki sértettünk szorgalmatosnak lenni.

Most pedig sokkal szorgalmatosbnak a

ti hozzátok való nagy bizodalmamért.

23. Ha Títus * fell tudakozik valaki

:

Én társam , és ti köztetek segitm ; ha

pedig a mi Atyánkfiai fell, a Gyüle-

kezeteknek követei oA;, és a Krisztus di-

cssége. * rész 12, 18. Gal. 2, 1.

24. Azért a ti Szerelmeteknek és a

felletek való dicsekedésünknek igazsá-

gát mutassátok meg hozzájok a Gyü-
lekezetek eltt.

9. RÉSZ.
Ismét inti ket az alamizsnálkodásra, meUyet áldásnak

nevez, és hasonlít a magvetéshez.

Mert a szenteknek segítségekre * való

alamizsnának szolgáltatása fell, szük-

ségtelen dolog Írnom néktek.
* rész. 8, 4. 20.

2. Mert jól tudom a ti kész akaratoto-

kat, melly felöl én kérkedem a Maczedó-

niabeliek eltt, hogy tudnnUk Akhája

tartománya kész az elmúlt esztendtl
fogva alamizsnát adni ; és a ti buzgó
indulatotok sokakat felindított,

3. í]lküldöttem pedig ez * Atyafiakat,

hogy a mi felletek való dicsekedésünk

ebben hijábavaló ne lenne, hogy (a mint

mondom vala) készen legyetek.
* rész 8, 23. 24.

4. Hogyha a Maczedóniabeliek közzl
én velem eljövéndenek, és titeket készü-

letlenül találáudanak, valami módon
meg ne szégyenüljünk (hogy titeket ne

mondjalak) e mi nagy bátorsággal való

dicsekedésünkben.

5. Azért szükségesnek itélém lenni,

hogy inteném az Atyafiakat, hogy el-

mennének elször ti hozzátok, és elébb

elvégezzék a ti az eltt igért jótéte-

ményteknek kiszedetését, hogy az kész

legyen mint jótétemény, és nem mint
valami satczoltatás.

6. Ezt mondom pedig : A ki * szken
vet, szken is arat ; és a ki bven vet,

bven is arat. * Péid. 19, 17.

7. Kiki a mint elgondolta szivében

ugy cselekedjen; nem szomorúságból

vagy kénszeritésbl ; mert a * jókedv
adakozót szereti az Isten.

* 2 Móz. 25, 2. Kóm. 12, 8.

8. Az Isten pedig az hatalmassága
szerint megeselekedheti, hogy a ti jó

kedvetekbl vala adakozástoknak haszna

ti reátok térjen, hogy mindenekben,

mindenkor a mennyire szkség bvöl-
ködvén, mindenekkel való jótétemény-

nyel bvölködjetek.

9. Mint meg vagyon irva : Osztogatott

és * adott a szegényeknek, és annak
jótéteménye mind örökké megmarad.

* Zsolt. 112, 9.

10. A ki pedig ád magot a magvet-
nek, ugyanazon adjon kenyeret néktek

eledeltekre; és sokasítsa meg a ti ve-

tésteket; és nevelje meg a ti jótéte-

ményteknek gyümölcseit.

11. Hogy mindenekben meggazdagit-

tassatok minden jótéteményre, melly

mi általunk azt cselekeszi, hogy Isten-

nek hálákat * adjanak. * részi, n.

12. Mert ez alamizsnaadásnak szolgál-

tatása, nem csak a szenteknek szüksé-

geket segélli, hanem sokaknak háláadá-

sokra is vagyon az Isten eltt.

13. Mikor tudniillik ez alamizsnaST.ol"

gáltatásának megkísértése által az Is-

tent dicsérni fogják, a ti egyenl enge-

delmetek fell a Krisztus Evangyélio-

mához, és a ti jóakaratotokból való

segitségtek fell , mind hozzájok

,

mind egyebekhez.

14. Azoknak pedig ti érettetek való kö-

nyörgésökre is vagyon ez alamizsnaadás

^

kik könyörögnek ti érettetek, és titeket

megbecsülnek, az Istennek bennetek

bvölköd ajándékáért,
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15. Az Istennek pedig legyen hála az

megmondtathalan ajándékáért.

10. RÉSZ.
A hamis Apostolok és Pálnak rág-almazói ellen : Fegy-
vere a mi vitézségünknek : Pál nem méri magát más

mértékévHl, hanem mellyet Isten néki adutt

En pedig Pál kérlek titeket a Krisz-

tusnak kegyelmességére és engedelraes-

ségére, ki ti köztetek jelenlétemben

alázatos * vagyok, de távollétemben

bátorságos ti ellenetek. * Máté 11,29.

2. Erre kérlek pedig, hogy mikor ott

jelen lészek, ne kénszerittessem bátor

lenni azzal a bátorsággal, mellyet gon-

dolok bátorságosnak lenni némellyek

ellen, kik mi felölünk ugy értenek,

mintha test szerint járnánk.

3. Mert noha e testben járunk, mind-
azáltal nem test szerint hadakozunk.

4. Mert a mi vitézkedésünknek fegy-

verei nem testiek, hanem Isten * ereje

által ersek a nagy ersségeknek f le-

rontatásokra. * Eféz. e, 13 -is. t Jer. 1, 10.

h.Wí\ox tudniillik minden emberi okos-

kodásokat elfordítunk, és minden nagy-

ságot, melly felemelkedik az Istennek

esmérete ellen ; és az embereknek min-

den gondolatjokat foglyul visszük, hogy
a Krisztusnak engedjenek.

6. És készen tartjuk a büntetést^ melly

által bosszút álljunk minden vakmer-
ségen, minekutánna bételéndik a ti en-

gedelmességtek.

7. A mellyek szemeitek eltt vágynak

csak azokat nézitek-é ? Ha valaki bizik

magában, hogy a Krisztusé: * azt vi-

szontag magábán meggondolja, hogy
miképen a Krisztusé, azonképen mi-

ls a Krisztuséi vagyunk. * 1 Kor. 14, 37.

8. Mert ha valamiben felettébb dicse-

kedem is a mi * hatalmunk fell, mely-

lyet az r adott nékünk, néktek épülés-

tekre, nem rontatástokra, nem szégye-

nülünk meg. * rész 13,10.

9. Hogy ne láttassam csak ijesztgetni

titeket az én leveleim által.

10. Mert a Pál levelei, (igy mondnak
némellyek) súlyosak és ersek: de a

maga jelen volta * ertlen, és beszéde

is alázatos. * vers 1.

11. Ezt meggondolja a ki a féle, hogy
valaminémüek vagyunk a levelek ál-

tal való beszédben, mikor távol vagyunk,

ollyanok lészünk valóba is, mikor oda

menéndünk.

12. Mert nem merjük magunkat ele-

gyíteni és egybehasonlítani némellyek-

kel, a kik magok dicsérik magokat:
de nem veszik eszekbe, hogy k ma-
gokhoz mérséklik magokat és k ma-
gokhoz hasonlítják magokat.
13. De mi nem kérkedünk azokkal, a

mellyeket Isten nékünk nem mért ha-
nem annak a mér regulának * mértéke
szerint dicsekedünk, mellyet Isten mért
nékünk, hogy tudniillik mi szinte hoz-
zátok is eljutottunk. *Eféz. 4, 7.

14. Mert nem ugy terjesztjük magun-
kat mód nélkül, mintha ti hozzátok is

nem jutottunk volna : mert szinte ti

hozzátok is eljutottunk, a Krisztus

Evangyéliomának prédikáltatdsával,

15. Nem azok fell kérkedvén, mellyek
nincsenek a mi mértékünkben, tudniil-

lik más embereknek munkájok fell

:

vagyon pedig reménységünk, hogy mi-

nekutánna a ti hitetek megnevekedik,
ti általatok a nékünk rendelt mértékünk-
ben, megbvülünk felette igen.

16. Hogy a tartományoknak ^>.*mellyek

ti rajtatok túl vágynak, prédikáljam az

Evangyéliomot ; nem hogy a másnak
rendeltetett mértékkel, és csak késszel

kérkedjünk. * Rm. 15, 20.

17. A ki pedig dicsekedik, az * Úrban
dicsekedjék. * 1 Kor. 1, 31.

18. Mert nem az kedves, a ki* magát
dicséri, hanem az, a kit az ür f dicsér.

* Péld. 27, 2. t 1 Kor. 4, 5.

11. RÉSZ.
Pál illend okait adja az dicsekedésének : mert nem

aláhhvald a több Apostoloknál.

Vajha elszenvednétek egy kevéssé az

én iDalgatagságomat, st szenvedjetek

is el engemet.

2. Mert isteni buzgósággal buzgók ti

hozzátok : mert én készítettelek titeket,

hogy mint tiszta szüzet egy Férfiúhoz,

tudniillik a Krisztushoz szerkeztesse-

lek.

3. De félek, hogy valami módon, mint

ama * kigyó elcsalá Évát az álnok-

ságával
;
azonképen a ti elméitek meg-

szeplsittetvén, elhajlottak ne legyenek

a Krisztusban való egygységtl.
* I Móz. 3, 4. 13.

4. Bizonyára ha valaki menne ti kz-
zétek, és más * Jézust prédikálna, mely-

lyet mi nem prédikáltunk, vagy ha más
Lelket vennétek, mellyet nem vettetek,
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vagy más Evangyéliomot prédikálna^

meliyet bé nem vettetek, azt méltán

elszenvednétek. * Gai. i, s. 9.

5. Mert ngy itélem, hogy én semmivel
nem voltam alább * való a f Aposto-

loknál. * 1 Kor. 15, 10.

6. Hogyha goromba vagyok a * beszéd-

ben, mindazáltal nem vagyok goromba
a tudományban, de mindenestl fogva

mindenekben nyilvánvalókká lettünk ti

köztetek. * 1 Kor. >, 17. 2, i . 13.

7. Avagy vétkeztem-é mikor magamat
megaláztam,* hogy ti felmagasztaltatná-

tok ? és hogy az Isten Evaugyéliomát in-

gyen prédikáltam néktek? * 1 Kor. 9, is. 19.

8. Más Gyülekezeteket fosztottam meg,
azoktól fizetést vévén, hogy néktekszol-

gálnék ; és mikor ti köztetek voltam és

szkölködtem, nem * henyéltem valaki-

nek kárával. * Csel. 20,33. 34. 1 Thess. 2, 9.

9. Mert az én szükségemet felsegéllet-

ték a Maczedóniából jött Atyafiak; és

mindenekben ugy viseltem magamat,
hogy néktek terhetekre ne lennék, ezu-

tán is ugy viselem magamat.
10. A Krisztusnak igazsága ugy legyen

én bennem, hogy ez én dicsekedésem el

nem rekesztetik tlem Akhájának tar-

tományiban.

11. Miért? Avagy azért-é, hogy nem
szeretlek titeket? Tudja az Isten.

12. De amit cselekeszem most, ezután

is azt cselekeszem, hogy minden alkal-

matosságot elrekesszek azoktól, a kik

erre keresnek alkalmatosságot, hogy a

miben dicsekednek, ollyanoknak talál-

tassanak, minémek mi vagyunk.

13. Mert ez illyen hamis * Apostolok
álnok munkások, kik a Krisztus Aposto-
livá változtatják magokat. * FUipp. 3, 2.

14. Nem csuda pedig : mert a Sátán is

elváltoztatja magát világosságnak * An-
gyalává. * Csel. 16, 16-18.

15. Nem csuda azért az is, ha igazság-

nak szolgáivá változtatják magokat az

szolgái is, kiknek végek lészen az

cselekedeteik szerint.

16. Ismét mondom : Ne állítson en-

gem valaki esztelennek: ha pedig an-
nak állítotok, * trjetek el engem mint
esztelent, hogy egy kevéssé valamivel
én is kérkedjem. * rész 5, 13. 12, e.

17. A mit mondok, nem az Úr szerint

mondom ; hanem esztelenül e dolog fe-

ll való kérkedésemben.
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18. Mivelhogy sokan * dicsekednek test

szerint, én is dicsekedem. * Fiiipp. 3, 3-7.

19. Mert örömest eltritek az esztele-

neket, ti bölcsek lévén.

20. Mert eltritek ha valaki titeket

rabságra kötelez, ha valaki megeszen,

ha valaki vonszon rajtatok, havalaki fel-

fuvalkodik ellenetek, havalaki arczul ver.

21. A bosszúság szenvedésre nézve

mondom, mivelhogy mi ertlenek vol-

tunk. St inkább, ha valami dologgal

valaki bátorsággal akar kérkedni
;
(mint

balgatag ugy szólok) én is bátorsággal

merek kérkedni

22. Zsidók-é azok? En is * az vagyok;

Izráeliták-é? Én is: Ábrahám magva-é?
Én is. * Fiiipp- 3, 5.

23. Krisztus szolgái-é? (balgatagul szó-

lok) inkább* én, a fáradságokban bsé-
gesben én ; a sebekben f feljebb azok-

nál, a tömlöczökben inkább én, halálos

veszedelmekben gyakorta.
* 1 Kor. 15, 10. t Csel. 16, 22. 23.

24. A Zsidóktól ötször szenvedtem

negyven * negyven csapást egy-egy

hijján. * 5 Móz. 25, 3.

25. Háromszor* veretettem meg vesz-

szvel: egyszer f köveztettem meg;
háromszor voltam a tengeren veszede-

lemben ff hajótörés miatt, éjjel és nap-

pal a mélységben voltam.
* Csel. 16, 22. t Csel. 14, 19. ff Csel. 27, 41.

26. Veszedehnes utükh^in gyakorta

íam, folyóvizeken veszekedtem, latrok

miatt veszedelemben voltam : veszede-

lemben voltam az én * nemzetségem mi-

att; veszedelemben a pogányok miatt,

veszedelemben vo^íam a városban, f ve-

szedelemben a pusztában; veszedelem-

ben a tengeren : veszedelemben voltam

a hamis atyafiak között.

* Csel. 13, 50. 37, 2—9. f Csel. 9, 22. 25.

27. Fáradságban és*nyomoruságban, vi-

gyázásokban gyakorta,éhségben és szom-

júságban, és böjtölésekben gyakorta; hi-

degségben és raezitelenségben.* rész e, 4. 5.

28. Azok nélkül a mellyekkivl esne/c^

engemet szorongat ama minennap el-

lenem támadó sokaság, azaz, a minden
Gyülkezetek fell való szorgalmatosság.

29. Kicsoda háborgattatik, hogy én

nem*háborgattatnám? kicsoda botránko-

zik meg, hogy én azon nemkesergeuék ?

*Eóm 15, 1.

30. Ha dicsekednem kell, az én nyo-
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moriüt elvetett állapotommal * dicse-

kedem. * rész 12, 5.

Sl.AzIsteii és a mi Urunk Jézus

Krisztusnak örökké áldandó Attya tudja,

hogy én nem hazudok.

32. Damaskusban * a népnek Tiszt-

tartója Arétás király képében, haddal

rizte a Damaskusbelieknek városokat,

akarván engemet megfogni ; * csei. 9, 24. 25.

33. De egy ablakon kosárban bocsát-

tattam alá a kfalon, és ugy szabadu-

lók meg tle.

12. EÉSZ.
Páluak jelenségei ; gyönyörködik erötelenségiben ; ingyen
prédikál nékik : inti ket, hogy tle bnben ne találtas-

sanak.

Dicsekednem nékem nem illik : Mert
immár térek a látásokra és az Úrnak
jelentésire.

2. Tudok egy embert a Krisztusban, ki

ez eltt tizennégy esztendvel, (hogyha

testben-é, nem tudom, avagy test kivl,

nem tudom ;
Isten tudja) elragadtatott

volt * a harmadik égig. * 1 Kor. 15, 8.

3. És tudok olly embert, (testében-é

vagy test kivííl, nem tudom, Isten tudja.)

4. Hogy elragadtatott volt a Paradi-

csomba, és hallott kimondhatatlan be-

szédeket, mellyeket ember meg nem
mondhat.

5. Ez ill3^en dolgokkal dicsekedem

:

én magam fell pedig nem dicsekedem,

hanem csak az én * ertlenségimrL
* rész 11, 30.

6. Mert ha akarok dicsekedni, nemlé-
szek * balgatak : mert igazságot szólok

;

de mértékletesen szólok, hogy valaki ne

gondolkodjék én fellem feljebb annál,

a minek engemet lát lenni, vagy a mit

hall tlem. *rész 10, s. 11, le.

7. És hogy az isteni jelentéseknek nagy-

ságokkal felettébb el ne hinném maga-
mat, adatott nékem hegyes ösztön, melly

az én testembe ragadott, tudniillik a

Sátán* Angyala, hogy engem csapdosna,

hogy felettébb el ne hidjem magamat.
* Jób 2, 6.

8. Ezért háromszor könyörgöttem az

Úrnak, hogy én tlem eltávoznék.

9. És ezt mondá nékem : Elég néked az

én kegyelmem : mert az én erm ert-
lenség által végeztetik el. Nagy örömest

dicsekedem azért az én ertlenségimmel

inkább, hogy lakozzék én bennem a

Krisztus hatalma.

10. Azokáért gyönyörködöm az ert-
lenségekben, a * bosszúságokban, a
Krisztusért való szorongattatásokban:

mert mikor ertelen vagyok, ugyan ak-

kor ers t vagyok.
* Csel. 5, 41. Róm. 5, 3. f Filip. 4, 13.

11. Balgatag voltam a dicsekedésben

;

ti kénszeritettetek engemet arra. Mert
néktek kellett volna engem dicsérnetek :

mert semmiben nem voltam alábbvaló
a f^ Apostoloknál, noha semmi f va-

gyok. * rész 11, 5. f Eféz. 3, 8.

12. Az én Apostolságomnak bizonysá-

gai lettek ti köztetek, sok trés által,

jelek, * csudák és erk által,

* Rdm 15, 18. 19. 1 Kor. 9, 2.

13. Mert micsoda az, a miben alább-

valók volnátok a több Gyülekezeteknél,

hanem csak hogy én ott nem henyéltem
a * ti károtokkal ? Engedjétek meg né-

kem ezt a bosszút. * rész 11, 8. 9.

14. Imé harmadszor is kész vagyok ti

hozzátok menni, és a ti károtokkal nem
henyélek : mert nem keresem * a ti kül-

s gazdagságtokat, hanem ti magatokat:
mert nem a fiak gyüjtnek az atyáknak
kincset, hanem az atyák a fiaknak.

* Csel. 20, 33.34.

15. Én pedig nagy örömest költök, és

magamat is * adom a ti lelketekért:

noha holott én titeket felette igen sze-

retlek, ti lassabbanf szerettek engemet.
* Kol. 1, 25. f rész 5, 12.

16. De ám legyen ugy, hogy titeket én

nem nehezítettelek * semmivel ; de mi-

velhogy álnok vagyok, álnoksággal fog-

talak meg titeket ? * 2 Thess. 3, s.

17. Avagy azok közzl valamellyik

által, a kiket hozzátok bocsátottam,

megfosztottalak- é * titeket ? * rész 7, 2.

18. Kértem * Títust, és vele bocsá-

tottam el amaz atyafiat : avagy valami-

ben megfosztott-é titeket Titus ? avagy'

nem egy Lélek vezérlése általjártunk- é?

avagy nem egy nyomban yaVtoA;-e
^ rész 8, 6. 16-19.

19. Viszont azt állitjátok-é, hogy elt-

tetek magunkat mentjük ? Az Isten eltt

aKrisztusban szólunk, mindazáltal mind
ezeket, Szerelmesim, a ti épüléstekért.

20. Mert félek azon, hogy mikor oda me-
néndek, valami módon nem ollyanoknak

talállak titeket, a min émííéknek akar-

nálak; és én is ollyaimak találtatom t-
letek minémnek lenni engem ti nem
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akarnátok : hogy valami módon ne le-

gyenek versengések, irigységek,haragok,

vetekedések, rágalmazások, fondorlások,

felfuvalkodások, pártolkodások.

21. Hogy mikor oda menéndek, ne

alázzon meg az én Istenem ti köztetek

engemet, és sirassak * azok közzül so-

kakat, kik annakelötte vétkeztek, és meg
nem tértek a tisztátalanságból, paráz-

naságból, és bnjálkodásból,mellyet cse-

lekedtek. ' réöz 13, 2.

13. RÉSZ.
Inti ket hogy magokat megjohbitsák, hogy meg ne kel-

lessék látniok, mit tehessen a Krisztus Pál által : inti

ismét békességre, egyességre.

Harmad-uttal megyek már hozzátok:

Két vagy * három tanuvallása által min-

den dolog megersittetik. *5móz. i9, is.

2. Megmondottam ,
* másodszor is

mondom, mintha jelen volnék, és távol

lévén, most is irom azoknak, kik az

eltt vétkeztek, mint egyebeknek, hogy
ha ismét oda megyek, nem kedvezek.

* rész 12, 21.

3. Mert az én általam szóló Krisztust

kisértgetitek, ki ti hozzátok nem erte-
len, hanem ers ti bennetek.

4. Mert noha megfeszíttetett * volt az

ertlenségbl, t mindazáltal él az Isten-

nek hatalmából : mert mi is ertelenek

vagyunk vele, de élünk vele az Is-

ten erejébl ti nálatok.
* Filip. 2, 7. 8. t Csel. 3, 17. 1 Kor. 2 , 8.

5. Magatokat * kisértsétek meg, ha

vagytok-é a hitben, magatokat próbál-

játok meg. Avagy nem fesméritek-é ma-

gatokat, hogy a Jézus Krisztus f ben-

netek vagyon ? hanem ha megvettettek

vagytok. * l Kor. 11, 28. f Róm, 8, 9. 10.

6. De reménylem, hogy megesméritek,

hogy mi nem vag3aink megvettettek.

7. Kivánom pedig az Istentl, hogy

semmi gonoszt ne cselekedjetek; nem
hogy mi megpró báltattaknak találtas-

sunk, hanem hogy a mi tisztességes do-

log, azt cselekedjétek, mi pedig mintegy

megvettetteknek állittassiink.

8. Mert nem cselekedhetünk semmit

az igazság ellen ; hanem igazságért.

9. Mert örülünk annak, hogy mi er-
telenek * voltunk, ti pedig ersek volta-

tok, ugyanazt is kívánjuk mi, tudniillik

a ti épülésteket. * i Kor. 4, 10.

10. Azért irom távollétemben ezeket,

hogy jelenlétemben ne kénszerittessem

keménységgel élni a hatalom szerint,

mellyet adott nekem az Úr * építésre, de

nem rontásra. * r^sz 10, s.

11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó

egésségben, épüljetek, vigasztaltassatok

meg, egy * értelemben legyetek, békes-

ségesen lakjatok; és a szeretetnek s a

békességnek Istene lészen veletek.

* Róm. 12, 16. Fii. 2, 2.

12. Köszöntsétek egymást szent * csó-

kol ássál. Köszöntnek titeket minden

szentek. * Róm. le, le.

13. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyel-

me, az Istennek szerelme, és a Szent

Léleknek veletek való közösiilése, le-

gyen mindnyájan ti veletek, Ámen I

E Levél küldetett Filippiböl, Maczedóniának városából Títus és Lukács által.

PAL APOSTOLNAK

A GALATZIABELIEKHEZ IRT LEVELE.

1. RÉSZ:

Pál csudáta, hogy a Galaljziabeliek olly hamar el hagy-
ják magokat hitetni. Honnét legyen a Pál Evangyélioma,

és mint vette azt ?

Pál Apostol, (nem emberektl, sem em-
ber által, hanem a Jézus Krisztus által,

és az Atya Isten által, ki * feltámasz-

totta^ tet a halálból.) *csei.2, 24. 32.

2. És mind az Atyafiak, kik velem
vágynak, a Galatziabeli Gyülekezetek-

nek :

3. Kegyelem néktek és békesség az

Atya Istentl * és a mi Urunk Jézus

Krisztustól. * 1 Kor. 1, 3.

4. Ki adta magát a mi bneinkért,

hogy kimentene minket e f jelenvaló

gonosz világból, az Istennek és a mi
Atyánknak akaratja szerint.

* rész 2, 20. t Tít 2, 14.

5. Kinek legyen dicsség mind Örökkön

örökké, Ámen

!
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6. Csudálkozom rajta, hogy ti illy ha-

mar elhagyván azt, a ki titeket hivott

vala a Krisztus kegyelmére, más Evaii-

gyéliomra * hajlottatok. * rész 4, 9. 10.

7. Holott nincsen más Evangyéliom:

de némellyek titeket megháborituak * és

a Krisztus Evangyéliomát el akarják

forditani. * csei. 15, 1.

8. De ha szinte mi is, avagy a mennyei
Angyal hirdetne néktek valamit azon

kivííl, a mellyet néktek * hirdettünk, le-

gyen t átok. * 1 Kor. 2, 2. 15, 3. f 1 Kor. 16, 22.

9. A mint elször mondánk, most is-

mét másodszor is mondom : Ha valaki

néktek hirdet valamit azon kivl, a

mellyet vettetek, átok legyen.

10. Mert most embereknek vagy Isten

dolgainak elhitelekre intelek-é ? Avagy
embereknek igyekezem-é kedveskedni?

Bizonyára ha még embereknek * ked-

vekben volnék , a Krisztus szolgája

nem volnék. * i Thess. 2, 4.

11. Tudtotokra adom pedig, Atyám-
fiai, néktek, hogy az az * Evangyéliom,

mellyet én prédikáltam, nem ember
szerint való ;

* 1 Kor. 15, 1 -3.

12. Mert én is nem embertl vettem
azt, sem pedig nem taníttattam arra,

hanem a Jézus Krisztus jelentése által

vagyon.

13. Mert hallottátok, mint forgolódtam

én régenten a Zsidó törvényben, hogy
én felette igen ^ háborgattam az Isten

Anyaszentegyházát, és azt pusztítottam.
* Csel. 9, 1. 2.

14. Es feljebb nevekedtem volt a Zsi-

dó törvényben sokaknál kik az én nem-
zetembl velem egyenlk voltak, mivel

felette nagy buzgóságom * volt a ren-

delésekhez, mellyeket az én atyáimtól

vettem vala. * píüpp- 3, 5. e.

15. De mikor az Istennek tetszett, ki

az én anyám méhétl fogva * engemet
elválasztott vala, és az kegyelmébl
elhívott. * Csel. 9, 15. Jer. 1, 5.

16. Hogy az Fiját nékem megjelen-

tené, hogy hirdetném tet a * Pogányok
között ; azonnal nem tanácskoztam a

testtel és a vérrel. * csei. 9, 5. 15.

17. Sem pedig nem tértem Jérusálem-

be vissza azokhoz, kik én elttem való

Apostolok voltak : hanem Arábiába

mentem, és ismét megtértem * Damas-
kusba. * Csel. 9, 8. 20,

18. Azután három esztend múlva Jé-

rusálembe * megtértem
,
hogy Pétert

meglátogatnám,^ és vele voltam tizen-

öt napig. * Csel. 9, 26.

19. Többet az Apostolok közztíl nem
láttam egyet is, hanem Jakabot* az Ür
attyafíát. * csei. 21, is.

20. Ezekben pedig a miket irok nék-
tek ; imé Isten eltt vagyok, nem hazu-
dok.

21. Azután mentem Siriának * és

Czilicziának tartományiba. * csei. 9, 30.

22. Esméretlen valék pedig ábráza-

tomról a Júdeában való keresztyéni

Gyülekezeteknek.

23. Hanem csak* hallották : Aki, ugy~

mond^ minket háborgat vala egy idben,
most hirdeti azt a tudományt, mellyet

régen pusztit vala. * csei. 9, 13-21.

24. És dicsitik vala az Istent énben-

nem.

2. RÉSZ.
Títus miért uem metéltetett körül : Pál az tudományát
nem e több Apostoloktól vette ; Pál a Pogányoké. Péter

a Zsidók Apostola : Pál megfeddi Pétert : a megigazolás
Mt által vagyon, s nem a törvénybl.

Azután tizennégy * esztend múlva, is-

mét felmeuék Jérusálembe Barnabással

együtt, Títust is velünk elvivén.

* Csel, 15, 2.

2. Felmentem vala pedig isteni je-

lenésbl, és eleikbe adám az Evangyé-
liomot, mellyet a Pogányok között pré-

dikálok ; de csak külön azoknak a kik

becsületben vágynak, hogy valami mó-
don híjába ne futnék, vagy híjába ne

futottam volna.

3. De Títus is, a ki én velem vala, no-

ha Görög volna, nem kénszerittetett a

körlmetélkedésre.

4. Tudniilik a futkározó * hamis atya-

fiakért, kik mi közzénk béjöttek vala

alattomban, a Krisztus Jézusban való

szabadságunknak megkisértésére
;
hogy

minket szolgálatra köteleznének.
* Csel. 15, 24.

5. Kiknek csak egy szempillantásig sem
engedtünk, * hogy magunkat alájok ad-

tuk volna
;
hogy az E vangyéiiomnak igaz-

sága megmaradna ti köztetek. * csei. 15, 2.

6. Azoktól pedig a kik állíttatnak va-

laminek lenni, (valaminémííek voltak

régen, én azzal semmit nem gondolok

:

az embernek személyét * Isten nem né-

zi): mert a kik becsületben vágynak,

engemet semmire nem tanitottak.

* 5 M(5z. 10, 17.
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7. Sot inkább mikor látták volna, hogy
én reám bizatott a Pogányok * között

az Evangyéliom prédikáltatása, mint

Péterre a Zsidók között. * csei. 9, 15.

8. (Mert a ki ers volt Péter által a

Zsidóknak Apostolságára, én általam is

ers * volt a Pogányok között.)

*Kóm. 15,18. 19.

9. És mikor Jakab, Kéfás és János, kik

oszlopok gyanánt tartatnak, eszekbe vet-

ték volna az Istentl nékem adatott aján-

dékot, nékem és Barnabásnak a társa-

ságnak bizouyságára*jobbkezeket adák,

Logy mi a Pogányok között, k pedig a

Zsidók között prédikálnánk.
Csel. 9, 27-29.

10. Csak arra intének, liogT ^ szegé-

nyekrl * megemlékeznénk, mellyre reá

is igyekeztem, bogy cselekedjem.

*Csel. 11, 29. 30.

11. Mikor pedig Péter Ántiókbiába jött

volna, szemtlszembe ellene állottam,

mivelhogy méltó volna a feddésre.

12. Mert minekeltte valakik jöttek

volna Jakabtól, a Pogányokkal eszik

vala; ha pedig valakik jöttek, megvonja
s elszakasztja vala magát azoktól, fél-

vén a Zsidóktól.

13. És vele együtt tettetésképen vi-

selik vala magokat a több Zsidók is

:

úgyannyira liogy Barnabás is az tet-

tetéseknek társaságába elvonatnék.

14. De mikor láttam volna^ hogy k
nem egyenesen járnának mint az Evan-
gyéliom igazságához * illend volna,

mondók Péternek mindenek eltt : Ha
te Zsidó lévén Pogány módra élsz és

nem Zsidó módra, miért kénszerited a

Pogányokat Zsidó módra élni ?*csei. 10, 28.

15. Mi kik természet szerint Zsidók

vagyunk, és nem bnös Pogányok.

16. Tudván ezt, hogy nemigazúl meg
az ember a törvénynek * cselekedetibl,

hanem a Jézus Krisztusban való hit ál-

tal : Mi is, mondom^ a Jézus Krisztus-

ban hittünk, hogy megigazulnánk a

Krisztusban való hit által, és nem a

törvény cselekedeteibl. Annakokáért
mert egy test is nem igazul meg a tör-

vénynek cselekedeteibl. * Rom. 3, 20—28.

17. Hogyha pedig, mikor a Krisztusban

igazulást * keresünk, találtatunk mi is

bnösöknek, avagy a Krisztusa bíínnek

szolgája-é ? Távol legyen. * Edm.s. 24.

18. Mert ha a mellyeket elrontottam,
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azokat ismét felépítem, én magamat b-
nössé tészem.

19. Mert én a törvény által a törvény-

nek megholtam, hogy élnék * Istennek.
* Rdra. 8, 11. 14.

20. A Krisztussal együtt megfeszít-

tettem.* Élek pedig többé nem én, hanem
él én bennem a Krisztus ; és a melly

életet most élek a testben, az Isten Fi-

jában való hit által élem, ki szeretett

engemet, és adta magát én f érettem.
* Kol. 2, 20. t Eféz. 5, 2.

21. Nem törlöm el az Isten kegyel-

mét ; mert ha a törvény által vagyon az

igazság, * tehát a Krisztus ok nélkül

holt meg. * rész 5, 4. Róm. 4, 14.

3. RÉSZ.
Hogy a megigazulás hithi legyen, az Ábraliám példájá

, bi mutattatik : mire adatott a törvény ?

Oh * balgatag Galatziabeliek, kicsoda

igézet meg titeket, hogy ne engednétek

az igazságnak ; kiknek szemeik eltt a

Jézus Krisztus elször úgy Íratott volt

még, mintha ti köztetek feszíttetett

volna meg ? * ^iik. 24, 25-

2. Csak ezt akarom tletek megtudni

:

A törvény cselekedetibl vettétek-é a

Szent Lelket, vagy a hallásból való* hit

által ? * Csel. 2, 38. 10, 44.

3. lUy esztelenek vagytok-é, hogy ho-

lott a Szent Lélek által kezdettétek el

a hitet, most test által akartok elvé-

geztetni ?

4. Hlyen sokat szenvedtetek-é*hijába?

hogyha hijába. *2 Ján. vers s.

5. A ki azért Szent Lelket szolgáltat

néktek, és ti bennetek erket cseleke-

szik ; a törvény cselekedetei által-é,

vagy a hallásból való hit által szolgál-

tatja azt ?

6. Miképen Ábrahám hitt az Istennek,

és az tulajdoníttatott néki * igazságára.
* 1 Mdz. 15 6. Róm. 4, 3.

7. Értitek azért, hogy a kik a hitbl

vagynak,*azok az Ábrahám fijai.

* Eóm. 4, 11. 12. 16.

8. Látván azért az írás, hogy Isten a

hit által fogja idveziteni a Pogányokat,

még annakeltte örvendetes izenettel

hirdette Ábrahámnak :
* Megáldatnak,

úgíjmond, te benned minden Pogányok.
* 1 Mz. 12, 3.

9. Azért, a kik hitbl valók, azok * ál-

datnak meg a hiv Ábrahámmal. *vers 7.

10. Mert valakik a törvény cselekede-

P
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tibl vágynak, átok alatt vágynak : mert
meg vagyon irva : Átkozott* valaki meg
nem marad mind azokban, mellyek

megirattak a törvénynek könyvében,

hogy azokat cselekedje. * s mó/. 27, 26.

11. Hogy pedig a törvény által senki

nem igazul meg Isten eltt, nyilván va-

gyon : Mert az * igaz ember bitbl él.

* Hab. 2, 4. Eóm. 1, 17.

12. A törvény pedig nincsen hitbl,

hanem : A melly ember azokat *bétölti,

él azok által. * 3 móz. is, 5.

13. A Krisztus pedig * megváltott

minket a törvénynek átkától, mikor mi
érettünk lett átokká: mert meg vagyon

irva : Átkozott f valaki fán függ.
* 2 Kor. 5, 21. t 5 Mdz. 21, 23.

14. Hogy a Pogányokban az Ábrahám
á,ldatása*a Krisztus Jézus által legyen,

és hogy amaz igért f Szent Lelket a

hit ff által végyük.
« 1 Mdz. 12, 3. t Ján. 15, 26. if Csel. 19, 2. 5. 6.

15. Atyámfiai, emberi mód szerint szó-

lok ; Lám az embernek elvégezett testa-

mentomát * senki ertlenné nem teszi,

és ahoz semmit nem ád. * Zsid. 9, 17.

16. Ábrahámnak pedig adattak az Ígé-

retek, és az magvának: nem mondja:
És magvainak, mint sokakról, hanem
mint egyrl : És a te * magodnak, úgy-
mond, ki a Krisztus. * 1 móz. 12, 3.

17. Ezt mondom pedig, hogy a kötést,

mellyel * Isten elször megersített a

Krisztusra nézve, a törvény, f melly

négyszázbarmincz esztendvel kezdetett

azután, nem tészi ertelenwé, hogy az

Ígéretet eltöri ené. * 1 móz. 12, 1-3.

f 2 Móz. 12, 40. 2 Móz. 19, 1—25. 20, 1. 2.

18. Mert ha a törvény által vagyon az

örökség, tehát nem az által ; Ábrahám-
nak pedig Ígéret* által ajándékozta Isten

az örökséget. * Róm. 4, 13. 14.

19. Micsoda tehát a törvény? A bíí-

nöknek okáért adatott, míg eljne * ama
Mag, kinek lett az ígéret, a melly tör-

vény kimondatott az Angyaloktól f a

Közbenjárónak keze által.

* vers 16. f Csel. 7, 38.

20. A Közbenjáró pedig nem egy-é?
az Isten pedig * egy. * 5 móz. 6,4.

2L A törvény azért az Isten ígérete

ellen adatott-é? Távol legyen: Mert ha
a törvény adatott volna, hogy megele-
venítene, bizony a törvénybl * volna
az igazulás. ' lum. s, 2. 3.

22. De rekesztett az írás* mindeneket
a bn alá, hogy az ígéret adatnék a

Jézus Krisztusban való hit által a hí-

vknek. * Rra. 3, 9. 10. 11, 32

23. Minekeltte pedig eljött volna * a

bit, a törvény alatt riztetünk vala, kik

rekesztettünk vala arra a hitre, melly

kinyilatkozandó vala. * vers 24.

24. Azért a törvény nékünk a Krisz-

tusra vezérl * mesterünk volt, hogy hit

által idvezülnénk. * Róm. 10, 4,

25. De mínekutánna eljött a hit, nem
vagyunk többé a vezérl mester alatt.

26. Mert mindnyájan Isten * íijaí vagy-

tok, a Jézus Krisztusban való hit által.

* Ján. 1, 12.

27. Mert valakik a Krisztusban meg-
keresztelkedtetek, a Krisztust * öltöz-

tétek fel. * Róm. 6, 3. 13, 14.

28. Nincsen sem Zsidó, * sem Görög,

nincsen sem szolga, sem szabados: nin-

csen sem férjfiú, sem asszony között vá-

logatás: Mert ti mindnyájan egy vagy-

tok a Jézus Krisztusban.
* Róm. 10, 12. Eféz. 2, 14. 16.

29. Hogyha ti Krisztuséi * vagytok,

tehát az Ábrahám magva vagytok, és az

Ígéret szerint örökösök. * versié.

4. RÉSZ.

Ernlieruek a t'irvény és Evangyéliom alatt való állapotja :

mint fogadták Pált a Galatziabeliek : Példázatjok az
Ábrahám fijainak.

E.t mondom pedig : Míg az örökös

gyermek semmit nem külömböz a

szolgától, jóllebet mindeneknek urok

legyen;

2. Hanem Tútorok és Gondviselk alatt

vagyon mind az ideig, mellyet annak

attya rendelt.

3. Azonképen mi is, míg gyermekek

voltunk, e világnak beti * alatt valánk,

szolgálat alá rekesztetvén. * rész 2, 23.

4. De mínekutánna eljött a* teljes id,

kibocsátá Isten azFíját, ki asszonytól

lett, kí a törvény alá adta magát

;

* Dáo. 9,24-27.

5. Hogy azokat, a kik a törvény alatt

valának, * megváltaná, hogy f fogadott

fiúságot vennének. *rész 3, 13. t Ján. 1, 12.

6. Mivelhogy pedig fiak vagytok, ki-

bocsátotta Isten az Fijának * Lelkét

a ti sziveitekbe, ki ezt kiáltja: Abba,

azazj Atya !
*R(5m 8, 15.

7. Azért többé nem vagy szolga, ha-
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nem fiú ;* hogyha fiú, tehát Istennek

örököse is vagy a Krisztus által.

*Róm. 8, 16. 17.

8. Ti pedig még akkor, mikor az Istent

nem * tudnátok, szolgáltok vala azoknak,

kik f nem természet szerint való Istenek.

*Eféz. 2, 12. 4, 18. i Hóm. 1, 25.1 Kor. 12, 2-

9. De most, mivelhogy megesmértétek
az Istent, st inkább mivelhogy Istentl

megtaníttattatok, mimódon fordultok

hátra az ertelen * szegény betkre,
meílyéknek újonnan akartok szolgálni?

* rész 3, 11.

10. A napokat * megtartjátok és a hó-
napokat, f az idket és az ff esztend-
ket.* 2 Móz. 23, 12. 14. t Zsolt. 81, 5. 6. ff 3 Móz. 25,

4—11.

11. Félek rajta, hogy hijába * ne fárad-

tam legyen ti közöttetek. * vers 9. rész 5,
2-

12. Legyetek ollyanok mint én: mert
éríoWjmvagyok^ mint tiiAtyámfiai, kér-

lek titeket, semmi bosszút nem tettetek

én rajtam.

13. Tudjátok pedig, hogy én az én

testemnek ertlenségével prédikáltam

néktek az Evangyéliomot elször.

14. És az én testemben a mit megkí-
sértettetek semminek nem állítottátok,

sem meg nem utáltátok ; hanem engemet
mint az Istennek * Angyalát, mint a

Krisztus Jézust úgy fogadtatok.
* Mai. 2, 7. 1 Sám. 29, 9.

15. A ti boldogságtoknak azért melly
nagy dicsérete vala ? Mert bizonyságot

tészek ti felletek, hogy ti, ha lehetsé-

ges volt volna, a ti szemeiteket kiváj-

tátok volna, és nékem adtátok volna.

16. Azért ellenségtekké lettem-é nék-
tek, hogy néktek igazat * szólok ?

* Ámos 5, 10.

17. Igen szeretnek titeket, de nem jól,

st inkább minket ki akarnak rekeszteni,

hogy azokat szeressétek.

18. De jeles dolog felette igen szeretni

a jó dologban mindenkor^ és nem csak
akkor, mikor köztetek jelen vagyok.
19. Fiacskáim, kiket újjonnan * szülök,

miglen a Krisztus ti bennetek megáb-
rázoltassék. * i Kor. 4, 15.

20. Akarnék pedig most ti köztetek

lenni, és elváltoztatni az én szómat

:

mert szorgalmatos vagyok felletek.

21. Mondjátok meg nékem, kik a tör-

vény alatt akartok * lenni, a törvényt
nem halljátok-é? * vers 9. '

22. Mert meg vagyon irva, hogy Áb-
rahámnak két fija volt

;
egyik a " szol--

gálóleánytól, a másik a f szabadostól.

* 1 Móz. 16, 15. t 1 Móz. 21, 2.

23. De az, a melly a szolgálóleánytól

volt^ test szerint született ; a melly pe-

dig a szabadostól, az igéret * által.

* 1 Móz. 18, 10. 21, 1. 2.

24. Melly dolgokon más dologpéldáz-

tátik: Mert e két asszony, ama két szö-

vetségek; az egyik, melly a Siua hegy-

rl * való Hágár, nemz a szolgálatra.

* 2 Móz. 19, 1—25. 2 Móz, 20, 1. 2.

25. Mert Hágár a Sina hegy, melly

Arábiában vagyon : szinte azonképen

pedig hasonlatos ahoz a Jérusálemhez,

melly most vagyon, és az fijaival egybe

szolgálat alá vettetett.

26. Ama magasságos * Jérusálem pe-

dig szabados, melly f mindenikünknek

annya. * Jei. 21, 2. 10. t Ésa. 2, 2.

27. Mert meg vagyon irva: Örülj mag-
talan * ki nem szülsz, örvendezz és ki-

álts ki nem szülsz : mert sokkal többen

vágynak az elhagyatottnak magzatai,

hogynem annak, a mellynek férje va-

gyon. * Ésa. 54, 1.

28. Mi azért. Atyámfiai^, Izsáknak pél-

dája * szerint az Ígéretnek fijai vagyunk.
* vers 23.

29. De miképen akkor az, a ki test

szerint született vala, * háborgatja vala

azt, a ki született vala lélek f szerint:

azonképen vagyon mostan is.

* 1 Mdz. 21, 9. t vers 23.

30. De mit mond az írás ? íízd ki a

szolgálóleányt* és az fiját: mert nem
lesz örökös a szolgálóleány fija a sza-

bados fijával. * 1 Mz. 21, 10. ]2.

31. Azért Atyámfiai nem vagyunk a

szolgálóleány * fijai, hanem a f szaba-

dosé. * vers 25. f vers 26.

5. RÉSZ.

A keresztyéiiyi szabadságáról : a testuok és léleknek har-
czárói, s mindkettnek gyümölcseirl.

A szabadságban * azért, mellyel min-
ket a Krisztus megszabadított, álljatok

meg és ne kötelezzétek meg ismét ma-
gatokat szolgálatnak igájával.*Koi. 2,13.16

2. Imé, én Pál mondom néktek, hogy
ha körülmetéltettek, * a Krisztus sem-
mit nem fog használni. * csei. 15, 1. 5.

3. Mert bizonyságot tészek ismét min-
den embernek, a ki körtílmetélkedik.
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hogy az köteles az egész törvénynek

megtartására.

4. A Krisztus Jézustól kirekesztette-

tek, valakik a törvény * által akartok

idvezülni, és a keg-yelenabl kiestetek.

* rész 2, 21.

5. Mert mi lélekben hit állal várjuk az

igazságnak * reménységét. *2 Tim. 4, 8.

6. Mert a Krisztus Jézusban * sem a

köríümeíélkedés nem használ, sem a

köríílmetélkedetlenség ; hanem a hit,

melly a f szeretet által cselekeszik.

*rész 6, 15. Kol. 3, H f Jak. 2, 17. 18.

7. Szépen futtok vala; kicsoda * tartóz-

tata meg titeket, hogyne engednétek az

igazságnak? * rész 3, 1.

8. Ez a hitetés nem attól vagyon, a

ki titeket * hiv. * rész 1, e.

9. Egykevés * kovász az egész tésztát

megposhasztja. * 1 Kor. 5, e.

10. Nékem reménységem vagyon ti fe-

lletek az Úrban, hogy ti nem lésztek

külömb értelemben ; de a ki titeket

megháborít,* elvészi az ö kárhoztatását,

valaki lejénd. * Máté is, 6. 7.

11. Én pedig. Atyámfiai, ha a körííl-

metélkedést még is prédikálom, miért

szenvedek mégis háborúságot? tehát el-

töröltetett a keresztnek * botránkozása.
* 1 Kor. 1, 23.

12. Vajha el is töröltetnének * azok,

a kik titeket háborgatnak. * Jós. 7, 25.

13. Mert ti szabadságra hivattatok.

Atyámfiai, csakhogy a szabadságot ne

adjátok * a testnek hnre való alkalma-

tosságul, hanem szeretetbl egymásnak
szolgáljatok. * 1 Kor. 8. 9. 1 Pét. 2, 16.

14. Mert az egész törvény egy beszédbe

foglaltatik bé, ebbe, tudniillik: Szeres-

sed*felebarátodat mint magadat.
*Máté 22,39.

15. Hogyha egymást marjátok *és el-

nyelitek, meglássátok, hogy viszontag

egymástól meg ne emésztessetek.
* 2 Kor. 12, 20.

16. Ezt mondom pedig, hogy lélek

szerint*járjatok, és a testnek kívánságát

véghez ne vigyétek. * K^m. e, 12. 1 Pót. 2, 11.

17. Mert a test a lélek * ellen töreke-

dik, a lélek pedig a test ellen : ezek

pedig egymással ellenkeznek, hogy azo-

kat ne cselekedhessétek, a mellyeket

akartok. * Róm. 7, 17. 23. 25.

18. Hogyha a lélektl * vezéreltettek

nem vagytok a törvény alatt. * vers 22, 23.

19. A testnek pedig cselekedetei * nyil-

ván vágynak, mellyek ezek : házasság-

törés, paráznaság, tisztátalanság, bujál-

kodás. *Kol. 3, 5. 6.

20. Bálványimádás
,

bvÖlésbájolás,

haragíartások, versengések, irigységek,

haragok, patvarkodások, visszavonások,

pártütések.

21 . GyüJölségek, gyilkosságok, részeg-

ségek, dobzódások, és ezekhez hasonlók:

mellyekrÖl ezt eleve m.ondom néktek,

miképen az eltt is mondottam : Vala-

kik illyen dolgokat cselekesznek, az Is-

ten * országának örökösei nemiésznek.
*lKor. 6, 9.10. Eféz.5,5.

22. De a léleknek gyüniölcse ez: sze-

retet, öröm, békesség, békességestürés,

kegyelmesség, jóság, hit, alázatosság,

mértékletesség.

23. A kik illyenek, azoknak ellenek

nincsen a * törvény. *iTim. 1,9. 10.

24. Mert a kik Krisztuséi a testet meg-
feszítették az * indulatival és kiván-

ságival egybe. * Eóm. e, 6.

25. Ha lélek szerint élünk, lélek sze-

rint is * járjunk. * vers 22. Róm. 8, 5.

26. Ne legyünk hiú dicsség* kivánók,

egymásnak ingerli, egymásra irigyke-

dk. * Filip. 2, 3.

6. RÉSZ.
Azok Isten fijai, a kik egymást és a Krisztus keresztét

szeretik, és új teremtett állatok.

Atyámfiai, ha az ember elfoglaltatik is

a Sátántól valami bnben, ti kik lelkiek

vagytok, az ollyan embert építsétek* fel

alázatosságnak lelkével: meggondolván
magadat, hogy te is meg ne kisértesséL

* Máté 18, 15. 17. Rm. 14, 1.

2. Egymásnak terhét* hordozzátok, és

úgy töltsétek bé a Krisztus f törvényét.
* Ján. 13, 34. 1 1 Thess. 1, 14.

3. Mert ha valaki láttatik magának
valaminek ?ew?zi,* holott semmi, ez ily-

lyen embert az maga gondolatja csalja

meg. *jak. 1, 26.-:

4. Minden ember pedig az maga
cselekedetét próbálja meg, és akkor di-

csekedése lészen csak magában, és nem
másban.

5. Mert minden ember az tulajdon

terhét * hordozza. * 2 Kor. 5, 10.

6. Az olyan ember pedig, aki tanítta-

tik az Evangyéliom * tudományára, kö-

zölje minden javait azzal, a ki tet ta-

nítja. * 1 Kor. 9, 7. 14.
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7. Meg ne csalatkozzatok. Az Isteu

nem csúfoltatik meg. Valamit ember ve-

ténd,* azt aratja. * 2 Kor. 5, 10.

8. Mert a ki vet az 0 testének, * a

testbl arat veszedelmet; a ki pedig

vet a t léleknek, a lélekbl arat örök

életet. * rész 5, 19- 21. t rész 6,22. 23.

9. A jótéteményben * pedig ne restül-

jnk meg: mert a maga idejében ara-

tunk, ha meg nem restülünk.

*2 Thess. 3, 13.

10. Azért mig idnk vagyon, minde-

nekkel jól tegyünk, kiváltképen pedig

a mi hitünknek * cselédivel. * i Tim. 5, 8.

11. Látjátok melly hosszú levelet irtam

néktek az én kezemmel.
12.Yalakik akarnak szépeknek láttatni

a testben, * ugyanazonok kénszeritnek

titeket a körülmetélkedésre, csakhogy

a Krisztus keresztéért háborúságot ne

szenvedjenek. * fíi. 3, is.

13. Mert azok is, a kik körfílmetélked-

nek, a törvényt meg nem tartják, de akar-

játok a ti körülmetél kedésteket, hogy a

ti testetek fell dicsekedhessenek :

14. Távol legyen pedig éntlem bogy

dicsekedjem, hanem csak a mi Urunk
Jézus Krisztusnak * keresztében, ki ál-

tal nékem e világ megfeszíttetett, én is

e világnak. *i Kor. 1,31.2,2.

15. Mert a Krisztus Jézusban a kö-

rlmetélkedés is semmit nem használ,

sem a körlmetékedetlenség, hanem az

új * teremtés. * rész 5, e. Róm. e, 4.

16. És valakik e regula szerint járnak,

békesség lészen azokon és irgalmasság,

és az Isten Izráelén.

17. Ennekutánna senki nékem bántá-

somra ne legyen: mert én az r Jézus-

nak* bélyegeit hordozom az én testem-
I ben. *2 Kor. A, 10. 11.

18. A mi Urunk Jézus * Krisztusnak

kegyelme legyen a ti lelketekkeLAtyám-

fiai. Ámen !

'

* fíhp- 4, 23.

A GalatzialielielcLez íratott Rómából.

PÁL APOSTOLNAK

AZ EPÉZUSBELTEKHEZ ÍRT LEVELE.

1. RÉSZ.

Az elválasztásnak és fiúvá fogadásnak titkáról tanit : és

hogy ezeket jelentse meg Isten hallgatóinak, kivánja.

Pál Jézus Krisztusnak * Apostola az

Isten akaratja által, a szenteknek, kik

Efézusban lakaak, és a Jézus Krisztus-

ban való híveknek. * 1 Kor. 1, 1.

2. Kegyelem néktek és békesség az Is-

tentl a mi Atyánktól,* és az Ür Jézus

Krisztustól. * Róm. 1, 7.

3. Áldott leyyen az Isten * és a mi
Urunk Jézus Krisztusnak Attya, ki

megáldott minket minden lelki áldással,

mennyekben a Krisztusban.
* 1 Pét. 1, 3.

4. Miképen választott minket benne,

minekeltte e világnak * fundamentoma
felvettetnék, hogy legyünk szentek és

feddhetetlenek eltte a szeretet által.

* 2 Tim. 1, 9.

5. Ki választott minket, kiket * íijaivá

fogadna a Jézus Krisztus által magá-
ban, az akaratjának jó kedve szerint.

» R(5m. 8, 15, 29. 80.

6. Az dicsséges kegyelmességének

dicséretire, mellybl minket ingyen ma-
gának kedvesekké tett ama* Szerelmes-

ben. *Máté 3, 17.

7. Kiben vagyon váltságunk az vére

által, tudniillih bneinknek * bocsánat-

jok, az kegyelmességének gazdagsága

szerint. *Róm. 3, 24.

8. Mellyet nagy bséggel közlött ve-

lünk, minden bölcseséggel* és értelem-

mel. * 1 Kor. 1,6.

9. Megjelentvén nékünk az akaratjá-

nak * titkát, az ingyen való jó akarat-

ja szerint, mellyet elrendelt vala magá-
ban. * Róm. 16, 25. 26.

10. Tudniillik hogy a teljes * idnek
eljövésében egy testbe szerkesztetne

mindeneket a Krisztusban, mind a kik

mennyekben vágynak, mind a kik e

földön vágynak. * Dán. 9, 24. 26. Gai. 4, 4.

11. Abban a Krisztusban mowí^om, ki-

ben mi is a Szentek közzé * számláltat-

tunk, mivelhogy választattak voltunk

annak végzése szerint, ki mindeneket
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cselekeszik az 6 akaratjának tanácsából.
* Csel. 26, 18.

12. Hogy mi legyünk az dicsségének
dicséretire, kik elször reménylettünk

a Krisztusban. * Gai. 3, 23. 25.

13. Kiben ti is veménylettetek mineku-
tánna az Igaznak * beszédét hallottá-

tok volna, tudniillikdiii idvességteknek

Evangyéliomát, kiben üq inekutánna hit-

tetek, megpecsételtettetek f az Ígéret-

nek Szent Lelkével.
* Kol. 1, 5. t Csel. 19, 2. 5. 6.

14. Ki a mi örökségünknek * záloga:

mig a teljes szabadságba f béhelyhez-

tettetünk az dicsségének dicséretére.

* 2 Kor. 1, 22. f Ján. 14, 2. 3.

15. Annakokáért én is, mikor meghal-
lottam volna a ti bennetek való * hitet,

melly vagyon az Úr Jézusban, és min-
den szentekhez való szerelmeteket;

*Kol. 1, 4.

16. Nem sznöm meg hálákat adni* ti

érettetek, ti rólatok emlékezvén az én

könyörgésemben. * füíp. i, 3.

17. Hogy a mi Urunk Jézus Krisztus-

nak istene, a dicsségnek amaz *Attya,

adja néktek a bölcseségnek és jelentés-

nek Lelkét, az esméretében.* csei. 7, 2.

18. Es a ti elméteknek megvilágosít-

tatott szemeit, hogy tudhassátok, mi
legyen az hivatalának * reménysége,

az öröksége dicsségének minémü
gazdagságai legyenek a Szentekben.

*Márk 16, 15. 16.

19. És az hatalmasságának méltósá-

gos nagysága minémíí legyen mi ben-

nünk, kik hiszünk, az hatalmas erejé-

nek ^ hathatósága szerint. * i Kor. 2, 5.

20. Melly et megmutatott aKrisztusban,

mikor tet feltámasztotta* a halálból, és

helyhez tette tet Siz 0 jobbkeze f fell

mennyekben.
* Márk 16, 19. Zsolt. 110, 1. f Csel. 2, 24.

21. Sokkal feljebb minden birodalom-

nál, hatalomnál, ernél és uraságnál és

minden méltóságnál, * melly neveztetik

nem csak e világon, hanem a követke-

zendben is. * Filip. 2, 9-11.

22. És mindeneket vetett az * lábai

alá, és tet tette mindeneknek felette

az Anyaszentegyháznak Fejévé.
* Zsolt. 8, 7.

23. Melly * teste, és teljessége annak,

a ki mindeneket bétölt mindenekkel.
* 1 Kor. 12, 27.

2. RÉSZ.
Embernek állapotja a Krisztuson kivl és a Krisztusban.

És titeket is együtt megelevenített^ mi-
kor a vétkekben és bnökben * meg-
holtatok volna. * Kol. 2, 13.

2. Mellyekben régen jártatok e világ-
nak élete* szerint, a Fejedelem szerint,

kinek hatalma vagyon a levegégen, és

a lelken, melly most cselekeszik a vak-
mer emberekben. * rész 4, is. 19. Tít. 3, 3.

3
.
Mellyekben mi is mindnyájan forgód-

tunk régenten, ami testünknek * kiván-
ságiban, azokat cselekedvén, melylyek a
testnek és a mi gondolatinknak tetszenek
vala : és valánk természet szerint a ha-
ragnak fijai, mint egyebek is.

*Kol. 3, 5.

4. De az Isten gazdag lévén az irgal-

masságban, az nagy * szerelmébl,
mellyel szeretett minket .* re'sz 1, 7. Mik. 7, 18.

5. Mikor a vétkekben megholtunk vol-
na,* minket is együtt megelevenített a
Krisztussal, kinek kegyelmébl tartot-

tatok meg. * R(5m. 5, 6. 8. 10.

6. És együtt feltámasztott,* és együtt
helyheztetett mennyben, a Krisztus Jé-
zusban. * 2 Kor. 4, 14.

^
1. Hogy megmutatná a következend

idkben az kegyelmességének * nagy
gazdagságit, az hozzánk való kegyel-
mességébl aKrisztus Jézusban. *i Ján. .3, 1.

8. Mert kegyelembrtartattatok meg
hit által (és ez nem ti tletek f vagyon.
Isten ajándéka * Gai. 2, 16. t Fiiip. 1, 29.

9. Nem a * cselekedetekbl, hogy senki
ne kérkedjék. * Tit. 3, 5.

10. Mert * alkotványai vagyunk, kik
teremtettünk a Krisztus Jézusban f a

jó cselekedetekre, mellyeket készített az

Isten, hogy azokban járnánk.
* Zsolt. 100, 3.tTit. 2, 14.

11. Azokáért emlékezzetek meg arról,

hogy ti régen testben Pogányok * lévén,

kik körülmetéletleneknek neveztettek
vala, attól a ki neveztetik körimetélt-
nek, melly körülmetélés a testben kézzel
lészeu. * rész 5, 8. 1 Kor. 12,2.

12. Hogy ti, mondom, abban az idben
Krisztus nélkül valók voltatok, az Izrá-

elnek társaságától* idegenek, és az Ígé-

retnek szövetségitl t távol valók, kik-

nek reménységtekuem vala, és e világon
Isten ff nélkül valók voltatok. *Róm. 9,

4. 5. Kol. 1, 21. f Zsolt. 147, 19. 20. ff 1 Kor. 12, 2.

13. De most a Krisztus Jézusban, ti
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kik régen távol valátok, közel* valókká

lettetek, a Krisztus vére által.* i Ján. 3, i.

14. Mert Ö a mi* békességünk, kimind

a két f nemzetséget eggyé tette ; és a

közbevetett falnak válaszát elrontotta.

*C8el. 10, 35. 86. f Ésa. 49, 6.

15. Az ellenkezéseket, azaz, a paran-

csolatoknak*törvényét, melly sok Icülsö

rendtartásokban helylieztettett volt, az o

teste által eltörlötte, hogy ama kettbl
0 f magában egy új embert teremtene,

békességet szerezvén. *koi. 2, 14. f vers 14.

16. És mind a kettt egy testben

megbékéltetné Istennel a keresztfa ál-

tal, az ellenkezéseket * megölvén az ál-

tal: * vers 11. Csel. 10,28.

17. És eljvén hirdetett * békességet

néktek, kik távol f valátok^ és azok-

nak, a kik közel valónak.
*Luk. 24,47 .f vers 12.

18. Mert mindketten általa* vagyon

menetelünk egy Lélek f által az Atyához.
* Ján. 14, 6. t Gal. 3, 14.

19. Azért immár nem vagytok jövevé-

nyek és zsellérek, hanem a szenteknek

polgártársaik, * és Istennek cselédei.

* Filip. 3, 20.

20. Kik felépíttettetek a Prófétáknak

és Apostoloknak * fuudamentomokon,
mellynek bels szegeletköve a Jézus

Krisztus. * Ésa. 28, 13. 1 Pét. 2, 4. 5.

21. Kiben az egész alkotmány * szép

renddel rakattatván, nevekedik, hogy
legyen az Ürnak szent temploma.

* rész 4, 15. 16. 1 Pét. 2, 5.

22. Mellyen ti is együtt velünk épít-

tettek, hogy legyetek Istennek hajléka

a Szent Lélekben.

3. RÉSZ.

Inti ket állliatatosságra a hitl)en, könyörög érettek, bogy
Isten nékik hiteket megrersitse.

Ennekokáért vagyok én Pál a Jézus

Krisztusnak * foglya, ti érettettek Po-
gányokért. * Filip. 1, 7. 13-16.

2. Mert hallottátok az Isten kegyel-

mének sáfárlását, melly nékem*adatott

ti köztetek. * Csel. 9, 15. Rom. 1, 5.

3. Hogy az Isten jelentés által nékem
megjelentette ama * titkot, (miképen az

eltt kevés beszéddel megirám.
*rés/. 1,9. 10.

4. Mellynek olvasásából megérthetitek,

micsoda legyen az én értelmem aKrisz-

tiis fell való titokban.)
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5. Melly titok egyébb idkben meg
nem jelent az emberek fijainak, miké-

pen most megjelentetett * az Szent

Apostolinak és Prófétáinak a Szent Lé-

lek által ; *csei. 10, 28.

6. Hogy a Pogányok örökös társaink,

és egy testek mi * velünk, és az igé-

retinek a Krisztusban társaink azEvan-

gyéliom által. * Gai. 3, 28. 29.

7. Mellynek * én lettem szolgájává az

Isten kegyelmének ajándékából, melly

adatott nékem az hatalmasságának

ereje szerint. * Róm. 1, 5. koi. 1, 25.26.

8. Nékem, mondom, minden szentek

között * legkisebbnek adatott ez aján-

dék, hogy hirdetném f a Pogányok kö-

zött a Krisztusnak végére ff mehetetlen

gazdagságit.*! Kor. 15, e.fCsel. 9, lö.ffl Ján. 2, 2.

9. És hogy megnyilatkoztassam min-
deneknek, micsoda legyen a * titoknak

sáfárlása, melly elrejtetett vala sok

idktl fogva az Istenben, ki mindeneket

teremtett a Jézus Krisztus által.

Róm. 16, 25. 26.

10. Hogy megjelentessék most az

Anyaszentegyházban a * birodalmaknak
és hatalmasságoknak, mellyek az égben

vágynak^ az Istennek külömb-kölömb-
képen való bölcsesége. * i Pét. i, 12. 20.

11. Az örök rendelés szerint, mellyet

szerzett a * mi ürunk Jézus Krisztus-

ban. * rész 2, 4-7.

12. Kiben vagyon szabadságunk * és

bizodalommal való menetelünk az benne
való hit által. * Ján. 14, e. Rom. 5, 2. Zsid. 4, 16-

13. Azért kérlek, hogy meg ne restülje-

tek* az én ti érettetek való nyomorúsá-
gim miatt, melly néktek dicsségtekre

vagyon. *iThess. 3,3.

14. Ezokáért meghajtom térdeimet a

mi ürunk Jézus Krisztusnak Attya eltt.

15. (Kirl mind a mennyekben, mind
a földön való teljes cseléd neveztetik.^

16. Hogy adja meg néktek az gazdag
dicsségéért, hogy állhatatosan ersöd-
jetek meg az Lelke által a * bels
emberben. * Róm. 7, 22.

17. Hogy lakozzék a Krisztus *hit ál-

tal a ti szivetekben ;
* koi. 2, 6. 7.

18. Hogy a szeretetben meggyökerez-
vén és fundamentomot vetvén, megtud-
hassátok minden Szentekkel egybe, mi'

némü legyen az Isten ^ jóvoltának ama
szélessége, hosszúsága, mélysége és ma-
gassága. * .Tán. í?, IG.
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19. És megtudhassátok a Krisztusnak

ama * szerelmét, melly minden esmé-

retnél feljebb való, hogy bételjesedj etek

az Istennek ama minden teljeségéig.

* rész 5, 2. Ján. 10, 11.

20. Annak pedig a ki véghetetlen* b-
séggel mindeneket megcselekedhetik,

feljebb hogynem mint kérjük vagy el-

ménkbe béfogjuk, a mi bennünk mun-
kálódó er szerint. *Róm. le, 25. FiUp. 2, 13.

21. Annak * dicsség legyen az Anya-
szentegyházban a Krisztus Jézus által,

minden idben és mind örökkön örökké,

Ámen! *R6m. 16,27.

4. RÉSZ.
Az Anyaszentegyháznak Feje, tagjainak egyst^gek, egy-

mást segítések : intés jó cselekedetekre.

Kérlek azért titeket én, ki fogoly va-

gyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint
illik * a ti hivataltokhoz, mellyel hivat-

tattok. *Filip. 1,27.

2. Minden alázatossággal és * szelíd-

séggel és lelki kegyességgel, elszenved-

vén egymást a Szeretet által. * Gai. e, 2.

3. Igyekezvén megtartani a léleknek

egységét, a békességnek kötele által.

4. Egy test * és egy lélek vagytok, mi-
képen hogy a ti hivatalotoknak egy re-

ménységére is ^hivattattatok. *Róm. 12, 5.

5. Egy az * Úr, egy a Hit, egy a Ke-
resztség. * 1 Kor. 6, 8.

6. Egy az Isten és* mindeneknek Aty-

tyok, ki mindenek felett vagyon és min-
denek által, és ti bennetek, mindenitek-

ben. * Mai. 2, 10.

7. De mindenikünknek adattatott az

ajándék, a Krisztustól adatott ajándék-

nak * mértéke szerint. * Róm. 12, 3. e.

8. Annakokáért mondja az írás: Fel-

menvén* a magasságba, fogva vivé a

fogságot;, és ada ajándékokat az embe-
reknek. * Zsolt. 68, 19.

9. Hogy pedig felment, micsoda ez,

hanem hogy leszállott * volt is elször
a földnek alsó részeire ? * Ján. 3, 13.

10. A ki leszállott vala, ugyanazon, a

ki fel is ment, sokkal feljebb * minden
egeknél, hogy mindeneket bétöltene.

* rész 1, 20—22.

11. És adott némellyeket*Apostolo-

kat, némellyeket pedig f Prófétákat, né-

mellyeket pedigBvangyélistákat,némely-

lyeket pedig Pásztorokat és Doktorokat.
* Máté 10, 2-4. 1 Kor. 12, 28. f Csel. 11, 27. 28.

12. A szenteknek egy*testbe való kö-

töztetésekre, a szolgálatnak munkájára,
a Krisztus f testének építtetésére.

* Eóm. 12, 5. t Kol. 1, 24.

13. Miglen jussunk mindnyájan a hit-

nek és az Isten Fija esméretének egysé-

gére, miglen leszünk * teljes férjfiakká,

a megöröködött Krisztus állapotjának

mértéke szerint. * zsid. b, i.

14. Hogy ne legyünk többé * gyerme-
kek, kik habozzunk és ide s tovafhaj-
tassunk a tudománynak akármi szele

által, az embernek álnokságok által, és

álnokul való elhitetésre megrögzött csa-

lárdságok által. * 1 Kor. 14, 20. t Zsid. 13, 9.

15. Hanem az igazságot követvén sze-

retetben, mindenestl fogva nevekedjünk

abban, a ki F, tudniillik a* Krisztus-

ban. * rész 1, 22.

16. Kibl az egész* test, szép renddel

és móddal egybeszerkesztettetvén és kö-

töztetvén, minden tagoknak egybebo-

csáttatások által, minden tagnak mérték

szerint való bels cselekedetének ereje

által, a testhez illend nevekedést vé-

szen, magának felépíttetésére a szeretet

által. * Róm. 12, 5. 1 Kor. 12, 12.

11 . Ezt mondom annakokáért és kérlek

az Urban, hogy többé ne járjatok úgy,
mint egyébb Pogányok * járnak, az

elméjeknek hijábavalóságában.
* Róm. 1, 21. 23. 1 Pét. 4, 3.

18. Kiknek elméjek meghomályosodott
és elidegenült az isteni * élettl, az

bennek való tudatlanság miatt, az szi-

veknek keménysége miatt. * rész 2, 3-12.

19. Kik minekutánna a külön való bá-

nattól megszntek, magokat adták

bujálkodásra* és minden tisztátalanság-

nak nagy nyereséggel való cselekedésére.
* Róm. 1, 24. 26.

20. Ti pedig nem igy tanultátok * a

Krisztust. * rész 5, 1-5. 17-25.

21. Hogyha tet hallgattátok, és ál-
tala megtaníttattatok (a mint vagyon az

igazság a Jézusban.)

22. Tudniillik hogy le kell vetkezne-

tek ama régi élet * szerint való ó em-
bert, melly megveszett a csalárd gonosz

kivánságok miatt. * rész 2, 1-3. Róm. e, 6.

23. És meg kell újolnotok* a ti elmé-

teknek lelke szerint. * Róm. 12, 2.

24. És fel kell öltöznötök amaz új * em-
bert, melly Isten szerint teremtetett az

igazságra és a valóságos szent életre.

* Róm. 6, 4. 1 Pét. 2, l.
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25. Az ért levetvén a hazugságot, * szól-

jon igazságot minden emher az fe-

lebarátjával : mert egymásnak tagjai

vagyunk. * zak. 8, le.

26. Megharagusztok-é? * de ne f vét-

kezzetek: a nap le ne menjen a ti ha-

ragotokon. *K<5m. 12, 19. f Máté 5, 22.

27. Se pedig az ördögnek * helyet ne

adjatok. * Jak. 4, 7. 1 Pét. 5, s. 9.

28. A ki oroz vala, többéne orozzon

:

hanem inkább munkálkodjék,*cseleked-

vén az kezeivel azt a mi jó, hogy le-

gyen mit adni, a kinek szükség
* Csel. 20, 34. 1 Thesa. 4, 11.

29. Semmi tisztátalan megveszett*be-

széd a ti szátokból ki ne származzék

;

hanem a melly hasznos építésre, fhogy
kedves legyen a hallgatóknak.

* Máté 12, 36. 37. f Kol. 3, 16. 17.

30. És keserséggel * ne illessétek az

Istennek ama Szent Lelkét, melly által

megpecsételtettetek f á teljes váltság-

nak napjára. " rósz l, i4. t Ésa. 63, lO.

31. Minden mérges beszéd, hirtelen

való fölgerjedés, ^ harag, kiáltás és ká-

romlás ti közzletek kivetessék minden
gonoszsággal. *koi.3,8, 9.

32. Legyetek pedig egj^máshoz ke-

gyelmesek, * irgalmasok, megengedvén
egymásnak, f miképen az Isten is a

Krisztusban megengedett néktek.
* Kol, 3, 12. 13. t Máté 6, 12. 14. 15.

5. RÉSZ.
Melly jóságos cselekedetekre kelljen az Efézusbelieknek
igyekezniek, melly 'bnöket eltávoztatniok. Szeretet és

hivség a házasok között, a Krisztus példája szerint.

Legyetek annakokáért az Istennek * kö-

vetó'i, mint szerelmes fiak. * Luk. e, 35. 36.

2. És járjatók szeretetbeiL miképen a

Krisztus * is szeretett minket, és adta

önmagát f nii érettünk ajándékul és ál-

dozatul Istennek gyönyörséges illato-

zásra, * Ján. 13, 34. 3.5. t Gal. 1, 4.

3. A paráznaság * pedig és minden
tisztátalanság vagy fösvénység ingyen

se neveztessék ti köztetek, mint illik a

Szentekhez. * koi. 3, 5. e.

4. És rútság, és bolond * beszéd, és

trágárság, melly ek nem illenek, hanem
inkább háláadás. * rész 4, 29.

5. Mert ezt tudjátok, hogy egy paráz-

nának is, * vagy tisztátalannak, vagy
fösvénynek, ki f bálványimádó, nincs

öröksége a Krisztusnak és az Istennek

országában. *i Kor. e, 9. 10. t koi. 3, 5,
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6. Senki titeket meg ne * csaljon hijá-

bavaló beszédekkel: mert ezekért száll

az Istennek haragja a hitetlenségnek

fijaira. * Máté 24, 4.

7. Annakokáért ne legyen néktek tár-

saságtok azokkal.

8. Mert valátok régen * sötétség, most
pedig világosság f az Úrban : mint

világosságnak fijai ugy ff járjatok.

*rész 2, 11. t 1 Thess. 5, 5. 6.

ff Eóm. 12, 10-21. 13, 12—14.

9. (Mert a Léleknek gyümölcse min-

den jóságban, igaz * cselekedetben, és

igazmondásban vagyon) * Gai. 5, 22.

10. Megítélvén, mi legyen kedves* az

Úrnak, * R<5m. 12, 2.

11 . És ne legyen közösségtek a sötétség-

nek ama* haszontalan cselekedeteivel,

hanem inkább meg is feddjétek azokat.
* rész 4, 17—19. Róm. 13, 11—14. Gal. 5, 19-21.

12. M ert a mellyeket ezek titkon cse-

lekesznek, éktelen dolog csak * mondani
is. »Róm. 1, 26. 27.

13. De mindenek mikor feddetnek, a

világosságtól * menj elöntetnek : mert a

világosság az, a melly mindeneket meg-
nyilatkoztat. * Ján. 3, 19-21.

14. Annakokáért mondja: Serkenj fel

te * ki aluszol, és kelj fel a halálból, és

megvilágosodik néked a Krisztus.

*Ésa. 60, 1.

15. Meglássátok annakokáért mimódon
okkal járjatok, nem mint bolondok, ha-

nem mint * bölcsek. * koi. 4, 5.

16. Áron is megvegyétek az alkalma-

tosságot : mert a napok * gonoszok.
* Amos 5, 13.

17. Annakokáért ne legyetek esztele-

nek, hanem megértsétek mi legyen az

Úrnak * akaratja. * 'R6m . 12,

2

18. És meg ne részegedjetek * a bor

miatt, mellyben bujálkodás vagyon ; ha-

nem inkább teljesedjetek bé Szent Lé-

lekkel. * Péld. 23, 20. Luk. 21, 34.

19. Szólván ti magatok között éneklé-

sek * és isteni dicsérétek által, és lelki

énekek által, énekelvén és dicséretet

mondván az Úrnak szivetekbl. *koi. 3, le.

20. Hálákat adván mindenkor minde-
nekrl, a mi ürunk Jézus Krisztusnak

nevében, az Istennek * és az Atyának.
*Kol. 3, 17.

21. Egymásnak* engedelmesek legye-

tek isteni félelemmel. * 1 Pét. 5, 5,

22. Ti asszonyok, a ti saját férjeitek-
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nek * engedelmesek legyetek mint az

Úrnak. * i móz. s, le. i Pét. 3, 1.

23. Mert a férjfiu * feje az feleségé-

nek, mint a Krisztus is feje az Anya-
szentegyháznak : és ugyan ö megtartója

a testnek. * 1 Kor. 11,3.

24. Azért miképen az Anyaszentegyház

alája vettetett a Krisztusnak, azonképen

az asszonyok is az 0 * férjeiknek min-

denekben. * 1 Mdz. 3, 16.

25. Férjíiak szeressétek a * ti felesé-

giteket, miképen a Krisztus is szerette

az Anyaszentegyházat, és önmagát ad-

ta t azért. * Koi. 3, 19. i Gai. 2, 20.

26. Hogy azt megszentelné, megtisz-

titván viznek feredjével az ige * által.

* Ján. 17, 17. 1 Pét. 3, 21.

27. Hogy tenné azt magának dicssé-

gessé, * tudniillik az Anyaszentegyhá-

zat, mellyben ne lenne makula vagy

sömörgözés, vagy valami a féle, hanem
hogy lenne szent és feddhetetlen.

* Zsolt. 45, 14. Jel. 21,2.

28. úgy kell a férjfiaknak szeretni az

feleségeiket, mint az ö tulajdon * testei-

ket : a ki szereti az 0 feleségét, magát
szereti. * 1 móz. 2, 24.

29. Mert soha senki az tulajdon tes-

tét nem gylölte, hanem inkább neveli

és táplálja azt, miképen az Úr is az

Anyaszentegyházat.

30. Mert az testének * tagjai va-

gyunk, az ö testébl és az csontjaiból

valók. * Róm. 12, 5. 1 Kor. 6, 15.

31. Annakokáért elhagj^ja ember attyát

és annyát, és ragaszkodik az ö * felesé-

géhez, és lésznek ketten egy testté.

* 1 Mdz. 2, 24.

32. Felette nagy titok ez : szólok pe-

dig a Krisztusról és az Anyaszentegy-

házról.

33. Azért ti közzletek iskiki mind az

feleségét ugy szeresse, minf'önmagát

:

az asszony pedig meglássa, hogy az

férjét becsülettel tisztelje. * vers 28.

6. RÉSZ.

MagzatolíTiak és szüléknek, szolgáknak (^s uraknak egy-

máshoz való tisztek : Istennek minden fegyvere: Tikhi-

kus küldetik Efézusba.

Ti magzatok * engedelmesek legyetek

az Úrban a ti szüléiteknek : mert ez

az t igaz. * Kol. 3, 20. t 2 Móz. 20, 12.

2. Tiszteljed a te atyádat és a te

anyádat, (mellyelso parancsolat az Ígé-

rettel egyetemben.)

3. Hogy jól legyen néked dolgod és

hosszú élet légy e földön.

4. Ti is atyák ne ingereljétek ' haragra

a ti magzatitokat, hanem neveljétek ket
a tudományban f és az Úr beszédének
intésiben. * K01.3, 21. fs móz. 6, 7-25.

5. Ti szolgák engedelmesek * legye-

tek azoknak, a kik néktek uraitok test

szerint, félelemmel és rettegéssel, a ti

sziveteknek egygységével, mint a

Krisztusnak. * koi. 3, 22. Tít. 2, 9.

6. Nem szem eltt szolgálván, mint a

kik embereknek akarnak kedveskedni

;

hanem mint Krisztus szolgái, szivetek

szerint cselekedvén az Istennek akaratj át.

7. Jó akarattal szolgálván, * mint az

Úrnak és nem embereknek. * koi. 3, 23.

8. Tudván azt, hogy mindenek, a mi
jót cselekedtek, annak * jutalmát vészik

az Úrtól, akár szolga legyen, akár sza-

bados. * 2 Kor. 5, 10.

9. Ti is Urak ugyanazonokat cseleked-

jétek * vélek, elhagyván a fenyegeté-

seket, tudván azt, hog-y a ti Uratok is

mennyben vagyon, és hogy nincsen f an-

nál személyválogatás* Kol. 4, 1. 1

5

móz. 10,17

10. Végezetre, Atyámfiai, legyetek er-
sek az Úrban, és az hatalmas erejében.

11. Öltözzétek fel az Istennek minden

fegyverét, hogy megállhassatok az ör-

dögnek álnokságai ellen.

1 2. Mert nincsen nékünk tusakodásunk

a vér és a test ellen, hanem a biro-

dalmak ellen, hatalmasságok ellen, e

világnak urai ellen, ez élet sötétségének

vezérei ellen, a lelki gonoszságok ellen,

mellyek a magasságban vágynak.

13. Annakokáért vegyétek fel az Isten-

nek minden * fegyverét, hogy ellene

állhassatok e veszedelmes idben, és

mindeneket elvégezvén, megállhassatok.
* 2 Kor. 10,4.

14. Álljatok annakokáért, a ti dereka-

tokat béövedezvén, * igazmondással, és

felöltözvén igazságnak mejj vasába.
* Ésa. 11, 5. Luk. 12, 35.

15. A ti lábaitokat a békesség Evan-
gyéliomának készületivei mcgsaruzván.

16. Annakfelette a hitnek paizsát fel-

vévén, hogy ama * Gonosznak minden
tüzes nyilait megolthassátok.*iP«^t.5,8.9.

17. Az idvességnek* sisakját is felve-

gyétek, és a lelki fegyvert, mellyaz Is-

tennek beszéde. * ésa. 59, 17. 1 Thess. 5, s.

18. Minden kéréssel és könyörgéssel
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kön3^örögvén ^ mindenkor a SzentLélek

által, és ugyanazon dologban vigyázván

minden állhatatossággal és min den szen-

tekért t való könyörgéssel.
* Kol. 4, 2. t Eóm. 15,30,

19. Én érettem is, * hogy nékem adat-

tassék szólás az én számnak bátorsággal

való megnyitásában, hogy megjelent-

hessem az Evangyéliomnak titkát.

* Kol. 4, 3.

20. Mellyért követséget viselik e vas

lánczok között is, hogy mondom, afell

nagy bátorsággal szólhassak, a miképen

nékem szkség szólanom.

21. Hogy pedig ti is megtudjátok az

én dolgaimat, és mit cselekeszem, min-
deneket megjelent néktek Tikhikus,*az

én szerelmes atyámfia, és hiv szolga az

Úrban. * csei. 20, 4. 2 Tim. 4, 12.

22. Kit azért küldöttem ti hozzátok,

hogy megtudjátok a mi dolgainkat, és

megvigasztalja a ti sziveiteket.

23. Békesség legyen az Atyafiaknak,

és szeretet a hittel egybe, az Atyais-
tentl, és az Úr Jézus Krisztustól.

24. Kegyelem legyen mind azokkal,

kik szeretik a mi Úrunk Jézus Krisztust

az örökkévaló halhatatlanságra. Ámen.

É Levél Komábdl íratott, és Thikhikus által küldetett.

PAL APOSTOLNAK

A FILIPPIBELIEKHEZ IRT LEVELE.

l.RÉSZ.

Hallgatóinak as/eretetbenés tudományban öregbülést ki-

van : fogsága és elköltözése hasznátjelenti : a trésre int.

Pál és Timótheus a Jézus Krisztusnak

szolgái, minden szenteknek a Krisztus

Jézusban, kik vágynak FilippimVom-
han, a Pöspökökkel és Diákonusokkal

egyetemben.

2. Kegyelem néktek és békesség az

Istenti a mi Atyánktól, és az * Úr Jé-

zus Krisztustól. * Kóm. 1, 7.

3. Hálákat adok az én Istenemnek
minden ti rólatok való * emlékezetben.

* 1 Thess. 1, 2.

4. Mindenkor minden én könyörgésem-
ben mindenitekért nagy örömmel kö-

nyörögvén.

5. Hogy ti az EvangyéliomnaA: tudo-

mányában részesek lettetek, az els
naptól fogva mind ez ideig.

6. Elhivén azt, hogy a ki elkezdette

bennetek a jó * dolgot, elvégezi mind
a Jézus Krisztusnak f napjáig.

* Ján. 6, 29. t 1 Thess. 4. 16. 17.

7. Miképen méltó hogy én illyen érte-

lemben legyek mindenitek fell, azért

mert elmémben tartlak titeket, mind az

én * fogságomban, mind az Evangyéli-

omnak oltalmazásában és megersitte-
tésében, titeket, mondom, mindnyájan,

kik én velem együtt az én örömemben
részesek vagytok. * Kfez. 3, i.

8. Mert bizonyságom nékem az Isten

melly igen szeretlek titeket mindnyá
jan a Krisztus Jézusnak szerelmében

9. És ezt is kérem, hogy a ti szerel

metek még jobban-jobban bvölködjé
az esméretben és minden értelemben

10. Hogy megítélhessétek * a mellyek
külömböznek az igaztól, hogy legyetek

tiszták, és botlás nélkül való futássak

siethessetek mind a Krisztusnak napjáigl
* 1 Thess. 5, 21.

11. Teljesek lévén az igazságnak* gyü-

mölcseivel, mellyek a Jézus f Krisztus

által vágynak^ az Isten dicsségére és

dicséretére. * Eféz. 5, 9. koi. 1, 10. t ján. 1.5, 4 -8.

12. Tudtotokra akarom pedig néktek

adni, Atyámfiai, hogy az én rajtam esett

dolgok inkább az Evangyéliomnak el-
mentével * lettek. *vers 14, 15.

13. Annyira, hogy az én fogságom a

Krisztusban hires legyen a Császárnak

egész'^udvarában, egyébbütt is minden-

ütt. * Máté 10, 18. rész 4, 22.

14. És némellyekaz Úrban való Atya-

fiak közzül, alkalmatosságot vévén az

én fogságomból, nagyobb bátorsággal

merjék az igét prédikálni.

15. Némellyek pedig irigység és ver-

sengés által: némellyek pedig jó aka-

ratból is prédikálják a Krisztust.

16. A kik pedig versengésbl prédikál-

ták a Kristust, nem tisztán, azt állit-
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ják^ hogy az én fogságombam való n3^o-

moruságomat megnevelik.

17. Némellyek pedig szeretethol prédi-

káljdk a Krisztust, tudván azt, hogy én

az Evangyéliomi]ak*oltalmazására ren-

deltettem. * vers 7.

18. Micsodát anakokáért ? Akármi mó-
don, akár képmatatás szerint, akár igaz

szivvel, a Krisztus prédikáltatik és ezen

örülök én most, ezután iz ezen fogok

örülni.

19. Mert tudom hogy ez nékem idves-

ségemre lészen a ti *könyörgéstek által,

és a Krisztus Jézus Lelkének szolgál-

tatása által. *2Kor. 1, 11.

20. Az én figyelmetes várásom és re-

ménységem szerint, hogy semmiben meg
nem szégyenülök, hanem nagy bátor-

sággal, miképen mindenkor, azonképen

most is felmagasztaltatik a Krisztus az

én testemben, akár életémnek, akár ha-

lálomnak általa.

21. Mert nékem mint életemben, mind
halálomban nyereségem * a Krisztus.

*rósz 3, 7. 8.

22. Hogyha pedig szükséges legyen

nékem e testben élnem, és mellyiket

válasszam, nem tudom.
23. Mert szorongattatom e kett kö-

zött, kívánván elköltözni, és lenni * a

Krisztussal: mert az mindennél jobb.
* 5 Kor. 5, 8.

24. De e testben megmaradnom szük-

ségesb ti érettetek

;

25. És ezt bizodalommal tudom, hogy
én megmaradok, és mindnyájan veletek

együtt megmaradok, * a ti gyarapodás-

tokra és hiteteknek örömére, * Fiiem. v. 22.

26. Hogy bövölködjék ati dicsekedés-

tek a Krisztus Jézusban én felölem, az

én másodszor való jelen voltommal ti

köztetek.

27. Csakhogy viseljétek ugy magato-
kat a mint illik * a Krisztus Evangyé-
liomához, hogy vagy oda menéndek, és

lálándlak titeket, vagy távol lejéndek,

ezt halljam a ti dolgaitok felöl, hogy
ersen állótok egy lélekben, és hogy egy

akarattal viaskodtok az Evangyéiiom
hite által. * Eféz. 4, 1.

28. És hogy semmiben meg nem félem-

lettetek az ellenségektl, melly azoknak

veszedelmeknek, néktek pedig idvesség-

teknek jelensége: Istentl vagyon pe-

dig ez.

29. Mert néktek ingyen adatott a

Krisztusért, nem csak hogy hidjetek

benne, hanem hogy szenvedjetek is *

érette. »cgei6, 41

30. Ugyanazon tusakodást szenvedvén

a minémtít láttatok én bennem , és

most hallotok én felölem. *csei. 16,12-29

2. RÉSZ.
Egyessi^gre s alázatosságra int a Krisztus példájával

ígéri hogy Timóthenstliozzájok küldi- ajánlja Epafróditust

Ha annakokáért valami keresztyéni in-

tésnek helyre vagyon bennetek, ha a sze-

retetnek valami * gyönyörsége, ha a

Szent Léleknek valami társasága, ha

valami szivbl való könyörletességek
vágynak bennetek. * Eóm. 12, 10. 16

2. Teljesítsétek bé az én * örömemet
hogy egyenl indulattal legyetek,egy sze-

relmetek legyen,fegy értelemmel, és egy

akarattal legyetek. * rész 1, 27. t U6m. 12, le

3. Semmit ne cselekedjetek versengés

vagy hijábavaló * dicsség által, hanem
alázatosság f által, minden mást nálánál

jobbnak ítéljen lenni. * Gai.5,26.ti Pét. 5, 5.

4. Ne nézze kiki mind az o * hasznait,

hanem minden az égyebek hasznokat is

nézze. * 1 Kor. 10, 24. 13, 4-7

5. Annakokáért azon indulat legyen

bennetek, melly volt a Krisztus * Jé-

zusban is. * 1 Pét. 2, 21.

6. Ki mikor Istennek* formájában vol-

na, nem állitá ragadománynak lenni az

Istennel való egyenlségét. *Ján. 1,1-3.

7. Hanem magát megüresité, * szol-

gái formát vévén magára, hasonlatossá

lett az emberekhez. *zsid.2, 9. 14.

8. És emberi ábrázatban találtatott

mint ember, megalázta magát, engedel-

mes lett mind a halálig, még pedig * a

keresztfának haláláig. * zsid. 12,

2

9. Annakokáért az Isten is tetfelma-
gasztalá* és ajándékozanéki olly méltó

Ságot, melly minden méltóságffelett való

méltóság. * Ésa. 53, 12. Zsid. 2, 9. t Eféz. 1, 20-22.

10. Hogy a Jézusnak nevére minden
térd * meghajoljon, mennyeiknek, föl-

dieknek és föld alatt valóknak térdek.

*Ésa. 45, 23. Rém. 14, 11.

11. És minden nyelv vallja, hogy a

Jézus Krisztus Úr *, az Atya Isten di-

csségére, * Csel. 2, 36. 1 Kor. 8, 6.

12. Annakokáért, Szerelmesim, miké-

pen mindenkor engedtetek, nem ugy

mint az énjelenlétemben csak, hanem
most sokkal inkább az én távollétem-
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bei], félelemmel és rettegéssel * vigyétek

véghez a ti idvességteket. * i Pét. i, 17.

1 3. Mert az Isten az, a líi azt cseleke-

szi bennetek *, mind hogy akarjátok,

mind hogy véghez vigyétek, az Ö ingyen-

való jó kedvébl. * Eféz. 1, 19. 2 Kor. 3, 5.

1 4. Mindeneket cselekedjetek * ziigoló-

dások és versengések nélkííl.

* vers 3. IPét. 4, 9.

15. Hogy legyetek feddhetetlenek * és

tiszták, Istennek fijai f vádolás nélkül

valók, e gonosz és elfordult nemzetség

között; kik között fényletek mint ff a

szövétnekek e világon.
* rész 1, 10. t Máté 5, 48, ff Máté 5, 14.

16. Kik az életnek * beszédével dicse-

kedtek : hogy dicsekedhessem a Krisz-

tusnak nai)ján, hogy én nem futottam

híjába, és nem munkálódtam híjába.
* 2 Tim. 1, 13.

17. St inkább ha én * megáldaztatom
is, a ti hiteteknek ajándéka és égáldo-
zatja felett, örülök és örvendezek mind-
nyájan néktek. * 2 Tim. 4, e.

18. Az önképen pedig ti is örüljetek és

örvendezzetek nékem.
19. Eeménylem pedig az Úr Jézusban,

hogy én Timótheust * rövid nap elkül-

döm hozzátok, hogy én is jobb szívvel

legyek, megértvén a ti állapototokat.
* rész 1, 1. Csel. 16, 1.

20. Mert senki nincsen én velem, ki

ollyan indulattal volna, kí oUyan szive

szerint * viselne gondot a ti dolgaitok-

ról. * 1 Kor. 16, 10.

21. Mert mindenek az * magok /ia^^-

naít keresik, nem azokat a mellyek a

Krisztus Jézuséi. * l Kor. 10, 24.

22. Tudjátok pedig az megpróbálta-
tását, hogy miképen az attyával a fiu

:

a képen szolgált én velem az Evangyé-
Komnak prédikáltatásában.

23. Ezt azért reménylem, hogy hozzá-
tok bocsátom, mihelyt meglátándom az

én dolgaimnak állapotjokat.

24. Hiszem pedig az Úrban, hogy én is

hamar hozzátok * megyek. * rész i, 25.

25. De szükségesnek ítélem lenni, hogy
Epafróditust * az én atyámfiát, tisztbeli

és vitézked társamat, ki néktek köve-
tetek, és ki nékem szolgáltatta azokat,
a mellyek nélkül szkölködtem, tí hoz-
zátok ktildeuém : * rész 4, 18.

26. Mivelhogy kíván vala titeket mind-
nyájan^ és felette igen gyötrdik vala

azért, mivelhogy hallottátok volna, hogy
beteg volt volna.

27. És bizony beteg volt közel halálra,

de az Isten könyörült rajta ; nem csak

rajta pedig, hanem én rajtam is, hogy
egyíkbánatomra más*bánatomnelenne.

* Jer. 45, 3.

28. Ánuakokáért annál örömestebben

bocsátottam tet, hogy mikor ismét lá-

tándjátoktet, örüljetek, és én is inkább

legyek bánat nélkül.

29. Fogadjátok azért tet az Úrban
minden örömmel ; és ez ^ illyeneket

megbecsüljétek. * 1 Thess. 5, 13.

30. Mert a Krisztus dolgáért jutott

vala halálra, nem gondolván életével,

hogy az éü hozzám való szolgálatotok-

nak fogyatkozását helyére állatná.

3. KÉSZ.

A Krisztus esméretéhez képest mindeneket megvet;
maga követésére int: a kereszt ellenségit siratja.

Továbbá, Atyámfiai, örüljetek* az Úr-

ban. Ugyanazokat írni néktek én nem
restellem, néktek pedig bátorságos.

* rész 4, 4.

2. Távoztassátok el az ebeket, tá-

voztassátok el a gonosz * munkásokat,

távoztassátok el a metszket.
* Rdra. 16, 17. 2 Kor. II, 13.

3. Mert mi vagyunk akörülmetéltettek,

kik * lélekben szolgálunk az Istennek,

és dicsekedünk a Krisztus Jézusban, s

nem bízunk a testben.

* 5 Móz. 10, 16. Kol. 2, 11.

4. Jóllehet vagyon nékem mihez bíz-

zam test szerint is. Ha valakinek látta-

tik lenni bizodalma a testben, nékem
sokkal inkább.

5. Körimetéltettem nyolczad napon,

az Izráelnek nemzetségébl való vagyok^

Benjámin ágából való, Zsidókból való

Zsidó, szerzet szerint pedig f Farizeus.

*2 Kor. 11, 22. f Csel. 23, 6.

6. A mi néz az Istenhez m^o buzgóság-

ra, * háborgattam az Anyaszentegyhá-

zat: a mi a törvényben való igazságra

néz, feddhetetlen voltam. * csei. 9, 1.

7. De a mellyek nékem nyereségek

valának, azokat a Krisztusért * kárnak

ítélem lenni. * rész 1, 21. Máté 13, 44.

8. St annakfelette bizony mindeneket

kárnak állítok lenni az én Uram Jézus

Krisztus * esméretének nagy voltáért

:

kiért mind ezektl magamat megfsz-
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tottam. és azokat ganéjnak állítom len-

ni, hogy a Krisztust megnyerjem.
* Ésa. 53, 11. Jer. 9, 23.

9. És találtassam ö benne, mivelhogy

nincsen nékem igazságom, meliy a tör-

vénybl volna, hanem melly a * Krisz-

tusban való hit által vagyon, azaz : Is-

tentl való igazságom hit által.

* Róm. 3, 21. 22. 9, 30.

10. Hogy megesmérjem tet, és az

feltámadásának * erejét, és az szenve-

désiben való részesülésemet, mikor ha-

sonlatos leszek az halálához.*R(5m.6,3-5.

11. Ha valami módon juthatok * a

halottaknak feltámadásokra.
* Csel. 24, 15. 2 Kor. 4, 14.

12. Nem bogy immár elértem volna a
avagyhogy immár tökéletes volnék:

hanem * igyekezem, bogyha elértem-é,

Dicllynek okáért is megfogattattam a

Krisztus Jézustól. *1 Tim. 6,12.

13. Atyámfiai, nem állitom hogy én a

czélt még elértem volna.

14. Egy dolog vagyon pedig; azokat,

a mellyek * hátam megett vágynak, el-

felejtvén; t azokra pedig igyekezvén,

a mellyek ell vágynak, a czél ff felé

futok, az Istennek a Krisztus Jézusban

való mennyei hivatala jutalmának elvé-

telére. * vers 4. 7. f Luk. 9, 62. ff 1 Kor. 9, 24. 25.

15. Valakik annakokáért tökéletesek

vagyunk, illyen értelemben legyünk

:

hogyha valamit külömben értetek, azt

is az Isten megjelenti néktek.

16. Mindazáltal a mire jutottunk, ab-

ban egy regula szerint járjunk, és * egy

értelemben lészünk. * rész i, 27. Eóm. 12, le.

17. Legyetek mind egyetembe * én kö-

vetim, Atyámfiai, és vegyétek eszetek-

be azokat, a kik ugy járnak, a miképen
mi néktek példa vagyunk.*vers 7. u.Kor. 11, 1.

18. Mert sokan járnak másképen^ kik

fell gyakorta* mondottam néktek, most
pedig sirvais mondom, hogy a Krisztus

keresztének ellenségei. * Gai. 3, 1.5,2-4.

19. Kiknek végek veszedelem, kiknek

Istenek az * hasok, és az dicséretek

magoknak gyalázatjokra vagyon, kik

a testiekben bölcsek. * R<>m. 16,17. is.

20. Mert mi mind mennyei * polgárok

vagyunk : honnét a megtartó Úr Jézus

Krisztust is t várjuk. *Eféz .2, e. 1 1 Kor. 1, 7.

21. Ki elváltoztatja a mi * alázatos

tesünket, hogy hasonlatos legyen az

dicsült t testéhez, amaz hatalmas

ereje szerint melly által mindeneket az

birodalma alá is vethet.

* 1 Kor. 15,43. 49. 53. fRóm. 8, 29.

4. RÉSZ.
Minden jóságra és tisztaságra iut : az ö szükségére külde-

tett j ótéteményröl is szól.

Annakokáért, szerelmes és kivánatos

Atyámfiai, én örömem * és én koronám,

e képen f álljatok az Úrban szerelme-

Sim. * 1 Thess. 2, 19. 20. f rész 7, 17.

2. Evódiát kérem, Sintikhét is kérem,

hogy ugyanazon egyet értsenek az Úrban.
3. Tégedet kérlek igaz társam, hogy

légy segítségül ezeknek, úgymint kik az

Evangyéliom dolgában én velem együtt

munkálódtak, Kelemennel is és a több

segíttársaimmal egybe, kiknek neveik

vágynak * az életnek könyvében.
* Jel. 3, 5. 20, 12.

4. Örüljetek az Úrban mindenkor : is-

mét mondom, örüljetek.

5. A ti elméteknek mértékletessége

nyilván legyen minden embereknél : Az
Ür * közel vagyon. * Jak. 5, 9.

6. Semmirl ne legyetek * szorgalma-

tosok : hanem minden könyörgéstekben

és imádságtokban háláadással a ti ké-

résitek megjelenjenek Isten eltt.
* Máté 6, 25. 28—34.

7. És az Istennek * békessége, melly

minden értelemnek felette vagyon, ers-
ségül lészen a ti sziveteknek és a ti el-

méteknek aKrisztus Jézusban. * Róm. 5, 1.

8. Továbbá, Atyámfiai, a mellyek iga-

zak, a mellyek tisztességesek,* a mellyek

igaz cselekedetek, a mellyek tiszták, a

mellyek szerelmetesek, a mellyek jó hi-

rüek, és ha mi jóság, és ha valami di-

cséret, azokról gondolkodjatok.
*Róm. 12, 17-21.

9. Mellyeket tanultatok is, vettetek is,

hallottatok is, láttatok is én * bennem,
azokat cselekedjétek, és a békességnek

Istene lészen veletek. * 1 Kor. 11, 1.

10. Felette igen örültem pedig az Úr-
ban, hogy immár valaha megujultatok

az én fellen való * goudviseléstekbén
;

melly dolog fell jóllehet szorgalmato-

sok valátok, de alkalmatosságotok nem
Vala. * rész 2, 25. 4, 18.

11. Nem hogy az én szkölködésemre
nézve szólnék : mert én megtanultam,

hogy a mellyekben vagyok, * azokkal

meg kell elégednem. * i Tim. 6, e. s.

12. Tudok pedig megaláztatni, tudok
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bÖvÖlködni is : mindenütt és mindenek-

ben * megtanittattam, mind a bövöl-

líödésre, mind a szkölködésre.
* 1 Kor. 4. 11. 2 Kor. 11, 23-27.

13. Mindent cselekedhetem a Krisztus

által, ki engemet megersít.

14. Mindazáltal jól tettétek, hogy az

én nj^omomságimban részesekké tetté-

tek magatokat.

15. Tudjátok pedig ti isFilippibeliek,

hogy mikor az Evangyéliom prédikál-

tatásának kezdetiben Maczedóniából ki-

mennék, egy Gyülekezet is nem egye-

sült velem az adásnak és vevésnek dol-

gában, hanem csak ti.

16. Mert Thessalónikában is mikor
volnék egyszer is másszor is, a mi nél-

kül szkölködtem, nékem küldöttetek.

17. Nem hogy ajándékot kívánnék, ha-

nem kivánok bövölködö gyümölcsöt *a
ti hasznotokra. * Máté 25, 40.

:1 8. Elvettem pedig mindeneket, és bö-

völködöm; bételtem, minekutánan Epa-
fróditustól * elvettem a mellyeket kül-

döttetek^ drágalátos illatnak szagát, Is-

tennek kedves és kellemetes f áldozatot.

*rész 2, 25. f Zsid. 13, 16.

19. Az én Istenem pedig megteljesíti

néktek * valami nélkül szkölködtök,
az ö gazdagsága szerint dicsségesen a

Krisztus Jézusban. * 2 Kor. 9, s.

20. Az Istennek pedig és a mi Atyánk-
nak dicsség, mind örökkön örökké,

Ámen

!

21. Köszöntsétek mind a Szenteket a

Krisztus Jézusban. Köszöntenek titeket

az Atyafiak, a kik velem vágynak.

22. Köszöntenek titeket minden Szen-

tek ; mindeneknek felette pedig, a kik

a Császár udvarából valók.

23. A mi Urunk Jézus Krisztusnak

kegyelme legyen mindnyájan veletek,

Ámen

!

E Levél Íratott Eomából Epafi odítus által.

PAL APOSTOLNAK

A KOLOSSÉBELIEKHEZ IRT LEVELE.

1. RÉSZ. r

Köszönete után hálát ád I.stenu'.'k a Kolo.ssébelieknek

hitekért és szeretetekért : megmondja idvességnek szer-

z okát : inti ket a hitben való állhatatosságra ön pél-

dájával is.

Pál Jézus Krisztusnak Apostola az Is-

tennek akaratja által, és a * Timótheus
atyafiú. *Fiiip.i,i.

2. Azoknak akik vágynak Kolosséban,

a Krisztusban szentes hiv Atyafiaknak:

Kegyelem és békessék az Istentl a mi
Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.

3. Hálákat * adunk az Istennek és a

mi Urunk Jézus Krisztus Attyánák,

mindenkor ti érettetek könyörögvén;
* Filip 1. 3.

4. Mivelhogy hallottuk a ti hiteteket

a Krisztus Jézusban, és minden Szen-

tekhez való szerelmeteket.

5. A mennyekben néktek eltett * re-

ménységért, mellyet elször hallottatok

az igazságnak f beszédéb], melly az

Evangyéliom. * 1 Pét. 1, 4. t Márk le, 15. le.

6. Melly eljutott hozzátok, miképen az

egész * világra is, és gyümölcsöt terem,

miképen ti nálatok is, a naptól fogva,

mellyen hallottátok és megesmértétek

az Istennek kegyelmét valóságosan.
* Eóm. 10, 18.

7. Miképen meg is tanultátok Epafrás-

tól, * a mi szerelmes szolgatársunktól,

ki a Krisztusnak hiv szolgája ti éret-

tetek. * lész 4, 12. Filém, vers 23.

8. Ki meg is beszélte nékünk a ti

Szent Lélek által való szerelmeteket.

9. Azokáért mi is, a melly naptól fog-

va azt hallottuk ;
* nem sznünk meg ti

érettetek imádkozni és kérni, hogy be-

töltessetek az Isten akaratjának f ér-

telmével, minden bölcseséggel és lelki

értelemmel. * Eféz. i, 15. le. t R<5m. 12, 2.

10. Hogy járjatok a mint az * Úrhoz

méltó, minden engedelemre, minden jó

cselekedetekkel gyümölcsöt teremvén,

és nevekedvén az isteni t esméretben.
* Eféz. 4, 1. 2. 2 Pét 1, 5. 6. t 1 Kor. 1, 5.

11. És minden ervel * megersíttes-

setek az dicsséges ereje által, minden
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Örömmel való békességes szenvedésre

és trésre. *i Kor. le, i.s. u.

12. Hálákat adván az Atyának, ki a

Szentek örökségeknek elvételére a vilá-

gosságban minket alkalmatosokká tett.

] 3. Éi megszabadított minket a setét-

ségnek hatalmasságából, és az szerel-

mes t Fijának országába általvitt.

* Eféz. 2, 4. 5. t Máté 3, 17.

14. Kiben vagyon * váltságunk az^ ö

vére által, a2;az,bneinknekbocsánatjok.
* Eféz. 1, 7.

15. Ki a láthatatlan Istennek * ábrá-

zatja, és minden teremtett állatnak elt-

te t született. * Zsid. 1, 8. t Jel. 8, 14.

16. Mert általa* teremtettek minde-
nek, mellyek az égben vágynak, és

mellyek a földön láthatók, és láthatatla-

nok, akár királyiszékek, akár uraságok,

akár birodalmak, akár hatalmasságok,

mindenek ö általa f és reá nézve

teremtettek. * Jan. i, 3. t zsia. 1, 2.

17. És 0 * mindeneknek eltte vagyon,

és mindenek általa állanak.
* Péld. 8, 25-30. Ján. 1,1—3.

18. És az Anyaszentegyház testének

Feje, * ki a kezdet, és a halottak köz-

zl t elsszülött, hogy mindenek között

legyen ff F.
* Eféz. 1, 22. tCseJ. 26, 23. ff Róm. 14, 9.

19. Mert tetszett az Atyának^ hogy
minden teljesség * benne laknék.

* rész 2, 9. Ján. 1,14. 16.

20. Es hogy az keresztének vére által

békességet szerezvén, általa* békéltet-

ne meg- mindeneket magával, általa

mondom^ mind a kik e földön, mind a

kik a mennyekben vágynak.
* Eóm. 5, 10. 1 Ján. 4, 10.

21. Annakokáért titeket, kik régen

idegenek * és ellenségek valátok a ti

elméteknek gonosz cselekedetekre való

hajlandóságáért, most bizonyára meg-
békéltetett. * Eféz. 2, 1. 2. 12. 13.

22. Az testében való halála által, hogy
titeket tenne * szentekké, feddhetetle-

nekké és ártatlanokká maga eltt.
* Eféz. ], 4. 5, 27. Luk. 1, 75.

23. Hogyha megmaradtok, a * hitben

ersen fmegfundáltatván, és el nem tá-

voztok az Evangyéliomnak reménységé-

tl, mellyet hallottatok, melly prédikál-

tatott tt minden teremtett állattnak,

melly az ég alatt vagyon, mellynek én

Pál lettem szolgájává.
* Ján. 15, 5. 6. fi Kor. 15. 58. ff Márk 16, 15.

24. Ki most örülök a ti * érrettek va
ló szenvedésimben, és a Krisztus szen-
vedésének maradékát bétöltöm az én
testemben az testééit^ azaz, az f Anya-
szentegyházért.

* Eféz. 3, 13. 2 Kor. 12, 15. f Eféz. 5, 23.

25. Mellynek lettem én szolgájává az

Istennek* sáfárlása szerint, melly bíza-

tott én reám ti köztetek, hogy az Isten-

nek beszéde bételjesednék. * Eféz. 3, 2.

26. Tudniillik ama titok, melly * el-

rejtetett volt eleitl és minden idktl
fogva, most pedig megjelentetett az

Szentéinek. * Róm. le, 25. 26. 2 Tim. 1, 9. 10.

27. A kiknek akarta az Isten * meg-
jelenteni, micsoda legyen e dicsséges
titoknak gazdagsága a Pogányok között,

melly a Krisztus ti köztetek, ki a dics-
ségnek ama f reménysége.

* Róm. 9, 23. 2 Kor. 2, 14. f 1 Tim. 1, 1.

28. Kit mi prédikálunk, intvén min-
den * embert és minden embert tanít-

ván minden bölcseséggel, hogy minden
embert tégyünk tökéletessé f a Krisz-

tus Jézusban. * Tít. 2, 11. t 2 Kor. 11, 2.

29. Mellyre igyekezem is, tusakodván
az ereje szerint, melly én * bennem
hatalmasain cselekeszik. * 1 Kor. 15, 10.

2. EÉSZ.

A Krisztuson kivl mindenek hijábavalók, nevezet szerint

a körülmetélkedés, ételeknek eltávoztatások : Angyalok-
nak tiszteletek. A rendelésektl Krisztus által szaba-

dultunk meg.

Mert akarom hogy ez tudtokra legyen

miném tusakodást * szenvedjek ti éret-

tetek, és azokért a kik vágynak Laodi-

czeában,és mind azokért, kik nem láttak

engemet személyszerint e testben.
* Fii. 1, 30. 1 Thess. 2, 2.

2. Hogy vigaztalást végyenek az

sziveik, minekutánna atyafiid szeretet

által, és bizonyosan elhitt értelem teljes

gazdagságának általa, egybeköttettek az

Istennek és az * Atyának, és a Krisz-

tus t titkainak megértésekre.
* Ján. 17, 8. t 1 Tim. 3, 16.

3. Kiben vágynak a bölcseségnek és

esméretnek teljes kincsei * elrejtetve.

*Ésa. 11,2. 1 Kor. 1, 24.

4. Ezt mondom pedig e végre, hogy va-

laki titeket meg ne csaljon hitet * be-

széddel. * Eféz. 5, 6.

5. Mert jóllehet testben távol vagyok

tletek, mindazáltal lélekben * veletek

vagyok, örülvén és látván a ti rendtar-
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tástokat, és a Krisztusban való hitetek-

nek ersségét. * i Kor. 5, .3.

6. A miképeu azért vettétek * az Ur
Krisztus Jézust, a /cepewjárjatok benne.

* 1 Thess. 4, 1. 2.

7. Meggyökerezvén és felépülvén * ö

benne, és megerÖsülvén a hitbeu, ami-
képen taníttattatok,bvölködvénfabban

lláláadáSSal. * Eféz. 2, 21. 22. t 1 Thess. 5, 18.

8. Meglássátok, hogy valaki ne legyen

olly, a ki bennetek zsákmányt vessen az

emberi böl cseségnek, és csalárdságra ren-

deltetett bijábavaló tudománynak általa,

melly emberi rendelés szerinte világnak

beti szerint, és nem a Krisztus szerint

vagyon.

9. Mert benne lakozik az Istenségnek

minden * teljessége állatja szerint.

* vers 19. Ján. 1,14.

10. És benne lettetek teljesekké, ki

Feje * minden birodalomnak és minden

batalmasságnak. *Eféz. 1, 21. 22.

11. Kiben köri is metéltettetek kéz

nélkül való * körimetéléssel, mikor a

testnek bneinek állatját levetkeztétek

a Krisztusnak körimetélése által.

*5Móz. 10, 16. Róm. 2, 28.

12. Eltemettettetek * vele együtt a

Keresztség által
,
melly által vele együtt

fel is támadtatok az Isten f erejének hite

által, ki feltámasztotta tet a balálból.

*Róin. 6, 4. t Eféz. 1, 19.

13. És titeket, kik * megholtatok vala

a bnökben, és a ti testeteknek körl-
metéletlenségében, vele együttmegele-

venitett, megbocsátván néktek minden
bneiteket. * Eféz. 2, 1. 5. 11

14. És eltörölvén a * czeremóniáknak

ellenünk való kezünk f irását, melly

nékünk ellenünk vala, és azt haszonta-

lanná tt tevé, a keresztfára azt felfe-

szitvén. * Eféz. 2, 14. t 3MÓZ. 16,21. tfZsid. 10,14.

15. És megfosztván a birodalmakat és

a hatalmasságokat, azokat nyilván mu-
togatta, diadalmat * vévén azokon a ke-

resztfa által. * vers 14. 1 Móz. 3, 15. Zsolt. 68, 19.

16. Senki azért titeket ne kárhoztasson

az ételért * vagy italért, vagy az innep-

napra, vagy az újholdnak napjára, vagy
a Szombatokra nézve.

* Róm. 14, 2. 3. 3 Móz. 11, 3. 4.

17. Mellyek a következend dolgoknak
árnyékai,* de a valóság a Krisztusé.

*Zsid.8, 5. 10,1.

18. Senki ti tletek a pálmát el ne
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csalja a tettetés alázatosság által, és

Angyaloknak tiszteletek által, magát
ollyakba avatván, a mellyeket nem lá-

tott, és felfuvalkodván vakraerképen az

testének értelmével.

19. És nem ragasztatván a * Fhöz.
melly által az egész test a tagoknak
egybebocsáttatások és rakatások által,

egybefoglaltatván és egybeköttetvén .ne-

vekedik az Isten növekedése szerint.

* Eféz. 4, 15. 16.

20. Anuakokáért ha meghalván * a

Krisztussal, megszabadultatok e világ-

nak betitl; miért terhelitek magatokat
a czeremóniákkal, mintha e világban

élk volnátok ? * Gai. 2, 19. 20.

21. Azok mondják: Ne egyed, ingyen

meg se kóstold, ingyen se * illesd.

* 3 Móz, 5, 2. 11, 4.

22. Mellyek mind elvesznek azokkal

való élés által, mellyek embereknek ha-

gyományokbórés tudományokból vágy-

nak. * Ésa. 29, 13 14. Máté 15, 9.

23. Mellyek jóllehet bölcseségnek lát-

tatnak lenni, a szabad akarat szerint

való isteni tiszteletért, és az elmének
tettetés alázatosságáért, és azért hogy
testeknek nem kedveznek:* mindazáltal

haszontalanok, mivelhogy a testnek hiz-

lalására valók, * vers 22. 1 Tim. 4, 8.

3. RÉSZ.

Intés a memiyeieknek keresésérc : Új és ó emter: Jósá-
gos cselekedetekre int, és a háznép között való tiszteket

Írja meg.

Annakokáért ha feltámadtatok * a Krisz-

tussal, az odafel valókat keressétek, a

hol a Krisztus vagyon, az Istennek jobb-

ján ülvén. *rész 2, 12.

2. Az oda fel valókra * viseljetek gon-
dot, és nemi e földiekre. * Máté e, 33.

3. Mert megholtatok, és a ti életetek

elrejtetett a Krisztussal az Istennél.

4. Mikor a Krisztus a mi életünk meg-
jelenéndik, akkor ti is vele együtt meg-
jelentek * dicsségben.

* 1 Kor. 15, 43. 44. Filip. 3, 21.

5. öldököljétek meg azért a ti földi

tagaitokat, a paráznaságot,* tisztátalan-

ságot, bujaságot, gonosz kívánságot, és

a fösvénységet, melly bálványimádás.
* Eféz. 4, 22. 5. 3. 6.

6. Melly dolgokért j az Istennek * ha-

ragja az engedetlen fiakra.

* 1 Kor. 6, 9. Gal. 5, 21.
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7. Mellyekbeii ti is jártok vala régen-

ten, Diikor azokban élnétek.

8. De most vessétek le* ti is mind eze-

ket, a haragot, a hirtelen felgerjedést,

a gonoszságot, a káromlást, és beszé-

deknek tisztátalanságát a ti szátokból.
* Róm. 6, 4. 1 Pét. 2, 1. 4, 2.

9. Ne hazudjatok * egymás ellen, mi-
velhogy levetkeztétek amaz ó embert az

cselekedetivei egybe. *Eféz. 4,22. 25.

10. Es felöltöztétek amaz új * embert,

mellynek újulása vagyon annak f ábrá-

zatjához illend esméretben, a ki terem-

tette azt. *Eféz. 4,23. 24. fi Móz. 1, 27.

11. Hol nincsen Görög * és Zsidó, kö-

rfílmetélkedés és köríümetélkedetlenség,

Pogány, Scithiai, szolga és szabados, ha-

nem minden és mindenekben a Krisz-

tus. * Csel 10, 34. 35. Róm. 10, 12.

12. Öltözzétek fel annakokáért mint
Istennek választottai, szentek és szerel-

metesek, a könyöríiletességnek * indu-

latit, a kegyelmességet, alázatosságot,

szelídséget, csendességet.
* Gal. 5, 22. Eféz. 4, 32.

13. Eltrvén * egymást, és megenged-
vén t egymásnak, ha valakinek valaki

ellen panasza volna, miképen a Krisz-

tus is megengedett néktek, azonképen

ti is. * Eféz. 4, 2. 3. 32. f Máté 6, 14.

14. Mind ezek felett pedig öltözzétek

fel a szeretetet, * melly a tökéletesség-

nek kötele. * 1 Kor. 13, 3-7. 13.

15. És az Istennek békessége *uralkod-

jék a szivetekben, mellyre hivattattatok

is egy testbe ; és legyetek kedvesek.
* Filip. 4,. 7.

16. A Krisztusnak beszéde lakozzék ti

bennetek bséggel * minden bölcseség-

gel : tanítván és intvén egymást ti ma-
gatok között, psálmnsokkal, dicséretek-

kel, és lelki énekekkel, nagy kedvvel

énekelvén a ti szivetekben az Úrnak.
* Eféz. 5, 19.

17. És valamit cselekesztek beszéddel,

vagy cselekedettel, mindeneket az Úr Jé-

zusnak * nevében cselekedjetek^ hálákat

adván Istennek és az Atyának általa.

* 1 Kor. 10, 31.

18. Ti asszonyok, a ti saját férjeitek-

nek * birodalmokban legyetek, a miké-

pen illik az Úrban. * Eféz. 5, 22.

19. Férjíiak szeressétek a ti * felesé-

geiteket, és ne legyetek azok ellen mér-

ges kedvek. * Eféz. 5, 25. 1 Pét. 3, 7.

20. Ti magzatok engedelmesek * le-

gyetek a ti szüléteknek mindenekben :

mert ez az Úrnak kedves. * Eféz. e, 1-4.

21. Atyák ne bosszantsátok a ti * mag-
zatitokat, hogy kétségbe ne essenek.

* Eféz. 6, 4.

22. Ti szolgák * engedelmesek legye-

tek mindenekben azoknak, a kik néktek

uraitok test szerint, nem csak szem eló'tt

szolgálván, mint a kik embereknek igye-

keznek kedveskedni, hanem tiszta szív-

vel félvén az Istent. * Eféz. e, 5.

23. És valamit cselekesztek, szivetek

szerint * cselekedjétek, mint az Úrnak
és nem embereknek.

^
* Eféz. 6,7.

24. Tudván azt, hogy ti az Úrtól vészi-

tek az örökségnek jutalmát: mert az Úr
Krisztusnak szolgáltok.

25. A ki pedig bosszút tészen, az

bosszútételének jutalmát elvészi : és

nincsen * személyválogatás. *5móz.io,i7.

4. RÉSZ.
Urakat és szolgákat int egymáshoz vald tisztekre : kiván
az könyörgésekben befoglaltatni : minémek legyenek
az ö beszélgetések : Tikhikust miért küldötte hozzájok.

Ti urak igazsággal*és egyenlséggel le-

gyetek a ti szolgáitokhoz, tudván hogy

néktek is Uratok legyen a mennyekben.
* Eféz. 6, 9.

2. A könyörgésekben *állhatatosok le-

gyetek, vigyázván azokban háláadással.

*Luk.l8,1.7.

3. Könyörögvén egyszersmind* mi éret-

tünk is, hogy az Isten megnyissa nékünk

az Ö beszéde hirdettetésé^iek ajtaját, hogy

szólhassuk a Krisztus titkát, melly ért

én fogoly is vagyok. *iíóm. 15,30.

4. Hogy azt nyilvánvalóvá tégyem a

miképen nékem szólnom kell.

5. Bölcsen * viseljétek magatokat az

idegenekhez, a jó alkalmatosságot áron

is megváltván. *Eféz, 5, 15. 16.

6. A ti beszédetek mindenkor kedves-

séggel mintegy sóval megsózatott%i/en^

hogy megtudhassátok, mimódon kelljen

néktek mindennék * megfelelnetek.

*lPét.3, 15.

7. Minden én dolgaimatmegbeszélinék-

tek Tikhikus * az én szerelmes atyám-

fia, és hiv szolga és szolgatársam az Úr-

ban. * Csel. 20, 4.

8. Kit annakokáért küldöttem ti hozzá-

tok, hogy megértse a ti dolgaitokat, és

megvigasztalja a ti sziveteket

9. Onésimussal, * hiv és szerelmes
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atyámílával, ki ti közzíüetek való. Min-

deneket azeVí néktek, a mellyek itt vágy-

nak^ megbeszélnek *Fiiem. vers lo.

10. Köszönt titeket *Aristárklins az én

fogolytársam, és Márkus a Barnabás

nénnyének fija. ki felöl parancsoltam volt

néktek, hogyha hozzátok menénd, befo-

gadjátok Ötet. * Csel. 19, 29.

11. És Jézus, ki hivattatik Justusnak,

kik a Zsidók közztíl valók; csak ezek a

kik engem segéllettek az Istennek * or-

szágában, és voltak nékem vigasztalta-

tásomra. *Malalc.3, 1.

12. Köszönt titeket * Epafrás, ki ti

közzíüetek való, a Krisztusnak szolgája,

mindenkor tusakodván ti érettetek a

könyörgésekben, hogy megállhassatok

tökéletesen, és bételvén az Istennek min-

den akaratjával. * rész 1,7.

13. Mert bizonyságot tészek Ö felle,

hogy ti felletek felette igen szorgal-

matos, és azok féll, kik Laodiczeában,
és azok felöl, kik Jerái)olisban vágy-
nak.

14. Köszönt titeket ama szerelmes or-

vos * Lukács, és Démás. * 2 Tim. 4, 10. u.

15. Köszöntsétek az Atyafiakat, kik

vágynak Laodiczeában, és Nimfást, és

a Gyülekezetet, melly az házában va-

gyon.
^

16. Es mikor elolvastatik nálatok e

Levél, aztmiveljétek, hogy a Laodiczea-

beli Gyülekezetben is elolvastassék : és

a melly levél a Laodiczeabelieké, azt ti

is elolvassátok.

17. És megmondjátok *Arkhippusnak :

Meglássad, hogy a melly szolgálatot az

Úrban vettél, azt bétöltsed * Fiiem. vers 2.

18. Köszönetet irok én is Pál az én sa-

ját * kezemmel. Megemlékezzetek az én

fogságomról. Kegyelem legyen veletek,

Ámen. * 1 Kor. le, 21.

A Kolossébeliekhez Íratott Rdraabdl, Tikhikus és Onésiinus által

PÁL APOSTOLNAK

A THESSALONIKABELIEKHEZ IHT 1. LEVELE.

L RESZ.

Allhatatotíságokat dictiéri a hitben és a s:ieretetl)en, és az,

r> prédikálásáiiak hasznát, hogy az hitek például lett

mindenekiiok.

Pál és Silvánus és Timótheus, a Thes-

salonikabeliek Gyülekezeteknek, az Atya

Istenben és az Úr Jézus Krisztusban

:

Kegyelem néktek és békesség az Isten-

tl a mi Atyánktól, és azr Jézus Krisz-

tustól.

2. Hálákat adunk az Istennek minden-
kor*mindenitek fell, emlékezvén rólatok

a mi imádságinkban. * Fiiip. 1,3.

3. Szüntelen elménkben elszámlálván
a ti ers hiteteket, és a ti munkás sze-

relmeteket, és a ti tr reménységteket

a mi Urunk Jézus Krisztusban, Isten

eltt és a mi Atyánk eltt.

4. Tudván ezt, Szerelmes Atyámfiai,

hogy ti az Istentl * választattatok.
* 2 Thess. 2, 13.

5. Mert ami Evangyéliomunk nem ál-

lott ti nálatok csak beszédben, hanem
isteni erben is,* mind Szent Lélekben,

mind pedig bizonyos hitelben: miképen

tudjátok minémek voltunk ti köztetek,

ti érettetek. * Kor. 2, 4. 5.

^6. És ti mi követink * lettetek és az

Úréi, minekutánna az igét bévettétek

volna mind sok nyomorúsággal, mind a

Szent Léleknek örömével. * 2 Kor. e, 3. 8.

7. Annyira, hogy példák* voltatok min-

den hívknek Maczedóniában és Akhá-
jában. * rész 4, 9. 10.

8. Mert tletek kizendült az Úrnak
beszéde nem csak Maczedóniában és

Akhájában, hanem annakfelette minden
helyen a ti hitetek, * melly Istenben

vagyon, kiterjedett annyira, hogy nem
szükség nékünk arról valamit szólnunk.

* Róm. 1, 8.

9. Mert azok magok hirdetik mi felö-

lünk, miném menetelünk volt ti kzzé-
tek, és mimódon tértetek meg az Isten-

hez * a bálványokat elhagyván, hogy
szolgálnátók az él és igaz Istennek

;

* 1 Kor. 12, 2.

10. És várnátok az Fiját* mennyek-
bl, kit feltámasztott a halálból, tttd-



244 PÁL I. LEV. A THESSALÓNIKABELIEKHEZ i. 2. 3.

niilUk a Jézust, ki megszabadít minket
ama f jövend haragtól.

* Eóm. 5, 9. f Filip. 3, 20.

2. RÉSZ.

A jó egyházi szolgáknak és a Hallgatóknak tükörök.

Mert ti magatok tudjátok, Atj^ámfiai,

hog}^ a mi ti hozzátok való bémenete-

lünk nem volt * hijábavaló.

* rész 1, 5. 9. 4, 9. 10.

2. St inkább mikor már sok háború-

ságot szenvedtünk volna, és * bosszú-

sággal illettettünk volna Filippiben a

míképen tudjátok, bátorságot vevénk a

mi Istenünkben, hogy hirdetnénk
-J-

ti

köztetek az Isteonek Evangyéliomát sok

tusakodással. * csei. le, 22. 23. f csei. 17, 1-4.

3. Mert a mi intésünk nem volt csa-

lárdságból,* sem tisztátalanságból, sem
pedig áln oksággal : * 2 Kor. e, e. 7, 2.

4. Hanem a miképen tetszettünk Is-

tennek, hogy reánk* bizatnék az Evan-

gyéliom : a képen szólunk, nem úgy
mint embereknek f kedveskedvén, ha-

nem mint Istennek, ki eltt kedvesek a

mi sziveink. * csei. 9, 15. t Gai. i, 10.

5. Mert soha hízelked beszéddel nem
éltünk, a miképen tudjátok, sem telhe-

tetlenségnek*okáért valamit nem mon-
dottunk : az Isten bizonyság errl.

* Csel. 20,33.

6. Sem pedig az emberektl nem ke-

restünk dicsséget,* sem ti tletek, sem
másoktól, holott terhetekre lehettünk

volna, mint Krisztusnak Apostolai;
* Ján. 5, 41. 44.

7. Hanem voltunk ti köztetek együ-

gyek, mint a dajka * szokott dajkál-

kodni az magzatival. * vers 11.

8. Hlyen módon szeretvén titeket, kí-

vánjuk vala ti veletek közlení, nem csak

az Istennek Evangyéliomát, hanem a

mi magunk lelkét is, mivelhogy nékünk
szerelmesínk volnátok.

9. Mert megemlékezhettek. Atyámfiai,

ami munkánkról és nyomorúságunkról

;

mert éjjel és nappal * munkálkodván,

hogy valakit közzletek meg ne terhel-

nénk, prédikáltuk ti köztetek az Istennek

Evangyéliomát. *csei, 20,34.

10. Ti vagytok bizonyságok és az Is-

ten,* melly szentül igazán és ártatlanúl

éltünk ti köztetek, kik hisztek.

* 1 Tim. 3, 2.

11. Miképen tudjátok, mimódou min-
deniteket^ mint az atya * az fijait ín-

tettük ^és vigasztaltuk. * vers /.

12. És kértünk hogy járnátok úgy a

mint méltó*volna Istenhez, ki hív min-
ket az országára és dicsségére.

* Eféz. 4, 1—3. Filip. 1, 27. 28.

13. Annakokáért mi is hálákat adunk
Istennek szüntelen, hogy az Isten fell

való beszédet, mellyet hallottatok mi
tlünk, bévévén, fogadtátok azt, nem
úgy mint embereknek * beszédeket, ha-

nem mint Istennek beszédét, (miképen
hogy bizony az is) ki cselekeszik isf ti

bennetek, kik hisztek.

* Máté 10, 40. t 1 Thess. 1, 5.

14. Mertti, Atyámfiai, követi lettetek

az Isten Gyülekezeteinek, mellyek Jú-
deában vágynak, a Krisztus Jézusban

;

úgymint kik ugyanazonokat szenvedté-

tek ti is a ti * saját nemzetségtektl,

miképen azok is a f Zsidóktól.

* Csel. 17, 5. f Csel. 8, 1.

15. Kik az Úr Jézust is *megölték, és

az saját t Prófétáikat, és minket ft is

kergettek ; sem az Istennek nem kelle-

nek, és minden embereknek ellenségei.

* Csel. 2, 22.28. f Máté 22, 34-37.

tt Csel. 13, 50. 14, 2. 5. 6.

16. Kik megtiltják,* hogy a Pogányok-

nak ne prédikáljunk, hogy azokidvezül-

nének, hogy mindenkor bétöltsék az

bneiket : mert elfoglalta ket a harag

mind örökké. *csei. 13,50.

17. Mi pedig. Atyámfiai, kik megfosz-

tattunk ti tletek egy kevés ideig látás

szerint, nem lélekben ; annál buzgósá-

gosban igyekeztünk*látni titeket szem-

tl-szembe nagy kívánsággal.' R^m. 1, 11.

18. Azért akartunk ti* hozzátok menni,

(én kiváltképen Pál) egyszer s kétszer

is, de megbántott minket a Sátán.
* Eóm. 1, 13.

19. Mert micsoda ami reménységünk,

vagy örömünk, vagy koronánk,* a mely-

lyel dicsekedhetnénk ? Avagy nem ti-é a

mi Urunk Jézus Krisztus eltt az el-

jövetelekor? * Filip. 4,1.

20. Mert ti vagytok a mi dicsekedé-

sünk, és a mi örömünk.

3. RÉSZ.
Pal küldi Timotheust hogy a Thessalóniliahelieket vi-

gasztalja, és hitet et megérthesse ; örvendez a Timóthpus-

tdl hozott jd hiren ;
könyörög a Thessalnikabeliekért.

Annakokáért mivelhogy tovább nem
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trhetnénk, jónak itélénk lenni, hogy ini

magunk Athénében maradnánk.
* Csel. 17, 15. 16.

2. És elküldöttük * Timótheüst a mi
atyánkfiát, és Istennek szolgáját, és a

mi segíttársunkat a Krisztus Evangyé-
liominak prédikáltatásdhü^n^ hogy tite-

ket megersítene és intene a ti hitetek

fell. * rész 1, 1. Csel. 16, 1.

3. Hogy senki meg ne induljon * e

nyomorúságokon : mert ti magatok tud-

játok, hogy mi erre f rendeltettünk.
* Eféz. 3, 13. f Ján. 16, 33.

4. Mert mikor ti * köztetek volnánk,

megmondottuk vala néktek, hogy jöven-

dben nyomorgattatnánk : melly meg is

esék és tudjátok. * csei.i?. i,

5. Annakokáért én is tovább nem tr-
hetvén, elküldék, hogy megtudnám a ti

hiteteket : hogy valamiképen meg ne

kisértett volna titeket ama Kisért, és

hijábavaló lett volna a mi * munkánk.
*Filip. 2, 16.

6. Minap pedig mikor Timótheus ti t-
letek * mi hozzánk jött volna, és meg-
beszélte volna nékünk a ti hiteteket és

a ti szerelmeteket, és hogy ti a mi jó

emlékezetünket megtartjátok, minden-
kor kívánván minket látni, miképen mi
is titeket. * vers 2. Csel. 17, 15.

7.Ezokáértvigasztalástvettnk,Atyám-

fiai, ti tletek, minden mi nyomorúsá-
ginkban és szükségünkben, a ti hitetek

által.

8. Mert most úgy élünk, ha ti ersen
állótok az Úrban.

9. Mert micsoda háláadást fizethetünk

Istennek ti felöletek az egész örömért,

mellyel örülünk ti érettetek a mi Iste-

nünk eltt.

10. Éjjel és nappal nagy buzgósággal

kérvén,'' hogy láthassuk a ti orczátokat,

és a mi hija vagyon a ti hiteteknek, azt

bétÖltSÜk ? * Róni. 1, 10-12.

11. Az Isten pedig és a mi Atyánk és

a mi Urunk Jézus Krisztus vezérelje a

mi útunkat ti hozzátok.

12. Az r pedig mi vélje azt, hogy b-
völködjetek, és bségesek legyetek egy-

máshoz való szeretettel, és * mindenek-
hez, miképen mi is ti hozzátok.

* rész 5, 15.

13. Hogy a ti sziveteket * megersítse
az ártatlanságban. Isten eltt és a mi
Atyánk eltt való szentségben, a mi

Urunk Jézus Krisztusnak f eljövetelére,

minden szentéivel egyetemben.
* 2 Thess.'3, 17. f rész 4, 16. 17.

4. RÉSZ.

Inti ket szent életre, tiltja a hitetlenek mddjokra való

kesergéstl : a mi feltámadásunknak rendit tkésen elibe -

széli.

Továbbá azért. Atyámfiai, kérünk tite-

ket, és intünk az Úr Jézus által, hogy a

miképen vettétek mi tlünk, miképen

kelljen néktek * járnotok, és Istennek

kedveskednetek : abban naponként ne-

vekedjetek :
* rész 2, 12.

2. Mert tudjátok miném parancsola-

tokat adtunk néktek az Ür Jézus által.

3. Mert ez az Isten * akaratja tudniil-

lik^ a ti megszenteltetéstek, hogy meg-
oltalmazzátok magatokat a f parázna-

ságtól. * vers 7. Róra. 12, 2. f l Kor, 6, 9. 10.

4. És tudja mindenitek bírni a maga
edényét * szentségben, és tisztességben.

* 1 Kor. 6, 13. 15. 18.

5. Nem a kívánságnak * indulatjával,

miképen a Pogányok, f kik nem esmé-

rik az Istent. * KoI. 3. S.f Rom. 1, 21. 24.

6. Senki meg ne nyomorítsa * se meg
ne csalja az attyafiát valami dologban

;

mert mind ezekért bosszúálló az Úr, mi-

képen annakeltte is megmondottuk nék-

tek és bizonyságot tettünk. * 1 Kor. e, s.

7. Mert nem hívott minket az Isten

tisztátalanságra, hanem a ^ szentségre.
* vers 3.Tít. 2, 14.

8. Annakokáért a ki ezekét megveti,

nem embert vet meg, hanem * Istent,

ki adta is nékünk az f Szent Lelkét.

* Luk. 10, 16. t Csel. 9, 17.

9. Az attyafiúi szeretetrl pedig nem
szükség hogy Írjak néktek: mert meg-
taníttattatok ti magatok Istentl,* hogy

egymást szeressétek. * Ján. 13, 34.

10. Mert azt is mivelitek minden Atya-

fiakkal, kik vágynak egész Maczedóniá-

ban, kérünk pedig titeket Atyámfiai, hogy

jobban * nevekedjetek. * versi.

11. És igyekezzetek csendesek lenni,

és a ti saját dolgaitokat cselekedni és

munkálkodni tulajdon kzeteikkel, a mi-

képen * megmondottuk néktek.
*2 Thess. 3,7. 12.

12. Hogy ti magatokat tisztességesen

viseljétek az idegenekhez, és semmi nél-

kül ne szkölködjetek,

13. Nem akarom pedig hogy tudatlan-

ságban legyetek, Atyámfiai, azok fell a



24C PÁL I. LEV. A THESSALÓNIKABEI.1EKHEZ 4, 5.

kik elaludtak, bogy ne bánkódjatok mint i

egyebek,* kiknek reménységek nincsen.

*3Móz. 19,28.

14. Mert ba bisszük bogy a Jézus meg-
bolt és feltámadott, azonképen az Isten

is azokat, a kik elaludtak a Jézusban,

elobozza * ö vele. *Róm. s, ii-

1 5. Mert ezt mondjuk néktek az Úrnak
szavával,* bogy mi élk, kik f megma-
radunk az Úrnak eljövetelére, nem vesz-

szük el azokat, a kik elaludtak.

* Mátó 24, 31. 32. f 1 Kor. 15, 51. 52.

16. Mert azÜr unszolásnak kiáltásával,

Arkbangyalnak szavával, és * Istennek

trombitájával leszáll az égbl; és a kik

megboltakvolt a Krisztusban, feltámad-

nak elször. * Máté 24, 30. 31.

17. Azután mi élk, kik megmaradtunk
volt,* elragadtatunk azokkal egyetembe

a ködökbe, az Úr eleibe az éltet égbe;

és e képen mindenkor az Úrral flésztink.

* l Kor. 15, 51. t Ján. 14, 3.

18. Annakokáárt vigasztaljátok egy-

mást e beszédekkel.

5. RÉSZ.

Az utolsó napra való készületnek mddja.

Továbbá az idrl, és azoknak czikkelye-

ikrl, Atyámfiai, nem szükség * bogy

Írjak néktek ;
* Máté 24, 3. 36.

2. Mert ti magatok jól tudjátok, hogy

az Úrnak ama napja, mint a * lopó éj-

szakán, azonképen j el.

* Máté 24, 44. 2 Pót. 3, 10.

3. Mert mikor ezt mondják: Békesség

és bátorság ; akkor nagy hirtelen * ve-

szedelem j reájok, mint a szülésnek

fájdalma a terhes asszonyra, és semmi-
képen meg nem menekednek.

*Luk. 21,' 34. 35.

4. De ti, Atyámfiai, nem vagytok * a

sötétségben, hogy az a nap titeket, mint

a lopó, úgy találjon. * Efóz. 5, 4.

,5. Mindnyájan ti a világosságnak fijai

vagytok, és a napnak fijai: nem va-

gyunk az éjszakának, sem a sötétségnek

fijai.

6. Azért ne aludjunk * mint egyebek,

hanem vigyázunk és józanok legyünk.
* Luk. 21. 34. 35. Rém. 13, 12-14.

7. Mert a kik alusznak, éjjel alusznak,

és a kik megrészegednek, éjjel részegek.

8. De mi kik a napnak* ^;V/i vagyunk,

józanok legyiink, felöltözvén a hitnek és

szeretetnek f mejj vasába, és sisak gya-

nánt az idvességnek reménységébe.
* Róm. 13, 12. 13. t Eféz. 6, 14-18.

9. Mert nem rendelt minket az Isten

haragra, hanem az idvességnek elvéte-

lére a mi Urunk Jézus Krisztus által.

10. Ki megholt mi érettünk, hogy vagy

vigyázunk, vagy aluszunk,* vele együtt

éljünk. * Róm. 14, 8. 9.

11. Annakokáért intsétek egymást* és

építsétek egyitek a másitokat
; miképen

hogy azt is cselekeszitek. * z^ia. lo, 24. 25.

12. Kérünk pedig titeket. Atyámfiai,

hogy becsüljétek, a kik munkálkodnak
ti * köztetek, és néktek elttetek járok

az Úrban, és intenek titeket

;

* Zsid. 13, 7. 17.

13. És azokat felette igen szerelraete-

seknek tartsátok az munkájokért. Bé-
kességesek legyetek ti köztetek egymás-
sal.

14. Kérünk pedig titeket, Atyámfiai,

intsétek azokat, a kik * rendetlenül jár-

nak, vigasztaljátok azokat, a kik félel-

mes szivek: f az erteleneket segéljé-

tek, trk legyetek mindenekhez.
* 2 Thess. 3, 15. f Gal. 6, 1. 2.

15. Meglássátok, hogy senki gonosz-

szal * ne legyen senkinek a gonoszért

:

hanem a jótéteményt kövessétek min-

denkor, mind ti magatok közt egymás-

hoz, mind pedig mindenekhez.
* Máté 5, 39-42. 1 Pét. 3, 9.

16. Mindenkor Örüljetek.

17. Szüntelen * imádkozzatok.
* Luk. 18, 1—8.

18. Minden dolgokban hálákat adjatok:

mert ez az Istennek akaratja a Krisztus

Jézus által ti hozzátok.

19. Az Istennek Lelkét meg ne oltsátok.

20. Az írásnak magyarázatit * meg ne

utáljátok. * 1 Kor. 14, 1. 3.

21. Mindeneket * megpróbáljatok: a

mi jó, azt megtartsátok. * i Ján. 4, 1.

22. Mindentl, a mi gonosznak látta-

tik, megoltalmazzátok * magatokat.
* Júd. vers 23.

23. A békességnek Istene pedig szen-

teljen meg * titeket mindenestl : és a

ti elmétek épségben, és lelketek s tes-

tetek ártatlanságban tartassanak meg a

mi Urunk Jézus Krisztusnak f eljövete-

lére. * r<^sz 3, 13. f 2 Kor. 5, 10.

24. Hív az. a ki titeket * elhivott, ki

azt véghez is viszi. *
'

^or. i, 9.
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25. Atyámfiai, imádkozzatok érettünk, e Levél elolvastassék * minden szent
26. Köszöntsetek minden atyafiakat Atyafiak eltt. *koi. 4, le.

szent * csókolással * Róm. le, le. 28. A mi Urunk Jézus Krisztusnak
27. Kénszeritlek titeket azÜrra, hogy kegyelme legyen veletek, Ámen !

Ez I, Levél a The.ssalónikabeliekhez küldetett Atbónéljöl.

PAL APOSTOLNAK
A THESSALONIKABELIEKHEZ ÍRT IL LEVELE.

l. RÉSZ.

Ditséri a hitben való örogbüléseket, és á)hatosságo1<at

;

lati, liogy a Kris'/tus eljövetelének válásával vigasztal-

ják magokat.

Pál és Silvánus és Timótheus, a Thes-

salónikabeli Gyülekezeteknek, az Isten-

ben a mi Atyánkban, és az Úr Jézus

Krisztusban

:

2. Kegyelem * néktek és békesség az

Istentl a mi Atyánktól, és az Úr Jézus

Krisztustól. * 1 Kor. 1, 3.

3. Tartozunk h ál áad ássál Istennek

mindenkor ti * érettetek, Atyámfiai, a

miképen méltó, hogy feletteigen neveke-

dik a te hitetek, és bvölködik minden-

niteknek egymáshoz való szerelme.
* 1 Thess. 1,2. 6-10.

4. Annyira, hogy mimagunk dicseked-

tünk* felletek, azistennek Gyülekezetei

eltt a ti békességestüréstek és hitetek

fell, minden ti üldöztetésitekben, és

háboruságitokban, mellyeket szenved-

tek. * 1 Thess. 1, 6. 2, 19. 20.

5. Az Isten igaz Ítéletének bizonysá-

gára, * hogy méltóknak Ítéltessetek, az

Istennek országára, mellyért szenvedtek

is. *Filip.],28.

6. Mert igaz dolog ez az Isten eltt,

hogy viszont fizessen azoknak, akik ti-

teket nyomorgatnak, * nyomorúsággal.
* Róm. 2, 6.

7. Néktek pedig, kik nyomorgattattok,

nyugodalommal * mi velünk egyetembe,

mikor megjelenik t az Úr Jézus az ég-

bl, az hatalmasságának Angyalival.
* Máté 25, 31—40. f 1 Thess. 4, 16. 17.

8. Tííznek lángjában, * ki bosszút áll

azokon, kik az Istent nem esmérik, és

nem engednek, f a mi Urunk Jézus

Krisztus Evangyéliomának.
* Ésa. 66, 15^ 16. f Máté 25, 31. 41 -46.

9. Kik megbüntettetnek örök * vesze-

delemmel az Úrnak orczájától, és az

hatalmas dicsségétl. * Máté 25, 4i-46.

10. Mikor eljövénd, * hogy megdicsít-
tessék az szentéiben, és csudálatos le-

gyen minden hívekben, (mivelhogy a

mi tanúbizonyságunknak hitele volt ti

köztetek) ama f napon.
* Kol. 3, 4. f Máté 25, 31—46.

11. Minekokáért is könyörgünk min-
denkor ti érettetek, hogy méltóztasson
titeket ez hivatallal a mi Istenünk, és

bétöltse az jóvoltának minden jóaka-
ratját, és a hitnek * cselekedetit az

ereje által. * i Thess. i, 3.

12. Hogy dicsíttessék * a mi Urunk
Jézus Krisztusnak neve ti bennetek, és

ti is benne, a mi Istenünknek és az

[Ir Jézus Krisztusnak kegyelmébl.
* Ján. 15, 8.

2. RÉSZ.
A Krisztus eljövetele eltt megjelenik az Antikrisztus,
kinek mágirja mivoltát ; és könyörög a Thessalónikabe-

liekért.

Kérünk pedig titeket, Atyámfiai a mi
Urunk Jézus Krisztusnak * eljövetelére,

és a mi hozzá való egybegyüjte-
tésÜnkre. * 1 Thess. 4, 16. 17.

2. Hogy hamar a ti értelmektl ki

ne álljatok, se pedig meg ne háboríttas-

satok, se lélek által, se beszéd által, se

levél által, úgymint mi tlünk zmífaíoíí

levél által^ mintha a Krisztusnak ama
napja * közel volna. * rész 1,7-10.

3. Senki titeket valami módon meg ne

csaljon: mert nemj el az Úrnak napja
addig

,
mignem meglészen elször a

hittl való szakadás, és mig meg nem
jelentetik ama bnös ember, * a vesze-

delemnek ama fija. * 1 Ján. 2, is.

4. Ki magát ellene veti és felemeli

mind az ellen, valami mondatik Isten-

nek, vagy Isten gyanánt * tiszteltetik:

úgyannira, hogy az Isten templomá-

ban, mint Isten úgy üljön Isten gyanánt

tartván magát. * Dán. 11,36.

5. Avagy nem fmlékeztek é meg róla,
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hogy még mikor ti köztetek * volnék,

ezt megmondottam néktek? *csei. n, i.

6. Most pedig micsoda tartóztatja tet^

tudjátok hogy az megjelentessék az

idejében.

7. Mert immár az álnokságnak * titka

cselekeszik, csak hogy a ki most annak
ellene áll, mind addig ellene áll, mig az

eltöröltetik. *jei.i7, 5-?.

8. És akkor megjelentetik az Lsten

törvényének amaz * ellensége, kit az Ür
megemészt az szájának f Lelkével, és

az dicsséges eljövetele által eltöröl.

* vers 3. i. f Ésa. 11, 4. Jel. 19, 15. 20.

9. Azt mondom hogy eltörli, á kinek

eljövetele vagyon a Sátánnak * hatalmas

ereje által^ minden hatalommal, és jelek-

kel,és hazug csudatételekkel.* Jei. 13,11-13.

10. És a hamisságnak minden álnok-

ságával azokban, a kik elvesznek: mi-

velhogy az igazságnak szerelmét nem
vették bé az idvességekre

;

11. És azért ^ bocsátja az Isten reájok

a tévelygésnek erejét, hogy hidjenek a

hazugságnak. * Rom. 1, 21-28. 1 Tim. 4, 1.

1 2.Hogy kárhoztattassanak mind azok,

kik nem hittek az igazságnak, hanem
engedtek a hamisságnak.

13. Mi pedig tartozunk hálákat adni

mindenkor ti * érettetek az Istennek,

Atyámfiai, kik az Úrnak szerelmében

vagytok, hogy választott titeket Isteu

öröktl fogva az idvességre a f Szent

Léleknek szentelésében, és az igazságnak

hitében. * rész 1, 3. 4. t Eféz. i, 4.

14. Mellyre hivott titeket a mi Evan-

gyéliomunk által, a mi Urunk Jézus

Krisztus dicsségének elvételére.

15. Annakokáért, Atyámfiai, legyetek

állhatatosok, és tartsátok meg a néktek

adatott tudományt, mellyre taníttatta-

tok vagy beszéd * által, vagy a mi Le-

velünk által. * 1 Thess. 1, 9. 10. Csel. 17, 1-3.

1 6. A miürunk Jézus Krisztus pedig, és

az Isten s a mi Atyánk, ki szeretett*min-

ket, és adott örök vigasztalást, és jó re-

ménységettkegyelmébl:*Ján.3,i6.tTít.2,i3.

17. Vigasztalja meg a ti sziveteket, és

ersítsen * meg titeket minden beszéd-

ben és jócselekedetben. * i Thess. i, 13.

3. RÉSZ.

Int könyörgésre az Evangyéliomnak terjedéséért : féddi a

rendületlenül élket és hivalkodókat. Pál példája és

köszöntése.

V^gftzetre imádkozzatok Atyámfiai mi

érettünk, ' hogy az Úrnak beszéde foly-

jon és dicsitessék, miképen ti köztettek

is. *Kol. 4, 3.

2. És hogy menekedjünk meg az alkal-

matlan és gonosz emberektl : mert nem
mindenekké a * hit. *ján. e, 44.

3. De hiv az Úr, ki megersit titeket,

és megriz minden * gonosztól.
" Ján. 17, 15. 1 Kor. 10, 13.

4. Vagyon pedig bizodalmunk az Úr-

ban ti felletek, hogy ti, a mellyeket

hagyunk néktek, azokat cselekeszitek

most, és ennekutánna is fogjátok csele-

kedni.

5. Az Úr pedig igazgassa * a ti szive-

teket az Istennek szerelmére, és a Krisz-

tusnak békességgel való f elvárására.
* rész 2, 17. t 1 Thess. 5, 23.

6. Hagyjuk pedig néktek, Atyámfiai,

a mi Urunk Jézus Krisztus neve által,

hogy megvonjátok magatokat minden
atyafiútól, a ki rendetlenül * viseli ma-
gát, és nem a tanított tudomány sze-

rint, mellyet vett mi tlünk.
* 1 Kor, 5, 11. Júd. vers 23.

7. Mert ti magatok tudjátok, mimódon
kelljen minket * követnetek : mert nem
rendetlenül viseltük magunkat ti köz-

tetek. * 1 Thess. 1, 6. 7.

8. Sempedig senkinek kenyérét ingyen

nem ettük; hanem fáradsággal és nyo-

morúsággal, éjjel és nappal munkál-

kodván, hogy senkit közzletek meg ne

terhelnénk. * i Kor. 4, 12.

9. Nem hogy nékünk az nem * volna

szabad, hanem hogy magunkat példáúl

adnánk t néktek, hogy minket követné-

tek. * Máté 10, 10. t 1 Kor. 11, 1.

1 0. Mert mikor köztetek volnánk is, ezt

módjuk vala néktek
;
Hogy ha valaki

nem akar munkálódni, * ne is egyék.
'

* 1 Móz. 3, 19. 1 Thess. 4, 11.

11. Mert halljuk, hogy némellyek ti

köztetek rendetlenül járnak, kik semmi
dolgot nem tésznek, hanem nyughatat-

lanúl cseiekesznek.

12. Azoknak pedig akik e félék, hagy-

juk, és kérjük ket a mi Urunk Jézus

Krisztusra, hogy csendességgel munká-
lódván, * az tulajdon kenyereket egyék.

* Eféz. 4, 28. 1 Thess. 4, II.

13. Ti pedig Atyámfiai, meg ne restül-

jetek a jótéteményben. * oai. e, e. 9.

14. Hogyha valaki nem enged a mi

Levelünk által való beszédünknek, azt
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megjegyezzétek : és azzal ne * társal-

kodjatok;, hogy megszégyenüljön.
* vers 6. Máté 18, 15- 17.

15. De ne tartsátok mint ellenségte-

ket, hanem intsétek mint atyátokfiát.

1 6. A békességnek Ura pedig adjon nék-

tek örök békességet minden helyen. Az Úr
legyen mindnyájanti veletek. * fu. 4, s. 9.

17. Köszönetet irok az én tuLíjdon

kezemmel, én Pál, melly minden én Le-
velemnek jele : azonképen irom ide is.

* 1 Kor. 16, 31.

18. A mi Urunk Jézus * Krisztusnak

kegyelme legyen mindnyájan veletek,

Ámen. * 1 Thess. .5, 28.

Ez II. Levél a Thes.'salóníkabeli ékhez küldetett Athenéb')!.

PAL APOSTOLNAK

TIMÓTHEUSHOZ IRT ELS LEVELE.

1. RÉSZ.

Mire vigyázzon inkább a Tanitó : Kiknek adatott a tör-

vény : miért jött el a Krisztus : mint kell vitézkedni.

Pál Jézus Krisztusnak Apostola, a mi
megtartó Istenünknek, és az Úr Jézns

Krisztusnak, a mi * reménységünknek

rendelésébl. * koi. 1, 27.

2. Timótheusnak az én igaz * fiamnak

a hitben : Kegyelem, irgalmasság, és

békesség az Istentl a mi Atyánktól,

és a Krisztus Jézustól mi Urunktól.

*Csel. 16,1-3.

3. A miképen kértelek tégedet, hogy
megmaradnál Efézusban, mikor * Ma-
czedóniába mennék, megmaradj : hogy

megmondjad uémellyekaek, hogy k-
lömböz tudományt ne tanítsanak,

* Csel. 20, 1.

4. És ne legyenek foglalatosok hijába-

valo * beszédekben és vég nélkül való

nemzetségeknek számlálásában: mellyek

kérdéseket f támasztnak inkább, hogy-

nem mint Istenben való épülést, melly

hit által vagyon. * rész 4, 7. t rész e, 4.

5. A parancsolatnak * vége pedig a

tiszta szivbl, jó lelkiesméretböl, és az

igaz hitbl való szeretet; * Rom. 13,10.

6. Mellyektl némellyek * eltávozván,

elhajlottak hijábavaló f beszédre.
* 2 Tim. 2, 16—18. f 2 Tim. 2, 14.

7. Kik a törvénynek Doktorai akarván

lenni, nem értik sem a mellyeket szól-

nak, sem a mellyeket beszéddel ersí-

tenek.

8. Tudjuk pedig, hogy a törvény *
jó,

ha valaki azzal jól él. Rom. 7, 12.

9. Tudván ezt, hogy a törvény az

igaznak nem adotott, hanem a törvény

megutáloinak és az engedetleneknek, az

istenteleneknek és a bnösöknek, a la-

troknak és a fertelmeseknek, attyok,

annyok öldöklinek, és a gyilkosoknak.

10. Paráznáknak, férjfiakkal fertelmes-

kedknek. ember*lopóknak, hazugoknak,
hamis hiteknek, és hamiegyébb vagyon,

a mi az igaz tudománnyal ellenkezik.

* 2 Móz. 21, 16.

11. Melly vagyon a boldog * Istennek

dicsséges Evangyélioma szerint, melly-

nek prédikáltatása bízatott én reám.
* rész 6, 15.

12. És hálát adok annak, a ki engemet
erssé tett, azaz, a Krisztus Jézusnak
a mi Urunknak, hogy engemet hivnek

Ítélt lenni, helyheztetvén e szolgálat-

ban. * Csel. 9, 15. 13, 2.

13. Ki elször Isten * káromló, hábor-

gató, és bosszantó valék : de én rajtam
könyörült : f mert tudatlanul miveltem
a hitetlenségben. * csei. 9, 1. 2. 5. t vers le.

14. Felette igen bvölködött pedig a

mi Urunknak kegyelme a Krisztus Jé-

zusban való hittel és szeretettel.

15. Igaz beszéd ez, és mindenképen
méltó, mellyhez ragaszkodjunk :

* Hogy
a Krisztus Jézus jött e világra, hogy a

bnösöketf megtartaná, kik közzííl els
én vagyok. * Dán. 9, 24. 25 t Máté 8, 13. 20. 28.

1 6. De azért könyörült én rajtam,* hogy
én bennem elsben megmutatná a Jézus

Krisztus minden kegyelmességét,* hogy
lennék például az benne hivknek az

örök életre. *ver3 13.

17. Az örökkévaló Királynak pedig, a

halhatatlan, láthatatlan, egyedül * bölcs

Istennek, tisztesség legjen és dicsség
mind örökkön örökké. Ámen. *Róm. 16,27.

18. E parancsolatot ajánlom néked
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fiam Timófchée, bogy a te felled való

elbbi * jövendmondások szerint vitéz-

kedjél azokra nézve, ama jó f vitézség-

gel. * Csel. 16, 1. 2. t rész 6, 12.

19. Megtartván a* hitet és a jó lelki-

esméretet, mellj^et némellyek megvet-
vén, a hitet felvesztették.* r^sz 3, 9. t rész 6, 10.

20. Kik közzííl való * Himenéus, és

Alexander, kiket adtam a t Sátánnak,

hogy megtanulják azt, hogyne káromol-

janak. * 2 Tim. 2, 16. 17, f 1 Kor. 5, 5.

2. RÉSZ.

Minden rendekért kell könyörögni. Micsoda ékesit.se a

érjeket és feleségekot: az asszonynepek mint idvezül jenek .

Intelek azért mindeneknek eltte, hogy
legyenek könyörgések, * kérések, imád-

kozások, liáláadások minden emberekért.
* Filip. 4, 6.

2. A Királyokért * és minden méltóság-

ban helyheztettekért: hogy csendesés

uyugodalmas élettel éljünk minden isteni

félelemmel és tisztességgel; *Jer. 29, 7.

3. Mert ez a jó és kedves dolog a mi
megtartó * Istenünk eltt. rész 1,1.

4. Ki minden embereket akar*idvezi-

teni, és hogy az igazságnak esméretire

jussanak. * Ezék. is. 23, 2. Pét. 3, 9.

5. Mert egy az Isten, egy * a Közben-

járó is Isten között és emberek között,

az ember Krisztus Jézus. * Ján. 17,3.

6. Ki adta önmagát * váltságul minden

emberekért ; a Krisztus mondom, a ki

bizonyos f idkre rendeltetett tanúbi-

zonyság volt. * Ésa. 53, 12. f Dán. 9, 25. 26.

7. Kinek én rendeltettem, hogy lennék

kiáltója és * Apostola (igazságot szóioka

Krisztus által, nem hazudok) Pogányok-

nak t Doktorok, hitben és igazságban.
*^ Csel. 9, 15. 13. 2. t2 Tim. 1,11.

8. Akarom azért, hogy a férjfiak imád-

kozzanak akármelly helyen, felemelvén

tiszta kezeket minden harag nélkül, és

kételkedés * nélkül. * Jak. i, e. 7.

9. Hasonlatosképen hogy az asszony-

nyok tisztességes* öltözettel, szemérme-

tességgel, és mértékletességgel ékesítsék

magokat; nem hajoknak fodorgatásával,

vagy arannyal, vagy drága kövekkel,

yagy drága öltözetekkel ; * 1 Pét. 3, 3. 6.

J Ó. Hanem (a mint illik az ollyan asz-

szonyokhoz, kik isteni szolgálathoz kö-

telezték magokat) jó * cselekedetekkel.
* réí^z 5, 10.

11. Hanem az asszony csendesség-

ben tanuljon
,

' minden alázatössá-

gal ; * Eféz. 5, 22.

12. Mert az asszonynak nem engedem
hogy * tanitsom, sem hogy a férj-

íiun t birodalmat végyen, hanem hogy
legyen csendességben.

* 1 Kor. 14,34. f 1 Móz. 3, 16.

13. Mert Adám teremtetett ' elször,

azután Éva. " i móz. 2, 7. 22.

14. És Ádám nem csalattatott meg,
hanem az * asszony, minekutánna meg-
csalattatott volna, lett a bnnek oka.

* 1 Móz. 3, 1-6.

15. Megtartatik mindazáltal a magza-
tok szülésének állapotjában, ha meg-
maradnak a hitben, a ^ szeretetben, és

a szent f életben szelídséggel.
* rész 1, 5. t Zsid. 12, 14.

3. KÉSZ.
A Lelkipásztoroknak és Diakónusoknak mi legyen tisz-

tek. Miért Írja ezeket Pál. Titka a hitnok.

Igaz beszéd ez : Ha valaki Püspökséget

kiván, jó * munkát kíván. * csei. 20, 28.

2. Szükség azért a Püspöknek feddhe-

tetlennek lenni, egy feleség * férjfiu-

nak, vigyázónak, józannak, megékesit-

tetettnek f gazdálkodónak, a tanításra

alkalmatosnak. * Tit. 1, 5.6. t Tít. 1, 7. s.

3. Nem bor mellett ülnek, nem vere-

kednek, nem nyereség rútul kívánójá-

nak ; hanem mértékletesnek, idegennek

a harczolástól, idegennek afösvénvség-

tl.

4. Ki az házában jól tudjon elljárni,

ki az ö magzatit engedelemben ^ tartóz-

tassa minden tisztességgel egybe

:

* 1 sám. 12, 2,

5. (Mert a ki az tulajdon házában

nem tud elöljárni, mimódon bírhatja az

Isten anyaszentegyházát?

6. Nem újnak a * tudományban, hogy

valami módon felfuvalkodván, az ördög-

gel egy kárhozatba ne essék. * koi. 2, is.

7. Szükség pedig néki jó bizonyságának

is lenni a * kivlvalóktól, hogy szida-

lomba ne essék, és az ördögnek hálójába.
* 1 Pét. 2, 12.

8. Hasonlatosképen a Diakónusoknak

tisztességeseknek * kell lenni, nem két

nyelvüeknek, nem sok borba merültek-

nek, nem a nyereség f rútul kívánóinak.
* Csel. 6, 3. t rész 6,9. 10.

9. OUyaknak, kik a hitnek titkát tud-

ják tiszta * leikiesmérettel. ^ rész 1,19.

10. Ezek pedig elször meg is próbál-
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tassauak, azután szolgáljanak, ha* fedd-

hetetlenek. * vers 8. 9.

11. Azonképen ezeknek feleségeiknek

tisztességeseknek kell lenni^ nem patvar-

kodóknak; józanoknak, híveknek nain-

denekben.

12. A Diakónusok egy feleségnek * fér-

jeilegyenek, kik az magzati kat jól

birják, és az saját házokat. * vers 2.

13. Mert a kik jól szolgálándanak, jó

méltóságot * szereznek magoknak, és

nagy f bátorságot a Krisztus Jézusban

való hit által. * Máté 25, 21. t ján. .3, 21.

14. Ezeket irom néked, reménylvén,

hogy hamar hozzád megyek.

15. Hogyha pedig késó'n menéndek,

hogy megtudhassad ezekhi, mimódon
kelljen Isten házában forgolódni, melly

az él Istennek Anyaszentegyháza, osz-

lopa és erssége az igazságnak.

16. És minden versengés nélkül a mi
hitünknek nagy titka ez : Az * Isten

megjelent a testben, megigazíttatott lé-

lekben, megláttatott az Angyaloktól,

prédikáltatott a Pogányoknak^ hittek

benne e világon, felvitetett a dicsségbe.
* Ján. 1, 1. 10. II. Filip. 1, 5—10.

4. RÉSZ.
.Jövendölés a következend idkrl. Minden eledel mug-
szeuteitetett Isten igéje és könyörgés által : mit kelljen

Timótheusnak tanítani.

A Szent Lélek pedig nyilván mondja,

hogy az * utolsó idkben f elszakadnak

némellyek a hittl, kik hitet lelkekhez

és ördögi tudományhoz figyelmeznek.
* 2 Tim. 3, 1. Jnd. vers 18. f 2 Tliess. 2, 3. 10. 11.

2. És ollyakhoz, kik képmutatás által

szólnak hamisságot, kiknek lelkiesmére-

tek megbélyegeztetett.

3. Kik megtiltják a házasságot, és a

féle eledeleknek * megételeket, mellye-

ket Isten teremtett, hogy azokkal hálá-

adással éljenek a f hivek, és azok, a

kik megesmérték az igazságot.

Kol, 2, 16. f IMóz. 9, 3.

4. Mert az Istennek minden teremtett

állatja jó, * és semmit nem kell megvet-
ni, ha háláadással élnek azzal. Tit. i, 15.

5. Mert megszenteltetik az Istennek

igéje által és könyörgés által.

6. Ezt ha az Atyafiaknak eleikbe adod,

a Jézus Krisztusnak jó szolgája lészesz,

úgymint a ki neveltettél a hitnek és

a ]ó tudománynak beszédiben, mellyet

szüntelen követtél. * ^ 'rim. 1, .5.

7. Az alkalmatlan beszédeket pedig és

a hijábavalókat * eltávoztasd; hanem
gyakoroljad magadat az isteni szolgá-

latban. *rész 6, 20. 2 Tim. 2, 16-23.

8. Mert a test gyakorlásának * kevés
haszna vagyon ; de az isteni f tisztelet

mindenre hasznos, mellynek Ígérete va-

gyon e világon és a más világon való

megajándékozásáról. * koi. 2,23. tré.sz e, e.

9. Igaz * beszéd ez, és méltó hogy
mindenképen bévétessék.* versi-8. rész 1,15.

10. Mert azért fáradunk is, és szidal-

makkal illetetünk, mivelhogy bizunk
az él Istenben, ki minden embereknek
megtartójok, * mindenek felett pedig a

híveknek. * rész 2, 4. zsoit. 36, 7.

11. Ezeket hirdessed ' és tanítsad.

* Tit. 2, 15.

12. Senki a te ifjúságodat meg ne
utálja, hanem a híveknek légy példa
a beszédben , a nyájaskodásban , a

szeretetben, a lélekben, a hitben, a

tisztaságban.

13. A mig oda * megyek, légy figyel-

metes az olvasásban, intésben és taní-

tásban. * rész 3, 14.

14. Meg ne vesd az ajándékot, melly
te benned vagyon, melly adatott néked
a prófétálásra, a Tanítóknak kezeiknek

reád való * vettetések által. * csei. e, 6.

15. Ezekben gyakoroljad, magadat,
ezekben légy, hogy a te gyarapodásod
nyilvánvaló legyen mindenek között.

16. Gondot viselj magadról és a tudo-

mányról, maradj meg ezekben: mert ha
azt mivelénded, mint te magadat meg-
tartod, mind azokat a kik téged hall-

gatándanak.

5. RÉSZ.

Mint kelljen mindeneket meginteni : az özvegyekrl,
vénekrl: Intetik Timótheus.

A vén embert meg ne * dorgáljad, ha-

nem intsed mint atyádat ; az ifjakat

mint atyádfiait. * 3 móz. 19, 32.

2. A vén asszonyokat mint anyáidat;

az ifjú asszonyokat , mint húgaidat

minden tisztasággal.

3. Az özvegy asszonyokat becsüljed,

a mellyek valóban * özvegyek. * vers 5.

4. Ha valamelly özvegy asszonynak

vágynak magzatai vagy unokái, tanulják

mQgazok, hogy legelször az tulajdon

cselédjekkel tegyenek jól, és szüléiknek

viszontag való szolgálattal legyenek

;
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mert ez a tisztességes dolog, és Isten

eltt kedves.

5. A melly asszony pedig valóban

özvegy, és egyedül vagyon, bizik az

Istenben; és foglalatos a könyörgések-

ben, és imádságokban éjjel és nappal.
* Luk. 2, 36. 37.

6. A mélly pedig bujaságban él, az

ollyan élvén * megholt. * Róm. s, 13.

7. Ezeket annakokáért megmondjad,
hogy legyenek^feddhetetlenek. * rész 4,11.

8. Ha valaki az övéirl, és fképen az

háznépérl gondot nem visel, az a

hitet * megtagadta és a hitetlennél

allábbvaló. * Gai- e, 10. Tít. 1, le.

9. Az özvegy asszonyok közzül vá-

lasztassék a szegények gondviselésekre

nem kissebb hatvan esztendsnél, melly

egy férjfiunak volt felesége.

10. Mellynek a jócselekedetekben jó

bizonysága vagyon ; ha magzatokat ne-

velt, ha gazdálkodó * volt, ha a szen-

teknek lábaikat megmosta, ha a nyo-

morultaknak segítséggel volt, haminden
jócselekedetnek szüntelen követje volt.

* 1 Pét. 4, 9.

11. Az ifjú özvegy asszonyokat pedig

ez illyen tisztre fel ne végyed : mert
miuekutánna bujálkodni kezdenek a

Krisztus ellen, férjhez akarnak menni.

12. Kik azért méltók szidalomra, hogy
az els hitet megvetették.

13. Egyetembe pedig hivalkodók lévén

megtanulják a házanként való járást,

st nem csak hivalkodók, hanem hazu-

dozók, és nyughatatlanok, csácsogók ha-

szontalan * dolgokról, * Péid. 7, 11.

14. Akarom azért, hogy az ifjú özvegy

asszonyok férjhez * menjenek
,
mag-

zatokat szüljenek, házat birjanak, és

semmi alkalmatosságot ne adjanak az

ellenségnek f a szidalomra.
* 1 Kor. 7, 9. t Tít. 2, 8.

15. Mert már némelly asszonyok elhaj-

lottak, hogy a Sátán után * járjanak.
* vers 12.

16. Hogyha valamelly keresztyén férj-

fiunak vagy asszonynak vágynak özve-

gyei, azokat azok táplálják, és ne ter-

heltessék meg a Gyülekezet, hogy
azoknak a kik valóban * özvegyek, le-

gyen tápláltatások. * vers 5.

17. Az egyházi szolgák, kik jól for-

golódnak, ketts tisztességre * méltóz-

tassanak, fképen pedig azok, a kik

munkálódnak a beszédben f és tanítás-

ban. * rész 3, 13. t Gal. 6, 6.

18. Mert ezt mondja az írás : A nyom-
tató ökörnek* ne kösd fel a száját, és:

Méltó t a munkás az jutalmára.
* 5 Móz. 25, 4. 1 Kor. 9, 9. f Máté 10, 10.

19. Az Egyházi szolga ellen vádolást

bé ne végy, hanem két avagy * liárom

tanúbizonyság alatt. * 5 Móz. 17, 6.

20. A kik pedig közziílök vétkeznek,

mindenek eltt feddjed meg
,

hogy
egyebek is félemljenek meg.
21. Kénszeritelek az Isten eltt és az

Úr Jézus Krisztus eltt, és a választa-

tott Angyalok eltt, hogy ezeket meg-
tartsad egyiknek a másiknál feljebb

való becsülése * nélkül, és semmit ne
cselekedjél részre hajolva. * vers i, 19. 20.

22. Kezeidet hirtelen senkire ne * ves-

sed, és egyebeknek bneikben részesne

légy ; te magadat tisztán f tartsd meg,
* Csel. 6, 6. t rész 4, 12,

23. Ne igyál mégis csak vizet ; hanem
élj kevés borral, a te gyomrodért^ és

gyakorta való betegségidért.

24. Némelly embereknek bneik elein

kijelennek; elbb az büntetéseknél,

némellyeket pedig az bneik hátul

követnek.

25. Hasonlatosképen a jócselekedetek

is elein megjelennek; és a mellyek kü-
lömben vágynak, el nem titkoltathatnak.

6. RÉSZ.
Szolgák tisztek: Veszedelmes a fösvénység; szól a
gazdagokról is, és Timótheust kéri, hogy eltávoztassa a

hijábavaló tudományt.

Az iga alatt való szolgák az Uraik-
hoz * minden tisztességgel legyenek,

hogy az Istennek neve és a tudomány
ne káromoltassék. * Eféz. e, 5.

2. A kiknek pedig jámbor uraik vágy-

nak, azokat meg ne utálják ez okkal,

hogy atyafiak legyenek^ hanem inkább

szolgáljanak, mivelhogy Keresztyének

és szerelmetesek legyenek : úgymint kik

az Istennek jótétQménjéhen részesek le-

gyenek. Ezeket tanítsad, és ezekrl tégy

intést.

3. Ha valaki külömböz * tudományt
tanit, és nem enged a mi Urunk Jézus

Krisztus jó t beszédinek : és annak a

tudománynak, melly az isteni tisztelet-

rl vagyon. * Gai. 1, e—9. 1 2 Tim. i, 13.

4. Az ollyan kevély semmit nem tud,

hanem kérdésekben és beszédeebnk való
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tusakodásban bolondoskodik, mellyek-

böl támad irig-ység, versengés, károm-

lások, gonosz gyannság.

5. Megveszett elméj embereknek hi-

jábavaló barsolódások, és kik az igaz-

ságtól megfosztattak, kik azt állítják,

bogy az isteni szolgálat küls *kereske-

dés; azoktól a kik illyeuek, eltávozzál.

* Filip. 3, 19.

6. Bizonyára pedig nagy kereskedés

az isteni szolgálat * az elégséggel.
* rész 4, 8. Zsolt. 16, 5.

7. Mert semmit nem hoztunk e világra,

kétség nélkül semmit ki * sem vihetünk.
* Préd. 5, 15.

8. Hogyha pedig eledelünk ésrubáza-

tunk vagyon, azokkal * megelégedjünk.
* Péld. 30, 8. Zsid. 13, 5.

9. A. kik pedig meg akarnak gazda-

gulni, * esnek kísértetbe és trbe, és sok

balgatag és káros kívánságokba, mely-

lyek bémeritik az embereket a halálos

veszedelembe. * p^id. 23, 4. 28, 20.

10. Mert minden gonoszságnak gyöke-

re * a pénznek szerelme, mellyet né-

mellyek a kik kívántak, eltévelyedtek

a bittl, és magokat által szegezték sok

gondokkal. * Máté 26, u. 15. 2 móz. 23, s.

11. Te pedig óh Istennek embere eze-

ket eltávoztassad ; kövessed pedig az

igazságot, az Isteni*szolgálatot, a hitet,

a szeretetet, f a békességestürést, a

SZélidséget. * rész 4, 8. t Róm. 12, 8-10.

12. A hit által való nemes * harczot

harczold meg; ragaszkodjál az örök

élethez, mellyre hivattattál is, és nemes
vallástétellel vallást tettél sok bizony-

ságok eltt. * 2 Tim. 4, 7. 8.

13. Hagyom néked az Isten * eltt ki

megelevenít mindeneket, és a Jézus

Krisztus eltt, ki Pontzius Pilátus alatt

bizonyságot tett ama jó f vallástétel-

rl .
* rész 5, 21 . t Ján. 18, 36. 37.

14. Hogy megtartsad e parancsolato-

kat makula * nélkííl és feddhetetlenííl,

a mi Urunk Jézus Krisztus megjelené-

sének napjáig. * vers 1-12.

15. Kit az idejében megmutat ama
boldog* és egyedül Hatalmas, a Kirá-

lyoknak t Királya, és az Uraknak Ura.
* rész 1, 11. t Jel. 19, 16.

16. Kinek csak egyedül vagyon halha-

tatlansága, és lakozik hozzámebetetlen

világosságban, kit senki az emberek

közzl * nem látott sem látbat: kinek

tisztesség legyen, és örökkévaló hata-

lom, Ámen !
* Ján. i, is.

17. Azoknak a kik gazdagok e vilá-

gon, megmondjad, hogy fel ne fuval-

kodjanak elméjekben, és reménységeket

ne vessék * a bizonytalan gazdagsá-

gokban, hanem az él f istenben, kib-
séggel megád nékünk mindeneket a mi
tápláltatásunkra.

* Péld. 11, 28. 23, 5. f 1 Tim. 2, 10.

18. Hogy egyebekkel jól * tégyeuek

hog3^- gazdagok legyenek t jócselekede-

tekben, hajlandók legyenek az adako-

zásra, hajlandók egyebekkel való nyájas-

kodásra. * 5 mz. 15, 7-10. t jak. 2, 26.

1 9. Hogy mintegy kincset * szerezzenek

magoknak jövendre való jó fundamen-
tomot, hogy elvegyék az f örök életet.

* Máté 6, 20. t Máté 25, 34—40.

20. Oh Timótheus, a nálad letett aján-

dékot * megrizzed, és eltávoztassad a

beszédekben való haszontal an újságokat,

és a hamis nev f tudományoknak
ellenvetésit : * 2 Tim. i , 5. e. t rész 4, 3-7.

21. Mellyel némellyek kevélykedvén,

a hit * melll eltévelyedtek. Kegyelem
legyen te veled Ámen! *2Tim.2, le-is.

Ez 1. Levél Timóth(.ushoz Íratott Laodiczéából, melly Pakácziána Frigyiának fvárosa.

PAL APOSTOLNAK

TIMÓTHEUSHOZ IRT MÁSODIK LEVELE.

1. RÉSZ.

Timótheus bitét dicséri, és inti tisztiben állhatatoságra,
s a ná'a letett kincsnek megó'rizésére; és Onesiforust

ajánlj a.

Pál Jézus Krisztusnak*Apostola Isten-

nek akaratja által, az életnek Ígérete

szerint, melly vagyon a Krisztus Jézus-

ban. *Eféz. 1,1.

2. Timótheusnak az én * szerelmes

fiamnak kegyelem, irgalmasság, békés-
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ség az Atya Istentl, és a Krisztus Jé-

zustól a mi Uriuiktól. * i Tim. i, 2.

3. Hálát adok az Istennek, * kinek szol-

gálok az én atyáimtól vett példa szerint

tiszta lelkiesmérettel, hogy szüntelen

tégedet elmémben tartalak az én éjjeli

és nappali könyörgésimben. * csei. 24, le.

4. Mivelhogy kiváulak téged látni, és

megemlékezem a te könyhulatásidról,

hogy^ örömmel bételjesedjém.

5. És megemlékezem a hitrl, melly

te benned képmutatás nélkül vagyon,

melly hit lakozott elször a te nagy-

anyádban Lóisban, és a te * anyádban
Eunikában : hiszen pedig hogy te ben-

ned is. * Csel. 16, 1.

6. Melly dolognak okáért intlek té-

gedet, hogy gerjeszd fel * az Istennek

ajándékát, melly te benned vagyon, az

én kezeimnek reád való vettetések által.

* 1 Thess. 5, 19. 1 Tim. 4, 14.

7. Mert nem adott nékünk az Isten

félelemnek * lelkét, hanem ernek, és

szeretetnek, és józan elmének lelkét.

* Róm. 8, 15. Jel. 21, 8.

8. Ne szégyenijed azért ami * Urunk-
ról való bizonyságtételt, engemet is ne

szégyenlj, ki foglya vagyok ; hanem
inkább légy részese az Evaugyéliom
szenvedésinek, az Istennek hatalma által.

* Luk. 9, 26.

9. Ki megtartott minket, éshivott szent

hivatallal : nem a mi cselekedetink * sze-

rint, hanem az végezése és kegyelme

szerint, melly adatott nékünk a Krisztus

Jézusban, örök idknek f eltte.
* Tít. 3, 5. t Eféz. 1, 4—6.

10. Megjelentetett pedig * most a mi
megtartó Jézus Krisztusunknak eljö-

vetele által, ki a halált is f eltöri ötte :

és az életet, és a ff halhatatlanságot

világosságra hozta az Evangyéliom által.

* Róm. 16, 25. t 1 Kor. 15, 55. 57. Zsid. 2, 14.

ff Jan. 11, 25. 26.

1 1 . Mellynek én lettem * Prédikátora és

Apostola, és a Pogányoknak Doktorok.
* 1 Tim. 2, 7.

12. Melly dolognak okáért ezeket is

szenvedem ; de nem szégyenlem : mert

tudom kinek hittem, és bizonyos vagyok

benne, hogy az én nála letett kincse-

met megtarthatja ama * napra.
* Máté 25, 31-40.

13. Az igaz beszédeknek * példájokat

megtartsad, melyeket én tlem hallot-

tál hitben és szeretetben, melly vagyon
a Krisztus Jézusban.* i Tim. 3,16. e, 11. 12.

14. A te nálad * letett drága kincset

megtartsad a Szent Lélek által, ki la-

kozik mi bennünk. * 1 Tim. e, 20. vers 5. 6.

15. Tudod azt, hogy engemet * meg-
vetettek mind azok a kik Ázsiában

vágynak ; kik közztíl való Figelliis és

Hermógénes. * rész 1 , 10.

16. Az IJr legyen irgalmas az Onesifo-

rus háznépének; mert gyakorta engemet
megvidámított, és az én fogságomban
való vas * lánczomat nem szégyenlette.

* Eféz. 6, 20.

17. St mikor Eómában volna, nagy
szorgalmatosságal keresett engemet, és

megtalált.^

18. Az Úr engedje meg néki, hogy

nyerjen irgalmasságot az Úrnál * ama
napon, melly sokat szolgált Efézusban

is, te jól tudod. * 2 Thess. 1, 7-10.

2. RÉSZ.
Inti Timótheust a keresztyéni vitézségben val<5 állhatos-

ságra : Krisztus vitéze: Szántó ember :Pál Evangyéliomá

:

Ers fundamentom : haszontalan kérdések.

Te annakokáért, én* fiam, ersödjél

meg a Krisztus Jézusban való kegyelem

által. * 1 Tim. 1, 2.

2. És a mellyeket én tlem * hallottál

sok bizonyságok között, azokat bizzad

hiv emberekre, f a kik egyebek tanít-

tatásokra is alkalmatosok.
* rész 1, 13. t 1 Tim 3, 2— 13.

3. Te azért a munkának * terhét hor-

dozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze.

* rész 1, 8. 4, 5.

4. Senki nem elegyíti magát ez élet-

nek szorgalmatosságiba, a ki vitézke-

dik, hogy annak kedvében lehessen, a

kitl választatott a vitézségre.

5. Hogyha tusakodik is valaki, nem
koronáztatik meg külömben, hanem ha

igazán tusakodik.

6. A szántóvet embernek munkálód-

ni kell elször, és ugy kell munkájának

hasznát elvenni.

7. Eszedbe vegyed a mellyeket mon-
dok. Adjon azért az Úr néked értelmet

mindenekben.

8. Emlékezzél meg, hogy a Jézus

Krisztus feltámadott a * halálból, ki

Dávid t magvából való az én Evangyé-

liomom szerint.* Máté 28, i-is. t Máté i, i-ie.

9. Mellyért, mint egy gonosztév em-

ber, * nyomorgattatom mint a fogsá-
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gig; de az Istennek beszéde nom f köt-

tetett meg. * rész 1, 11. 12. 16.

t Csel. 28, lö. 23. 24. 30. 31. Filip. 4, 22,

10. Annakokáért mindeneket elszenve-

dek a * választattakéi't, bogy k is a

Krisztns Jézusban való idvességet elve-

g3^ék, örök dicssséggel egybe.* koi. 1,24.

11. Igaz beszéd ez: Mert ba vele

megboltnnk, * vele élünk is.

* Róni. 6, 5. 8, 17.

12. Ha trünk, ö vele * országiunk is

:

ba megtagadjuk, fismegtagadminket.
* Luk. 22, 28-30. t Máté 10, 33.

13. Ha hitetlenek leszünk, '6 mindazáltal

megmarad az * tökéletességében,

magát meg nem tagadhatja.
* Eóm. 3, 3. 4.

14- Ezekre emlékeztess mmc^eweto bi-

zonyságtétellel kérvén ket azúrnak te-

kintete eltt, hogy a beszédekben való

tusakodást *ne kövessék, mellynek sem-
mi baszna nincsen, söt^ hallgatókat el-

fordítja. *1 Tim. 6, 4. 5.

15. Igyekezzél Isten eltt kedves lenni,

és olly munkás, ki nem szégyenli a mun-
kát, és ki igazán hasogassa az igazság-

nak beszédét,

r 16. A haszontalan dolgok fell való

f kiáltásokat * pedig megtiltsad : mert

nagyobb istentelenségre nevekednek.
* 1 Tim. 4, 4. 7.

17. És azoknak beszédek mint a fene

elébb -elébb megyén : kik közzul * való

Himenéiis és Filétus. * i Tim. i, 20.

18. Kik az igazság melll * eltéve-

lyedtek, azt mondván: hogy immár a

feltámadás meglett ; és elfordítják né-

mellyeknek hiteket. * 1 Tim. e, 21.

19. Mindazáltal az Istennek ers fun-

damentoma megáll, mellynek pecsété ez:

Tudja az Úr, kik legyenek az övéi, és

távozzék el a hamisságtól * minden

,

valaki nevezi a Krisztusnak nevét.
* Máté 7, 23.

20. A nagy házban pedig nem csak

arany- és ezüstedények vágynak, hanem
t

fa- és cserépedények is : és azok közzl
némellyek * tisztességre, némellyek pe-
dig gyalázatra valók. * Rm. 9, 21.

21. Ha azért valaki magát ezektl tisz-

tán tartándja, lészen tisztességre * való

edény, megszenteltetett, és az Úrnak
hasznára való, és minden jócselekedetre

készittetett. * vers 17. IS. rész 3, 17.

22. Az ifjúi kívánságokat pedig eltá-

voztassad ; hanem kövessed az igazsá-

got, a hitet * a szeretetet, a békességet,

azokkal egyetembe, kik f segítségül

hívják az Urat tiszta szívbl.
* 1 Tim. 6, 11. 12. t 1 Kor. 1, 2.

23. A bolond * és tudatlan kérdéseket

pedig megvessed, tudván hogy azok há-

borúságot nemzenek. * Tit. 3, 9.

24. Az Úr szolgájának pedig nem kell

háborgatni, hanem engedelmesnek *kell

lenni mindenekhez, alkalmatosnak a ta-

nításra, tÜrnek. * rész 4,2.1 Tim. 3, 2

.

25. Es ollynak, ki alázatossággal* ta-

nítsa azokat, kik ellenkez értelemmel
vágynak, ha valamikor az Isten adja

azoknak, hogy megtérvén megesmérjék
az igazságot. * rész 4, 2. 2 Kor. 10, 1.

26. Es megszabadulván 2JL ördögnek
trébl, kitl fogva tartatnak, az el-

méjekben megépüljenek, az akaratjá-

nak cselekedésére.

3. RÉSZ.
Miuémüek lésznei az utolsd idben az emberek : az is

tenteleuek napról napra gonoszbak : mi haszna legyen
az írásnak.

Ez pedig legyen tudtodra, hogy az utol-

só napokban * ártalmas idk lésznek,
* 1 Tim. 4, 1. 2.

2. Mert lésznek az emberek magoknak
szereti, fsvények, dicsekedk, kevély-

lyek, szidalmazók, * szüléiknek engedet-

lenek, háláadatlanok, tisztátalanok.

* Jel. 3, 16.

3. Szeretet nélkül valók, békesség nél-

kül valók, patvarkodók, mértékletlenek,

kegyetlenek, a jóknak nem szereti.

4. Árulók, vakmerk, felfuvalkodtak

gyönyörségnek szereti inkább, hogy-
nem mint az Istennek szereti.

5. Kik az isteni szolgálatnak * képét
mutatják, de annak erejét megtagadják

;

ezeket azért eltávoztassad. * Máté 7, 15. 20.

6. Mert ezek közzl valók azok, kik
az emberek cselédei közzé bészinlik

magokat, és a bíínnel megterheltetett
és sokféle kívánságokkal felindíttatott

asszonyocskákat megkörnyékezvén meg-
csalják.

7. Kik mindenkor tanulnak, de soha az

igazságnak esméretire nem juthatnak.
8. Miképen pedig Jánnes és Jámbres

Mózesnek * ellene állottak, a képen ezek
is az igazságnak ellene állanak

;
meg-

veszett elméj emberek, a hit köri
megvettettek. * 2 310Z. 7, 11.
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9. De tovább uem nevekedhetnek : mert
ezeknek esztelenségek nyilvánvaló lé-

szen mindenek eltt, mint szinte ama-
zoké * volt. * rész 2, 18.

10. Te pedig az én tudományomat, az

én életemnek módját, az én akaratomat,

bitemet, * szelidségemet, szerelmemet,

trésemet megértetted. * i t™. 4, e.

11. Háboriíságimat, nyomorúságimat,

mellyek énrajtam estek * Antiókhiában,

Ikóniumbanj Listrában, minémfí hábo-

rúságokat szenvedtem ; de mindenekbl
megszabadított engemet az Úr.

* Csel. 13, 14. 50. 14, 1. 5. 19. 22.

12. De mindenek is, a kik szentül akar-

nak élni a Krisztus Jézusban,* háború-

ságot szenvednek.* Máté 16, 24.25. Csel. 16, 22.

13. A gonosz embereknek pedig, és a

hitetknek elmentek lészen a gonosz-

ban, egyebeket elcsalván: mivelhogy

k is elcsal attattak.

14. De te maradj meg azokban * a

mellyeket tanultál, és a mellyek te reád

bizattattak, tudván azt kitl tanultad.
* rész 2, 2. f Eféz. 1,1.

15. És hogy gyermekségedtl * fogva

tudtad a szent írásokat, mellyek tége-

det bölcscsé tehetnek az idvességre, a

Krisztus Jézusban való hit által. részi,5.

16. A teljes írás Istentl *ihletett, és

hasznos t a tanitásra, a feddésre, a meg-
jobbításra, a fenyítékre, melly igazság-

ban vagyon. *2Pét. 1,19. 21. f Róm. 15, 4.

17. Hogy tökéletes legyen az Isten

embere, minden jócselekedetre tökéle-

tesen felkészíttetett.

4. EÉSZ.
Timótheusltisztire inti : Pál halála közelget : az igazak-
nak eltétetett korona : I'ál mindenti elhagyatott

; Isten
egyedül vele.

Kérlek azért én az Isten eltt, és az Úr
Jézus Krisztus eltt, ki megitélí*az él-
ket és a holtakat amaz eljövetelekor,

és az országában. * csei. 10, 42. 17,31.

2. Prédikáljad az igét, rajta légy mint

alkalmatos, mind* alkalmatlan idben

;

fedddjél, dorgálódjál: intsed a f hall-

gatókat, minden szelídséggel és tanítás-

sal. * Ésa. 58, 1. t rész 2, 14.

3. Mert lészen olly id, * mellyben az

igaz tudományt élnem szenvedik; ha-

nem az tulajdon kívánságok szerint

magoknak gyjtenek Tanítókat, mivel-

hogy az füleik viszketnek.
* 1 Tim. 5, 1-3 rész 3, 1. 2

4. És az igazságtól az füleiket elfor-

dítják, fordulnak pedig * híjábavaló be-

szédeknek hallgatásokra * i Tim. 1,4.

5. De te vigyázz mindenekben, szen-

vedj, az Evangyélistának munkájátcse-
lekedjed, a te szolgálatodat bizonyos-

képen megbizonyítsad.

6. Mert én immár megáldoztatom, és

az én halálomnak ideje közel vagyon.

7. Ama nemes harczot én megharczol-

tam, futásomat * elvégeztem, a hitet

megtartottam. * csei. 20, 24.

8. Végezetre eltétetett nékem az igaz-

ság koronája, * mellyet megád nékem
az Ür ama f napon, amaz ff igaz

Bíró; nem csak nékem pedig, hanem
mindeneknek is, kik várán dják amaz
dicsséges eljövetelét.

Jak.l, 12. f 1 Pót. 5, 4. ft Máté 25, 31—46.

9. Igyekezzél én hozzám jni * ha-

mar : * vers 21.

10. Mert Démás * engemet elhagyott

e jelenvaló világhoz ragaszkodván, és

elméne Thessalónikába : Kresczens Ga-
latziába, Títus Dalmátzíába. *koi. 4, u.

11. Csak egyedül Lukács vagyon én

velem. Márkust melléd vévén hozd el

Ábeled ; mert nékem hasznos a szolgá-

latra.

12. Tikhikust * pedig küldöttem Efé-

ZUSba. * Csel. 20, 4. Eféz. 6, 21.

13. Az én felsruhámat, mellyet hagy-

tam TroásbanKárpusnál, hozd el mikor

ide jövéndesz, és a könyveket, kiváltké-

pen pedig a hártyákat.

14. Az érczmives Sándor * sok gonosz-

szal volt nékem : fizessen meg az Úr
néki az cselekedete szerint. *i Tim. 1,20.

15. Kit te is eltávoztass : mert felette

igen ellene állott a mi beszédínknek.

16. Az én els magam mentésében

senki nem volt mellettem, hanem mind-

nyájan engemet elhagytak; netulajdo-

nittassék * ez hnül nékik. * Luk. 23, 34.

17. De az Ür mellettem állott, és

engemet megersített, hogy én általam

hinnének az Evangyéliom prédíkáltatá-

sának> és hallanák azt minden Pogá-

nyok ; és megszabadultam az oroszlán-

nak szájábóL

18. És megriz engemet az Úr minden

gonosz cselekedettl, és megtart az

mennyei országára : kinek dicsség

mind örökkön örökké, Araen !
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19. Köszöntsed Priszkát * és Akvilát,

és Onesiforusnak f háznépét.
* Csel. 18, 2. t rész 1, 16.

20. ErástusKorinthusban maradt, Tró-

fimust pedig hagytam Milétumban be-

tegen.

21. Igyekezzél eljni a tél* eltt. Kö-
szönt tégedet Eublus, Pudens, Linus,

Klaudia és mind az atyafiak. * vers 9.

22. Az Ur Jézus Krisztus legyen a te

lelkeddel: Kegyelem legyen ti veletek,

Ámen

!

Tiraótbeushois, ki az Efézusbeli Gyülekezetnek rendeltetett el 8(1 Püspökje volt, e II. Levél Íratott Rmából, mikor
Pál másodszor állattatnék Néró Császár eleibe.

PÁL APOSTOLNAK
TÍTUSHOZ ÍET LEVELE.

1. KÉSZ.

Títus minem Tanítókat rendeljen, és mire intse a Kré-
tabelieket.

Pál Istennek szolsraj a, a Jézus Krisz-

tusnak pedig Apostola az Isten válasz-

tottinak hitek szerint, és az igazságnak

esmérete szerint, melly vagyon az Isteni

tisztelet szerint.

2. Az örök életnek reménységére, mely-

lyet Ígért az Isten, a ki hazudni nem
tud, örök idknek eltte, megjelentetett

pedig az rendeltetett * idejében.
* Eféz. 1, 9.

3. Amaz * beszédét, a prédikálás ál-

tal, melly bizattatott én reám a mi meg-

tartóistenünknek parancsolatja szerint

:

Títusnak a közönséges hitben való igaz

fiamnak. *csei.9,6. 15. 20, 24.

4. Kegyelem, irgalmasság, és békesség

az Atya Istentl, és az Úr Jézus Krisz-

tustól a mi Megtartónktól,

5. Ezokáért hagytalak téged Krétában,

hogy a mi hátra vagyon, helyére állas-

sad, és rendelj városonként* Séniorokat,

miképen én tenéked eldbe rendeltem.
* Csel. 14, 23.

6. Ha valaki feddhetetlen,* egyfeleségíí

férj fiú, kinek istenfél magzati vágy-

nak és nem hajlandók a bujálkodásra,

vagy a kik nem engedetlenek.
+ 1 Tim. 3, 2—5. 12.

7. Mert szükség a Püspöknek* feddhe-

tetlennek lenni, úgymint Isten sáfárának,

nem vakmernek az maga értelmében,

nem haragosnak, nem részegesnek, nem
verekednek, nem nyereség undokúl kí-

vánójának ;
* 1 Tim. 2, 3-0.

8. Hanem gazdálkodónak, jónak szere-

I

tjöknek, mértékletesnek, igaznak,szent-

nek, maga * türtetnek. *i Tim. 3, 2.3.

i

9. Amaz igaz beszédnek, melly * a ta-

nításra való szorgalmatos megtartójá-

nak, hogy inthesse is a hallgatókat a

tiszta tudomány által, és meg is gyz-
hesse az ellenkezket. * 2 Tim. a, 15.

10. Mert vágynak sok engedetlenek,

hijábavaló beszédek, és emberek elmé-

jeknek elhiteti; kiváltképen pecíi^ azok,

kik a körlmetélkedésbl * valók.

* Csel. 15, 1. Gal. 1, 6. 7. 2 Tim. 2, 18.

11. Kiknek bé kell szájokat dugni; kik

egész cselédeket fordítnak el, tanítván

nem * szükségeseket, rút f nyereségnek

okáért. * 1 Tim. 4, 3. 8. t 1 Tim. 6, 5.

12. Ezt mondotta egy közzülök, az

tulajdon Prófétájok: A Krétabeliek

mindenkor hazugok, gonosz vadak, rest

hasak.

13. E bizonyság igaz : annakokáért

feddjed * ket minden kímélés nélkül,

hogy a hitben épek legyenek. * 2 Tim. 4, 2.

14. És ne figyelmezzenek a Zsidóknak

hijábavaló * beszédeikre, és az igazságot

megvet embereknekfparancsolataikra.
* Csel. 15,1. 1 Tim. 1, 4. f 1 Tim. 4, 3.

15. Mindeuek*tiszták a tisztáknak, de

a megfertéztetteknek és hitetleneknek

semmi nem tiszta, hanem megfertéztet-

tetett azoknak mind elméjek, mind lel-

kekesmérete. * Rom. 14, 20. 23. 1 Tim. 4, 12.

16. Vallják ugyan^ hogy azistenttudják,

de cselekedettel * tagadják, mivelhogy

utálatosok, hitetlenek, és minden jó cse-

lekedetre nézve megvettettek.
* 2 Tim. 3, 5. 2.

2. RÉSZ.
Mint intsen minden rendet és magát mint viselje ; Isten

kegyelme megjelent mindeneknek.

Te pedig azokat szóljad, mellyek illenek

a tiszta * tudományhoz. * 2 Tim. 1, 13.
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2. Hogy a vén emberek józanok legye-

nek, íiszteletesek
;
mértékletesek, a bit-

ben, a szeretetben és a trésben épek.

3. A vén asszonyok basonla,tosképen,

bogy szentségbez illend öltözettel él-

jenek, ne legyenek szidalmazók, ne szol-

gáljanak a sok bornak, legyenek a jóság-

nak * tanitÓi. * vers 4. 5.

4. Hogy az ifjú asszonyokat bölcses-

ségre * tanítsák, bogy az férjeiket és

magzatikat szeressék. * i Pét. 3. 3. 4.

5. Hogy mértékletesek legyenek, tisz-

ták, bázokban ölk, jók,* férjeiknek en-

gedelmesek, bogy az Istennek fbeszéde

ne káromoltassék.

1 Pét. 3, 1.2. 1 1 Pét. 2. 12.

6. Az ifjakat basonlatosképen intsed,

bogy legyenek mértékletesek.

7. Mindenestl fogva te magadat pél-

dául adjad a* jó cselekedetekben, a tu-

dományban épséget és méltóságot mu-
tass. * 1 Pét. 5, 3.

8. Tiszta igét, feddbetetlent : bogy a ki

annak ellene veti magát, megszégye-

nüljön, semmi gonoszt nem tudván * ti

felletek szólni. * 1 Pét, 2, 12.

9. A szolgákat intsed, bogy az Uraik-

nak* engedelmesek legyenek, bogy min-

denekben azoknak kedvesek legyenek,

ne legyen beszéddel ellenkezk.
* 1 Tim. 6, 1.

10. Semmiben meg nem csalván ket,

banem minden jó bivséget mutatván,

bogy a mi megtartó Istenünknek tudo-

mányát ékesítsék mindenekben.

11. Mert megjelent az Istennek amaz

idvezit * kegyelme minden f emberek-

nek. *Ján. 3, 16.+ 1 Tim. 2, 4.

12. Melly minket tanit, bogy megta-

gadván a bitetlenséget és e világi kí-

vánságokat, mértékletesen, igazán, és

szentül * éljünk e jelenvaló világon :

* vers 14.

13. Várván ama boldog reménységet,

és ama nagy Istennek és a mi megtar-

tónknak a Jézus Krisztusnak dicssé-

ges * megjelenését. * fíi. 3, 20.

14. Ki adta magát mi érettünk, bogy

megváltana minket minden *bamisság-

tól, és tisztitana magának kiváltképen

való népet, jócselekedetekre igyekezt.
* Gai. 1, 4.

15. Ezeket szóljad, és ezekrl legyen

intésed és feddésedminden méltósággal

:

senki téged meg ne utáljon.

3. RESZ.

Ftíjedelaiekutik engedelmesség : az idvesség Isten ke-

gyelmébl vagyon. A törvényrl versengt, eretnek em-
bert el ken távoztatni

Intsed ket, bogy a Fejedelemségeknek

és Hatalmasságoknak alájok * vessék

magokat, bogy engedelmesek legyenek,

bogy minden jócselekedetrefkészek le-

gyenek. * Róm. 13, 1. 2. 1 Pét. 2, 13-15.

t rész 2, 11—13.

2. Senkit ne szidalmazzanak, bogy

a viaskodástól * idegenek legyenek és

mértékletesek, minden f szelídséget

mutatván minden emberekbez.
* Zsid. 12, 14.t Filip.4,5.

3. Mert valánk régentenmi is bolondok,

bitetlenek, tévelygk, külömb-ktilömb

kívánságoknak * és gyönyörségeknek

szolgáik, gonoszságban és irigységben

élk, gylölségesek, és egymásnak gylö-

li. * 1 Kor. 6, 9-11. Eféz. 2, 1-3.

4. De minekutánna a mi megtartó Is-

tenünknek jóvolta és emberekbez * való

szerelme megjelenék ; * Ján- 3, le.

5. Nem az igazságnak cselekedeteibl,

mellyeketmi cselekedtünk volna, banem
az irgalmasságából * tartott meg min-

ket, az új onnan való születésnek feredje,

és a szent Léleknek f megújítása által.

* 2 Tim. 1, 9. 1 Kor. 6, ll.f Eféz, 2, 8. 9.

6. Mellyet kitöltött mi reánk * bség-
gel a Jézus Krisztusnak a mi megtar-

tónknak általa. *Jóel.2, 28.Csel.2,l-4.

7. Hogy az kegyelmébl megigazul-

ván, örökösök* legyünk az örök életnek

reménysége szerint. *Róm.8, le. 17.

8. Igaz beszéd ez ; és ezeket akarom,

bogy ersítsed, bogy igyekezzenek jócse-

lekedetekkel * elljárni azok, a kik hit-

tek Istennek. * vers 14. rész 2, 14.

9. Ezek azok a tisztességes cselekede-

tek, és embereknek hasznosok : a bolond

kérdéseket * pedig, és nemzetségekrl

való tudakozásokat, és a törvényben

való versengéseket és viaskodásokat

megtiltsad ; mert haszontalanok és bi-

jábavalók. *i Tim. 1,4. 4,7.

10. Az eretnek embert egy vagy * két

intés után megvessed. * Máté is, 15-17.

11. Tudván hogy a ki illyen elfordult

és vétkezik, úgymint ki az maga ítéle-

te által is vádoltatik.

12. Mikor Artemást vagy * Tikbikust

te hozzád küldéndem, siess hozzám jni
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Nikápolyba: mert ott végeztem bogy
teleljek. *Eféz. e, 21.

13. A törvénytudó Zénást és Apollóst

szorgalmatos *goDdviselésselbordozzad,

bogy valamiben fogyatkozásoknelegy en

;

* Csel. 18, 24. 28.

14. Megtanulják pedig a miéink is,

bogy jócselekedetekkel * járjanak ell a
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szükséges basznokra, bogy ne legyenek

gyümölcs nélkül valók.

* rész 2, 14.

15. Köszöntenek téged mind azok, a

kik én velem vágynak. Köszöntsed azo-

kat, a kik minket szeretnek a bitben.

Istennek kegyelme legyen mindnyájan

veletek, Ámen !

Títushoí, ki a Krétabeli Gyülekezetnek rendöltettttt els Püspökje volt, Íratott Maczedniáiiak Nikápoly városáLó.

PÁL APOSTOLNAK
FILEMONHOZ IRT LEVELE.

Pál az elszökött szolgát Oiiésimust, kit a Krisztusnak megnyert, az ö urával Fileinonnal megbékélteti, néki bocsá.
natot kér ; ha pedig valamiben megbántotta, vngy adós volna neki, a fell kezességet igér érette.

PálJézus Krisztusnak* foglya, és a Ti-

mótbeus atyafiú, Filemonnak a mi sze-

relmesünknek és segítnknek.* Csel. 28,20.

2. És a szerelm.etes Appiának, és *Ar-

kbippusnak a mi vitézked társunknak,

és a te házadban való Gyülekezetnek.
* Kol. 4, 17.

3. Kegyelem néktek és békesség az

Istentl a mi Atyánktól és az Úr Jézus

Krisztustól.

4. Hálákat adok az én Istenemnek,

mindenkor emlékezvén * te rólad, az én

imádkozásimban ;
* 1 Thess. 1, 2.

5. Hogy ballom * a te szeretetedet és

bitedet, melly vagyön az r Jézusboz és

minden szentekhez. * Eféz. 1, 15. le.

6. Hogy a te marhádnak bitbl való

közlése nyilvánvaló legyen, bogy valami

jó ti bennetek a Krisztus Jézus által

vagyon megesmértessék.

7. Mert nagy örömünk és vigasztalta-

tásunk vagyon a te szerelmedben, hogy
a szenteknek sziveik te általad. Atyámfia,

megvidámittattak.

8. Annakokáért jóllehet nagy bátorsá-

gom volna a Krisztusban parancsolni

néked a dolog fell

;

9. Mindazáltal a szeretetért inkább
könyörgök; holott illyen legyek, tudni-

illik megvénhedett Pál, most pedig a

Jézus Krisztusnak * foglya is.

* vers ]. Csel. 28, 17. 20. 23.

10. Könyörgök pedig *Onésimusért az

én fiamért, kit az én fogságomban szül-

tem. * Köl. 4, 9.

11. Ki régen te néked baszontalan volt,

most pedig mind néked, mind nékem
hasznos.

12. Kit visszaküldöttem: te pedig tet,

azaz, az én * szivemet béfogadjad.
* vers 10. 17.

1 3. Kit én kivánok vala nálom megtar-

tani, hogy te helyedben nékem szolgálna

az Evangyéliomnak fogságában.

14. De a te akaratod nélkfíl semmit

nem akarék cselekedni, hogy ne lenne a

te jótéteményed mintegy kénszeritésbl

való, hanem szabad * akarat szerint.

*2 Kor. 9, 7.

] 5. Mert talán azért ment volt. el te

tled egy ideig, hogy tet mint örökké-

valót fogadnád bé.

16. Nem úgy immár mint szolgát,

hanem nagyobbat szolgánál, szerelmes

atyafiát,^ kiváltképen nékem, mennyivel

inkább pedig néked, mind a testben, s

mind az Úrban ? *versio.

17. Azért ha engemet barátodnak tar-

tasz, úgy fogadjad tet mint * engemet.
* vers 10. 12.

18. Ha valamiben megbántott tégedet,

vagy adós, azt nékem tulajdonítsad.

19. Én Pál Írtam az én kezemmel, én

megfizetem : hogy azt ne mondjam néked,

hogy te annakfelette magad is enyim

vagy.

20. így cselekedjél Atyámfia, e jótéte-

ményt végyem el tled az Úrban ; vidá-

mítsd meg az én szivemet az Úrban.

21. Bizván a te engedelmedhez irtam
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ezt néked, tudván, hogy te a mit mon-
dok annál feljebb is cselekeszel.

22. Egyetembe pedig készits nékem
szállást is : mert reménylem hogy én a

ti könyörgéstek által néktek ajándékon
adattatom.

23. Köszöntenek tégedet Epafrás,* (ki

nékem társam a Krisztus Jézusért való

fogságban). * koi. i, 7.

24. Márkus, Aristárkhus, Démás, * és

Lukács, az én segitim. * koi. 4. 14.

25. A mi Urunk Jézus Krisztusnak ke-

gyelme legyen a ti lelketekkel, Ámen

!

Filemonhoz küldetett Rómából Onésimus szolga által.

PAL APOSTOLNAK
A ZSIDÓKHOZ ÍKT LEVELE.

1. RÉSZ.

Krii-ztusnak személyét, személyében két természetét irja

meg, bizonyítja tet igaz Istennek lenni, és az Angyalok-
nál feljebbvalónak.

Minekutánna az Isten sok rendben, és

sokképen*szólottt volna régen az Atyák-

nak a Próféták által : ez utolsó idkben
szólott nékünk az f Eija által.

* 4MÓZ. 12, 6.7. fMárk 3, 17.

2. Kit tett mindeneknek örökkösévé, ki

által e világot is * teremtette.
* Ján. 1, 1. 3. Koi. 1, 16.

3. Ki mivelhogy a dicsségnek fényes-

sége és annak személyének * kimetszett

bélyege, és mindeneket táplál amaz
hatalmas beszédével ; a mi bneinkbl
maga által f megtisztítván, ama ma-

gasságos méltóságnak ff jobbjára ült.

* 2 Kor. 4, 4.t Ján. 1, 29. ff Márk 16, 19. Fii. 2, 9. 11.

4. Annyival méltóságosabbá lett az

Angyaloknál, mennyivel méltóságosb

nevet * vett azoknál. * rész 5, 5.

5. Mert kinek niondotta valaha az An-
gyalok közzül : Én fiam vagy te, én ma
szültelek* tégedet? és ismét: f Én aty-

tya lészek néki, és fiam lészen nékem ?

*Zsolt. 2, 7.t2 Sám. 7,14.

6. Viszontag pedig mikor béhozza az

elsszülöttét e világra, ezt mondja

:

És * imádják tet az Istennek minden
Angyalai. * zsoit. 97, 7. jei. 5, 11-13.

7. Az Angyalokról pedig ezt mondja :

Ki teremti az *Angyalait, hogy legye-

nek lelki állatok, és az szolgáit mint

tznek lángját. * zsoit. 104, 4.

8. A fiúról pedig igy szól: A te * ki-

rályiszéked, Isten, mind örökkön örökké,

igazságnak pálczája a te országodnak

pálczája. * Róm. 9, 5.

9. Szeretted * az igazságot és gylöl-
ted a hamisságot; annakokáértkent meg
tégedet az Isten, a te Istened, örömnek
olajával, a te társaid felett.

* Zsolt. 45, 7. 8.

10. És te Uram, kezdetben * fundálád

a földet : és a te kezeidnek mivei az egek.
* vers 2. Zsolt. 102, 26. 27.

11. Azok elvesznek, te pedig megma-
radsz : és mind azok mint a ruha meg-
avulnak.

12. És mint az öltözetet egybehajtod

azokat, és elváltoznak: te pedig ugyan-
azon vagy^ és a te esztendeid el nem
fogynak.

1 3. Kinek mondotta pedig az Angyalok
közzl valaha : Ülj * az én jobbkezem
fell, miglen veténdem a te ellenségidet

a te talpaid alá zsámolyúl ? *zsoit.iio,i.

14. Avagy nem szolgáló * lelkek-é

mind azok, kik szolgálatra kikldettet-

nek azokért, a kik az idvességnek örö-

kösei lésznek ? * zsoit. 34, s. 91, 11.

2. RÉSZ.

Krisztust kell teljességgel hallgatnunk, ki minden Angya-
loknálfeljebb magasztaltatott. Miértkellett néki emberré

lenni és szenvedni.

Annakokáért szükség nékünk annál is

inkább figyelmeznünk azokra, a mely-

lyeket hallottunk, hogy valaha azokról

el ne felejtkezzünk.

2. Mert ha az Angyalok* által adatott

beszéd ers volt, és minden bn és vak-

merség az jutalmának igaz f fizetését

elvette : * csei. 7, 53. 1 5 móz. 27, 26.

3. Mimódon menekedünk meg mi, ha

illynagy szabaditásunkatmegveténdjük?

melly mikor elször az Úr * által kez-

detett volna kibeszéltetni, azután azok-
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tói, a kik tetf hallgatták vala, nékünk

megersíttetett. * Máté 4, n.fi Ján. i, 1-3.

4. Kiknek heszédeJí^rl bizonyságot té-

szen vala Isten a jelek, * a csudák, és

sokféle erok. és a Szent Léleknekf osz-

togatásai által, az akaratja szerint.

* Csel. 3, 6-9. 5, 3-5. f Csel. 8, 15-17.

5. Mert nem az Angyalok birodalmokba

vetette ama következend * világot, a

mellyröl szólunk. * rész 12, 28. Luk. 10, 9.

6. Bizonyságot tett pedig egy ember

valahol, ezt mondván: Micsoda * az

ember, hogy megemlékezzél róla:

vagy az embernek íija, hogy szemeidet

reája vessed. »zsoit. 8, 5-7.

7. Kevéssé tetted alábbvalóvá tet az

Angyaloknál : dicsséggel, és tisztesség-

gel koronáztad meg tet, és a te kezeid-

nek mivein úrrá tetted tet.

8. Mindeneket vetettél* az lábai alá.

Mert mivelhogy néki mindeneket biro-

dalma alá vetett, semmit nem bagyott

el a mi néki birodalmába nem vettetett

volna. De még most nem látjuk, hogy

néki mindenekfhirodalma alá vettettek

volna. * Jel. 11, IS.f Máté 28, 18. f Efóz. 1, 20-22.

9. De ama * Jézust látjuk hogy dics-

séggel, tisztességgel koronáztatott meg,

ki egy kevés ideig az Angyaloknál alább

alázta volt magát, az halálában való

szenvedésre nézve: hogy az Isten ke-

gyelmébl mindenekért megkóstolná f a

halált. * Filip. 2, 9-ll.t 1 Ján. 2, 2.

10. Mert illend * vala, hogy az a ki-

ért mindenek vágynak, és a ki f által,

mindenek vágynak, sok fiakat a dics-

ségbe vivén, az idvességeknek Feje-

delmét a szenvedések tf által szentelné

fel. * Luk. 24, 26. 46. f rész 1, 2. ff Csel. 3, 15.

11. Mert mind a ki* megszentel, mind

.
a kikmegszentelteltetnek, egy termé§zet-

bl valók mindnyájan : mellyre nézve

nem szégyenli azokat attyafiainak hivni.

* rész 10, 10. 14.

12. Ezt mondván : Hirdetem a te ne-

vedet az én atyámfiainak, * az Anya-
szentegyháznak közepette dicséretet

mondok néked. ^
* zsoit. 22, 23.

13. És ismét: Én az én*bizodalmamat

benne vetem ; és ismét: ímhol vagyok
én t és a gyermekek, kiket adott nékem
az Isten. * zsoit. is, 3. f Ésa. s, is.

14. Mivelhogy azért a gyermekek test-

bl és vérbl valók, is hasonlatosképen

részese lett * ugyanazonoknak, hogy a

halál t által elrontaná azt, a kinél a

halálnak birodalma vala, azaz, az ördö-

göt. * Róm. 1, 3. t 2 Tira. l, 10.

15. És megszabadítaná, * valakik a

haláltól való félelem miatt teljes életek-

ben rabok valának. * Luk. i, 74.

16. Mert nem az Angyalokat vette fel,

hanem az Ábrahám magvát vette fel.

17. Annakokáért mindenestl fogva

hasonlatosnak * kellett lennie az atya-

fiakhoz, hogy könyörül lenne és hiv

Fpap az Isten eltt való dolgokban,

hogy a népnek bneit eltörlené.

* Filip. 2, 7. 8.

18. Mert mivelhogy szenvedett * mi-

kor megkísértetett, azoknak is segítség-

gel lehet, a kik megkísértetnek.
* rész 4, 15.

3. RÉSZ.

Krisztus Mózessel egybevettetik : a pusztában megke-
ményült Zsidókat nem kell követnünk.

Annakokáért Atyámfiai, szentek a meny-
nyei hivatalnak részesei, gondoljátok

meg a mi vallásunknak Apostolát és F-
papját * a Krisztus Jézust. * rész 4, u.

2. Ki hiv * annak a ki tet rendelte :

mint Mózes is hiv f volt 2jl egész há-

zában. * rész 2, 17. Ján. 17, 4. f 4 Móz. 12, 7.

3. Mert ez annyival nagyobb dicsségre

itéltetettméltónaklenni Mózesnél,meny-
nyivel nagyobb tisztessége vagyon annak,

a ki a házat * építette, a háznál.
* Zak. 6, 12.

4. Mert minden ház építtetik valakitl

;

a ki pedig mind ezeket rendelte, az Is-

ten az.

5. És jóllehet Mózes hiv volt az egész

házában mint szolga, azoknak bizonyság-

tételekre, a mellyeket azután kellene

szólni

:

6. De a Krisztus mint Fiú elöljáró az

házában, kinek háza* mi vagyunk, ha

ama bizodalmat, és a mi dicsekedésünk-

nek reménységét mind végig ersen
megtartjuk. * i Kor. 3, le. e, 19.

7. Annakokáért a mint mondja a Szent

Lélek: Ma, ha* az szavát hallándjátok,
* Zsolt. 95,7-11.

8. Meg ne keményítsétek a ti szivete-

ket, miképen a bosszantásna/c idején,

ama kísértésnek * napján a pusztában.
* 2 Móz. 17,2-7.

9. Hol megkísértének engem a ti atyá-

itok, megprobálának engemet, noha
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látták az én cselekedetimet negyven esz-

tendeig.

10. Melly dologért megharagudtam
valae nemzetségre, és ezt mondom vala:

Ezek mindenkor tévelygenek az ö szi-

vekben, és az én útaimat nem vették

eszekbe.

11. Kiknek megesküdtem * az én ha-

ragomban : Ha bémennek az én nyugo-

dalmamba. * 4 Móz. U, 21-24.

1 2.Meglássátok Atyámfiai, hogy valaha

ne legyen közzletek valakinek gonosz

és hitetlen szive, * hogy az élö Istentl

elszakadnátok. * s móz. 29, is. rész 12, 15.

13. Hanem intsétek* egymást minden

napon, mig neveztetik a mai nap : hogy

valaki ti közzletek megnekeményittes-

sék a bnnek csalárdsága által.

* rész 10, 25. Júd. V. 21-23.

1 4.Merta Krisztusnak részesivé lettünk,

ha ama fundamentomot, a mellyhez tá-

maszkodunk, ersen megtartándjukmind

végig.

15. Mig ezt mondják: Ma, * ha az

szavát hallándjátok,megnekeményitsé-

tek a ti sziveiteket, mint a bosszantás-

nalz ide]k\. * rész 4, 7.

16. Mert némellyek mikor hallották

volna, megbosszanták az Urat: de nem
mindnyájan * azok, a kik Egyiptomból

kijöttek vala Mózes által. *4móz.i4,24.3o.

17. Kikre haragudott vala pedig meg
a negyven esztendben ? avagy nem
azokra-é, a kik vétkeztek vala, kiknek

testeik elhullának a pusztában ?

18. Kiknek esküdt pedig meg, hogy

nem mennek bé az nyugodalmába, ha-

nem az * engedetleneknek ? * 4 móz. h, 22.

19. Látjuk pedig hogy nem mehettek

bé az hitetlenségekért.

4. RÉSZ.

Hit által megyén erater az örök nyugodalomba; Három-
féle szombat; Isten igéjének ereje ; Krisztus Fpapsága:

kegyelem széke.

Féljünk annakokáért, hogy valamimó-

don a nyugodalomba való bémenetel fell

tett * Ígéretet hátrahagyván, ne láttas-

sék valaki ti közzletek megcsalattatott-

nak lenni; *vers 11. rész 3, 12. 19. Márk 16,16.

2. Mert nékünk is hirdettetett az * ígé-

ret, miképen azoknak is; de nem hasz-

nált nékik a hallott beszéd, mivelhogy

azokban, a kik hallották vala, hittel

nem mértékeltetett volt meg az ige.

*Márkl6,16.

3. Mert bémegyünk a nyugodalomba
mi, kik hiszünk, miképen mondotta

:

Annakokáért *megesküvém az én hara-

gomban : Ha bémennek az én nyugodal-

mamba; s e világ teremtetésének elvé-

gezése után való nyugodalomba pedig.
* Zsolt. 95, 11.

4. Mert e képen szólott egy helyen a

hetedik napról : És* megnyugovék Isten

a hetedik napon minden cselekedetei-

tl. *lM<5z.2, 2.

5. És itt viszontag: Ha bémennek,
úgymond, az * én nyugodalmamba.

* vers 3. 11.

6. Mivelhogy annakokáért, szükség,

hogy valakik bémenjenek a nyugoda-
lomba, a kiknek pedig elször szólott

Isten, nem mentek bé az * hitetlensé-

gek miatt. * rész 3, 17-19.

7. Viszontag, mivelhogy egy napot ren-

del, tudniillik Mát, Dávidnál szólván

sok idvel azután, (a mint mondatott)

Ma,* ha az szavát halljátok, meg ne

keményítsétek a ti sziveteket.

* Zsolt. 95, 7. 8.

8. Mert ha ket Jósué* nyugodalomba
helyheztette volna, semmiképen nem
szólott volna azután más napról.* vers 3.

9. Annakokáért vagyon valami Szom-
batja az Isten népének.

10. Mert a ki bement az nyugodal-

mába, megnyugodt az is az * cseleke-

deteitl, miképen Isten is az f övéitl.

*Jel. 14, 13 f 1 Móz. 2,2.

11. Igyekezzünk azért bémenni abba a

nyugodalomba,* hogy valaki azon hitet-

lenségnek példájába ne essék. *vers 1.

12. Mert az Istennek beszéde él és

ható, * st hathatóbb minden kétél
fegyvernél: és elhat az akaratnak és az

elmének, a ía^o/maZj egybekötöztetések-

nek és a velknek oszlásokig; és meg-
ítéli a gondolatokat, és a szivnek indu-

latit. * Jer. 23, 29. 1 Móz. 1, 16.

13. És nincsen semmi teremtett állat,

melly nyilvánvaló nem volna eltte;

st mindenek mezítelenek és megnyilat-

koztattak * annak szemei eltt, a kirl

a mi beszédünk vagyon.* zsoit. 139,4.11. 12.

14. Mivelhogy azért nagy Fpapunk
vagyon, ki az egeket áltaFbatotta, tó-
niillih Jézus az Istennek f Fija: meg-
tartsuk e vallást.

* Márk 16, 19. Eféz. 1, 20-22. + Máté 3, 17.

15. Mert nincs olly Fpapunk, ki ami
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erotelenségíínk érzésén meg ue indul-

liatna, hanem o%, ki f megkísértetett

mindenekben hasonlatosképen, a bn-
tl ff megválva. * rész 2, is. t rész 2, n.

Luk.*22. 42-44. Filip. 2, 7. 8. ff 1 .Tán. 3, 5.

16. Járuljunk azért * bizodalommal a

kegyelemnek f székihez, hogy irgalmas-

ságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk,

az alkalmatos idben való segítségre.

* .Tán. 16, 23. 24. 27. f Eféz. 2, 18.

5. RÉSZ.

Tiszte a Fpapnak: Krisztus nékünk Fpapunk, -ki az ó

tisztét igazán megcselekedte.

Mert minden Fpap az emberek közzül

választatik és emberekért rendeltetik az

Isten eltt való dolgokban ;
* hogy aján-

dékokat és áldozatokat vigyen Isteneiéibe

a bnökért. * rész 8. 3.

2. Ki elégségesen szánhatná a tudat-

lanoknak* és tévelygknek állapotjokat;

mivelhogy is körülvétetett legyen er-
telenséggel. * ^ Mdz. 15. 24.

3. És ez ertelenségért szükség legyen,

miképen a községért, * azonképen ön-

magáért is, f?íc?m7/?t7c abn okért áldozni.
* 3 Móz. 16, 6-16.

4. És senki nem veszi magának e

tisztességet, hanem a ki hiva,ttatik Isten-

tl, miképen * Áron is. *2móz. 28, 1.

5. A képen a Krisztus is nem tulaj-

donította magának e tisztességet, hogy

Fpap lenne, hanem az, a ki ezt mon-
dotta vala néki: Én Fiam * vagy te, én

ma szültelek téged. * zsoit. 2, 7.

6. Miképen másutt is mondja :
* Te

vagy örökkévaló Pap Melkisédeknek

rendi szerint. * zsoit. 110, 4.

7. Ki az testének napjaiban, mikor

nagy * kiáltással és könyhullatásokkal

való könyörgéseket és imádkozásokat

vitt volna annak eleibe, aki megszaba-

díthatja vala tet a haláltól, és meg-
hallgattatott volna t az félelmébl.

* Máté 26, 39. 27, 46. f Luk. 22, 42-44.

8. Jóllehet Fiu * volna, mindazáltal

a7.okból a mellyeket szenvedett, meg-
tanulta az engedelmességet.

* Máté 3, 17. Filip. 2, 6-8.

9. És megszenteltetvén * lett az örök

idvességnek f oka, mindeneknek a kik

néki engednek. * rész 2, 10. t rész 9, 12.

10. És neveztettet Istentl Melkisédek

rendi * szerint f való Fpapnak.
*lMóz. 14, 18-20. t Zsolt. n0,4.

11. Kirl nékíink sokat kell szólnunk

magyarázásra nehéz dolgokat: mivel-

hogy restekké lettetek a hallásban.

12. Mert néktek, kiknek ez idhöz ké-

pest Doktoroknak kell vala lennetek,

viszontag az ísten beszédinek kezdeti-

nek * betire kell taníttatnotok; és let-

tetek ollyanokká, kiktéj f nélkül szköl-
ködjetek, és nem valóságos étel nélkül.

* rész 6, 1.2. fi Kor. 3, 1—3. 1 Pét. 2, 2.

13. Mert minden a ki tejet eszik, tu-

datlan az igazságnak beszédében ; mert

kis gyermek az.

14. Az öregeké pedig a valóságos

étel, azoké tudniillik, a kiknek gyako-

roltatott érzékenységek vagyon, a jónak

és gonosznak megválasztására, az

szokásokért.

6. RÉSZ.

A Zsidék tnnyaságokat feddi, fennyegeti, és idején való

megjobbulásra inditjajó reménység alatt. Ábrahám pél-

dája. Hitnek vasmacskája.

Ázokáért elhagyván a keresztyénség

kezdetinek beszédét, a tökéletes * tudo-

mányra igyekezzünk : nem vetvén vi-

szontag fundamentomot, f a megholt

cselekedetekbl való megtérésnek és Is-

tenben való hitnek tudományában.
* Eféz. 4, 13. t vers 2.

2. A keresztségeknek, kezeknek másra

való vettetéseknek, halottak feltámadá-

soknak, és az örök Ítéletnek tudományá-
ban.

^

3. És ezt miveljük ha Isten engedéndi.

4. Mert lehetetlen dolog, hogy a kik

egyszer megvilágosíttattak, és megkós-

tolták a mennyei ajándékot, és részesei

lettek a Szent Léleknek.

5. És megkóstolták az Istennek jó be-

szédét, és a jövend világnak erejét.

6. Ha elesnek, hogy ismét * megujit-

tassanak a megtérés által; úgymint

kik viszontag megfeszítsék magoknak
az Isten íiját, és azt gyalázatra adják.

* rész 10, 26.2 Pét. 2, 20. 21.

7. Mert a fold, melly a gyakorta reá

szállott záport béissza, és terem füvet

azoknak hasznokra, a kik azt mivelik,

vészen áldást Istentl;

8. De a melly töviseket és bojtorjá-

nyokat terem, megvettetett, és az Isten-

nek"^ átkához közel vagyon, kinek vége

tzzel való megégetés lészen.

*1 Móz. 3, 17. 18.

I 9. De reménylünk ti felletek. Szerel-
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mesim, ezeknél jobbakat, és az idves-
ségbez közelebb valókat, ba igy szó-
lunk is.

10. Mert nem hamis az Isten, hogy
elfelejtkezzék a ti cselekedetekrl * és

a ti fáradságos szerelmetekrl, mely-
lyet muttattatok az nevéhez : hogy
tudniillik szolgáltatok és szolgáltok f a

szenteknek. * Máté lo, 42. 25, 40. t Péia. h, 31.

11. Kívánjuk pedig, hogy közziletek

minden ugyanazon szorgalmatossággal

megmutassa a remeységnek bizonyos

voltát mind végig.

12. Hogy ne legyetek restek, hanem
követi * azoknak, kik a hitnek és bé-

kességestürésnek általa örökösök az Ígé-

retekben. * rász 11, 4-38.

13. Mert az Isten mikor Ígéretet tenne

Ábrahámnak, mivelhogy senkire magá-
nál nagyobbra nem esküdhetnék, * ma-
gára esküvék meg. * 1 móz. 22, 16.

14. Ezt mondván: Bizony * megáldván
megáldalak tégedet, és megsokasítván

megsokasítlak tégedet. * 1 móz. 12, 3. 17, 4.5.

15. És e képen mikor békességesen

várta volna, megnyeré az * Ígéretet.

* vers 14. 4 Móz. 1, 1-47.

16. Mert az emberek magoknál na-

gyobbra esküsznek, és nékik az esküvés

minden versengésnek* vége minden do-

lognak megersittetésére. * 2 móz. 22, 11.

17. Melly dologban azisten bségesen
akarván megmutatni az Ígéret örökösi-

nek, az tanácsának változhatatlansá-

gát, igéretiben esküvést * vete közbe.
* 1 Móz. 22, 16.

18. Hogy a két változhatatlan dolgok

által, mellyekben lehetetlen dolog, hogy

az isten hazudjon . ers vigasztaltatá-

sunk lenne nékünk, kik e végre futunk,

hogy és élnkbe adott reménységet * el-

vegyük. .
* Tit. 1, 2.

19. Melly a mi lelkünknek úgymint

bátorságos és ers vasmacskája, melly

bémegyen mind azokig, mellyek a kár-

piton bell vágynak.

20. A hová *a mi Elöljárónk érettünk

bément, tudniillik a Jézus, ki a Melki-

sédek f rendi szerint örökké való Epappá
lett. * rész 4, 14. t 5, 10.

7. RESZ.

Krisztus Fpapsága nagyobb a Levitákénál, Krisztus örök-

kévaló Fpap Melkisédek szerint.

Mert e Melkisédek * Sálemnek Királya

vala^ a nagy Istennek Papja, ki Ábra-

hámnak eleibe ment vala, mikor a Ki-
rályoknak levágatások után hazamenne,
és megáldá tet. * 1 móz. i4, 18-20.

2. (Kinek dézmát is * ada mindekbl
Ábrahám) ki elször magyarázat szerint

mondatik igazság Királyának, azután
pedig Sálem Királyánakis, azaz, békes-
ség Királyának. * 1 móz. 14, 20.

3. Atya nélkül, anya nélkül, és nem-
zetség nélkül való: kinek sem napjainak
kezdetek, sem életének vége nincsen,

hanem hasonlittatván az Istennek Fijá-

hoz, lett örökkévaló Pap.

4. Tekintsétek meg pedig, melly nagy
lett legyen ez. kinek dézmát is adott

Ábrahám Pátriárka a nyerességbl.

5. Azoknak pedig, kik a Lévi íijai

közzül a papi méltóságban vágynak,
parancsol atjok vagyon, hogy * dézmát
végyenek a községtl a törvény sze-

rint, azaz, az attyokfiaitól, jóllehetk is

az Ábrahám ágyékából származtak le-

gyenek. * 4 Móz. 18,21.

6. Az pedig, a kinek nemzetsége nem
a Léviták közzül való. dézmát * vett

Ábrahámtól, és megáldotta ezt, akinek
Ígéretei f valának. * vers 1. 2. 1 1 móz. 12, 3.

7. Minden ellenkezés nélkül pedig a

ki kisebb, az áldatik meg attól, a ki

nagyobb.

8. És itt ugyan a halandó emberek
szoktak dézmát venni : ott pedig az, a

kirl bizonyság, vagyon, hogy * él.* vers 3.

9. És (hogy igy szóljak) Ábrahámban
megdézmáltatottaLévi is, * ki dézmákat
szokott venni. * vers 5.

10. Mert még az attyának ágyékában

vala, mikor eleibe menne Ábrahámnak
Melkisédek

:

11. Hogyha pedig a Lévi nemzetségé-

ben való Papság által volt a * tökéle-

tesség: (mert ez alatt adatott a népnek

a törvény), mi szükség volt azután

mondani, hogy más Pap támadna Mel-

kisédeknek rendi serint, és nem Áron

Papnak rendi szerint ?

* vers 18. 19. Gal. 2, 21.

12. Minekutánna azért e Papság el-

változott, szükség, hogy a törvénynek

is változása legyen.

13. Mert az, a kirl ezek mondatnak,

más nemzetségbl való, mellybl senki

nem szolgált az oltárnak. * rész e, 20.

14. Mert nyilvánvaló dolog, hogy a

Júda nemzetségébl * támadott a mi
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Urunk, melly nemzetségre nézve sem-

mit nem szólt Mózes a Papságról.
* Máté ], 1—16.

15. Melly dolog annál is inkább meg-

tetszik abból, hogy Melkisédek szerint

támad más Pap.

16. Ki nem a törvény szerint (melly-

nek parancsolatja * testi) lett Pappá,

hanem halhatatlan éretnek erejébl.
* rész 9, 10.

17. Mert e képen tészen bizonyságot

:

Te vagy* örökkévaló Pap Melkisédeknek

rendi szerint. * zsoit. iio, 4.

18. Mert az elbbi parancsolat eltöröl-

tetik, mivelhogy ertelen * és haszon-

talan. *Róm. 8, 3. Gal. 3, 11.

19. Mert semmiben nem vitt tökéletes-

ségre * a törvény, banem a mássunnan

vett t jobb reménység, melly által kö-

zelgetünk Istenhez. *Csel. 13,39.t Ján. 1. 17.

20. És mivelhogy nem esküvés * nél-

kül vagyon. * Zsoit. no, 4.

21. Mert amazok * esküvés nélkííl let-

tek Papokká: ez pedig esküvéssel, az

által, a ki néki ezt mondá : Megesküdt

az t Úr, és meg nem bánja t Te vagy

örökkévaló Pap Melkisédekn ek rendi sze-

rint. * vers 11. f Zsolt. 110, 4.

22. Ennyivel * drágább szövetségnek

lett Közbenjárója a Jézus.* vers 21. rész 8,6.

23. És amazok jóllehet sokan lettek

Papokká, mivelhogy a halál miM örökké

meg nem maradhatnának.

24. De ennek, mivelhogy * örökké

megmarad, örökkévaló Papsága vagyon.
* Jel. 1, 18.

25. Minekokáért mégis tarthatja min-

denestl fogva azokat ; a kik * általa

járulnak Istenhez : mert mindenkor él,

hogy esedezzék f érettek.

* Tim. 2,5.t íJán. 2, 1.

26. Mert illyen Fpap illet * vala min-

ket, szent, ártatlan, szepl nélkül való,

a bnösöktl elválasztatott, és ki az

egeknél magasságosb f volna.

* rész 4, 15. f rész 4, 14. Róm. 8, 34.

27. Kinek ne lenne szükség minden
nap, mint ama Fpapoknak, elször a

magok * bneikért áldozni, annakutánna

a községnek bneiért : mert azt egyszer

megcselekedte, mikor magát f megál-

dozta. * 3 Móz. 16, 3—16. t rész 9, 14.

28. Mert a törvény Fpapokat rendel

az ertelen emberekbl : de a törvény

után való esküvésnek * beszéde a Fi-

út, ki örökkévaló Papságra szentelte-

tett. *Züolt. 110, 4. t rész 6, 20.

8. RÉSZ.

A Krisztus Papságáról való tudománynak summája.

Azoknak pedig summájok, a mellyeket

mondunk, ez .• hogy nékünk olly Fpapunk
vagyon, ki amamennyei dicsséges szék-

nek * jobbjára ült. * Efézi, 20.

2. A szent helynek szolgája és ama
valóságos * sátornak, mellyet az Or sze-

gezettt fel, és nem ember. * rész 9, 24.

3. Mert minden Fpap ajándékoknak

és áldozatoknak felvitelekre * rendelte-

tik: azért szükséges volt, hogy ennek is

lenne a mit adna f áldozatra.

* rész 5, 1. t Eféz. 5, 2.

4. Mert ha e földön volna, még Pap
is nem volna, mig ama * Papok helye-

ken maradnának, kik a törvény szerint

áldoznak ajándékokkal. * rész 7, 11.

5. Ugymind kik a mennyei dolgok pél-

dájoknak * és árnyékjoknak szolgálnak,

a mint Isten mondotta Mózesnek, mi-

kor a sátort el akarná végezni : Meg-
lásdfigymond hogy mindeneket csinálj

a példára, melly mutattatott néked a

hegyen. * koi 2, 17. f 2 móz. 25, 40.

6. De most a mi Fpapunk aanyival

drágább szolgálatot nyert, mennyivel

drágább * szövetségnek Közbenjárója,

melly drágább Ígéretekkel f ékesitte-

tett meg. * rész 7, 21. 22. 3 Kor. 3, 6. t vers 10-12.

7. Mert ha amaz els olly volt volna,

mellyben semmi fogyatkozás * nem volt

volna : semmiképen nem volt volna a

másodiknak helye. * rész 9, 9.

8. Mert vádolván ket a Próféta^ igy

szól: Imé napok jnek, ezt mondja az

Úr, és kötök az Izráelnek házával és

Júdának házával új * szövetséget.

* Jer. 31, 31. 32.

9. Nem a szövetség szerint, mellyet

szerzettem volt az * attyaikkal a

melly napon az kezeket fogám, hogy
kihoznám ket Égyiptomból : mert k
nem f maradának meg abban az én

szövetségemben, és én megvetém ket,
ezt mondja az Úr.

* 2 Mdz. 19, 5. 6. f 2 Móz. 32, 1, 8.

10. Annakokáért ez a szövetség , a

mellyet kötök az Izráel házával a napok
után, ezt mondja az Úr : Bényomom az

én törvényemét az elméjekbe, és az

szivekbe * béirom : és lészek nékik Is-



266' PÁL LEVELE A ZSIDÓKHOZ 8 9.

tenek , és olr lesznek nékem én né-

peni. * Ésa. 54, 13.

11. És nemtanitjakiki az o felebarát-

ját és kiki az attyaíiát, ezt mondván
;

Esmérd meg az Urat ; mert mindnyájan

megesmérnek * engemet, az közöttök

való kicsinytl fogva, mind az ö köztök

való nagyig. * Jan. u, 26.

12. Mert kegyelmes lészek az o álnok-

ságoknak, és az bíineikrl és hamis-

ságaikról többé meg nem * emlékezem.
* Jer. 31, 34.

13. Mikor új szövetséget mondott, az

elst óvá tette : a mi pedig óvá lészen

és megvénheszik, közel vagyon ahoz,

hogy semmivé legyen.

9. RÉSZ.

A rógi sátort a mennyországgal egybeveti, és ennek di'

csségesb voltát állatja.

Azért bizony az, hogy az els Szövet-

ségnek is voltak isteni tiszteletre ren-

deltetett czeremóniái, és e világi szent-

séges * helye. * 2 móz. 25, s.

2. Mert a sátor épitettetett vala : az

els, mellyben vala a gyertyatartó, az

asztal, a szent kenyerek, melly els sá-

tort szentnek hivtak. * 2 móz. 40,1-33.

3. A közép kárpiton bell pedig vala

a sátor, mellyet neveznek vala Szentek

Szentének.

4. Mellyben vala az arany temjénez,

és a szövetség ládája, * melly minden fe-

ll arannyal béborittatott vala, mely-

ben vala az arany veder ** mannával

tele és az Áron f megvirágzott vesszeje,

és a szövetségnek ff táblái.

* 2 Móz. 24, 10—16. ** 2 Mo'z. 16, 33.

t 4 Móz. 17, 1— 11. ff 1 Kir. 8, 9.

5. A ládán felül pedig, a * dicsséges

Kérubimok, kik árnyékokkal befedezik

vala a ládának fedelét ; mellyekrl nem
kell most szólanunk egyenként.

* 2 Móz. 25, 18 -25.

6. Minekutánna pedig ezek igy rendel-

tettek, az els * sátorba mindenkor bé-

mennek a Papok, kik a czeremóniáknah

tiszteletiben foglalatosok. * vers 2.

7. A másikba * pedig minden eszten-

dben t egyszer csak maga a Fpap,
vérrel pedig, mellyel áldozik magáért
és a tt népnek bneiért.

* vers 3. t 2 Móz. 30, 10. ff 3 Móz. 16, 1-19.

8. Melly által a Szent Lélek ezt jelen-

tette
,
hogy még nem * nyilatkozott

meg a szenteknek litjok, mívelliogy az

els sátor még helyén állana.

* vers 12. 15. rész 10, 19. 20. .Ján. 14, 6.

9. Melly példa * vala az akkori jelen-

való idhöz képest, mellyben ajándé-

kokkal, és áldozatokkal áldoznának,

mellyek a leikiesméretben nem szen-

telhetik meg t az áldozót.

*rész 10, 1. f Csel. 13,-39.

10. És helyJieztetett vala * ételekben,

italokban és klömb-külömbféle f mosó-
dásokban ; és küls rendtartásokban,

mellyek a megjobbitásnak ff idejéig

vettetek vala az Izráelitákra.
* 2 Móz. 11, 1—47. -í-3 M<5z. 15, 2-31. ff Jer. 31,

31-34. Gal. 3, 23-25. 4, 3. 5.

11. Minekutánna pedig a Krisztus, a

következend jóknak ^ Fpapja eljött

volna, nagyobb és tökéletesb sátor által,

nem kézzel csinált, azaz, nem e küls
építésnek t sátora által* rész 8, 6. f vers 2.5.

12. Sem pedig nem a bakoknak, és

tulkoknak vérek által, hanem az tu-

lajdon vére * által ment bé egyszer a

szentséges f helybe, minekutánna örök

váltságot ** talált volna.
* 1 Pét. 1, 19. f rész 4, 14. Dán. 9, 24.

13. Mert ha a bikáknak és a bakok-
nak vérek, és az üszborjúnak f hamva
elhintetvén a tisztátalanokra, megszen-
telte ket az testeknek tisztaságára

:

*3 Móz. 16, 4-16. t 4 Móz. 19, 2-20.

14. Mennyivel inkább a Krisztusnak

vére, * ki az örökkévaló Lélek által, ön-

magát, ártatlan lévén, megáldozta az

Istennek, megtisztítja a ti lelketekes-

méretit a megholt cselekedetektl;

hogy szolgáljatok az él Istennek?
*1 Pét. 1,19.

15. És azért az új Testamentomnak
Közbenjárója, hogy meghalván azoknak

a bnöknek * váltságáért, mellyek vol-

tak az els Testamentom alatt, a hiva-

talosok az örökkévaló örökségnek igére-

tét t vennék. * csei. 13, 39. t Márk le, 16.

16. Mert a hol a testamentom vagyon,

szükség hogy a testamentomtevnek
halála is meglegyen

;

17. Mert a testamentom az embernek
halálával ers : mert mig él a testa-

mentomtev, a testamentom ertelen.

18. Innét vagyon, hogy az els testa-

mentom is nem szenteltetett meg vér

nélkül.
'

19. Mert mikor Mózes a törvény sze-
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rint való minden parancsolatokat * el-

olvasta volna a község eltt, borjaknak

és bakoknak véreket vévén, vízzel és vé-

res gyapjúval, és izsóppal egybe, mind

a könyvet, mind az egész községet egy-

szersmind megbinté. * 2 móz. 24, 3-8.

20. Mondván : Ez a testamentomnak

vére^ mellyet Isten néktek parancsolt.

21. Annakfelette pedig a sátort is, és

mind a szent edényeket is hasonlatos-

képen vérrel * megbinté.

*2Móz. 29,21.3 Móz. 8, 10-30.

22. És mindenek közel vérrel * tisz-

tittatnak meg a törvény szerint ; és a

vérontás nélkííl nem lészen a bocsánat.
* 3 Móz. 17,11.

23. Annakokáért szükség volt, hogy

a mennyei dolgoknak példáik illyen ál-

latok által tisztíttassanak meg, a meny-

nyeiek pedig drágább * áldozato^ksil,

hogynem mint azok voltak. *versii. 12.

24. Mert nem kézzel csinált szentséges

helybe ment bé a Krisztus, * melly pél-

dája volna a valóságosnak, hanem a

mennyekbe ment, hogy megjelenjék

most Isten eltt mi f érettünk.

* vers 9. f IJún. 2, 1.

25. Sem pedig ?iem azért ment bé, hogy

gyakorta áldozza meg magát, miképen

a Fpap minden esztendben bémegyen
a * szentséges helybe idegen f vérrel.

* vers 7. t vers 12.

26. (Mert ha külömben volna, kellett

volna néki gyakorta szenvedni világ

teremtetésétl fogva), hanem most egy-

szer jelent meg magának *megáldoz-

tatása által, e világnak utolsó t részé-

ben, a bnnek eltöröltetésére.

* vers 14. f Gal. 4, 4. 5.

27. És miképen hogy elvégezett dolog

az emberek között, hogy egyszer* meg-
halljanak, azután pedig itélet lészen;

*1 Móz. 3, 19,

28. Azonképen a Krisztus is egyszer

megáldoztatván ,
* hogy sokaknak bnei-

ket elvenné, másodszor bnért való ál-

dozat nélkül megláttatik azoktól, a kik

tet t várják azoknak ídvességekre.
* 1 Pét. 3, 18. t 1 Thess. 4, 16. 17-

10. RÉSZ.

Az ó testameniomi .áldozatok elégtelenek voltak a bnnek
elvételére : a Krisztusé pedig élégséges, mellyért tet

állhatatos hittel kell tisztelni.

Mert a törvény, melly a következend
jóknak * árnyékjok volt, nem a való

-

267

ságnak kimetszett formájok, azokkal az

áldozatokkal, mellyeket esztendnként
ugyanazonokat szüntelen áldoznak, soha
meg nem szentelheti f azokat, a kik

azokhoz járulnak.
* Kol. 2, 17. Gal. 3, 24 . f vers 11. Csel- 13, 39.

2. Mert ha külömben volt volna, meg-
szntek volna az áldozattól

;
mívelbogy

a kik áldoztak és megtisztultak volna

egyszer, * semmi bn azután az lelke-

ket nem vádolta volna. *versi8,

3. De ez áldozatokhdin esztendnként
a bnöknek * elszámláltatások lészen.

* 3 Móz. 16, 21.

4. Mert lehetetlen dolog, hogy a ko-

soknak és bikáknak vérek elvégye a

bnöket.

5. Minekokáért mikor e világra béjött

volna, ezt mondja : Az áldozatot és az

ajándékot nem akartad, * testet formálál

pedig nékem. * zsoit. 4o, 7-9.

6. A baromnak egészen égáldozatját,

és a bnért való áldozatot nem ked-
velted.

7. Akkor mondám : ímhol vagyok én,

(a könyvnek kezdetében megirattatott

én fellem) * hogy a te f akaratodat

cselekedjem, Isten

!

* 1 Móz. 3, 15. f Ján. 4, 34. 10, 17,

8. Mikor elször ezt mondotta volna :

Az áldozatot és az ajándékot, a barom-
nak egészen való megégetését, és a

bnért való áldozatot nem akartad, sem
kedvelted, (mellyek a törvény szerint

áldoztatnak).

9. Azután ezt mondotta : ímhol va-

gyok én, hogy cselekedjem Isten a te

akaratodat. Eltörli az * elst, hogy az

utolsót /elállássá. * rész 8, 13.

10. Melly akarat által megszenteltet-

tünk a Jézus Krisztus testének * egy-

szer való áldozatja által. * rész 9, 14. 28.

11. Annakokáért minden Pap eláll

minden napon szolgálván, és ugyanazon

áldozatokkal áldozván gyakorta, mely-

lyek soha a bnöket * el nem vehetik.
* vers 1— 3^^-

12. Ez pedig egy áldozattal áldozváii

a bnökért, mind örökké ül * az Isten-

nek jobbján. * Zsolt. 110, 1.

13. A mi ide el vagyon azt várván,

míglen az ellenségei az * talpai alá

vettessenek. * Kor. 15, 25.26.

14. Mert egyetlenegy áldozatjával * tö-
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kéletesekké tette mind örökké azokat,

a kik megszenteltetnek. * vers 9. 12. 26.

15. Bizonyságot tészen pedig nékünk

errl a Szent Lélek is : mert mineku-

tánna elször ezt mondotta volna

:

16. Ez az én szövetségem, * mellyet

kötök vélek a napok után, ezt mondja
az Úr : Az én törvényimet adom az

szivekbe, és azokat béirom elméjekbe.
* Jer. 31, 3—33.

17. Azután igy szólí És az bneik-
rl is hamisságaikról többé meg nem
emlékezem.

18. A hol pedig a bíínöknek bocsá-

natjok vagyon, nem kell többé* bnért
való áldozat. * vers 2.

19. Mivelhogy azért Atyámfiai, sza-

badságunk vagyon, az Istennek Szentsé-

ges helyébe való bémenetélre a * Jézus

vére által : * rész 4, 14, 16. Ján. u, e.

20. Az úton. mellyet szentelt nékünk

új és él út gyanánt, a kárpit által, az-

az, az teste által

:

21. És mivelhogy vagyon ndigy Papunk
ki az Isten házának * Fejedelme;

* rész 3, 6. 4, 14.

22. Járuljunk igaz szívvel * és hitnek

bizonyos bizodalmával, a gonosz lelkies-

mérettöl megtisztult szivekkel. * rész 4, le.

23. És megmosván testünket tiszta

vizzel, tartsuk meg a mi reménységünk-

nek tántorgás nélkül való vallását, mert

igaz az, a ki Ígéretet tett.

24. És egymástbecsüljük.hogy magun-
kat felindítsuk az atyafiúi szeretetre * és

a jócselekedetekre. * Ján. 13,34. 35.

25. El nem hagyván a mi gyülekeze-

tünket, miképen szokások némellyek-

nek, hanem intvén egymást annyival is

inkább, mivelhogy Játjátok hogy ama
nap * elközelget. *2Pét.3,io-i2.

26. Mert ha szabad akaratunk szerint

vétkezünk * az igazságnak esmérete után

,

nincsen azután a mi bííneinkért áldozat.
* rész 6, 4. 6.

27. Hanem az Ítéletnek néminému ret-

tenetes várása, és a tznek * lángja,

melly megemészti az Igennek ellénségit.

*Máté 25, 41.

28. A ki megveti a Mózes * törvényét,

minden irgalmasság nélkül, két f vagy

három tanúnak bizonságára megölette-

tik. * 3 M(5z. 20, 10. t 5 Móz. 17, 6-

29. Mennyivel (állítjátok, hogy) kemé-
nyebb büntetésre ítéltetik * méltónak

lenni, a ki az Istennek Eiját megtapo-
dándja, és a szövetségnek vérét, melly
által megszenteltetett vala, semminek
állitándja és a kegyelemnek Lelkét
bosszúsággal illeténdi ? * rész 2, 3. 12. 25.

30. Mert tudjuk azt, a ki ezt mondot-
ta : Én dolgom a * bosszúállás, én meg-
fizetem, ezt mondja az Úr. És ismét

:

Az Úr megítéli, f úgymond az népét.
* 5 Móz. 32, 35. f 5 Móz. 32, 36.

31. Rettenetes dolog az él Istennek

kezébe * esni. * rész 12, 29.

32. Emlékezzetek meg pedig ez eltt

való napokról, mellyékben, mínekutánna
megvilágosíttattatok volt a háborúsá-

goknak nagy tusakodását szenvedtétek.

33. Egyképen ugyan, mikor gyaláza-

tokkal és nyomorúságokkal a piaczra

elvitettetek : eg3^képen pedig, mikor
társai lettetek azoknak, a kik a nyomo-
rúságos állapotban vágynak.

84. Mert az én fogságimon is én velem

egyetembe bánkódtatok , és a ti jó-

szágtoknak * zsákmányoltatását nagy

örömmel vettétek : mivelhogy tudnátok

magatokban, hogy néktek drágább és

maradandóbb jószágtok f vagyon meny-
nyekben. * 1 Thess. 2, 14. t Máté 5, 12.

35. Ne vessétek el annakokáért a * ti

bizodalmatokat, mellynek nagy jutalom

fizetése f vagyon.* rész 3, e. 14. t Máté 10, 32.

36. Mert szükség néktek a * békessé-

gestürés, hogy mínekutánna az Istennek

akaratját cseiekedéndítek, f elvegyétek

az Ígéretet.

* 1 Pét. 1, 6. 7. 9. Jak. 5, 7-11. f Márk 16, 16.

37. Mert még egy kevés, csak egy ke-

vés id vagyon, és a ki eljövend, elj

és nem * késik. * i Pét. i,7.2Pét. 3, 9.

38. Az igaz ember pedig* hit által él:

és valaki elvonándja f magát, az oly-

lyant az én lelkem nem kedvelli.

* Hab. 2, 4. f Péld. 3, 32.

39. De mi nem oUyak vagyunk, kik

magunkat elvonjuk vészedéi emre, hanem
ollyak, kik hídjünk * a mi lelkünk id-

vességére. *Márki6, i6.

11. RÉSZ.
Mi legyen a hit, és annak cselekedetei, sok példákban

mutatja meg.

A hit pedig az ollyan dolgoknak való-

ságok, a mellyeket reményiünk^ és a

melly dolgok nem láttatnak, azoknak

bizonyos mutatójok.
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2. Mellyért^/obizonySággal ékesittet-

tek meg a mi elttünk való Atyák.
* vers 4. 29.

3. Hit által értjük, hogy teremtetett e

világ Istennek * beszéde által, hogy a

láthatatlanokból láthatók lennének.
*1 Móz.l, 1. Ján. 1, 1. 10.

4. Ábel * hit által áldozott Istennek

becsesb áldozattal, hogynem mint Kain

;

melly által bizonyságot vett, hogy igaz

volüa, mikor az Isten bizonyságot tenne

az ajáiidékiról ; és ennek általa, meg-
halván mégisfszól.* 1 Móz. 4, 4. 5. t rész 12, 24.

5. Hit által ragadtatott el * Énókh,

hogy ne látna halált : és meg nem ta-

láltatott, mivelhogy általvitte vala tet
Isten : mert minekeltte általvitetnék,

bizonyságot vett vala, hogy kedves volt

Isten eltt. * i móz. 5,24.

6. A hit nélkül pedig lehetetlen dolog,

hogy valaki néki kedves legyen : mert
a ki Istenhez járul, ennek hinni kell,

hogy vagyon hten, és hogy jutalmat ád
azoknak, a kik tet keresik.

7. Hit által Istentl megintetvén*Nóé
azokról, a mellyek még nem láttatnak

vala, megrémülvén készité a Bárkát
az háznépének megtartatására : melly
Bárka által kárhoztatá e világot, és a

hitbl való igazságnak örökösévé lett.

* 1 Móz. 6, 13. 14.

8. Hit által * engede Ábrahám az Is-

tennek, mikor hivattatott volna, hogy
elmenne a helyre, mellyet örökségül
vejend vala: és kiméne nem tudván
hová menne. * 1 móz 12, 1-4.

9. Hit által lakék az ígéretnek földén,

mint idegen * földön, sátorokban lakván
Izsákkal és Jákóbbal, ugyanazon Ígéret-

nek örökösivel. * 1 móz. 35, 27.

10. Mert vár vala olly várost, *melly-
nek fundamentoma volna, meliynek
mestere és teremtje az Isten.

* vers 16. rész 12, 22.

11. Hit által Sára is * ert vn az

méhében való fogadásra, és az idején

kivül szüle, mivelhogy igaznak itélte

azt, a ki ígéretet tett vala.

* 1 Mdz. 17, 17. 19. 21, 2.

12. Annakokáért is egytl, még pedig
attól is mintegy megholttól szaporodtak
annyin, mennyi az ég csillaginak sok-
ságok, és mint a tenger partjának föve-

nye számlálhatatlan.* imóz. 22,17. 5 móz.i,io.

13. Hit által holtak meg ^zok mind-

nyájan, kik az Ígéreteket el nem * vet-

ték vala, hanem távol nézik vala azokat,

minekutánna hittek volna, és ragasz-

kodtak volna azokhoz, és vallást tettek

volna arról, f hogy k bujdosók és jöve-

vények volnának azon a földön.

* 1 Móz, 48, 21.il Mdz. 47, 9.

14. Mert a kik ezeket mondják, nyil-

ván jelentik, hogy k hazát * keresnek.
* vers 10.

15. Hogyha arról megemlékeztek vol-

na a mellybl * kijöttek vala, volt vol-

na idejek a haza térésre. * i móz. 12, 1.

16. De jobb hazát kívánnak, tudniillik

mennyeit; annakokárt nem szégyenli

az Isten Isteneknek hivatni: mert

készített vala nékik f várost.

* 2 Móz. 3, 6. t Máté 22,31. 32.

17. Hit által áldozá meg * Ábrahám
Izsákot, mikor kisértetnék, amaz
egyetlenegy íiját, mondom, hogy meg-
áldozta az, a ki az ígéreteket vette vala.

* 1 móz. 22, 2. 9-12.

18. Kinek ezt mondotta vala az /síe?? ;

Izsákban*neveztetik néked a te magod,
* 1 Müz. 21, 12. Eóm. 9,7.

19. Mikor magában ezt elhitte vol-

na, hogy az Isten azt halálból is feltá-

maszthatja, melly halálból * azt némi-

ném hasonlatosság szerint fel is vevé.

* 1 Móz. 22, 2. 9—12.

20. Hit által áldá meg Izsák* Jákóbot

és Ezsaut jövend dolgokban.
* 1 Móz. 27, 28. 39.

21. Hit által áldá meg Jákób * halálá-

nak idején Józsefnek mindenik fiját és

imádá az Istent az istápjának végé-

hez támaszkodván.
* 1 Móz. 48, 13-20. t 1 Móz. 47, 31.

22. Hit által emlékezék József, halá-

lához közel lévén, az Izráel * íijainak

kimenetelek fell, és az tetemeirl

parancsolatot ada. * i móz. 50, 24.

23. Hit által rejtetett el Mózes * az

szüleitl három hónapig, mikor született

volna, mivelhogy látnák szép gyermek-
nek lenni, és nem rettegék a f Királynak

parancsolatját. * 2 móz 2,2. 1 2 móz. 1, 22.

24. Hit által nem akart Mózes, mikor
immár öreg volna. Fáraó * leányának
íijának hivattatni. * 2 móz. 2,10. 11.

25. Mivelhogy ezt inkább választá

magának, hogy az Isten népével együtt

nyomorúságokkal illettetnék, hogynem
mint a bnnek ideigvaló hasznával élne.
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26. Úgymint ki nagyobb gazdagságnak

Ítélte lenni a Krisztusért való gj^aláza-

tot, bogynem naint az Égjáptombeliek-

nek kincseket: mert néz vala a juta-

lomnak fizetésére.

27. Hit által bagyá el * Egyiptomot,

semmit nem félvén a Királynak harag-

jától : mert olly ers szivvel volt, mint-

ha látná azt, a ki látbatatlan.*2Mz.2, 15.

28. Hit által cselekedte a * busvéti-

báránynak megételét. és ama vérnek

kiontatását :
* bogy a ki az elsöszülötte-

ket öli vala, ket ne illetné. *2 móz. 12,3-14.

29. Hit által mentek által a * veres

tengeren mintegy szárazon, mellyetmi-

kor az Égyiptombeliek magkisértettek

volna, elnyelettetének. * 2 móz. h, 22-29.

30. Hit által romlottak le * Jérikónak

kfalai, mikor azokat kerülték volna

bét napokig. * jós. g, 2.

31. Hit által nem vésze el a bitetle-

nekkel egyetembe, ama tisztátalan éle-

t*Eábáb, mikor jóakarattal szállására

fogadta volna a kémeket. * Jós. 2, 1. e, 23.

32. És mit szólok többet? mert nem
volna az id elég bozzá, ba szólnék * Ge-
deonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftérl,

Dávidról, Sámuelrl, és a Prófétákról

;

* Bir. 6, 11. 4, 6. 13, 3—5. 24. 25. Bir. 11, 11.

1 Sám. 17, 45. 1, 20.

33. Kik bit által országokat * meg-
gyztek, igazságot cselekedtek, az Ígére-

teket elvették, oroszlánoknak f szájokat

bédUgták, * 2 Sám. S, l. t Dáu. 6, 16-22.

34. A tznek erejét * megoltották, a

fegyvernek élitl megmenekedtek, meg-
ersödtek az ertlenségbl, ersekké
lettek a viadalban, az idegeneknek tá-

borokat t elfutamtatták.

* Dán. 3, 23-27. f Bir. 7, 19-21.

35. Az asszonyok a feltámadás által

az halottjaikat * megnyerték, né-

mellyeknek brök megfeszíttetett, nem
gondolván a szabadulással, hogy drá-

gább feltámadást nyerhetnének.
* 2 Kir. 4, 20. 36.

36. Némellyek viszontag csufolásokat

és ostorozásokat szenvedtek, annakfe-

lette kötözéseket éstömlöczöt. * Jer. 20, 2.

37. Megköveztettek, ketté vágattattak,

kisértettek, fegyverrel levágattattván

megholtak, bujdostak juhoknak és kecs-

kéknek brökben, kik elbagyattattak,

szorongattattak, nyomorgattattak.

38. Kikre nem volt méltó e világ

:

pusztában bujdostak begyeken, barlan-

gokban, és földnek hasadékiban.

39. És mindnyájan ezek, minekutánna

jó bizonyságot vettek volna a hit által,

az igéretet^nem vették el ; * 1 móz.3, 15. 12, 3.

40. Mivelhogy az Isten mi fellünk

néminémíí jobb dolgot rendelt volt, hogy

nálunk * nélkííl a tökéletességre ne jut-

nának. * Gal. 3, 14.

12. RÉSZ.
Int hogy minden akadályokat hátrahagyván, a Krisztust

kövessék, Isten látogatásit békével trjék, és egyéb j<5

dolgokat gyakoroljanak.

Annakokáért mi is
;
mivelhogy ennyi

sok bizonyságoknak fellege áll köri-

tünk, minden terhet levetvén, és min-

den köritünk való bnt, nagy állhata-

tossággal a mi élnkbe adatott * czélt

kifussuk. * Róm. 6, 4. Eféz. 4, 1-4.

2. Nézvén a bitnek Fejedelmére, és

elvégezjére a Jézusra, ki az ö eltte

való öröm helyébe szenvedett * keresz-

tet, a gyalázatot megutálván, és az

Isten székinek jobbjára ült.

* rész 1, 3. Filip. 2, 6. 11.

3. Gondoljátok meg azért kicsoda le-

gyen az,* a ki illyen ellene való szidal-

mazásokat szenvedett a bnsöktl,
hogy elmétekben elfogyatkozván, meg
ne fáradjatok. * Máté 3,17.

4. Mert még szintén a vérig nem tu-

sakodtatok, a bün ellen tusakodván.

5. Elfelejtkezzetek- é pedig az intésrl

melly néktek mint fiaknak szól :
* Fiam

ne vesd meg az Úr dorgálását, és el ne

fáradj lelkedben, mikor tle dorgálta-

tol. * Péld. 3, 11. 12. Jób 5, 17.

6. Mert a kit szeret az r, megdor-

gálja, * megostoroz pedig mindent, va-

lakit fijává fogad. * Jei. 3, 19

7. Ha a dorgálást elszenveditek, az

Isten magát néktek ajánlja mint fijai-

nak: mert kicsoda olly fiu, kit az atya

meg nem dorgál ?

8. Hogyha dorgálás nélkül valók vagy-

tok, mellyben mindenek részesek, bizo-

nyára fattyak vagytok, és nem ^ fiak.

* vers 6.

9. Annakutáuna pedig, a mi test sze-

rint való atyáink, nékünk dorgál óink

voltak, és ket becsültük : avagy nem
sokkal inkább engednünk kell-é a lel-

kek Attyának, hogy éljünk?

10. Mert azok kevés ideig, a mint né-

kik tetszik vala, minket dorgálnak va-
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la : e pedig a mi hasznukra dorgál,

hogy részesei legyünk az o szentségének.

11. Minden dorgálás pedig most jólle-

het nem láttatik örvendetesnek, hanem
szomoruságosnak lenni ; mindazáltal

végtére az igazságnak csendes gyümöl-

csét adja azoknak, akik abban gyakor-

lották magokat.

12. Azért a ti leeresztett kezeiteket,

és reszket térdeiteket ersítsétek meg.

13. És a ti lábaitokkal egyenesen jár-

jatok, hogy a ki sánta, mindenestl

fogva el ne tévelyedjék az útról, ha-

nem hogy inkább meggyógyittassék.

14. Kövessétek a békességet * minde-

nekkel, és a szent életet, f melly nél-

kül senki nem látja az Urat.
* Róm. 12, 18. fMátó 5, 9.

15. Meglátván hogy valaki az Istennek

kegyelmétl * el ne szakadjon : hogy

valami keser gyökér felnevekedvén

meg ne háboritsan és az által sokan

megfertéztessenek. * 5 móz. 29, is.

16. Ne legyen senki paráználkodó,

vagy elvetemedett mint Ézsaú, ki egy

ételen eladta * az elsszületésének

méltóságát. * 1 móz. 25, 33.

17. Mert jól tudjátok hogy azután

is, mikor az áldást vissza akarná nyerni

örökség szerint, megvettetett volt: mert

nem talált megbánásra való helyet,

jól lehet nagy * könyhullatásokkal ke-

reste volna az áldást. * 1 móz. 27, 34. 38.

18. Mert nem járultatok a tapasztal-

ható hegyhez * és az ég tzhöz, a sr
füsthöz, és a sötétséghez, és a szélvész-

hez. * 2MÓZ. 19, 11. 16—21.

19. A trombita zöngéséhez és az /síén

beszédének szavához, mellyet a kik

hallották, kérték * hogy többé az nékik

ne szólana. * 2 móz. 20, 19.

20. (Mert nem szenvedhetik vala el a

mit Isten parancsol vala : Hogy * ha

oktalan állat illeténdi is a hegyet, meg-
köveztessék, vagy nyilakkal meglövöl-

döztessék. * 2 móz. 19, 13.

21. Mózes is, (olly igen rettenetes

látás vala, a melly láttatik vala) ezt

mondotta : Elijedék, és elrémülék).

22. Hanem járultatok a Sión he-

gyéhez, és az él Isten városához, a

mennyei * Jérusálemhez, és a sok ezer

Angyalokhoz. * 6ai. 4, 26.

23. A közönséges gyléshez, és az

elsszülötteknek Gyülekezetekhez, kik

béirattak mennyben, éz a mindeneknek
Birájokhoz az Istenhez, és a tökélete-

sekké lett igaznak lelkekhez.

24. És az új Testamentomnak Közben-
járójához a Jézushoz, és a reánk hin-

tetett vérhez, melly drágább* dolgokat

szól, hogynem mint az Ábelnek f vére.

* rÓ8z 9, 14. t I Móz. 4, 10.

25. Meglássátok, hogy meg ne utáljá-

tok azt a ki szól: Mert ha azok meg
nem menekedtek, a kik megvetik 'vala

azt, * a ki az Isten képébén szól valae

földön, sokkal inkább mi. ha ezt megu-
táljuk, a ki mennybl f vagyon.

* rész 10, 29. 4 Móz. 16, 1 -35. f Máté 3, 17.

26. Kinek szava akkor megmozdította
a földet; most pedig hirdeti, ezt mond-
ván: Még egyszer én megmozdítom nem
csak a földet, hanem az * eget is.* Aggé 2, e.

27. Hogy pedig ezt mondja : Még egy-

szer jelenti az állhatatlan dolgoknak,

tudniillik a teremtetteknek elvétele-

ket, hogy megmaradjanak a mellyek

állhatatosok.

28. Annakokáért a * mozdíthatatlan

országot, felvévén, tartsuk meg a ke-

gyelmet, mellynek általa úgy szolgál-

junk Istennek, hogy néki kedvesek le-

gyünk, félelemmel és tisztelettel.

29. Mert a mi Istenünk f megemészt
tz. * 5 Móz. 4, 24.tvers 22. 24.

13. RÉSZ.
Külömb-külömbfélejócselekedetekre int: Levelét könyör-

gésen s köszöntésen végezi.

Az atyafiúi szeretet * megmaradjon.
* Róm, 13, 8.

2. A gazdálkodásról el ne felejtkezze-

tek : mert ez által némellyek nem tudva

Angyalokat * fogadtak szállásokra.

* 1 Móz. 18, 2. 8. 19, 1. 2.

3. Megemlékezzetek a * foglyokról

mintha vélek együtt foglyok volnátok,

és azokról, a kik nyomorúságokkal

terheltetnek; mintha ti is testben szen-

vednétek. * Máté 25, 36-40.

4. Tiszteletes mindenek között aházas-

ság és a fertelmesség nélkül való ágyas-

ház : a paráznákat* pedig és a házasság-

rontókat az Isten megítéli. * 1 Kor. 6,9.

5. A ti erkölcsötök idegen legyen * a

fösvénységtl; elégedjetek meg a t je-

lenvalókkal : mert az Isten mondotta

:

Nem hagylak el ft téged és nem távo-

zom el te tled. * 1 Kor. e. 10.

t 1 Tim. 6, 6. 8. ff 5 Móz. 31, 8.
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6. Annyira bogy bátorsággal mondjuk:

Az ÍJr nékem * segítségem, nem félek

bogy valamit ártson nékem az ember.
* Zsolt. 118, 6.

7. Megemlékezzetek a ti elttetek já-

rókról, kik néktek szólták az Istennek

beszédét : kiknek kövessétek * biteket,

meggondolván minémíí vége volt az

életeknek. *iKor. i],i.

8. A Jézus Krisztus tegnap és * ma
ugyanazon volt^ mind örökké is ugyan-

azon lészen, * Jei. i, 8. 17.

9. KlömbözÖ és idegen * tudományok
által ide s tova ne vonattassatok : mert

igen jó dolog kegyelemmel megersít-
tetni a mi szivünknek, nem eledelekkel,

mellyek nem basználtak azoknak, a kik

azokban forgolódtak. * Jer. 29, s.

10. Vagyon oltárunk * mellyrl nem
szabad enniek azoknak, a kik szolgálnak

az ó Testameiítomhanvaló Sátorban.
* Gal. 5, 4.

11. Mert a melly állatoknak * vérek

bévitetik a Fpap által a bnért a

Szentséges belybe, azoknak testek meg-
égettetik a táboron kivííi. * 3 mz. le, 27.

12. Minekokáért a Jézus is, bogy

megszentelné a népet az tulajdon

vére által, szenvedett a kapun * kivtíl.

* Ján. 19, 17—20.

13. Menjünk ki azért bozzá a tábo-

ron kivííi, az gyalázatját bordozván.

14. Mert nincsen itt * maradandó vá-

rosunk, banem jövendt keresünk.
* rész 11, 10. 16.

15. 0 általa azért szüntelen vigyünk
Isten eleibe dicséretnek áldozatját, azaz,

az nevérl vallást tev * ajakinknak

gyümölcsöket. * hós. 14, 3.

16. A jótéteményrl pedig, és marhá-

toknak mással való közöltetésérl el ne

felejtkezzetek : mert illyen áldozatok-

ban * gyönyörködik az Isten. *Fiiip. 4, is.

1 7. Engedjetek a ti elttetek* járóknak

és ballgassátokfazokat : mert vigyáznak

k a ti leikeitekért ft úgymint száma-

dók, hogy örömmel mivel] ék azt, ésnem

bánattal : mert az néktek nem basznál.

* 1 Thess. 5, 12. f vers 7. ff Ezék. 3, 17.

18. Imádkozzatok mi érettünk: mert

hisszük, bogy nékünk jó lelkiesmére-

tünk vagyon, úgymint kik minden dol-

gokban igyekezünk tisztességesen *for-

gOlÓdni. * 2 Kor. 1, 12.

19. Mégis kérlek pedig titeket, bogy

azt mivéljétek, bogy hamarább hozzá-

tok mehessek.

20. A békességnek Istene pedig, ki a

balálból * kihozta a juhoknak az örök-

kévaló Testamentomnak vére által való

nagy Pásztorát f a mi Urunk Jézust

;

* Csel. 3, 15, t Ján. 10, 11.

21. Tégyen titeket tökéletesekké* min-

den jócselekedetben, az akaratjának

cselekedésére, cselekedvén ti bennetek

azt, a mi eltte kedves, a Jézus Krisz-

tus által : kinek dicsség legyen mind
örökkön Örökké, Amen ! * 2 Kor. 3, 5.

22. Kérlek pedig titeket, Atyámfiai,

szenvedjétek el ez int beszédet: mert
rövid beszédekkel irtam néktek.

23. Legyen tudtotokra, hogy a mi
atyánkfia * Timótheus megszabadult,

kivel (ha hamar ide jövénd) megláto-

gatlak titeket. * 1 Tim. 1, 2.

24. Köszöntsétek minden ti elttetek

járókat, és minden szenteket. Köszön-
tenek titeket azok, kik Olaszországból

való Atyafiak.

25. Az Isten kegyelme * legyen mind-
nyájan veletek. Ámen ! * 2 Tim 4. 22.

Küldetett Olaszországból Timótheus által.

JAKAB APOSTOLNAK
KÖZÖNSÉGES LEVELE.

1. RÉSZ.

Intés a trésre, bölcseségiiek Istentl való kérésére

;

Kisértetnek eredete ; Minden jó ajándék Istentl onnan
felül vagyon. Haragra késknek kell lenni, Isten igéjét

halgatni, megcselekedni ; Istent tisztelni.

Jakab, az istennek és az Úr Jézus

Krisztusnak szolgája, az * elszéledett

tizenkét nemzetségének köszönetemet

Írom. * Ján. 7, 35.

2. Nagy öröm gyanánt * tartsátok,

Atyámfiai, mikor külömb-külömb kísér-

tetekbe estek. * Csel. 5, 41. Róm. 5, 3.

3. Tudván azt, bogy a ti bitetek-
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nek próbáitatása * békességtürést nemz.
* Róm. 5, 3—5.

4. A békességestürésben pedig tökéle-

tes cselekedet legyen, hogy legyetek

tökéletesek és épek minden fogyatkozás

nélkül.

5. Hogyha valaki közzííletek szkölkö-

dik bölcseség nélkül, * kérje f Istentl,

ki adj a azt mindeneknekböséggel szemre

való hányás nelkfíl, és megadattatik ö

néki. *Márk 11, 24. Péld. 2, 6.

6. De kérje * hittel, semmit nem ké-

telkedvén ; mert a ki kételkedik, hason-

latos a tergernek habjához
;

melly a

szelektl megmozdittatik, és ide s tova

hányattatik. * Máté 7, 7. 21. 22.

7. Ne vélje azért az ollyan ember

hogy valamit vészen az Úrtól.

8. A ketts szivü ember * állhatatlan,

minden útaiban. * rész 4, 8. zsoit. 78, 37.

9. Dicsekedjék pedig az alázatos atya-

fiú az nagyságában.

10. A gazdag pedig az alázatosságá-

ban : mert elmúlik mint a fíínek * vi-

rága; *1 Pét. 1,24.

11. Mert miképen mikor a nap nagy

hévséggel feltámad, megszárad a f, és

annak virága elhúU, és az szép tekin-

tetes ékessége elvész : azonképen * a

gazdag emher is az útaiban megher-

ya(i. * Zsolt, 102, 12.

12. Boldog ember az, a ki * kísértetet

szenved; mert minekutáüna megpró-

báltatik, elvészi az életnek koronáját,

mellyet igért az Úr az tet szeretknek.
* Jól) 5, 17. Jel. 3, 19.

13. Senki, mikor kisértetik, ne mondja:

Az Istentl kisértetem : mert az Isten

gonoszságokkal nem kisértethetik, és

senkit nem kisért.

14. Minden ember pedig kisértetik,

mikor az tulajdon kívánságától elvo-

nattatik és megcsal attatik.

15. Annakutánna a kívánság, mineku-

tánna fogadott, szüli a bnt : a bn pe-

dig minekutánna véghez* megyén, nemz
halált. * Róm. 5, 12.

1 6. Ne tévelyegjetek szerelmes Atyám-
fiai.

17. Minden jó adomány, és minden tö-

kéletes ajándék onnét felül vagyon,

melly leszáll a világosságoknak Attyá-

tól, kinél nincs * változás, vagy válto-

zásnak árnyéka. * Mai. 3, e.

18. Ki az akaratja szerint * szült min-

ket az igazságnak beszéde által, hogy
lennénk az teremtett állatinak néminé-
mü els zsengéjik. * Jan. 1,13. 1 Pét. 1, 23.

19. Azért szerelmes Atyámfiai legyen

minden ember gyors a hallásra, kése-

delmes a * szólásra, késedelmes a harag-

ra ; *Péld. 17,27. 28. Préd. 5,2.

20. Mert a férjfiúnak haragja az Isten

igazságát nem cselekeszi.

2 1 . Annakokáért elvetvén minden * un-

dokságot, és a gonoszságnak ganéjját;

alázatossággal vegyétek béa béoltatott

beszédet, melly megtarthatja f a ti lel-

keiteket. * Kol. 3, 8. 9. 1 Pét. 2, 1. 2.tRóm. 1, 16.

22. Legyetek pedig valóba megtartói

az igének,*és ne legyetek csak hallgatói,

hogy megcsaljátok magatokat.
* Máté 7, 21. 24. 25. Róm. 2, 13.

23. Mert a ki csak hallgatója az igének

és nem cselekedje ; az ollyan hasonla-

tos az emberhez, ki megtekinti az ter-

mészet szerint való ábrázatját a tükörben.

24. Mert megtekintette magát, és

elment, és azonnal elfelejtkezett róla

miném volt.

25. De az, a ki bétekinténd a szabad-

ságnak tökéletes * törvényébe, és meg-
maradánd f abban, mivelhogy nem fele-

dékeny hallgató, hanem a cselekedetnek

követje, az ff boldog lészen az csele-

kedetében.
rész 2, 12. t Ján. 13, 17. ff Zsolt. 1, 1—13.

26. Ha valaki láttatik ti köztetek is-

tenfélnek lenni, és az nyelvét * meg
nem zabolázza, hanem a maga szivét

megcsalja, ennek hijábavaló isteni szol-

gálatja. *zsoit. 34,12-14.

27. A tiszta és Isten eltt, és az Atya
eltt szepl nélkül való isteni szolgálat

ebben áll: Meglátogatni az árvákat* és

özvegyeket az nyomorúságokban, és

szepl nélkül megtartani magát e világ-

tól. * Jób 31, 17-22. Máté 25, 34- 40.

2. RÉSZ.
Személyválogatás nem illik a kere.«ztyéni hithez, mellyet
nem elég szóval megvallani ; hanem cselekedettel kell

megmutatni.

Atyámfiai, a mi dicsséges Urunk Jéz-us

Krisztusban való hitet meg ne elegyítsé-

tek * személyválogatással

:

* vers 9. 3 Móz. 19, 15. Péld. 24, 23.

2. Mert ha valaki a ti gyülekezetetekbe

bémegyen, kinek ujjában aranygyr
vagyon, és fényes ruhája: bémenend pe-

dig a szegény is rongyos ruhában.

S
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3. És ha tekinténdetek arra, a kinek

fényes ruhája vagj^on, és ezt mondjátok
néki : Te ülj ide szépen ; a szegénynek

pedig ezt mondjátok: Te állj amott, vagy

ülj le ide az én lábaim alatt való zsá-

molyra
;

4. Avagy nem tettetek-é ti magatok-
ban választást, és nem lettetek-é nem
igazán itélobirákká?

5. Halljátok meg szerelmes Atyámfiai:

Avagy nem választott-é az Isten e vi-

lágnak szegényeit, hogy lennének gaz-

dagokká a hitben, és örökösivé az or-

szágnak, mellyet igért azoknak, a kik

tet szeretik ?

6. De ti bosszúsággal illettétek a sze-

gényt. Avagy nem a gazdagok nyomo-
ritanak-é meg titeket az kegyetlensé-

gek által, és nem azok vonszanak-é tite-

ket a törvénybe ? ' rész 5, 1. 4.. 6.

7. Avagy nem káromoltatik-é ama ti

szép * nevetek, a mellyrl f neveztet-

tetek? * Csel. 11, 26. t 1 Pét. 4, 14.

8. Hogyha a királyi törvényt cseleke-

szitek, az írás szerint : Szeressed * a te

felebarátodat mint te magadat; jólmi-

velitek; * Márk 12, 31.

9. Ha pedig személyt válogattok, vét-

keztek és megfeddettek a * törvénytl,

mint annak megrontói ; * 5 móz, 1, 19.

10. Mert valaki az egész törvényt meg-
tartándja, vétkezéndik pedig egy*dolog-

ban, az égész törvénynekmegrontásában

bnös. * Máté 5, 19.

11. Mert a ki ezt mondotta : Ne * pa-

ráználkodjál, ezt is mondotta: Ne ölj,

hogyha nem paráználkodándol, öléndesz

pedig embert^ a törvénynek megrontó-

jává lettél. * 2 Móz. 20, 13. 14.

12. Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek,

úgymint kik megítéltettek az irgalmas-

nak * törvénye által. * rész 1, 25.

13. Mert az itélet irgalmasság nélkül

lészen annak, a ki nem cselekedett ir-

galmasságot; és dicsekedik az irgalmas-

ság az itélet ellen. * Máté 5, 7. 18, 30. as.

14. Mi haszna vagyon Atyámfiai, ha

valaki mondja; hogy hite vagyon, cse-

lekedetei pedig* nincsenek? avagy meg-
tarthatja-é azt az a f hit ?

* vers 17. f Máté 7, 21-23. 26.

15. Hogy pedig a keresztyén atyafiak,

férjfiak, vagy asszonyok mezítelenek le-

jéndenek,* és szkölködéndenek minden-

napi eledel nélkül. * Luk. 3, 10. 11.

16. Ezt mondja pedig valaki közzüle-

tek azoknak : Menjetek el békességgel,

melegedjetek meg és egyetek eleget

;

mindazáltal nem adjátok nékik* a mely-

lyek szükségesek volnának az testek-

nek tápláltatására, mi haszna vagyon

annak ? * Jót 31, 19. 20. Ésa. 58, 7.

17. Azonképen a hit, ha cselekedetei

nincsenek,* megholt 0 magában.
* vers 20. 22.

18. St inkább ezt mondhatja valaki

:

Tenéked hited vagyon, nékem cseleke-

detim vágynak : Mutasd meg nékem a

te hitedet a te cselekedetidbl, és én is

megmutatom néked az én cselekedetim-

bl * az én hitemet. * Gai. 5,6.

19. Te hiszed, hogy az Isten* egy: jól

cselekeszed ; az ördögök is hiszik, f és

rettegnek tle. * s móz. g, 4. t Márk 1, 24.

20. Akarod-é pedig te hijábavaló em-
ber tudni, hogy a cselekedetek nélkül

való hit * megholt ? * vers 17, 26.

21. Ábrahám ama mi atyánk, avagy

nem a cselekedetekbl esmértetett-é

igaznak lenni, mikor Izsákot az *fiját

megáldozta volna az oltáron ?

* 1 Mdz. 22, 2. 9—12.

22. Látod azért^ hogy a hit * volt az

jó cselekedeteinek szolgáltatójok, és

hogy a cselekedetekbl esmértetett meg
a hit igaznak lenni? * zsid. 11, 17.

23. Annakokáért beteljesedett az írás,

melly ezt mondja: Hitt pedig * Ábra-

hám Istennek, és tulajdoníttatott néki

igazságul; és Istennek f barátjának ne-

veztetett. * 1 Móz. 15, 6. t Ésa. 41, 8.

24. Látjátok annakokáért, hogy a cse-

lekedetekbl esmértetik az ember igaz-

nak lenni, és nem csak a hitbl?

25. Hasonlatosképen ama tisztátalan

Káháb*is avagy nem a cselekedetekbl

esmértetett-é igaznak lenni : mikor a

követeket béfogadta volna házába, és

más úton bocsátotta volna ki ?

*Jós. 2, 1. 15. 16.

26. Mert miképen a test a lélek nél-

kül megholt állat
;
azonképen a csele-

kedetek nélkül való hit * megholt állat.

* vers 17. 20.

3. RÉSZ.

Szelidithetetlen a nyelv. Embm és mennyei bölcseség.

Atyámfiai, ne legyetek sokan Mesterek,

tudván azt, hogy súlyosb * Ítéletünk lé-

szen. *Zsid. 13, 17.
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2. Mert sok dolgokban * megesünk

mindnyájan. A ki beszédben meg nem
esik, ez Hlyen tökéletes ember, úgymint

ki az egész testet is zabolán tarthatja.

* Péld. 20, 9.

3. Imé a lovaknak szájokba zabolát

vetünk, hogy nékünk engedjenek, és az

egész testeket a zabolán széllel hor-

dozzuk.

4. Imé a hajók is noha nagyok, és a

kegyetlen szelektl hordoztatnak; mind-

azáltal egy kis kormánytól oda hajtat-

nak, a hová a hajósmester igyekezete

akarja.

5. Ezenképen a nyelv is kicsiny tag,

és nagy dolgokkal hányja magát. Imé

egy kicsiny tz, melly nagy erdt meg-

éget.

6. Az embernek nyelve is tz, és min-

den álnokságnak * örvénye. Ezenképen

helyheztetett a nyelv a mi tagaink kö-

zött, melly az egész testet megszeplsíti,

melly a gyehennának tüzétl felterjesz-

tetvén, mind e világot megégeti.
* vers 8. 9.

7 . Mert minden vadakn ak, m adarakn ak,

csúszó állatoknak, és tengerben való ál-

latoknak természetek megenyhittetik,

és megenyhittetett az emberi természet-

tl;
8. De a nyelvet az emberek közzl senki

meg nem enyhítheti; olly gonosz állat

ez, mellyet meg nem enyhíthetsz; teljes

halálós * méreggel. *vers e. zsoit. 140,4.

9. Ez által áldjuk az Istent és az Atyát:

és ez által mondunk* gonoszt az embe-
reknek, kik az Istennek hasonlatossá-

gára f teremtettek. * póm. is, 21. fi móz. 1, 27.

10. Azon egy szájból származik áldás

és gonosz mondás : Nem kell ezeknek

igy lenniek, Atyámfiai

;

11.Valyon a forrás azon egy folyásból

bocsát-é édes és keser vizet ?

12. Avagy, Atyámfiai, teremhet-é a fi-

gefa* olajmagokat, vagy a szl figéket?

Azonképen egy forrás is nem adhat édes

és keser vizet. * Máté 7, le. is.

13. Kicsoda ti köztetek bölcs és tudós?

mutassa meg az jó életébl az * cse-

lekedetit, bölcseségnek szelídségével

:

* Eféz. 5, 8-12. 15.

14. Hog3^ha a keser irigység vagyon
bennetek, és bosszankodás * a ti szive*

tekben: ne dicsekejetek, és ne hazudja-

tok az igazság ellen. *Eféz. 4, 31. koi. 3,8.
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15. Mert nem onnét felül " származott

bölcseség ez, hanem földi, testi f és ör-

dögi. * vers 17. t Gal. 5, 19—21.

16. Mert a hol az irigység vagyon, és

a bosszankodás, ott háborúság és min-

den gonosz cselekedet vagyon.

17. A melly bölcseség pedig onnét fe-

lül vagyon, elször tiszta az, annakutánna

békességes, mértékletes, engedelmes,

teljes könyörületességgel, és jó gyümöl-

csökkel. Ítélettétel nélkül és tettetés

nélkül való.

18. A kik pedig a békességnek szere-

ti, az igazságnak* gyümölcseit békessé-

gesen vetik. +Ésa.32, 17. Gal. 5, 22. 23.

4. RÉSZ.
Honnan vagyon a verscngésekiiek eredetek : a sziv alá

zatosságára, tisztulásába, e's a maga megesmérésie int.

Honnét vágynak a háborúságok és visz-

szavonások ti köztetek ? avagy nem a

gonosz kivánságokból-é mellyek vitéz-

kednek * a ti tagaitokban ? * Rom. 7, 23.

2. Kívántok valami dolgot^ de azért

ugyan nincsen: irigj^kedtek és nagy szor-

galmatossággal igyekeztek, de ugyan

nem kaphatjátok ; tusakodtok és harczol-

tok, de ugyan nem nyerhetitek meg, an-

nakokáért ; mert nem kéritek Istentl.

3. Kéritek és nem vészitek el: mert

nem jól * kéritek, hogy a ti kivánsági-

tokra költsétek azt. * rész 1, e. 7.

4. Parázna férjfiak és parázna asszo-

nyok, avagy nem tudjátok-é, hogy e

világnak barátsága gylölséges * Isten

eltt ? Valaki azért akar e világnak ba-

rátja lenni, az Istennek ellenségévé lé-

szen. * 1 Ján. 2, 15. Gal. 1, 10.

5.Avagy állitjátok-é, hogy az írás hijába

mondja: Az irigységre * hajlandó a lé-

lek, a melly mibennünk vagyon.
*4M(5z. 11, 29, Gal. 5, 17

6. De viszont az Istennek nagyobb ke-

gyelmét ajánlja az /ras^ mert ezt mondja

:

Az Isten a kevélyeknek * ellenek áll, az

alázatosoknak pedig adja az kegyelmét.
* Zsolt. 18, 28. Máté 23, 12.

7. Engedjetek azért Istennek, álljatok

ellene az * ördögnek, és elfut tletek.
* Eféz. 4, 27. 1 Pét. 5, 8. 9.

8. Közelgessetek az Istenhez, * és kö-

zelget ti hozzátok : Tisztítsátok f meg
kezeiteket ti bnösök; és tisztítsátok

meg sziveiteket ti ketts szívek.
* Zak. ], 3. t Ésa. 1, 15—17.

9. Keseregjetek, * gyászoljatok és sir-

S*
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játok; a ti nevetségtek siralomra fordul-

jon, és örömetek keserségre. * Máté s, 4.

10. Alázzátok meg magatokat az * Úr
eltt, és felmagasztal titeket. * i Pét. s, e.

11. Ne szóljatok*egymás ellen, Atyám-
fiai : A ki szól az attyafia ellen, és a

ki kárhoztatja az f attyafiát, a tör-

vény ellen szól, és a törvényt kárhoz-

tatja; hogyha jpedig a törvényt kárhoz-

tatod, nem megtartója, hanem birája

vagy a törvénynek. * rész 5, 9. t Róm. 2, 1.

12. Egy pedig az, a ki nékünk törvényt

ád, ki megtarthat és elveszthet. Kicsoda

vagy * hát te, hogy mást itélsz ?

* Máté 7, 1. Rdm. 14, 4.

13. Nossza immár ti, kik ezt mondjá-
tok : Ma vagy * holnap elmegyünk ama
városba és ott esztendeig lakunk, és kal-

márkodunk és nyerességünk lészen

;

14. Kik nem tudjátok micsoda követke-

zik másod napon. Mert micsoda a ti éle-

tetek ? ollyan mint a pára, melly egy
kevés ideig tetszik, azután semmivé lé-

szen. * Péia. 27, 1. Luk. 12, 18-20.

15. Holott ezt kellett volna mondano-
tok : Ha az Úr akarándja,* és ha élünk,

imezt vagy amazt fogjuk cselekedni.

* Csol. 18, 21.

16. Ti pedig dicsekedtek a ti *kevély-

ségtekkel, minden illyen dicsekedés go-

nosz. * vers 6.

17. Azért a ki tudna jót cselekedni, és

nem cselekeszi, az ollyan ember* bíínös.

*LTik. 12, 47.

5. EÉSZ.
Intetnek a gazdagok. Trni tanit példával: esküvéstó'I
rizkedni ; tetegekért^könyörgeni ; Ereje a könyörgésnek,

a bnöst megtériteni.

No immár ti gazdagok, sírjatok jajga-

tással, a ti reátok következend nyomo-
rúságitokon. * Péld. 11, 28.

2. A ti gazdagságitok megrothadtak,
a ti ruháitokat a moly megette.

3. A ti aranyatokat és ezüstötöket a

rozsda * megfogta, és azoknak rozsdájok

tészen bizonyságot ti ellenetek ; és meg-
emészti a ti testeiteket mint a tz. Kin-
cset gyjtötök magatoknak 2li utolsó

napra. * Mátéé, 19.

4. Imé a munkásoknak bérek, kik a ti

tartományitokat megaratták, mellyet

csalárdsággal * megtartottatok, kiált; és

azoknak kiáltások a kik arattak, a Se-

regek Urának füleibe bément.
* 3MÓZ. 19, 13. 5 Móz. 24, 14.

5. Gyönyörségben élteteke földön, és

bujálkodtatok ; a ti sziveiteket legeltet-

tétek, mint egy áldozatnak napján.

6. Kárhoztattátok, megöltétek az iga-

zat,* noba nem vétett ti ellenetek.

* Máté 6, 39.

7.Békességesek* legyetek azértAtyám-
fiai az Úrnak eljöveteléig: Imé a szán-

tóvet ember várja a földnek drága

gyümölcsét, békességesen várván azt,

mig reggeli és estvéli es lészen reá.

* Luk. 21, 19. Zsid. 10, 36.

8. Békességesek legyetek ti is, er-
sítsétek meg a ti sziveiteket : mert az

Úrnak eljövetele elközelget.

9. Ne panaszolkodjatok* egymás ellen

fohászkodással, Atyámfiai, hogy ne vá-

doltassatok : imé a Biró az ajtó eltt
áll. * rész 4, 11.

10. Például vegyétek, Atyámfiai, a há-

borúságban és a * békességestürésben

a Prófétákat, kik szóltak az Úrnak ne-

vében. * Máté 5, 12.

11. Imé boldogoknak mondjuk azokat,

a kik * háborúságot szenvednek : Jób-

nakf trését hallottátok, és miném vé-

gét adta az Úr az nyomorúságának^
láttátok : mert igen irgalmas ff az Úr,

és könyörül.
*Máté 5, 10. 11. t Jób 1,21. 42, 10. ff Zsolt. 103, 8.

12. Mindeneknek eltte pedig. Atyám-
fiai, ne esküdjetek^se az égre, se a földre,

és semmi egyébb esküvés sel:leg,yen pedig
a ti hesiéáeteknek e^^ösittetése ez : Úgy
vagyon és tagadása ez: Nem úgy vagyon:

hogy az Isten törvényének kárhoztatá-

sába ne essetek. * Máté 5, 34. 37.

13. Szenved-é valaki ti* köztetek?

imádkozzék : Öröme vagyon-é valakinek ?

énekléssel f dicsérje az Istent.

* Zsolt. 50, 15. f Eféz. 5, 19. Kol. 3, 16.

14. Beteg-é valaki ti köztetek ? hivassa

az Egyházi szolgákat, és imádkozzanak
érette, megkenvén azt* olajjal az Úrnak
nevébe. * Márk e, 13.

15. És a hitbl származott imádság

meg^tartja a * beteget, és felsegélli ötet

az Úr; ha bnt cselekedett, megbocsát-

tatik néki. * Csel. 28, 8.

16. Valljátok meg egymásnak bnei-
teket, és imádkozzatok * egymásért,

hogy meggyógyíttassatok: mert igen

hasznos az f igaznak buzgóságos kö-

nyörgése. * Eféz. 6, 18. f Zsolt. 145, 18.

17. Illyés nyomorúságok alá vettetett
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ember volt mint mi, és könyörgéssel

kéré, hogy es ne * lenne, és nem Ion

es a földön három esztendeig és hat

hónapig. * 1 Kir. 17, 1. 18, 1. 45.

18. És viszont könyörge, és az égbl
es ln, és a föld az gyümölcsét meg-
termé.

19. Atyámfiai, ha valaki ti köztetek

eltévelyedik azigazságtól és megtéritén-

di azt * valaki : * Gai.e, i.

20. Tadja azt, a ki megtérítette a b-
nös embert az tévelyg útáról, hogy
megtartja annak lelkét a baláltól és

elfedezi annak bnének sokságát.

PETEE AP OSTOLNAK
KÖZÖNSÉGES ELS LEVELE.

l.RÉSZ.

Istennek kegyelme a Krisztusban, melly hittel vétitik
el, és reménységgel biratik ; mellyrl jövendöltek a
Próféták ; Intések a szent életre, atyafiul szeretetre.

Péter, Jézus Krisztusnak * Apostola, a

jövevényeknek, kik f elszéledtek Pon-
tusban, Galatziában, Kappadótziában,
Ázsiában és Bithiniában

;

* Ján. 21, 15-17. t Jak. 1, 1.

2. Az Atya Istennek rendelése szerint

való választattaknak a aS'z^í Léleknek

megszentelésére, az engedelemmel való

szolgálatm, és a Jézus Krisztus vérének
reánk * való áradására : Kegyelem és

békesség adassék néktek bségesen.
* Zsid. 12, 24.

3. Áldott legyen az Isten és a mi Urunk
Jézus Krisztusnak Attya, ki az nagy
irgalmasságából újonnan * szült minket
az él reménységre, a Jézus Krisztus-

nak halálból való feltámadása által.

* rész 2, 22. 23.

4. Az Örökségre, * melly el nem vesz-

het, megsemmocskoltathatik, meg sem
hervadhat, melly nékünk mennyekben
tartatik. * rész 5, 4.

5. Kik Istennek erejétl riztettek hit

által az idvességre, melly megkészítte-

tett, * hogy megjelenjék az f utolsó id-
ben. * Liik. 2, 30-32. f Csel. 17, 30. Gal. 4, 4.5.

6. Mellyben vagyon a ti örömetek,
kik szomorúsággal * egy kevéssé most
(ha úgy kell lenni) a külömb-külömb
kísértetekben illettettek ; * 2 Kor. 4, 17.

7. Hogy a ti hiteteknek* próbáitatása,

melly sokkal drágább az aranynál,(melly

elvesz, mindazáltal megpróbáltatik a

tz által) talál tassék néktek dicsérete-

tekre, tisztességtekre, és dicsségtekre

lenni, mikor a Jézus Krisztus megjele-

néndik. * rész 4, 12. 1 Kor, 3, 12-15.

8. Kit noha nem * láttatok, mindazál-
tal szerettek^ kit noha most is nem
láttok, mindazáltal 0 henne bizván ör-

vendeztek megmondhatatlan és dicssé-

ges örömmel. *ján.2o,29.

9. A ti hiteteknek * jutalmát elvéven,

tudniillik a ti lelketeknek idvességét.
* Róm. 6, 22.

10. Melly idvességrl kérdezkedtek és

tudakoztak * a Próféták, kik az Istennek

reátokkövetkezend kegyelmérl jöven-

dt mondottak. * Luk. 10, 23. 24.

11. Tudakozván, az idnek micsoda és

miném ^czikkelyére jelentené a Krisz-

tusnak bennek való jövendmondó
Szent Lelke, hogy következnének a

Krisztusra a szenvedések és a dicsség

a t szenvedés után.

* Dán. 9, 24-2G. f Ésa.53, 10-12.

12. Kiknek megjelentetett, hogy nem
magoknak, hanem nékünk szolgáltak

azokban, mellyek most néktek hirdettet-

tek azok által, kik néktek prédikálták az

Evangyéliomot, a mennyekbl kibocsát-

tatott Szent Lélek * által, mellyekbe az

Angyalok is nagy kívánsággal kívánnak

bétekinteni. * csei. 2, 2-4.

13. Annakokáért a ti elméteknek de-

rekait felövedezvén,* józanon és valóba

vessétek reménységteket a kegyelemben,

a melly néktek t megadatik, mikor a

Jézus Krisztus megjelenik.
* Luk. 12, 35. 36. f 1 Thess. 4, 16. 17. 2 Thess, 1, 7. 10.

14. Mint engedelmes* fiak, kik ne szab-

játok magatokat a ti f tudatlanságtok-

ban való régi kivánságtokhoz.
* 1 Ján. 3, 1, f rész 4, 3. Eféz. 14. 17—20.

15. Hanem miképen hogy szent az a
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ki titeket elhivott, ti is szentek * legye-

tekteljes életetekben. * Luk. i, 75. zsid. 12, u.

16. Annakokáért Írattatott meg : Szen-

tek legyetek, * mert én szent vagyok.
* 3 Mz. 11, 44.

17. Azért ha Atyának nevezitek azt, a

ki * személyválogatás nélkül mindent
megitél az Ö cselekedete f szerint, féle-

lemmel járjatok a ti életeteknek rendi-

ben. * 5 Móz. 10, 17. 18. Máté 25, 31-46.

18. Úgymint kik tudjátok, hogy nem
veszend diatokon, mint aranyon vagy
ezüstön * váltattatok meg a ti hijába-

való t életetekbl, mellyet a ti atyái-

toknak tanitásokból vettetek volt:

* 1 Kor. 6, 20. t rész 4, 3.

19. Hanem drágalátos * véren, tudniil-

lik a makula és szepl nélkül való bá-

ránynak a t Krisztusnak véren.
* Csel. 20, 28. f Zsid. 9, 14.

20. Ki jóllehet e világ fundamentomi-
nak felvettetések eltt rendeltetett volt,

de * megjelentetett az utolsó f idkben
ti érettetek. * Róm. le, 25. 26. t Eféz. 1, 9-11.

21. Kik * általa hisztek t Istenben, ki

feltámasztotta tet a halálból, és dics-

séget tt adott néki, hogy a ti hitetek

és reménységték Istenben lenne.

* Ján. 14, 6. f Csel. 3, 15. ff Fii. 2, 9- 11.

22. A ti lelkeiteket * megtisztítván, és

Szent Lélek által engedvén az igazság-

nak, a képmutatás nélkül való atyafiúi

szeretettel, tiszta szivbl egymást igen

szeressétek. *rész3, 3. fRm. 12, 10.

23. Mivelhogy újonnan * születtette-

tek, nem rothadandó magból, hanem
rothadás nelkl való magból, az él és

örökké megmaradandó Istennek beszéde

által. * rész 1,3.

24. Mert minden test oUyan, mint * a

ffí, és az embernek minden dicssége

mint a fnek virága; megszárad a f,
és annak virága elhúll: * Jak. 1, 10.11.

25. De az Úrnak beszéde * megmarad
örökké ; e pedig az a beszéd, a melly

néktek prédikáltatott. 21,33.

2. RÉSZ.

Intés a Krisztus esrft^retiben vald nevekedésre, ki az

idvességnek köve: mint kell a Pogányok között élni:

engedni az Uraságnak : szenvedni jó lelkiesmérettel

Krisztus példájára.

Annakokáért levetvén minden * gonosz-

ságot, minden álnokságot, képmutatáso-

kat, irigységeket, és minden rágalma-

zásokat:" *Kol.3,8. jak.1,21.

2. Mint most született gyermekek, az

Isten beszédének ama * tiszta tejét

kívánjátok, hogy ennek általa neveked-

jetek. * Eféz. 1, 13.

3. Mert megkóstoltátok hogy kegyel-

mes * az Ür. * Zsolt. 34, 9.

4. Kihez járulván, (ki él k, az em-
berektl jóllehet * megvettetett, de az

Isten eltt becsületes és drága.)
* Z.«olt. 118, 22. 23. Máté 21, 42-45.

5. Ti is mint él kövek építtessetek fel,

hogy legyetek lelki * ház ; szent papság
a lelki áldozatoknak f áldoztatásokra,

mellyek Istennek kedvesek a Jézus

Krisztus által. * Eféz. 4, 15. le.

t Mai. 1, 11. Eóra. 12, 1. 1 Tim. 2, 8.

6. Annakokáért is vagyon az írásban :

Imé helyeztetek * Sionba becsületes

drága, és f szegeletben való követ és a

ki abban f hiszen meg nem szégyenül.
* Ésa. 28, 16. f Zsolt. 69, 7. Ján. 3, 16.

7. Néktek azért kik hisztek, tisztesség-

tekre vagyon: a hitetleneknek pedig, a

k, * mellyet megvetettek az építk, ez

lett a szegeiétnek fejévé és ütközetnek

kövévé, és botránkozásnak ksziklájává.
* Ésa. 8, 14. 15. Máté 21, 42-45.

8. Azoknak tudniillik, a kik megüt-
köznek az igében, és hitetlenek, mellyre

rendeltettek volt is Istentl.

9. Ti pedig választatott nemzetség, ki-

rályi papság, szent * nép vagytok, és oUy
nép, mellyet/síö^ sajátjának tart,t hogy

annak hatalmas dolgait hirdessétek a ki

titeket a sötétségbl az csudálatos vi-

lágosságára hívott.

* 2 Móz. 19, 6. t Tít. 2, 14. Jel. Jel. 1, 6.

10. Kik régen nem * népei valátok

most Isten népei vagytok, kik kegyelmet

nem nyertetek vaia^ most kegyelmet

nyertetek. * Róm. 9, 24. 25. eíóz. 2, 11. 12.

11. Szerelmésim, kérlek, hogy mint

jövevények és bujdosók e földön^ meg-
tartóztassátok magatokat a testnek * ki-

vánságitól, mellyek vitézkednek a lélek

ellen. * 1^, 12-14.

12. És a Pogányok között a ti élete-

tek* legyen tisztességes, hogy ahelyébe,

hogy ti ellenetek mint gonosztév em-

berek ellen szólnak, ajócselekedetekbl

mellyeket látnak, dicsitsék az Istent,

mikor az Isten ket is meglátogatja.
* Máté 5, 16.

13. Annakokáért engedelmesek legve-

tek minden emberi rendelésnek az^ür-
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ért : akár Királynak, úgymint fels mél-

tóságban belyheztetettnek

;

* Róm. 13, 1. 2.

14. Akár Tisztartóknak, úgymint kik

attól bocsáttatnak, mint a gonosztévk-
nek büntettetésekre, mindajóltévknek
dicséretekre.

15. Mert igy vagyon az Isten akaratja,

hogy jól cselekedvén, * megzabolázzá-

tok a balgatag embereknek tudatlansá-

gokat. * Tít. 2. 7. 8.

16. Mint * szabadosok, és nem mint

ollyak, kik a szabadságnak palástja alatt

gonoszságot cselekednek, hanem mint

Istennek szolgái. *Gai. 5,1-13.

17. Mindeneket tiszteljetek. Az atya-

fiúságot * szeressétek, Azistent féljétek.

A t Királyt tiszteljétek.

* rész 1, 22. t Póld. 24, 21.

18. Szolgák, a ti uraitoknak, * engedel-

mesek legyetek minden félelemmel, nem
csak a jóknak és a mértékleteseknek,

hanem a keményeknek is. * Eféz. 6,5-7.

19. Mert ez a kedves dolog, ha valaki ok

nélkül nyomorgattatván * elszenvedi a

nyomoráságokat, tudván hogy Istentl

bocsáttattak azok reá. * Máté 5, 10.

20. Mert micsodadicssége vagyonan-

nak, ha elszenveditek mikor bnötökért
artzúl csapdostattok ? hanem mikorjót

cselekesztek, mindazáltal * nyomorúsá-
got szenvedtek, az kedves az Istennél.

* rész 3, 14. 4, 14—16.

21. Mert erre * hivattattatok is: mert

a Krisztus is szenvedett f ti érettetek,

néktek példát hagyván, hogy az nyom-
dokit követnétek.
* Máté 10, 21. 22. 37-39.5,10-12.44.f Zsid. 9, 14. 13,12.

22. Ki bünt * nem tett vala, és álnok-

ság nem találtatott az szájában.
* Ján. 8, 46. 2 Kor. 5, 21.

23. Ki mikorszidalmaztatnék, * senkit

nem szidalmaz vala, és mikor szenvedne,

senkit f nem fenyeget vala : hanem annak
hagyja vala a hosszuállást a ki igazán

ítél. * Ján. 8, 48. 49. f Luk. 23, 33. 34.

24. Ki a mi bneinket * hordozta az

testében, a fán, hogy e bnnek meg-
halván, élnénk az igazságnak, kinek se-

beivel gyógyultunk meg.
* Ésa. 53, 4. 1 Ján. 3, 5.

25. Mert oUyanok valátok mint a té-

velyg * juhok, de megtértetek f most a

ti lelketek Pásztorához, és Gondvisel-
jéhez. * Ésa. 63, 6. f.Ján. 10, 11. 16.

3. RÉSZ.

Az asszonyoknak engedelmességekrl és ékességekrl :

férjíiaknak tisztekrl : mindenjdc-ielekedetekrl. Trésrl
a kereszt alatt a Krisztus példájával, hogy a lélek

megtartassék.

Hasonlatosképen az asszonyok enge-

delmesek * legyeek az tulajdon fér-

jeknek, hogyha valakik nem engednek
is az igének, az feleségeknek szent

életek által az ige nélkül f megnyeret-
tessenek. *Tit. 2, 5. 1 Kor. 7, i4. le.

2. Minekutánna látándják a ti tiszta és

isteni félelemmel való életeteket.

3. Melly asszony6]m2i\ * ékésségek

ne legyen küls, melly vagyon hajoknak

feltekerésekben,az aranynakviselésében,

vagy szép palástoknak öltözetiben.

* 1 Tim. 2, 9.

4. Hanem a szivben elrejtetett ember,

a szelid és csendes léleknek rothadat-

lanságában, melly az Isten eltt be-

csületes.

5. Mert ama szent és Istenben bizó

asszonyok is, régen illyen módon éke-

sitik vala magokat, kik az férjeiknek

engedelmesek valának.

6. Mint Sára engedett Ábrahámnak,
tet Urának * nevezvén melly /Svamnak

ti leányai lettetek, mikor jót cselekesz-

tek, ha semmi félelem nem rettegtet is

titeket. * 1 Móz. 18, 12.

7. A férjfiak hasonlóképen együtt él-

jenek az * feleségeikkel, mint illik ér-

telmes emberek^iQz , az asszonyi edény-

nek mint ertelenebbnek tisztességet

tévén, mivelhogy mind együtt azokkal

örökösei isvaggtok akegyelem életének,

hogy a ti imádkozástok megnebántas-
Sék. * Eféz. 5, 22—25. Kol. 3, 19.

8. Továbbá mindnyájan * legyetek

egyesek, egymásnak nyomorúságában
egyaránt bánkódók, atyafiúi szeretettel

felékesittettek, irgalmasok, kegyelme-
sek. * Róm. 15, 5.

9. Nem fizetvén * gonosszal a gonosz-

ért, vagy szidalommal a szidalomért,

hanem inkább jót mondván úgymint kik

tudjátok, hogy erre hivattattok, hogy az

áldást t örökség szerint elvegyétek.
* Máté 5, 39. 40. 5, 48. f Máté 25, 34.

10. Mert a ki akarja az életet * sze-

retni, és akar jó napokat látni, tiltsa

meg az nyelvét a gonosztól, és az

ajakait, hogy ne szóljanak álnokságot.

*Zsolt.34, 13-17.

11. Távozzék el a gonosztól, és csele-
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kedjen jót ; keresse a békességet, és kö-

vesse azt.

12. Mert az Úrnak szemei * vágynak
az igazokon, és az fülei azoknak kö-

nyörgéseken ; az Üríiak pedig orczája

azok ellen, a kik gonoszt cselekesznek.
* Jób 36, 7.

13. És kicsoda háborgat titeket, * ha

a jónak követi lésztek ? * R<ím- 13, 3.

14. Hogyha pedig az igazságért * szen-

vedtek is, boldogok lesztek : azoktól való

féltetekben pedig meg nefélemljetek, és

megne háborodjatok. * rész 4, u. Máté 5, 10.

15. Hanem az r Istent* szenteljétek

a ti sziveitekben. Legyetek pedig min-

denkor készek f megfelelni nagy aláza-

tossággal és becsülettel azoknak, a kik

számot akarnak venni a ti bennetek való

reménységrl. * Ésa. 8, 13. t rész 1, 13. 5, 10.

16. Jó lelkiismérettel legyetek, hogy

a helyébe, hogy ti ellenetek mint go-

nosztévk ellen szólnak, megszégyenül-

jenek, * a kik a Krisztusban való jó

életeteket szidalmazzák. * Tít. 2, 7. 8.

17. Mert jobb hogy a jó cselekedetért

szenvedjetek,* ha az Isten akaratjaugy

akarja, hogynem a gonosz cselekedetért.

* rész 2, 20. 4, 14.

18. Mert a Krisztus is egyszer a b-
nökért * szenvedett, igaz lévén a hami-

sakért, hogy minket f Istenhez vinne, ki

megholt test szerint, de a Lélek által

megeleveníttetett.* nóm. 5, e. 8 fEféz. 2, 12-16.

19. Mellyben elmenvén, a lelkeknek

is, mellyek vágynak atömlöczben, pré-

dikált;

20. Kik régen engedetlenek valának,

mikor az Istennek trése egyszer Nóé-
nak idejében * várja vala ket, mikor a

Bárka készíttetnék, mellyben kevés (az-

az nyolcz) t lelkek tartattak meg az

özönvízben. * 1 móz. 6, 3. 7— is. 1 1 móz. 6, is. 7,7.

21. Melly Bárkához hasonló Kereszt-

ségnek példája most minket is * megtart

(nem az a. Keresztség^ mellyq\ a testnek

szennyei elmosattatnak, hanem a jó lel-

kiesméretnek Istennel való kérdezdése)

a Jézus Krisztusnak feltámadása által.

Márk 16, 16.

22. Ki az Istennek jobbján * vagyon,

minekutánna mennyekbe felment, kinek

birodalmába vetettek az Angyalok, f ha-

talmasságok és erk.
* Márk 16, 19. f Fiiip. 2, 9—1 1.

4. RÉSZ.

A testnek kivánságit tiltja: Int szeretetre, gazdálkodás-
ra s békességestürésre a nyomorúságokban, mallyeket

mint Keresztyének szenvednek.

Mivelhogy annakokáért a Krisztus mi
érettünk * szenvedett a testben, ti is

ugyanezen gondolattal fegyverkezteíse-

tek fel ; tudniillik hogy a ki szenvedett

a testben, f megsznt a bntl.
* rész 3, 18. fEóm. 6, 7-11.

2. Hogy többé nem az embereknek kí-

vánságok szerint, hanem az Isten * aka-

ratja szerint a mennyi ideig él, éljen a

testben. * sai. 2, 20.

3. Mert elég * nékünk, hogy a mi éle-

tünknek ez eltt való idejében a Pogá-
nyoknak akaratj ok szerint életünk, mikor

járnánk bujálkodásokban, gonosz kíván-

ságokban, részegségekben, dobzódások-

ban, torkosságokban és a bálványoknak

undok tiszteletekben.

* részi, 14. 15. Eféz. 4, 17-25.

4. Melly dologvd, nézve a Pogányok jö-

vevényeknek tetszenek magoknak em7á-
gon^ és káromlást szólnak

;
mivelhogy

vélek együtt hasonló bujálkodásban

nem éltek.

5. Kik számot adnak annak a ki kész

megítélni * az élket és a holtakat.

*Csel. 10, 42. 2 Tim. 4, 1.

6. Mert azért prédikáltatott az Evan-
gyeliom azoknak is , a kik immár
megholtak

,
hogy kárhoztattatnának az

emberek szerint testben, élnének pedig

Isten szerint lélekben.

7. Mindeneknek végek pedig közel

vagyon, * legyetek azért józanok és

vigyázók, hogy imádkozhassatok.
*Luk. 21,34.

8. Mindeneknek eltte pedig az egy-

máshoz való szeretetre hajlandók legye-

tek ; mert az attyafíúi szeretet * elfedezi

a vétkek sokságokat.
*Péld. 10,12. Róm. 13, 8-10.

9. Gazdálkodók * legyetek egymásnak
minden f zúgolódás nélkül.

* Zsid. 13, 2. Róm. 12, 13. f Fii. 2, 14.

10. A mint minden emher vette az

ajándékot, azonképen * sáfárkodjatok ab-

ból egymásnak, mint az Istennek kü-

lömb-külömbféle ajándékánakjó sáfárai.

* R(5m. 12, 6—8.

11. A ki szól, szólja mint * Istennek

beszédét ; a ki szolgál, szolgáljon úgy-
mint Istentl adatott ajándékok szerint.
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hogy mindenekben dicsíttessék az Isten

a Jézus Krisztus által; kinek dicssége
és birodalma vagyon mind örökkön

örökké, Ámen !
* *2Kor.2,i7.

12. Szerelmesim, ne rémüljetek meg
mint idegenek ama tz által való kísér-

tésbl, melly ti rajtatok lészen a * ti

megpróbáltatástokra , mintha valami

idegen dolog esnék rajtatok.

* rész 1, 7. Ésa. 48, 10. 11.

13. St inkább hogy a Krisztus szen-

vedésinek*társai vagytok, azon örüljetek,

hogy mikor az dicsséget megjelenik,

akkor is örvendezve vigadjatok.

* rész 2, 20. 21. 2 Kor. 4, 10. f 1 Thess. 4, 26. 27.

14. Ha szidalommal illetnek titeket a

Krisztus nevéért :
* boldogok vagytok

:

mert mind a dicsségnek, mind az Is-

tennek Lelke ti rajtatok megnyugoszik,

ki azokra nézve káromoltatik, ti reátok

nézve pedig dicsíttetik.
* rósz 2, 20. Máté 5, 10.

15. Senki azért ti közzletek úgy ne

szenvedjen mint * gyilkos, vagy lopó,

vagy gonosztév
; vagy más ember dol-

gában praktikáié. * rész 2, 20.

16. Ha pedig úgy szenved mint Ke-
resztyén, ne * szégyenelje, st inkább

dicsítse t az Istent azért;
* rész 2, 19. t Csel. 5, 40. 41.

1 7. Mert ideje, hogy az itélet elkezdes-

sék az Istennek * házán; hogyha pedig

mi rajtunk kezdetik elször, mint lészen

azoknak végek, a kik nem f engednek

az Isten Evangyéliomának ?

* Jer. 25, 29. f 2 Thess. 1, 6. 8. Mcátó 25, 41. 46.

18. És ha az igaz * csak alig marad-
hat meg, az istentelen és bnös ember
hol maradhatna meg ?

* Péld. 11, 31. Luk. 23, 31.

19. Annakokáért a kik szenvednek Is-

tennek* akaratjából, ajánlják f/síennefc

mint hiv Teremtjöknek az lelkeket,

jót cselekedvén.
* rész 2, 21. t Luk. 23, 46, Csel. 7, 59.60.

5. RÉSZ.
Mint legeltessék a Pásztorok a Krisztus nyáját : ifjak

a véneknek engedjenek, az ördögnek ellene kell állani :

könyörgés : köszöntések.

Az Egyházi szolgákat, kik ti köztetek

vágynak, kérem én, ki vélek együtt

Egyházi szolga vagyok^ és a Krisztus

szenvedésinek * bizonysága, és az utolsó

napon megjelentend dicsségnek f
együtt társa. 24,46-48.tMátél9, 28.29.

2. Legeltessétek * az Istennek seregét,

melly a ti gondviseléstek alatt vagyon,
gondot viselvén arról nem kénszerités-

bl, hanem örömest ; nem kívánván ék-

telenül a t nyereséget, hanem kész indu-

lattal.

* Csel. 20, 28. f I Tim. 3, 2. 3. Tit. 1, 7. 8.

3. Sem pedig úgy, mint uralkodván az

Úrnak* örökségén, hanem úgy, mint kik

az Isten seregének tüköréi f legyettek.

*1 Pét. 2, 9. t Fii. 3, 17.

4. És mikor megjelenéndik ama* Pász-
toroknak Fejedelmek, elvészitek a di-

csségnek ama fonnyadhatatlan f koro-

náját. * Máté 25, 31-34. f rész 1, 4.

5. Hasonlatosképen az ifjak engedel-

mesek legyenek a véneknek ; és mind-
nyájan egymásnak *eugedelmeseklegye-
tek. Alázatossággal ékesek legyetek be-

ll : mert az Isten a kevélyeknek f el-

lenek áll, az alázatosoknak pedig adja

az kegyelmét.
* Eféz. 5, 21. Jak. 4, 6.

6. Alázzátok meg azért magatokat az

Istennek hatalmas keze alatt,* hogy tite-

ket alkalmatos idben felmagasztaljon.
* Jak. 4, 10.

7. Minden gondotokat * reá vessétek,

mert néki gondja vagyon ti rólatok.
* Zsolt. 55, 23.

8. Józanok * legyetek, vigyázzatok;

mert a ti ellen ségtek az ördög f, mint
az orditó oroszlán széllyel jár, keresvén

kit elnyeljen.

* rész 1, 13. 4, 7. f Luk. 22, 31. 2 Kor. 2, 10. 11^

9. Kinek ellene* álljatok, ersek lévén

a hitben, tudván hogy a ti atyátokfiai-

tól, kik e világon vágynak, ugyanazon
nyomorúságok f töltetnek bé.

* Eféz. 6, 12—18. f Kol. 1, 24.

10. A minden kegyelemnek Istenepe-

dig, ki hivott minket az örökkévaló

dicsségére a Jézus Krisztusban, titeket,

kik egy kevéssé megnyomorittattatok,

az mondom az Isten tégyen * tökélete-

sekké, ersítsen meg, tégyen állandókká

és állhatatosokká. *zsid.i3,2i.

11. Néki legyen dicsség és * biroda-

lom, örökkön örökké, Ámen. * rósz 4, 11.

12. Silvánus által, ki (a mint állítom)

néktek hiv atyátokfia, kevés beszéddel

Írtam, intvén titeket és bizonyságot té-

vén, hogy ez az Istennek igaz kegyelme,

a mellyben állótok.
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13. Köszönt titeket a ti veletek együtt

választatottBabilóniabeli Gyülekezet, és

Márkus * az én fiam. * csei. 12, 12. 15

14. Köszöntsétek egymást szeretetbl

való * csókolással. Békesség f tinéktek

mindnyájan, kik a Krisztus Jézusban

vagytok^ Ámen.
* Róm. 16, 16. fRóm. 8, 1.2. Kor. 13, 12.

PÉTEE APOSTOLNAK
KÖZÖNSÉGES MÁSODIK LEVELE.

1. RÉSZ.

Intés arra : hogy a hit jó cselekedetekkel ékesittessék :

hivatalát kiki ersítse. Miért inti ket illy gyakorta:
minémü az tudománya : halálához közelit ; az irás Is-

tentl adatott,

Simeon* Péter, Jézus Krisztus szolgája

és Apostola azoknak f a kik mi velünk

egyetembe, hasonló drágalátos hitet vet-

tek, a mi Istenünknek és a mi megtartó

Jézus Krisztusunknak igazsága által.

* Ján. 1, 43. 21, 15—17. f 1 Pét. 1, 1.

2. Kegyelem és békesség bovölködjék

rajtatok, az Istennek és a mi Urunk
Jézusnak esmérete által.

3. Miképen hogy az o isteni ereje né-

künk mindeneket ajándékozott, mellyek

az életre és az isteni szolgálatra valók,

annak esmérete által, ki*minket hivott

a dicsségre és a jóságos cselekedetre.
* 1 Pét. 1, 5. 2.9.

4. Mivelhogy nagy és drágalátos Ígére-

tek ajándékoztattak nékünk, hogy ezek,

által az isteni természetnek * részesei

lennétek, kimenekedvén f a romlott-

ságból, melly a kivánság által vagyon

a világon. * iPét. i, 15. t rész 2, is.

5. Minden teljes igyekezeteteket pedig

erre reá vetvén, a ti hitetek mellé ra-

gasszatokjóságos cselekedetet, a jó cse-

lekedet mellé pedig * tudományt

;

* 1 Kor. 14, 1. 3.

6. A tudomány mellé pedig mértékle-

tességet, a mértékletesség mellé pedig

trést, a trés mellé pedig isteni-* tisz-

teletet; * Jak. 1, 27.

7. Az istenitisztelet mellé pedig atya-

fiakhoz hajlandó szivet, az atyafiakhoz

hajlandó sziv mellé pedig * szeretetet.

*Róm. 13, 8. 10. 1 Ján. 2, 9.

8. Mert ezek ha ti bennetek vágynak
és bó'völködnek, nem tésznek titeket tu-

datlanokká, és haszontalanokká, a mi
Urunk Jézus Krisztusnak esméretire.

9. Mert a kiben ezek * nincsenek, az

vak és messze semmit nem lát, elfelejt-

kezvén arról, hogy az ó' régi bneitl
megtisztíttatott volt.

* vers 5. S.f Eféz. 2, 1—5. 12. 13.

10. Annakokáért, Atyámfiai, igyekez-

zetek inkább a ti hivataltokat és válasz-

tástokat megeisiteni ; mert ha ezeket

cselekeszitek, soha meg nem ütköztök.
* Zsid. 3, 14.

1 1 . Mert illyen módon adattatik néktek

bséggel a mi Urunknak és megtartó

Jézus Krisztusunknak örök országába

való bémenetel.

12. Minekokáért nem sznöm meg ti-

teket mindenkor inteni ezekrl, jóllehet

tudósok és ersek vagytok a jelenvaló

igazságban.

13. Mert méltó dolognak itélem lenni,

hogy mig az én testemnek sátorában va-

gyok, felébresszelek* titeket intés által.

* rész 3, 1.

14. Mivelhogy tudom, hogy hamar le-

tészem ezt az én sátoromat, a mint a

mi Urunk Jézus Krisztus nékem * meg-
jelentette. * Ján. 21, 18.19.

15. Igyekezem pedig azon, hogy ti az

én holtam után gyakorta ezekrl *meg-
emlékezhessetek. * vers 4-11.

16. Mert nem valami * mesterséggel

gondolt beszédnekkövetésébi hirdettük

néktek a mi Urunk Jézus Krisztusnak

hatalmát és eljövetelét; hanem úgy mint

kik szemeinkkel láttuk f az méltóságát.
* 1 Kor. 1, 17. i Luk. 9, 28-35. Ján. 21, 14. 15.

17. Mert vett vala az Atya Istentl

tisztességet és dicsséget, mikor e nagy-

ságos dicsségtl illyen szó adatott volna

néld: ez * amaz én szerelmes Fiam,

kiben én megnyugodtam. * Máté 17, 5.

18. És e szót mi felle mennybl
hallottuk, mikor vele együtt volnánk a

szent hegyen.

19. És vagyon igen ers bizonyságunk
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e * nélkül is^ a Prófétáknak beszédek,

mellyet hogy követtek, mint a setétség-

benfvilágoskodó lámpástjói mivelitek

mig a nap ff megvilágosodik , és a

hajnalcsillag feltámad a ti sziveitekben.

* Luk. 24, 25—27. f Zsolt. 119, 105. ff Mai. 4, 2.

20. Ha azt elször megtanulándjátok,

hogy a Szent írásnak prófétziái kzztíl

egy is nem magyaráztatik kiváltképen

való magyarázattal;

21. Mert nem ember akaratjából szár-

mazott régen a Prófétáknak prófétálá-

sok, hanem a szent Lélektl * indíttat-

ván szóltak az Istennek szent emberei.
* 2 Tím. 3, 16. 1 Kir. 22, 14.

2. RÉSZ.
Jövendi a hamis Tanitóknak sokaságokról : lerkölcsökrl

mesterségekrl és a bntetésekrö.

Voltak pedig hamis Próféták*is a köz-

ség között, miképen ti köztetek is lesz-

nek hamis Doktorok, kik behoznak ve-

szedelmes tévelygéseket, az Urat is a ki

ket megvette, f megtagadván, kik ma-
goknak hirtelenséggel való veszedelmet

szereznek. * ez. 13, 2.3. Máté 25, 11. 1 1 .7án.2,22.

2. És sokan fogják követni * azoknak

veszedelmeket, kik által az igazságnak

úta káromoltatik. * 1 Tím. 4, 1.

3. És a telhetetlenség miatt magoktól

gondolt beszédekkel, belletek kereske-

dést szereznek, kiknek az kárboztatá-

sok immár régtl fogva készen vagyon,

és kiknek veszedelmek * nem szunnyad.
* 5 Mz. 32, 35.

4. Mert ha az Isten nem kedvezett az

Angyaloknak, kik * vétkeztek vala, ha-

nem a mélységbe taszitván, a setét-

ségnek vas lánczainak adta megtartani

azokta a kárhozatra ; * Júd. v. e.

5. És ha a régi világnak is nem kedve-

zett, hanem a nyolczadik embert Noét,

az*igazságnak prédikátorát megtartotta,

az istenteleneknek Világokra özönvizet

hozván ; * 1 móz. 7, 17-23.

6. És ha a Sodomabelieknek * és a

Gomorabelieknek városaikat hamuvá té-

vén, mindenestl elfordította, és azt mi-

velte, hogy a gonosz életeknek példák

lennének : * 1 móz. 19, 24. 25.

7. És a gonosz és bujálkodó élet em-
berekkel való nyáj askodás miatt elfára-

dott Lótot^ * ha megszabadította.
* 1 Móz, 19, 12. 16-22.

8. (Mert az igazLoí, mikor azok között

laknék, minden napon az igaz lelkét
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azoknak gonosz cselekedeteket látván

és hallván, g^ötri vala.)

9. Tudja az Úr most is a híveket a kí-

sértetbl* megszabadítani, a hamisakat
pedig az Ítélet napjára a büntetésre

megtartani ; * 1 Kor. 10, 13.

10. Mindeneknek felette pedig azokat,

a kik a testet követvén * a tisztátalan

kivánságban járnak, és a Fejedelemséget

megutálják, kik mivelhogy vakmerk,
magoknak kedveskedk, nem t rettegik

a Méltóságokat szidalommal illetni.

* Júd. V. 4. 7. 8. 10. 16. 18. fRóm. 13, 1. 2.

11. Holott az * Angyalok is, kik er-
vel és hatalommal nagyobbak, nem
szólnak azok ellen az r eltt káromló
Ítéletet. * Júd. •. 9.

12. De ezek mint az oktalan állatok,

mellyek a természetnek indulatjától vi-

seltetnek, és a végre teremtettek, hogy
megfogattatván meghaljanak, azokat

szidalmazván a mellyeket nem*tudnak,
a magoktól talált romlásban elvesznek.

* Jud. V. 10.

13. Hogy elvegyék a hamisságnak ju-

talmát, úgjmmt kik vagy bolondságnak
állítsák a mindennapi gyönyörségeket

:

undokságok és * szeplk, kik mikor ve-

letek együtt nyájaskodnak is, az álnok-

ságokban gyönyörködtetik magokat.
* .Júd. ,

V. 12.

14. Kiknek szemeik is rakvák * paráz-

nasággal, és kik a bnbl nem tudnak
megtérni, az állhatatlan lelkeket elhitet-

vén, kiknek szivek a telhetetlenségben

gyakoroltatott, átkozott fiak !
* Máté 5, 28.

15. Kik az igaz útat elhagyván elté-

velyedtek, követvén Bálámnak * Bósor
fijának útát, ki a bnbl való nyeresé-

get kedvellé. *4móz. 22,7-21. 32.

16. De az bnének büntetését szen-

vedé : mert a terhe alá szoktatott néma
szamár emberi szóval * szólván, a Pró-

fétának bolondságát ellenzé. *4Móz. 22,28.

17. Ezek viz nélkül való * kútfk, fel-

legek, mellyek a széltl hányattatnak,

kiknek a setétség homályossága örökké

tartatik. * Jüd. v. 12.

18. Mertfelfuvalkodott hijábavalóságot

szólván a testnek * buja kívánságai ál-

tal, azokat elhitetik, a kik valóba el-

szakadtak vala a bnben élktl.
* Júd. V. 16.

19. Szabadságot Ígérvén azoknak, ho-

lott k a bnnek * szolgái ; mert a ki
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kitl meggyzetett, annak szolgálat-

jába adta magát. * vers lo—15. Ján. 8 , 34.

20. Annakokáért, ha minekutánna e

világnak fertelmességit, a mi Urunknak
és megtartó Jézus Krisztusunknak es-

mérete által * eltávoztatták, és viszontag

azokba elegyittetvén meggyzettetnek
azoktól, az ollyanoknak utolsó álla-

potjok gonoszbá f lett az elsnél.
* Filip. 3, 7, 8. t Zsid. 10, 26. 27.

21. Mert jobb volt volna azoknak, hogy
meg ne * esmérték volna az igazságnak

útát, hogynem mint annak esmérete

után a nékik adatott szent tudománytól

hátraállani. • * Luk. 12, 47. 48.

22. De az ollyanokon az esik a mit

szoktak mondani igaz példabeszédben:

Az * eb reá tért a maga okádására, és

a megmosódott disznó a sárnak fert-

jébe. *péid. 28, 11,

3. RÉSZ.

Leírja a Krisztus eljövetelét, annak tagodóival és mód-
jával egybe: intés arra való magunk készítésére.

Ez immár második levélírásom néktek

Szerelmesim, mellyel a ti tiszta elmé-

teket az intés által * felindítom.
* rész 1, 13. 15.

2. Hogy megemlékezzetek a szent Pró-

fétáktól megmondatott * beszédekrl és

a mi tudományunkról kik az Úrnak és

Megtartónak f Apostolai vagyunk.
* rész 1, 19. f rész 1, 1.

3. Ezt mindenek eltte tudván, bogy

az utolsó idben támadnak * csúfolók,

úgymint kik az tulajdon kívánságok

szerint járnak. * i Tim. 4,1.

4. Kik ezt fogják mondani: Hol vagyon

az Úr eljövetelének * Ígérete? Mert

miolta az Atyák elaludtak, mindenek a

teremtésnek kezdetétl fogva ugyanazon

módon állanak. * Ján, u, 3. Ezek. 12, 22.

5. Mert ezt akaratjok szerint nem tud-

ják, hogy az egek régtl fogva az Isten

beszéde * által vágynak, azonképen a

föld is, melly a vizbl, és a vizben áll.

* 1 Móz. 1, 6. 8. t Zsolt. 24, 2.

6. Minekokáért a Világ is, melly ak-

kor vala, vizzel elborittatván,*elvesze.
* 1 Móz. 7, 11. 12. 23.

7. A melly föld pedig és a melly egek

most vágynak^ ugyanazon Isten beszé-

de által eltétetvén tartatnak " tzre, a

kárhozatnak és a hitetlen emberek ve-

szedelmeknek t napjára.
* vers 10. f 2 Thess. 1, 6—8.

8. Ez egy dolognak pedig ne legyetek

tudatlani, Szerelmesim, hogy * egy nap
az Úrnál ollyan mint ezer esztend, és

ezer esztend ollyan mint egy nap.
* Zsolt. 90, 4.

9. Nem késik az Úr, a ki az Ígéretet

tette * (miképen némellyek késedelem-
nek állítják ezt) hanem békességesen

vár minket nem akarván hogy valakik

elvesszenek, hanem hogy mindnyájan
megtérésre f igyekezzenek.

* Ján. 14, 3. Jel. 22, 12—20. f 1 Tim. 2, 4.

10. Elj pedig,*mint a lopó éjszakán,

az Úrnak ama napja, mellyen az egek

nagy csikorgással elmúlnak, az éltet

állatok pedig hévség miatt f megolvad-
nak, e föld is és a rajta való alkotványok

megégnek. * Máté 24, 37. 42.44. t vers 7. 12.

11. Mivelhogy azért mind ezek meg-
olvadnak, minémeknek kell lennetek

néktek a ti szent életetekben, és * az

isteni tiszteletnek f dolgaiban.
* vers 14. f Jak. 1, 27.

12. Kik várjátok* és siettek az Isten

napjának eljövetelére mellyben az egek
megégvén megolvadnak, és az éltet ál-

latok is hévség miatt megolvadnak.
* I Thess. 1, 10. 4, 14-17.

13. Új eget pedig* és új földet várunk
az Ígérete szerint, mellyekben lakozik

az igazság. * Ésa. es, n. 66, 22. jei. 21, i.

14. Annakokáért^ Szerelmesim, mi-
velhogy ezeket * várjátok, igyekezzetek

azon, hogy makula nélkül f és szepl
nélkül valóknak találtassatok tle,

békességben.
* vers 10. 13. Kol. 1, 22. f 1 Thess. 3, 13.

15. Es a mi Urunknak * békességes

várásátidvességesnek állítsátok, miké-
pen a mi szerelmes atyánkfia is Pál, a

néki adatott bölcseség szerint néktek

megírta. * vers 9. Edm.2, 4.

16. Úgymint ki inkább minden * Leve-
leiben szól ezekrl, mellyek között né-

meliyeket nehéz megérteni, mellyeket

a tudatlanok és az ertelenek el tekernek

mint egyéb írásokat is, magok vesze-

delmével.* vers 10. 15. 2 Thess. 1, 6-10. Róra. 2,4.

17. Ti azért Szerelmesim, kik ezeket

elein értitek, megoltalmazzátok magato-
kat, hogy azoknak a gonoszoknak * té-

velygésektl elvonattatván, a ti saját

ersségtek f melll el ne távozzatok.

*vers 3.4. f vers 8,9. IPét. 1, 19.

18. Hanem nevekedjetek a kegyelem-
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beü, és a mi Urunlínak és megtartó Jé- legyen dicsség mint mostan, s mind
zus Krisztusunkuak*esméretiben, kinek örökkévaló idben, Ámen ! * Ján. i?, s.

JÁNOS APOSTOLNAK
KÖZÖNSÉGES

1. RÉSZ.
Az életnek igéjérl és azzal val közösülésrl : Világos-
ságban járóknak vagyon közök Istennel : megvallása és

bocsánatja a bnnek,

A ki vala a * kezdetben, kinek heszédét

mi f hallgattuk, kit a mi szemeinkkel

láttunk, kire néztünk, és kit a mi keze-

ink ff tapasztaltak, az életnek beszé-

dérl. * Ján. 1, 1. 3. 14. t Máté 10, 2-4.

ff Luk. 24, 39. Ján. 20, 20. 27. 28.

2. Mert az élet megjelent és * láttuk,

és bizonyságot teszünk róla, és hri-det-

jük néktek amaz örök f életet, melly az

Atyánál vala, és megjelent nékünk.
* Ján. 1, 1. 4. f Ján. 17, 3.

3. A kit, mondom^ láttunk, hallgat-

tunk, azt hirdetjük néktek, hogy néktek

is társaságotok legyen mi velünk ; és a

mi társalkodásunk legyen az Atyával, és

az Fijával a Jézus Krisztussal.

4. És ezeket irjuk néktek, hogy a ti

örömetek * teljes legyen. * Ján. 15, 11. le, 24.

5. Ez azért az izenet, mellyet hallot-

tunk tle és néktek hirdetünk : Hogy
az Isten*világosság, és benne nincsen

semmi sötétség. * uán. 1, 9. 8,12.

6. Ha azt mondjuk, hogy nékünk tár-

saságunk vagyon vele, és a sötétség-

ben * járunk
;
hazudunk, és igazságot

nem cselekeszünk. * vers 10.

7. Hogha a világosságban * járunk,

miképen hogy is a világosságban va-

gyon, viszontagsággal való társaságunk

vagyon vele és a Jézus Krisztusnak az

Fijának f vére tisztit meg minket
minden bneinkbl. * vers 10. f zsid. 9, i4.

8. Haazt mondjuk, hogy nincsen*bn
mi bennünk ;

magunkat megcsaljuk^ és

igazság mi bennünk nincsen.
* Péld. 20, 9. Préd. 7, 20.

9. Ha megvalljuk * a mi bneinket,

hiv és igaz az Isten, liogy megbocsássa
nékünk ami bneinket, és megtisztítson

minket minden hamisságtól. * Péid. 28,13.

10. Ha azt mondándjuk, hogy nem

ELS LEVELE.

vétkeztünk, hazuggá tesszük * tet;és
az beszédének semmi helye nincsen

bennünk. *Préd. 7,20.

2. RÉSZ.

A Krisztus mi szszólnnk ; keresztyéni élet ; Az Anti-
krisztus tudománya ; örök élet ; a Szent Lélek kenete.

Én íiaicskáim, ezeket irom néktek, hogy
ne vétkezzetek. Hogyha valaki vétke-

zéndik : vagyon * Szószólónk az Atyá-
nál, az igaz Jézus Krisztus.

*rész 5, 16. Róm. 8, 34. Zsid. 7, 25.

2. És a mi bneinkért * engesztel
áldozat; nem csak a mi bneinkért pe-

dig, hanem az egész t világnak bnei-
ért is. * rész 4, 10. f Kol. 1, 20.

3. És ez által tudjuk meg, hogy tet
esmérjük, ha az * parancsolatit meg-
tartjuk. * Ján. 13, 34. 35.

4. Aki ezt mondja: Esmérem tet,
és az parancsolatit meg nem tartja,

hazug az, és abban nincsen igazság.

5. A ki pedig megtartja az beszédét,

abban valósággal megteljesedett az Is-

teni * szeretet, ez által tudjuk meg hogy
benne vagyunk. *ján. 14, 21.

6. A ki azt mondja, hogy benne la-

kozik, annak úgy kell járni, a miképen
* járt. * rész 3, 16. Ján. 13, 34.

7. Atyámfiai, új tudományt nem irok

néktek, hanem régi tudományt, mely-
lyet eleitl fogva tudtatok : E régi tu-

domány az a beszéd, mellyet hallotta-

tok eleitl fogva. * s móz. 19, is.

8. Viszontag új * tudományt irok nék-

tek, melly igaz mind reá a Krisztus-

ra nézve, mind ti reátok nézve; mert a

sötétség t elmúlt, és amaz igaz ff vi-

lágosság immár fénylik.

* Ján. 13, 34. f Eféz. 5, 8. ff Ján. 1, 4. 9.

9. A ki azt mondja, hogy a világos-

ságban vagyon, és az attyafiát gylöli,

mind ez ideig * sötétségben vagyon.
* rész 3, 14. 15. 4, 20.

10. A ki szereti az attyafiát, a vilá-
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gosságban* marad, és' abban nincsen

semmi f botránkozás.
* rész 3, 14. t Róm. 13, 8. 10.

11. A ki pedig gylöli az attyaíiát,

a setétségben * vagyon és a setétség-

benjár; és nem tudja hová megyén;
mert a setétség megvakította az sze-

meit. * rész 3, 14.

12. Ezt irom néktek fiacskáim: mert
megbocsáttatnak néktek a ti bneitek
az ö * nevéért. * Luk. 24, 47.

13. Ezt irom néktek atyák; mert es-

méritek azt, a ki eleitol f(5gva vagyon.

Irom néktek ifjak : mert ama Gonoszt
meggyztétek. írom néktek gyermekek:
mert esméritek az Atyát,

14. írtam néktek atyák, mivelhogy
esméritek azt, ki vagyon eleitl * fogva,

írtam néktek ifjak, mivelhogy ersek
vagytok, és az Istennek beszéde lakozik

ti bennetek, és ama Gonoszt meggyz-
tétek. * Ján. 1, 1.

15. Ne szeressétek e világot, * se azo-

kat, mellyek e világban vágynak. Ha
valaki szereti e világot, nincsen abban
az Atyának szerelme. Jat. 4, 4.

16. Mert minden valami e világban

vagyon, a testnek kívánsága, szemek-

nek bujálkodások, és életnek kevély-

sége, nem az Atyától vagyon, hanem
e * világtól. * rész 5, 19.

17. És e világ * elmúlik, és az kí-

vánsága is ; a ki pedig az Istennek aka-

ratját cselekeszi, örökké megmarad.
* 2 Pét. 3, 10.

18. Gyermekecskék, az utolsó id el-

jött; és miképen hallottátok, hogy az

Antikrisztus * elj, most is sok Anti-

krisztus ok t kezdettek lenni, a honnét

tudjuk hogy az utolsó id jelen vagyon.
* 2 Thess. 2, 3. 4. f vers 22.

19. Mi*közzulünk mentek ki, de nem
közzíílünk valók valának : mert ha mi
közzlünk valók voltak volna, megma-
radtak volna velünk ; de ez azért lett^

hogy megjelentetnék, hogy nem minde-

nek mi közzlünk valók. * csei.20, 30.

20. De ti megkenettettetek * ama
Szenttl, és mindeneket f tudtok.

* 2 Kor. 1, 21. fJán. 14, 26.

21. Nem azért írtam néktek, hogy az

igazságot nem tudnátok, hanem inkább

hogy azt tudjátok és hogy egy hazugság

is * nincsen az igazságtól. * Ján. s, 44.

22. Kicsoda a hazug, hanem csak az

a ki tagadja a Jézust * ama Krisz-

tusnak lenni? És az Antikrisztus, a ki

tagadja az Atyát ésa Fiút.

* rész 4, 3. 2 Ján, vers 7.

23. A ki tagadja a Fiút, az Atya * is

nincsen annál : valaki vallást tészen a

Fiúról, az Atya is vagyon annál.

* rész 4, 15. Ján. 5,23.

24. Amit azért hallottatok eleitl fog-

va, ti bennetek megmaradjon. Ha meg-
marad bennetek a mit eleitl fogva

hallottatok, ti is a Fiúban és az Atyában
maradtok.

25. E pedig amaz ígéret, a mellyet

ígért nékünk, *íwc2n^^í^^7c az örökélet.
* Ján. 3, 15. 16.

26. Ezeket irtam néktek azok fell, a

kik titeket * elcsalnak. *vers is.

27. De a kenet, * mellyet ti elvette-

tek tle, megmarad ti bennetek, és

nem szükség, hogy valaki titeket tanít-

son ;• hanem miképen azon kenet, melly

igaz és nem hazug, tanít titeket minde-

nekrl ; és a miképen tanított titeket,

abban megmaradtok. * vers 20. ján. le, 7-13.

28. Annakokáért, íiacskiáim, maradja-

tok meg * benne, hogy mikor megje-

jelenéndík, bizodalmunk legyen, és meg
ne szégyenüljünk eltte az f eljö-

vetelekor. * Ján. 8, 31. 32. 2 Thess. 1, 10.

29. Ha tudjátok, hogy igaz, tudjátok,

hogy valaki igazságot cselekeszik, *

tle születtetett az. * verse. 9.

3. RÉSZ.
Az Isten fijai bnt nem tésznek : a bn és a bnösök
az ördögtl vágynak: Atyafiúi szeretet. Summája a

keresztyéni tudománynak.

Lássátok, minem szeretétet adott né-

künk az Atya, tudniillik, hogy Isten

íijainak* hivattassunk. Azért nem esmér

titeket e világ; mert nem esméri f tet.
* Ján. 1, 12. t Gal. 4, 5. Ján. 3,16.

2. Szerelmesím, mostan Isten * fijai va-

gyunk, de még nem jelentetett meg, mi-
csodák lészünk; tudjuk pedig hogy mikor
megjelenéndik^ hasonlatosok lészünk

t hozzá ; mert meglátjuk tet a mint
vagyon. * KoI. 3, 4. t l Kor. 15,51-53.

3. Valakinek illyen bizodalma vagyon
benne, megtisztítja* az magát, mi-

képen az is tiszta. *2Kor. 7,1.

4. Valaki bíínt cselekeszik, a törvényt

is megrontja; mert a bn a törvénynek

megrontatása.

5. És tudjátok, hogy megjelent e
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végre, hogy a mi bneinket * elvenné,

és hogy benne nincsen bn.
* 1 Pét. 2, 22-24.

6. Valaki benne marad, * nem vét-

kezik; valaki vétkezik, nem látta tet,

és nem esmérte ötet. * resz s, is.

7. Fiacskáim, senki titeket el ne csaljon.

Á ki igazságot cselekeszik, * igaz az,

miképen Az is igaz. * rész 2, 29.

8. A ki bnt cselekeszik az ördögtl

vagyon ; mert az ördög * eleitl fogva

vétkezik. Azért jelent meg az Istennek

Fija, t hogy az ördögnek cselekedeteit

elrontsa. * J^q- s, 44. 1 1 Tim. 3, le. zsid. 2, 14.

9. Valaki Istentl született, bnt* nem
cselekeszik, mert annak f magva ma-

rad abban, ingyen sem vétkezhetik, mi-

velhogy Istentl született.

* rész 5, 18. fi Pét. 1,23.

10. Ezen esm értetnek meg az Istennek

fijai, és az ördögnek fijai. Valaki igaz-

ságot nem cselekeszik, nincsen Istentl,

és a ki nem * szereti az attyafiát.

* rész 4, 7. 8.

11. Mert ez az izenet, mellyet hallotta-

tok eleitl fogva, hogy * szeressük egy-

mást. * Ján. 13, 34. 35.

12. Nem úgy mint Kain, * ki f ama
Gonosztól vala,és megölé az attyafiát.

Miért ölé pedig meg azt? Mert az

cselekedetei gonoszok valának, az ö

atyafiáéi pedig ff igazak.
* 1 Móz. 4, 8. + Ján. 8, 44. ff Zsid. 11,4.

13. Ne csudáljátok Atyámfiai, ha gyfí~

löl * titeket 6 világ. * Jáu. 15, is. 19.

14. Mi tudjuk, hogy a halálból által-

vitetünk az életre.- mert szeretjük ami
atyánkfiait. A ki nem szereti az attya-

fiát, a halálban * marad. * rész 2, 11.

15. Valaki gylöli az attyafiát, gyil-

kos * az : és tudjátok hogy egy gyilkos-

nak is nincsen magában megmaradó
örök élete. *Mát 5,21.22.

16. Ezen esmérjük meg a szeretetet,

hogy * a Krisztus az életét adta mi
érettünk ; nékünk is azért adnunk f kell

a mi életünket a mi atyánkfiaiért.

* Jan. 15, 13. t rész 4, 17.

17. A kinek pedig vagyon e világ

gazdagsága, és látándja az attyafiát

valami nélkül szkölködni, ésbézáránd-

ja az * szivét az eltt, mimódon ma-
rad meg az Istennek szerelme abban ?

* rész 4,20. 21. Luk. 3, 11.

18. Fiacskáim, ne szeressük egymást
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c^aA: beszéddel és nyelvvel, * hanem cse-

lekedettel ós valósággal. * Jak. 2, 15. le.

19. És ez * által esmérjük meg, hogy
mi az igazságtól vagyunk, és eltte

bátorságosokká tésszük ami sziveinket.

* Ján. 13, 34. 35,

20. Mert ha minket kárhoztat a mi
szivünk, hatalmasb az Isten a mi szi-

vünknél, és tud mindeneket.

21. Szerelmesim, ha a mi szivünk *

minket nem vádol, bizodalmunk * va-

gyon az Istennél. * rész 2, 28. 4, 17. 5, 14.

22. És valamit kéréndünk, * elvésszük

tle : mert az parancsolatit megtart-

juk, és a mellyek néki kedvesek f azo-

kat cselekesszük. * Ján. 14, 13. 14. ján. h, 15.

23. Ez azért az * tudománya, hogy

az Fijának a Jézus Krisztusnak nevé-

ben hidjünk, és szeressük egymást, a

mint t megparancsolta nékünk.
* Ján. 6,29.17,3.+ Ján. 13, 34.

24. Mert a ki megtartja az parancso-

latit, benne lakozik, az Isten viszon-

tag * abban. Ezen esmérjük meg pedig

hogy mi bennünk lakozik, tudniillik

az Lelkén, mellyet nékünk f adott.

* Ján. 14, 23. + rész 2,27. Róm. 8, 9.

4. RÉSZ.
A lelkeket meg kell próbálnunk : az igaz és hamis tudo-

mánynak jelei : mirl esmért étnek meg a hivek és a hi-

tetlenek.

Szerelmesim, ne hidjetek minden lélek-

nek, hanem megpróbáljátok * a lelke-

ket, ha Istentl vágynak- é : mert sok

hamis próféták f jöttek e világra.

* 1 Thess. 5, 21.22. + rész 2, 18.19.

2. Errl esmérjétek meg az Isten Lel-

két: Valamelly lélek vallja, hogy a

Jézus Krisztus a testben eljött, * Isten-

tl vagyon az. * rész 5,1. 5.

3. De valamelly lélek nem vallja, hogy

a Jézus Krisztus a testben eljött. Is-

tentl nincsen: hanem ez az Antikrisz-

tusnak * ama lelke, kirl hallottátok

hogy elj, és hogy immár mostan e vi-

lágon vagyon. * rész 2, 22.

4. Ti Istentl valók * vagytok, fiacs-

káim, és meggyztétek ket: mert ha-

talmasb a ki ti t bennetek vagyon,

hogynem a ki e világban vagyon.
* rész 5, 20. f ré§z 2, 27. 3, 24.

5. Ök e világból valók, azért világia-

kat szólnak, és e világ ket hallgatja.

6. Mi Istentl valók * vagyunk: aki

esméri az Istent, f hallgat minket ; a
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Id üincseu Istentl, nem hallgat minket.

Errl esmérjük meg az igazságnak lel-

két, és a hamisságnak lelkét.

* vers 2. rész 5, 20. f Ján. 8,47.

7. Szerelmesim, szeressük * egymást:

mert a szeretet Istentl vagyon. Valaki

szereti attyafiát, Istentl született, és

esméri az Istent. * rész 3, 10.

8. A ki pedig nem szereti, * nem es-

méri az Istent : mert az Isten szeretet.

* rész 3, 14. 15.

9. Ebbl tetszett meg az Istennek hoz-

zánk való szerelme, hogy amaz egyet-

lenegyszülött Fiját * elbocsátotta Isten

e világra, hogy éljünk általa. * Ján. 3, le.

10. Ebben vagyon a szeretet, nem hogy

mi * szerettük volna az Istent, hanem
hogy szeretett minket^ és elbocsátotta

az Fiját, hogy lenne engesztelt ál-

dozat a mi bneinkért. *vers 19. t rész 2, 2.

11. Szerelmesim, ha az Isten minket

igy szeretett, nékünk is egymást * sze-

retnünk kell. * rész 3, 16. Ján. 15, 12. 13.

12. Az Istent soha * senki nem látta

:

ha egymást szeretjük, az Isten mi f ben-

nünk lakozik, és az szeretete miben-
nünk megteljesedett.* Ján. i, is. trész3,24.

13. Ezen esmérjük meg, hogy mi
benne lakozunk és mi bennünk, hogy
az Lelkébradott nékünk.* rész 2, 27. 3, 24.

14. Mi pedig láttuk, * és bizonyságot

tészünk arról, hogy az Atya elbocsátotta

az Fiját, e világnak megtartóját.
* rész 1. 1-3.

15. Valaki vallándja hogy a Jézus Is-

tennek Fija, * az Isten abban lakozik

;

és is az Istenben. * rész 2, 23.

16. És mi megesmértük és elhittük az

Istennek hozzánk való * szerelmét. Az
Isten szeretet, és a ki a szeretetben

marad, az Istenben marad, és az Isten

abban. * vers 9.

17. Ebben teljesedett meg a szeretet

mi hozzánk, hogy az Ítéletnek napján

bizodalmunk legyen : mert a minem
, * mi isoUyanok vagyunk e világon,

* rész 3, 16. Ján. 13, 34. 1 Pét. 1, 15.

18. A rettegés nincsen a szeretetben,

hanem a teljes szeretet kirekeszti a ret-

tegést : mert a rettegésnek gyötrelme

vagyon : a ki pedig retteg, nem töké-

letes a szeretetben.

19. Mi szeretjük tet: mert szere-

tett * elször minket. * Ján. 15, 16.17.

20. Ha valaki ezt mondándja : Szere-

tem az Istent ; és az attyafiát gylö-
léndi, * hazug az : mert a ki nem sze-

reti az attyafiát a kit látott, mimódon
szeretheti az Istent, a kit f nem látott ?

* rész 2, 9. 3, 14. 15. tver8l2.

21. És illyen parancsolatot vettünk

tle, hogy a ki szereti az Istent, * sze-

resse az attyafiát is. *Márki2, 30. 31.

5. RÉSZ.
üjjászületteknek jeleik. Három bizonyságok az égten, és

hármak e földön Halálra és nem halálra való hn : bál-
ványoknak távoztatások.

Valaki hiszi a Jézust lenni ama Krisz-

tusnak, Istentl * született az ; és valaki

szereti a szült, azt is szereti, a ki at-

tól született. * rész 4, 2. Ján. 1, 12. 13.

2. Errl esmérjük meg hogy mi az Is-

tennek fijait szertjük, ha mi az Istent

szeretjük, és az parancsolatit * meg-
tartjuk. *Ján. 15, 10.

3. Mert ez az isteni szeretet, hogy az

parancsolatit* megtartsuk, és az pa-

rancsolatai t nem nehezek.
* Ján. 14, 23. 24. f Máté 11, 30.

4. Mert valami Istentl született, meg-
gyzi * e világot: és az a diadalom,

melly meggyzte e világot, tudniillik 2^

mi hitünk. * rész 4, 4. Rom. 8, 37. 1 Kor. 15, 57.

5. Kicsoda a ki meggyzi e * világot,

hanem a ki hiszi, hogy a Jézus Isten,

Fija legyen? * rész 4, 3. 4.

6. Ez az, a ki eljött viznek és vérnek

általa, tudniillik a Jézus Krisztus ; nem
csak a viz által, hanem viz és vér által,

és a lélek az, a ki bizonyságot tészen

arról, hogy a Lélek igazság.

7. Mert hárman vágynak, a kik bizony-

ságot tésznek a mennyben : Az* Atya, az

Ige, és a Szent Lélek, és ez három egy.
* Máté 28, 19.

8. És hárman vágynak, a kik bizony-

ságot tésznek e földön : Lélek, viz, és

vér: és ez hármak egyenlk a bizonság-

tételben.

9. Ha az embereknek bizonyságokat

bévesszük, az Isten bizonyságtétele na-

gyobb ; mert ez az Istennek bizonyság-

tétele, mellyel bizonyságot tett az *Fija

fell. * Máté. 3, 17.

10. A ki hiszen az Isten Fijában, va-

gyon* bizonysága magában : aki nem
hiszen az Istennek, hazuggá tette tet

:

mert nem hitt a bizonyságtételnek

,

mellyet tett Isten az Fija f fell.

*Róm. 8, 16. + Máté 3, 17.
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11. Ez pedig a bizonyságtétel, tudni-

illik, hogy örök életet adott nékünk az

Isten: és ez élet az ö*rijában vagyon.
* Ján. 1, 4. 3, 16. 36. 17, 3.

12. A kinél a Fiú vagyon, annak élete

vagyon ; a kinél nincsen az Istennek

Fija, nincsen annak * élete. * Ján. 3,36.

13. Ezeket irtam néktek, kik hisztek az

Isten Fijának nevében
;
hogy * tudjátok

hogy néktek örök életetek vagyon, és

hogy hidjetek az Isten Fijának nevében.
* Ján. 20,31.

14. És ez az Istennél való bizodalmunk,

hogy ö, valamit kéréndünk az ö akaratja

szerint, minket * meghallgat.
* rész 3, 22. Jak. 1, 5. 6.

15 . Hogyha tudjuk, hogy ö meghallgat

minket, valamit kéréndünk itudjuk, hogy

a mellyeket tle kértünk, azok meg-
vagynak.

16. Ha valaki látándja, hogyazaty-
tyafia vétkezik nem halálra való * bn-
nel, könyörögjön f érette Istennek^ és

ád annak életet, azoknak mondom, a kik

halálra nem vétkeztek. Vagyon halálra

való bn, ne mondom, hogy azért kö-

nyörögjön. * Máté 12, 31. 32.

* Zsid. 6, 4--6. 10, 26. 27. f rész 2, 1. 2.

17. Minden hamisság é bíín: de vagyon

olly bn, melly nem halálra való.

* rész 3, 4.

18. Tudjuk, hogy valaki Istentl szüle-

tett, nem * vétkezik: hanem hogy a ki

Istentol született, megtartja magát, és

ama Gonosz f nem illeti azt.

* rész 3, 6. 9. t 2 Thess. 3,3.

19. Tudjuk, hogy mi Istentl * valók

vagyunk, és hogy az egész világfa go-

noszban helyheztetett.

* vers 20. rész 4, 2. f rész 2, 16.

20. De mi tudjuk, hogy az Isten Fija

eljött, és adott nékünk értelmet, hogy
megesmérjük azt a ki igaz : és vagyunk

abban az Igazban, az Fijában a Jézus

Krisztusban. Ez az igaz * Isten, és az y
örök élet.

*R(5m. 9, 5. 1 Tim. 3, 16. f Ján. 17, 3.

21. Fiacskáim, oltalmazzátok meg ma-
gatokat a * bálványoktól. Ámen !

* 1 Kor. 6, 9—11. 10, 14. 1 Pét. 4,3.

JÁNOS APOSTOLNAK
KÖZÖNSÉGES MÁSODIK LEVELE.

Dicsér e Levélben egy választott asszonyt, ki az ö fij át nevelte isteni félelemben: egyetembe inti ket állhatatos-

ságra a hitben és igaz életben: és hogy a Krisztus tudományát megvetktl rizkedjenek.

Az egyházi szolga a választatott Asz-

^ szonyna-k, és az íijainak, kiket én sze-

retek valóba, nem csak én pedig, ha-

nem mind azok is, kik az igazságot tud-

ják.

2. Az igazságért, melly megmarad mi
bennünk, és velünk lészen mind örökké.

3. Legyen ti veletek kegyelem, irgal-

masság, békesség az Atya Istentl és az

Úr Jézus Krisztustól az Atyának Fij ától,

és igazsággal és szeretettel.

4. Felette igen örvendeztem, hogy a

te fijaid közzl találtam ollyakat, kik

igazán járnak, a mint vettük parancso-

latban az Atyától.

5. És most kérlek téged. Asszonyom,

nem úgy mint új ^ parancsolatot irván

néked^ hanem a mell?/ ]parancsolat\m\i

volt eleitl fogva, hogy egymást f sze-

ressük. * 1 Ján. 2, 7. 8. t 3 Móz. 19, 18.

6. Ez pedig a szeretet, hogy járjuny

az tudománya * szerint. Ez a tudománk,

hogy a mint eleitl fogva hallottátok,

a képen járjatok abban. * i Ján. 5, 3-

7. Mert sok csalárdok jöttek e világra,

kik * nem vallják, hogy a Jézus Krisz-

tus eljött a testben. A Id illyeu, csalárd

az, és Antikrisztus. * 1 Ján. 4,3.

8. Oltalmazzátok meg magatokat, ne

veszessük el a mit munkálódtunk, ha-

nem hogy teljes jutalmat vegyünk.

9. Valald általhágja, * és meg nem
marad a Krisztus tudományában, Istene

annak nincsen, a ki megmarad Krisztus

tudományában, azé mind az Atya, mind
a Fiú. * 1 Ján. 2, 22. 23.

10. Ha valaki ti hozzátok megyén, és e

tudománytnem viszi hozzátok, ne fogad-

játok * azt házatokba, és ingyen se kö-

szönjetek nékÍ.*Kóm. 16,17. 2 Thess.3,6.Tit. 3,10

T
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11. Mert a ki köszön néki, annak go-

nosz cselekedeteiben részes lészen.

12. Jóllehet sok dolgokról kellett vol-

na Írnom néktek : de nem akartam pa-
pirosra és téntával : hanem reménylem

hogy hozzátok megy ek,és szemtolszembe
szólok, hogy a mi * örömünk teljes le-

gyen. * vers 4.

13. Köszöntenek téged a te választa-

tott húgodnak fijai, Ámen

!

JÁNOS APOSTOLNAK
KÖZÖNSÉGES HARMADIK LEVELE.

E Levélben feddi Diótréfesnek kevélységéi

Az Egyházi szolga a szerelmetes Gájus-

nak, kit én valóba szeretek.

2.Szerelmesem,legelöször azt kivánom,

hogy jól legyen dolgod és jó egésségben

légy, miképen hogy a te lelkednek jól

vagyon dolga.

3. Mert felette igen * örültem, mikor
az Atyafiak ide jöttek volna, és a te ár-

tatlan életedrl bizonyságot tettek, mi-
képen hogy te ártatlanúl élsz.

* 2 Ján. vers 4.

4. Ennél nagyobb örömem nincsen, mint

mikor hallom, hogy az én fiaim ártatla-

núl járnak.

5. Szerelmesem, hiven cselekeszel, va-

lamit cselekeszel az atyafiakkal és a jö-

vevényekkel.

6. Kik az bizonyságtételekkel dicsér-

ték a Gyülekezet eltt a te szeretetedet

:

kiket ha azon szeretettel fogadándasz,

mint illik Istenhez, jól * cselekeszed.
* 1 Ján. 3, 23.

7. Mert az nevéért mentek el, kik

semmit nem vettek a Pogányoktól.

8. Nékünk azért bé kell fogadnunk ez

illyeneket, hogy segéll társai legyünk

az igazságnak.

9. írtam a Gyülekezetnek ; deDiótré-

t, és dicséri Gájust, gazdálkodd voltáról.

fes, ki közöttök elsséget kiván, nem
vészen bé minket.

10. Annakokáért, ha oda menéndek,
megjelentem az gonosz cselekedetit, a

mellyeket cselekeszik, gonosz beszédek-
kel csacsogván mi ellenünk: ki ezekkel

is meg nem elégedvén, maga sem fo-

gadja bé az atyafiakat, * és a kik bé
akarják fogadni^ azokat is megtiltja, és

a Gyülekezetbl kiveti. . * Máté 23, 13.

11. Szerelmesem, ne kövessed azt a

mi gonosz, hanem a mi jó. A ki jól cse-

lekeszik, Istentl vagyon az : a ki pedig

gonoszt cselekeszik,* nem látta az Istent.

*1 Ján. 3, 6.9.

12. Demeterrl mindenek bizonyságot

tésznek : st az igazság is bizonyságot

tészen: de mi is bizonyságot tészünk, és

tudjátok, hogy a mi* bizonyságtételünk

igaz. *Ján. 19, 35,

13. Sok dolgokrólirhatnék,denem aka-

rok téntával és pennával irni teneked.

14. Keménylem pedig, hogy hamar
meglátlak téged, és szemtlszembe szó-

lunk.

15. Békesség néked. Köszöntenek té-

gedet a te barátid. Köszöntsed a mi
barátinkat fejenként, Ámen

!

JÚDÁS APOSTOLNAK
KÖZÖNSÉGES LEVELE.

Az Apostol iut a hitben való állhatatosságra : és a Gyülekezetekébe bécsúszott hamisTauitknak tudományokat, tár-

salkodásokat és veszedelmeket jelenti meg.

Júdás, Jézus Krisztusnak szolgája, Ja-

kabnak * pedig attyafia, a hivatalosok-

nak, kik az Atyaistentl megszenteltet-

tek, és a Jézus Krisztustól megtartattak.
* Márk 6, 3. Luk. 6, 16.

2. Az irgalmasság, a békesség és sze-.

retet bségesen adassék néktek !

3. Szerelmesim, mivelhogy szüntelen

azon igyekezem, hogy Írhassak néktek

a mi közönséges *idvességünkrl: most
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is szükségesképen kelleték irnom nék-

tek, hógy intenélek, bogy tusakodnátok

a bitért, melly egyszer adatott a szen-

teknek. * Ján. 17, 3.

4. Mert béjöttek alattomban valami

emberek, kik elször még régen beirat-

tattak e kárhozatra, kik istentelenek, kik

a mi Istenünknek kegyelmességét elfor-

dítják bujálkodásra, és amaz egyedül va-

ló Urat s Istent, és a mi Urunk Jézus

Krisztust * megtagadják. *i Ján. 2, 22. 4, 3.

5. Akarlak pedig titeket erroí megin-

teni, mivelhogy egyszer azt immár tud-

játok, hogy az r, mikor a népet Egyip-

tomból megszabadította volna, viszontag

azokat, a kik nem hittek, * elvesztette.

* 4 Móz. 14, 29. 35.

6. Az angyalokat is, a kik meg nem
tartván az eredeteket, elhagyák az 0

helyeket, * ama nagy napnak Ítéletire,

örökkévaló kötélben, setétségben tartja.

* 2 Pét. 2, 4.

7. Miképen Sodoma és * Gomora is, és

ezekkel határos városok, mikor azokkal

hasonlatosképen paráználkodtak volna,

és idegen test ellen bujálkodnának, az

örökkévaló tznek büntetését szenved-

vén, példáúl adattattak mindennek,
* 1 Móz. 19, 4. 5. 24. 25.

8. Hasonlatosképen ezek is az álomba
elmerülvén, a testet * megfertéztetik,

az uraságot pedig megvetik, és a mél-
tóságokat szidalommal illetik.

*2Pét. 2, 10. 11.

9. Mihály * Arkhangyal pedig, mikor
az ördög ellen tusakodván vetekednék
a Mózes f testéról, nem mere annak
gonoszt mondani, hanem ezt mondá í

Dorgáljon meg ff tégedet az tír

!

* Dán. 12, 1. t 5 Móz. 34, 1—6. ff Zak. 3, 2.

10. De ezek a melly eket * nem tud-
nak, azokat szidalmazzák : a mellyeket
pedig természet szerint tudnak, mint az

okosság nélkül való állatok, azokba rot-

hadnak meg. * 2 Pét. 2, 12-15.

11. Jaj azoknak ! mert a Kain * után
indultak el, és a bérnek csalárdsága mi-
att, mellyel megcsalattatott volt Bálám,
elszakadtak, f és Kórénak ff elenkezé-

séhez hasonló ellenkezés mmit vesztek el.

* 1 Mdz. 4, 8. t 4 Móz. 22, 25-32, ff 4 Móz. 16, 1—33.

1 2. Ezek ollyanok mint a szeplk a ti

keresztyéni lakodalmaitokban, mikor ti

veletek lakoznak minden becsületesség

nélkül magokat hizlalván : kik ollyanok
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mint a viz nélkül való* fellegek, mellyek

a szelektl ide s tova hányattatnak,

meghervadott, haszontalan, kétszer meg-
holt, és tbl kiszaggatott fák.

* 2 Pót. 2, 13. 17.

13. Megháborodott tengernek * habjai,

kik az magok rútságát mintegy tajté-

kot bányják ki : tévelyg csillagok, kik-

nek a sötétség homályossága mind örök-

ké tartátik. *Ésa.57, 20.

14. Prófétált pedig ezekrl is*Énokh,

ki Ádámtól fog va hetedik volt, ezt mond-
ván: Imé elj az Úr az sok ezer szen-

téivel. * 1 Móz. 5, 18.

15. Hogy * Ítéletet tégyen mindenek
ellen, és meggyzze azokat, a kik azok

közzl istentelenek, minden cselekede-

tekrl, mellyeket gonoszúl cselekedtek

és minden kemény beszédekrl, mellye-

ket szóltak ellene az istentelen bnö-
sök. * Máté 25, 31-46. Dán 7, 9-11.

16. Ezek zúgolódók, panaszolkodók,

az kívánságaikban járók, kiknek szá-

jok felfuvalkodott kevély * szókat szól,

kik az embereket becsülik haszonra néz-

ve. * Zaolt. 17, 10. 2 Pét. 2, 18.

17. Ti pedig, Szerelmesim, megemlé-
kezzetek a beszédekrl, mellyek elein

megmondattak a mi Urunk Jézus Krisz-

tusnak Apostolai által.

18. Hogy azt mondották néktek, hogy
az utolsó idben lésznek csúfolók, * kik

az istentelen gonosz kívánságokban jár-

nak. * 1 Tim. 4, 1—3.

19. Ezek azok, a kik magokat elsza-

kasztják a keresztyéni Gyülekezettl^

testi okossággal élk, kikben nincsen

Szent Lélek.

20. Ti pedig, szerelmesim, a ti szent-

séges hitetekben felépítvén magatokat,

a Szent Lélek által könyörögvén
;

21. Egymást az Istennek szeretetiben

megtartsátok, várván a mi Urunk Jé-

zus Krisztusnak irgalmasságát az örök

életre.
^

22. És némellyeken könyörüljetek,

megválasztván azokat egyebektl.

23. Némellyeket pedig rettentéssel

tartsátok meg, mintegy tmnek lángjából

kapván ki azokat^ utálván még az oly-

lyan ruhát is, melly azoknak testektl

illettetett.

24. Annak pedig, a ki titeket megtart-

hat a bntl ártatlanúl, és állathat az
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dicsségének eleibé feddbetetlenségben 1 Megtartónknak, dicsség, nagyság, er
nagy örömmel ; és hatalom, most és mind örökké,

25. Az egyedfíl bölcs Istennek, a ^ mi
|

Ámen ! * i Tim. i, 17.

SZENT JÁNOSNAK
MENNYEI JELENÉSEKRL VALÓ KÖNYVE.

1. RESZ.

E Könyvre elljáró teszed után, az Írásra parancsolatot
vészen, és az els látást látja.

A Jézus Krisztusnak jelentése, mellyet

adott néki az Isten hogy megjelentené

az szolgáinak, a mellyéknek meg kel-

lene hamar * lenniek; pedig elküld-

vén azt az Angyala által, az szolgá-

jának Jánosnak megjelenté.
* vers 19. rész 22, 6. 7.

2. Ki bizonyságot tett az Istennek be-

szédérl, és a Jézus Krisztusnak bizony-

ságtételérl és valamellyeket * látott.

* rész 6, 9.

3. Boldog a ki olvassa, és boldogok a

kik hallgatják e jövendmondásnak be-

szédit, és megtartják azokat, a mellyek

megirattattak abban : mert az id * kö-

zel vagyon. * rész 22. 7.

4. János a hét Gyülekezeteknek^ mely-

lyek vágynak Ázsiában : Kegyelem nék-

tek és békesség attól, a ki * vagyon, a

ki vala, és a ki eljövend, és a hét lel-

kektl, mellyek az széke eltt vágy-

nak. * rész 4' 8. 2 Móz. 3, 14.

5. És a Jézus Krisztustól, A:iamazhiv

tanúbizonyság,* a halottak közzul amaz
elsszülött és a föld f Királyinak

Fejedelmek, ki szeretett minket és meg-
mosott minket a mi bneinkbl tt az
vére által. * rész 3, 14.

** 1 Kor. 15, 20. t Fii 2, 9. 11. ff Zid. 9, 14.

6. És tett minket Királyokká * és Pa-

pokká az Istennek és az Attyának.

néki legyen dicsség és hatalom mind
örökkön örökké, Ámen ! * i Pét. 2,

9

7. Imé elj * felhkkel, és minden
szem meglátja tet, még a kik tet ál

talfszegeszték is ; és jajgatással sirnak

eltte e földnek minden nemzetségei. Úgy
lészen. Ámen ! * Máté 24, 30. t ján. 19, 37.

8. Én vagyok az Alfa és az Omega
azaz, kezdet * és végezet, ezt mondja az

Úr, a ki t vagyon, aki vala, és a ki eljö-

vend, a Mindenható. * rész 21, 6. t vers 4.

9. Én János, ki néktek atyátokfia is

vagyok, és társ a szenvedésben, * az

uralkodásban, és a KrisztusJézusnakt-
résében, valék a szigetben, melly Páth-

mósnak neveztetik, az Isten beszédéért

és a Jézus Krisztus fell való bizony-

ságtételért. * rész 2, 26. 27.

10. Lélekben * elragadtattam vala az

Úrnak napján, és hallék hátam megett

nagy szót, mintegy trombitának szavát.

rész 4, 2.

1 1 . Melly ezt mondja vala ; Én vagyok

az Alfa és az Omega, amaz Els és

Utolsó, és a mit látsz ird meg könyvben

:

és küld el a hét Gyülekezeteknek, mely-

lyek vagynakÁzsiában, Efézusban,Smir-

nában, Pergámumban,Thiatirában, Sár-

disban, Filadelfiában és Laodiczeában.

12. Hátra fordulók azért, hogy látnám

a szót, a mely nékem szól vala ;
meg-

fordulván pedig láték hét * aranygyer-

tyatartókat. * rész 2, 1. 2 móz. 25, 37.

13. És a hét gyertyatartók között

hasonlatost az emlaernek * Fijához, ki

öltözött vala bokáig való ruhába, és

béövedezettvala az csecseinél aranyöv-

vel. * Ezék. 1, 26. Luk. 19, 10.

14. Az feje pedig és haja fejérek va-

lának mint a fejér gyapjú, vagy mint a

hó : és az szemei mint a * tznek
lángja. * pán, 10, 5. 6.

15. Az lábai pedig hasonlatosok va-

lának a fényl aranyszín rézhez, mint-

ha kemenczében égnének; és annak

szava ollyan vala, mint a sok vizeknek

zúgások.

16. Valáuak pedig az jobbkezében

hét * csillagok; és az szájából f két-

él hegyes tr származik vala ki; és az

orczája vala mint a nap^ mikor fénylik

az erejében. * vers 20. t Ésa. 49, 2. zsid. 4, 12.

17. Mikor pedig láttam volna tet, le-
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eséra az o lábai eltt mint egy* holt, és

akkor veté reám az ö jobbkezét mond-
ván nékem : Ne félj ; én vagyok f amaz
Els és az ütolsÓ.*Dán. 8,18. 10, 9. lO.f rész 2, 8.

18. És ki élek, de megholtam * vala,

és imó élek örökkön örökké, Ámen ! és

birok a pokolnak és a halálnak f kul-

csaival. * Zsolt. 68,21. f Rdm. 6,9.

19. írd meg a mellyeket láttál, a mely-

lyek most vágynak, és a melyek ezek

után következnek.

20. A hét csillagok titkát, a mellyeket

láttál, * az én jobbkezemben, és a hét

aranygyertyatartókat. A hét csillagok a

hét Gyülekezetnek f Angyalai; és a

melly hét gyertyatartókat láttál, a hét

Gyülekezetek. * vers le. t Maiak. 2, 7.

2. RÉSZ.
A Krisztus négy Leveleket irata Gyülekezetek Angya-

linak.

Az Eíézusbeli Gyülekezet Angyalának
ird meg : Ezt mondja az, aki az ö jobb-

kezében tartja a hét csillagokat, a * ki

jár a hét aranygyertyatartók között.
* rész 1, 13.

2. Tudom a te cselekedetidet : és a te

fáradságodat és trésedet, és hogy a

gonoszokat el nem szenvedheted, és meg-
kísértetted azokat, a kik ^Apostoloknak
mondják magokat, holott nem azok, és

hazugoknak találtad ket lenni.

* 2 Kor. 10, 1.3.

3. És terhével megterheltettél volt, és

elszenvedted ; és az én nevemért mun-
kálódtál, és nem fáradtál el.

4. De vagyon valami ellened való

mondásom : mert a te elsö szeretetedet

elhagytad.

5. Emlékezzél meg azért honnét estél

ki, és térj meg, és az elbbi cselekedete-

ket cselekedjed; ha pedig nem miveled,

hamar eljövök ellened, és a te gyertya-

tartódat * helyébl kivetem, ha meg nem
téréndesz. *rész 1,20.

6. De ez jó benned * hogy a Nikolai-

táknakfcselekedeteket gylölöd, mely-
lyeket én is gylölök.

* vers IS.f Zsolt. 139, 21. 22.

7. A kinek vagyon füle hallja, mit

mond a Lélek a Gyülekezeteknek : A
gyzedelmesnek * enni adok az f élet

fájáwa/c gyümölcsébl, melly vagyon az

Isten paradicsomának közepette.
* Máté 10, 22. f rész 22, 2. 1 Móz. 2, 9. 1 Móz, 3, 22-24.

8. A Smirnabeli Gyülekezet Angyalá-

nak pedig ird meg; Ezt mondja amaz
Elsö * és Utolsó a ki megholt vala és

él. * rész 1, 17. 18.

9. Tudom ate cselekedetidet, nyomo-
rúságodat és szegénységedet (de gazdag
vagy) és azoknak káromlásokat, a kik

mondják magokat Zsidóknak* lenni, és

nem azok, hanem a Sátánnak zsinagógája.
* résA 3, 9.

10. Semmit ne félj azokban, a melly-

lyeket szenvedend vagy. Imé követke-

zik, hogy a Sátán egynehányat ti közzíí-

letek a tömlöczbe vessen, hogy meg-
próbáltassatok, és lészen tiz napig való

nyomorúságtok : Légy hiv mind * ha-

lálig, és néked adom az életnek koro-

náját. * rósz 3, 11. 12.

11. A kinek füle vagyon hallja, mit

mond a Lélek a Gyülekezeteknek ! A
ki gyzedelmes lészen, meg nem sérte-

tik a második * haláltól.

* vers 7. rész 20, 14. 21, 8.

12. A Pergámumbeli Gyülekezet An-
gyalának ird meg : Ezt mondja az, a

kinek kezében vagyon ama * két élíí

hegyes tr. * r^sz i, le. zsid. 4, 12.

13. Tudom ate dolgaidat és hol lako-

zol, tudniillik a hol a Sátánnak széke

vagyon, és hogy 2jl én nevemet tudod, és

az én hitemet nem tagadtad meg akkor

is, mikor amaz én hiv Antipás Martiro-

mom tiköztetek megöleték, hol a Sátán

lakozik.

14. De vagyon valami Yqyq^ jpanaszom

ellened, hogy vágynak a te Gyülekeze-

tedben, kik a Bálám * tudományát tart-

ják, ki a Bálák Királyt tanitja vala, mi-

módon vetne botránkozást az Izráel fi-

jai eleikbe, hogy ennének azokban, mely-

lyek áldoztattak a bálványoknak és pa-

ráználkodnának. * 4 Mdz. 25, 1. 3. 31, 16.

15. Azonképen vágynak oUyak a te

Gyülekezetedben is, kik a Nikolaitáknak

tudományokat tartják, mellyet* gylöl-

tem. * vers 6.

16.Térj meg: ha nem, ellened megyek
hamar : és azok ellen vivk az én szám-

nak* fegyverével. * resz 19, 15. 21.

17. A kinek füle vagyon hallja, mit

mond a Lélek a Gyülekezeteknek : A
gyzedelmesnek enni adok amaz elrej-

tetett * Mannából; és adok annak fejér

kövecskét, és a kövecskén firott nevet,

mellyet senki nem tud, hanem csah az,

a ki azt elveszi. * 2 mi. le, 32-34. f rész 3, 12.
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18. A Thiatirabeli Gyülekezet Angya-
lának pedig ird meg: Ezt mondja az Is-

tennek Fija, kinek szemei * ollyak mint

a tznek lángja, és a kinek lábai ollya-

nok mint a fényl aranyszín réz.

* rész 1, 14. 16. Dán. 10, 5.

lO.Tudom a te dolgaidat és szerelme-

det, és a szenteknek való szolgálatodat,

hitedet, trésedet és cselekedetidet, az

utolsókat is, mellyek többek az elsknél.

20. De vagyon ellened panaszom^
hogy megengeded Jézabelnek, * ki ma-
gát mondja Prófétaasszonynak, hogy
tanítson és elcsalja az én szolgáimat,

hogy paráználkodjanak, és egyenek a

bálványoknak f áldoztattakban.
* I Kir. 16, 31. t Csel. 15, 20.

21. És adtam néki idt, hogy* megtér-

jen az paráználkodásából, de nem tért

meg. * Róm. 2, 4. 2 Pót. 3, 15.

22. És imé vetem tet ágyba, és azo-

kat, kik vele paráználkodnak, nagy
nyomorúságba, ha meg nem térnek az

gonosz cselekedeteikbl.

23. És az fijait halállal megölöm: és

megtudják minden Gyülekezetek, hogy
én a veséknek * és a sziveknek vizsgá-

lójok vagyok, és közzletek kinekkinek

megfizetek t az érdeme szerint.

* Zsolt. 7, 10. t rész 20, 12. 2 Thess. 1, 6-10,

24. Néktek pedig és a több Thiatira-

belieknek mondom, valakiknél nincsen

e tudomány és nem javalják a Sátánnak

mélységes álnokságit, a mint k neve-

tik ; nem vetek reátok más terhet

;

25. Hanem a mi nálatok vagyon, azt

zartsátok * meg addig, mig eljövök.

* rész 3, 11. 12.

26. Mert a ki diadalmas lejénd^ és

megrizéndi mind végig az én cseleke-

detimet, adok annak hatalmat * a Po-

gányokon. * rész 3, 21.

27. És birja azokat vas vesszvel, és

mint a fazekasnak edényei tígy megron-
tatnak; miképen én is vettem * az én

Atyámtól. * zsoit. 2, 7-9. Máté 28, 18.

28. És adom annak a* hajnalcsillagot.

* rész 22, 16.

29. A kinek vagyon füle hallja, mit

mond a Lélek a Gyülekezeteknek.

3. RÉSZ.

Ir a Sárdisbel', Filadelfiateli és Laeditzéabeli Gyüleke-
zeteknek lelki Pásztorinak.

A Sárdis vdrosheU Gyülekezet Angya-

lának pedig ird meg: Ezt mondja az, a

kinél vágynak az Isteni hét lelkek, és a

hét * csillagok : Tudom a te dolgaidat,

tudniillik hogy mondatol élni, holott

megholt légy. * rész 1, le.

2. Vigyázz és ersítsd meg azokat, a

kik megmaradtak és kik halandó * fél-

ben vágynak; mert nem találtam a te

cselekedetidet Isten eltt tökéleteseknek

lenni. * Jak. 5, 19. 20.

3 . Megemlékezzél azért azokról, a mely-
lyeket vettél és hallottál, megtartsad
azokat és megtérj. Hogyha nem vigyá-

zándasz
;
elmegyek te hozzád mint a

lopó,* és meg nem tudhatod melly órá-

ban megyek te hozzád. * 1 Thess. 5, 2.

4. Mindazáltal vágynak Sárdisban

egynéhány emberek, kik meg nem fer-

téztették az ruháikat, aunakokáért
fejér ruhákban járnak én velem : mert
méltók arra.

5. A ki gyzedelmes lészen, fejér ru-

hákba öltöztetik, és el nem törlöm an-

nak nevét az életnek * könyvébl, hanem
vallást tészek annak nevérl az én Atyám
elttfés az Angyalai eltt.

*rész 20,12. 21. 27.2 Móz.32, 32. fMáte 10,32. 25.31-40.

6. A kinek füle vagyon, hallja a mit

a Lélek mond a Gyülekezeteknek.

7. A Filadelfiabeli Gyülekezet Angya-
lának pedig ird meg : Ezt mondja ama
Szent és Igaz, kinél a Dávid * kulcsa

vagyon ; ki megnyitja és senki bé nem
zárja, és bézárja és senki meg nem nyitja.

*Ésa. 22, 22.

8. Tudom a te dolgaidat. Imé adtam
te eldbe egy megnyílt * ajtót, mellyet

senki bé nem zárhat: mert vagyon va-

lamijóság benned, és megtartottad az én

beszédemet, meg sem tagadtad az én

nevemet. * vers lo. koi. 4, 3.

9. Imé én adom azokat, a kik a Sátán

zsinagógájából valók, azokéból tudniil-

lik, kik mondják magokat Zsidóknak,

holott nem azok, hanem hazudnak: imé,

mondom, azt mivelem, hogy azok eljöj-

jenek és arczal leboruljanak ate lábaid

eltt, és megtudják, hogy én szerettelek

tégedet.

10. Mivelhogy megtartottad az én bé-

kességre int beszédemet, azért én is

megszabadítlak téged a kisértetnek ide-

jébl, melly az egész világra követke-

zend, hogy e földnek lakosai megkísér-

tessenek.
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11. Imé eljövök hamar, tartsd meg
azt a mi nálad * vagyon, hogy senki el

ne vegye a te koronádat.
* rész 2, 10. Zsid. 10, 37.

12. A ki gyzedelmes lészen, azt mi-

velem, hogy az én Istenemnek templo-

mában' oszlop legyen az, és többé onnét

ki nem j : és reá felirom az én Iste-

nemnek^'^'nevét, és az én Istenem váro-

sának nevét; aza^, az újf Jérusálemnek

nevét, melly mennyországból száll alá az

én Istenemtl, és az én új ff nevemet is.

* 1 Kir. 7,21.**rész 22,4.

t rész 21, 9. 10. ff Máté 1, 21.

13. A kinek fiile vagyon, hallja a mit

a Lélek mond a Gyülekezeteknek.

14. A Laodiczeabeliek Gyülekezete

Angyalának pedig irdmeg: Ezt mondja

az Ámen, amaz hiv és igaz bizonyság,

az Isten teremtésének* kezdete

:

* Ján, 1, 1-3. Kol. 1, 15.

15. Tudom a te dolgaidat, tudniillik

hogy te sem hideg nem vagy, sem hév:

vajha hideg volnál vagy hév :

16. Annakokáért mivelhogy lágymeleg

vagy, sem hideg, sem hév, kiokádlak té-

gedet az én számból.

17. Mert ezt mondod: Gazdag vagyok,

meggazdagodtam, és semmi nélkül nem
szkölködöm: És nem tudod hogy te

nyomorult, nyavalyás, szegény, vak és

mezítelen vagy!

18. Adom néked tanácsúi, hogy végy
én tlem tzben megpróbáltatott* ara-

nyat, hogy gazdag légy, és fejér ruhákat,

hogy t öltözeted legyen, és ne láttassék

ki a te mezítelenségednek rútsága : és

szemgyógyító irral kend meg a te sze-

meidet, hogy láss.

* IPét. 1, 7.f rész 7, 13. 14. 19, 8.

19. A kiket én szeretek * megfeddem
és megdorgálom; légy buzgóságos azért

és térj meg. *zsid. 12, 6. jak. 1, 12.

20. Imé az ajtó eltt állok és zörgetek;

valaki hallándja az én szómat és meg-
nyitándja az ajtót, bémegyek ahoz és

vele vacsorálok, és is én velem.

21. A ki gyzedelmes lészen, együtt

ültetem velem az én * királyszékembe,

'

mint én is gyzedelmet vettem, és ülök

az én Atyámmal az királyiszékiben.
* rész 2, 26. Luk. 22, 28-30.

22. A kiaek füle vagyon, hallja a mit

a Lélek mond a Gyülekezeteknek,

4. RESZ.

A székben ül, a huszonnégy Vének, liét tzlámpások és

négy lelkes állatok láttatnak.

Ezekután látám, és imé egy megnyilat-

kozott *ajtó vala mennyben; és az els
szózat, mellyet hallék, mint a trombitá-

nak t szava, melly én velem szól vala,

ezt mondja vala: Jöjj fel ide, és meg-
mutatom néked miném dolgoknak kell

lenni ezután. * rész 19, 11. t rész 1, 10.

2. Azonnal azért elragadtatám a Lé-

lektl: és imé egy királyiszék * tétetett

vala le menüjében ; és ül vala a székben

egy valaki. * Ésa. 6, 1

.

3. A ki pedig a székben ül vala, tekin-

tettel hasonlatos vala a jáspis és sárdius

khöz ; és a szék körúl vala * szivárvány,

melly reá nézve hasonló vala smaragd-

hoz. *Ezék. 1.26. 28.

4. És a szék körül huszonnégy székek

valának, és a székekben láték ülni hu-

szonnégy * Véneket, kik fejér f ruhák-

ban öltöztettek vala, és fejeken arany-

koronák valának. *rész 11, le. frész 3, 5.

5. A királyiszékbl pedig jnek vala ki

villámások, és mennydörgések és szóza-

tok, és hét tzlámpások égnek vala a

szék eltt, mellyek a hét* isteni lelkek.

* rész 1,4. 3, 1—6.

6. És vala a szék eltt * üvegtenger,

hasonlatos a kristályhoz ; és a széknek

közepette és a szék köri négy f lelkes

állatok, mellyek szemekkel teljesek valá-

nak mind elÖlhátÚl.*részl5,2.fEzék. 1,5-14.

7. Az els lelkes állat pedig hasonla-

tos vala az oroszlánhoz, és a második
lelkes állat hasonlatos vala a borjúhoz,

és a harmadik lelkes állatnak orczája

vala mintegy embernek, és a negyedik

lelkes állat hasonlatos vala a repül
sashoz.

8. És a négy lelkes állatnak különkü-

lön mindeniknek, körösköri * hathat

szárnyék vala, és bell rakva valának

szemekkel, kik éjjel és nappal, szüntelen

mondják: vala: Szent, Szent, Szent azr
a mindenható Isten, ki fvala, ki vagyon,

és ki eljövend. * Ésa. 6, 2. 3. frész 1.4.

9. És mikor a lelkes állatok dicssé-
get, tisztességet és háláadást tulajdonit-

nak vala annak, aki a székben* ül vala,

az örökkön és örökké élnek: * vers 4.

10. A huszonnégy Vének a székben

ül eltt leborúlnak vala, és imádják

vala az örökkön örökké élt és az ko-
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rónáikat * leteszik vala a szék eltt,

mondván : * vers 4.

11. Méltó vagy üram ki végy dicssé-

get, tisztességet és ert : mert te terem-

tettél mindeneket, és a te akaratodért

vágynak és teremtettek.

5. RÉSZ.

A bepecsételt könyvrl, mellyet megnyílni csak a Bá-
rány móltd, kinek niiiiden teremtett állatok tisztességet

tésznek.

Es láték annak jobbkeze fell, a ki a

székben * ül vala, egy könyvet^f raelly

mindbelÖl kivl béiratott vala, és hét

pecsétekkel pecsételtetett vala bé.

* rósz 4, 2. t Ezék. 2, 9. 10.

2. És láték egy ers Angyalt, ki nagy
szóval kiáltja vala : Kicsoda volna méltó

arra, hogy megnyitná a könyvet, és fel-

bontaná annak pecsétit?

3. És senki nem vala sem mennyen,

sem földön, sem föld alatt, ki a köny-

vet naegnyithatiiá^ és abba nézhetne.

4. Én azért igensirok vala, hogy senki

nem találtatnék, ki méltó volna a

könyvnek megnyitására és elolvasására,

sem pedig hogy abba nézne.

5. Akkor egy a Vének * közzl monda
nékem : Ne sirj ! Imé diadalmat vett a

Jiida nemzetségébl való oroszlán. Dá-
vidnak ama f gyökere, hogy megnyissa

a könyvet, és felbontsa annak hét pecsé-

tit. *rész 4, 4. t rész 22, 16. Ésa. 11, 1— 10.

6. Tekinték azért ; és imé a királyiszék

között és a nég-y* lelkes állatok között,

és a Vének között, mintegy megöletett

Bárány áll vala, kinek hét szarvai és hét

szemei f valának, mellyek az isteni hét

lelkek, ff mellyek az egész földre bo-

csáttattak. * rész 4, 6.f Zak. 3, 9. 4. lO.ff rósz 4, 5.

7. Az eljve és elvévé a könyvet a

székben * ülnek jobbjáról. * vers i. rész 4, 2.

8. És mikor a könyvet elvette volna,

ama négy lelkes állatok, és ama hu-

szonnégy Vének leesének a Bárány eltt,

kiknek mindeniknek kezekben valának

hegedk, és aranypoharak, teljesek jó-

illatokkal, mellyek a szenteknek * imád-

ságok. * rósz 8, 3. Zsolt. 141, 2.

9. És éneklének új éneket, mondván:
Méltó vagy hogy elvégyed a könyvet, és

megnyissad annak pecsétit: mert megö-
lettél, és megváltottál * minket istennek

a te véred által, minden ágazatból,! és

nyelvbl, és népbl, és nemzetségbl.
* Csel. 20^ 28, Eféz. 1, 7. t rész 7, 9.

10. És tettél minket a mi Istenüuknek

Királlyokká*é3 Papokká; és uralkodunk

a földön. * részi, 6. 2 Móz. 19, 6.

11 . És tekinték, és hallám a királyiszék-

nek, a lelkes állatoknak, és a Véneknek
körültök szám* szerint száz ezerszer való

ezer és tizszáz ezer sok Angyaloknak
szavokat. * Dán. 7, 10.

12. Kik nagy felszóval ezt mondják
vala : Méltó, hogy ama megöletet Bá-
rány*vegyen ert, gazdagságot, bölcse-

séget, hatalmasságot, tisztességet, dics-

séget és áldást. * Jan. 1, 29.

13. St minden teremtett állat, melly

mennyben,* földön, föld alatt, a tenger-

ben, és minden ezekben való állat, hallám

hogy ezt mondja vala : A királyiszékben

ülnek t és a ff Báránynak, áldás,

tisztesség, dicsség, és hatalom örökkön

örökké. * Filip. 2, 10. f rész 4, 2, 3. ff vers 6.

14. A négy lelkes * állatok pedig ezt

mondják vala. Ámen ! és a huszonnégy

Vének f arczal leborul ának, és imádák
az örökkön örökké élt. rósz 4,6-8 t4, 4.

6. RÉSZ.

A bézn'rlatott könyv hat pecsétéi renddel felszakasztat-

ván, az Isten ítéletei véghiz mennek.

íls tekintém, mikor a Bárány az els

pecsétet felszakasztotta volna, és hallám

hogy a négy lelkes állatok közzl egy

monda hasonlatos szóval a mennydör-
géshez : Jöjj ide és lássad.

2. És látám, és imé vala ott egy fejér

ló,*és annak a ki azon ül vala, kezében

vala kézive, és adaték néki korona, és

kijve mint diadalmas, és hogy azután

is diadalmat venne. * rész 19, 11. u. 21.

3. És mikor a második pecsétet fel-

szakasztotta volna, hallám, hogy a má-
sodik * lelkes állat ezt mondá : Jöjj ide

és lássad. * rósz 4, 7.

4. És eljve más veres ló, * és a ki

azon ül vala, adaték annak olly hatalom,

hogy a békességet elvenné a földrl,

hogy az emberek egymást megöljék, és

adaték annak egy, nagy fegyver. * zak. 1, s.

5. És mikor felszakasztotta volna a

harmadik pecsétet, hallám hogy a har-

madik lelkes állat mondá: Jöjj ide és

lássad. Látám azért ; és imé vala ott egy

fekete * ló, és annak a ki azon ül vala,

kezében vala egy mérték. * zak. 6, 2.

6. És hallék a négy lelkes állatok kö-

zött szózatot, melly ezt mondja vala

:
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A búzának mérczéje egy dénár pénzen,

és az árpának három mérczéje egy dé-

nár pénzen; de a bort és az olajt ne

bántsad.

7. És mikor felszakasztotta volna a

negyedik pecsétet, hallám, hogy a ne-

gyedik * lelkes állat szólván eztmondá:

Jöjj ide és lássad. * ^^^^ 4, 7.

8. Eslátám, és imé vala oft sárgaszín

ló, és a ki rajta ül vala, annak neve vala

halál, és a pokol követi vala azt; és

adaték azoknak hatalom a földnek ne-

gyedrészén, hogy fegyverrel, * éhséggel,

halállal, és a földnek fenevadai által

Ölnének. * 3 móz. 26, 22. 25. 26.

9. És mikor megnyitotta volna az ötö-

dik pecsétet, látám egy oltár alatt azok-

nak lelkeket, * kik megölettettek vala az

Istennek beszédéért, és a f bizonyság-

tételért, a mellyet oltalmaznak vala.

* rész 20, 4. f rósz 19, 10.

10. Kiáltnak vala pedig nagy szóval

mondván : Uram, ki szent és igaz vagy !

meddig nem tész Ítéletet, és nem állasz

bosszút * a mi vérünkért azokon, a kik

laknak a földön ? ^Luk. is, 7.

11. Akkor adatának azoknak egyen-

ként fejér * nihák, és mondaték nékik,

hogymég egy kévés ideig nyugodnának,

míg bételjesedik az szolgatársaikwaA;

és attyokfiaÍ7ia/c számok^ kiknek meg
kell öletniek, mint k is megölettek.

* rész 3, 5. 7, 9.

12. Azután tekintém mikor a hatodik

pecsétet felbontotta volna; és imé nagy

földindulás ln, és a nap feketévé * Ion

mint a fekete zsák, és a hold minden-
estl ln ollyan mint a vér. * Jóei 2, 31.

13. És a csillagok az * égrl hullanak

vala a földre
,
miképen a tigefának

éretlen gyümölcsei hullanak, mikor a

nagy szél rázza. * Máté 24, 29.

14. És az ég * eltakorodék, mint mikor

a papirosát egybetakarják : és minden
hegyek és szigetek helyekbl elmenének.

* Zsolt 102, 27.

15. És a földnek Királyai, a Fejedel-

mek, a gazdagok, a Hadnagyok, a Ha-
talmasok, és mindenek, mind a szolgák,

mind a szabadosok elrejték * magokat
a barlangokba, és a hegyeknek kszik-
láikba. * Ésa. 2, 19.

1 6. És mondának a hegyeknek és a k-
szikláknak : Essetek * mi reánk, rejtse-

tek el minket annak szine eltt, ki a
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székben ül, és a Báránynak haragjá-

tól ! * Lvi\c. 2.S, 30.

17. Mert eljött az haragjának ama
nagy napja ; és ki maradhat meg
eltte.

7. RÉSZ.
Az elpetsételtettekrl, ós számtalan nép egybegyüjteté-

féröl, és kik legyenek azok.

Annakutánna látéknégy Angyalt állani

a földnek négy szegeletin, kik a föld-

nek négy szeleit tartóztatják vala, hogy
a szél ne fúna a földre, se a tengerre,

se semmi élfára.

2. És láték más Angyalt feljni nap-

kelet fell, kinek kezében vala az él
Istennek pecsété ; ki nagy felszóval

kiálta a négy Angyaloknak, kiknek

adatott vala hogy ártsanak a földnek

és a tengernek.

3. Ezt mondván : Ne ártsatok se a

földnek, sea tengernek, se a fáknak ad-

dig, mig meg nem * pecsételjük a mi
Istenünknek szolgáit az homlokokon.

* rész 9, 4. Ezék. 9, 4.

4. És hallám a megpecsételtetteknek

számokat : Száz * negyvennégy ezerén

valának^ kik az Izráel fijainak minden
nemzetségekbl elpecsételtettek vala.

5. A Júda nemzetségébl tizenkét

ezer vala elpecsételve : a Rúben nem-
zetségébl tizenkét ezer elpecsételve : a

Gád némzetségébl tizenkét ezer elpe-

csételve. * rész 14, 1

.

6. Az Áser nemzetségébl tizenkét

ezer elpecsételve : aNafthali nemzetsé-
gébl tizenkét ezer elpecsételve : a Ma-
nasses nemzetségébl tizenkét ezer el-

pecsételve.

7. A Simeon nemzetségébl tizenkét

ezer elpecsételve : a Lévi nemzetségé-

bl tizenkét ezer elpecsételve : az Issak-

hár nemzetségébl tizenkét ezer elpe-

csételve.

8. A Zebulon nemzetségébl tizenkét

ezer elpecsételve : a József nemzetségé-
bl tizenkét ezer elpecsételve, a Benjá-
min nemzetségébl tizenkét ezer elpe-

csételve.

9. Azután tekinték, és imé vala nagy
sokaság, mellyet senki meg nem szám-
lálhatna, minden nemzetségbl,^ágazat-
ból

;
népek és nyelvek közzl ; és álla-

nak vala a szék eltt és a Bárány eltt,

fejér t ruhákba öltözve, és az kezeik-

ben pálmaágak. * ré.z 5, 9. t rész 3, 5. 6, n.
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10. És kiáltnak vala nagj^ szóval,

mondván : Az idvesség a mi Istenünk-

tl vagyon, a ki a székben * ül, és f a

Báránytól ! * r6sz 4, 2. rész 5, 9.

11. Az angyalok * pedig mindnyájan

a széknek, a Véneknek és a négy lel-

kes állatoknak k örültök állanak vala,

és a szék eltt arczal leborúlának, és

imádák az Istent. ^
* rész 5, 11.

12. Ezt mondván : Ámen ! áldás, di-

csség, bölcseség, háláadás, tisztesség,

hatalom, és er a mi Istenünknek mind
örökkön örökké. Ámen

!

13. Akkor megszólita engemet egy a

Vének * közzííl, és monda nékem : Ezek

akik fejér ruhába öltöztettek, kicsodák

és honnét jöttek ? * rész 4, 4.

14. És mondék néki: Uram, te tudod!

És monda nékem: Ezek azok, a kik

jöttek a nagy nyomorúságból, és meg-

mosták s megfej éritették * ruháikat a

Bárány vérében. *Ésa . 1, is. zsid. 9, 14.

15. Annakokáért vágynak az Isten szé-

ke*eltt, és szolgálnak néki éjjel és nap-

pá] az templomában, és a ki ül f a

székben, lakik vélek.

* rész 11, 19. t rész 4, 2. 3.

16. Nem éheznek * többé, és nem
szomjúhoznak többé, és a nap hévsége,

vagy f valami egyébb hévség nem árt

nékik: *Ésa. 49, lo fzsoit. 121,6.

17. Mert a Bárány, * a ki vagyon a

szék közepében, az legelteti f ket, és

a vizeknek él forrásira viszi ket, és

eltöröl Isten az ff szemeikrl minden
könyhullatást.
* rész 5, 6. t Zsolt. 21, 1. ff rész 21, ?>. 4. Ésa. 25, 8.

8. RÉSZ.

Hét Angyalok, kiknél hét trombiták: könyörgések a szen-

teknek
,
négy Angyalok trombitálnak, jaj a hárma után_

Es mikor felbontotta volna a hetedik

pecsétet, ln nagy csendessék mennj^-

ben úgy mint fél óráig.

2. És látám ama hét Angyalokat, kik

az Isten eltt állanak, és adatának azok-

nak hét * trombiták. * vers e. 7.

3. Akkor más Angyal is jöve el, és

mfigálla az oltár eltt, kinek kezében

vala aranytemjénez : és adának annak

sok jóillatokat, hogy azokkal áldoznék

minden szenteknek * könyörgésekkel

e^ybe az arany f oltáron, melly vala a

szék eltt. * rész 5, 8. t rész 6, 9. 10

4. Felraéne pedig a jóillatoknak fíisti

a szenteknek * könyörgésekkel, az An-
gyalnak kezébl az Isten eleibe.

* Zsolt. 141, 2.

5. Azután vevé az Angyal a temjéne-
zt, és megtölté aztaz oltárnak szenével,

és leveté a földre : és lnek menydör-
gések, szózatok, villámások, és földin-

dulások.

6. És a hét Angyalok, kiknél * hét

trombita vala, készülének a trombitá-

láshoz. * vers 2.

7. Az els Angyal azért trombiták,

és ln kes, és tz vérrel elegy, és

vettetének a földre és az élfáknak
harmadrészek megége, és minden zöl-

dell f megszárada.

8. És mikor a második Angyal trom-
bitált volna, mintegy tz miatt megger-
jedett nagy hegy vetteték a tengerbe,

és a tengernek harmadrésze ln vérré.

9. És a tengerben lév teremtett ál-

latoknak harmadrészek meghala, az

élállatok, tudniillik^ és a hajóknak

harmadrészek elvesze.

10. Mikor a harmadik Angyal trom-

bitált volna, leesék az égrl egy nagy
csillag, melly ég vala mintegy szövét-

nek, és esék a folyóvizeknek harmad-
részekre, és a vizeknek forrásira.

11. A csillagnak neve pedig üröm :

változók azért a folyóvizeknek harmad-
részek ürömmé ; és sok emberek meg-
halának a viztl, hogy keserkké lettek

volna.

12. És mikor a negyedik Angyal trom-

bitált volna, megvereték a napnak har-

madrésze, a holdnak harmadrésze és a

csillagoknak harmadrészek
,

annyira

hogy meghomályosodnék azoknak har-

madrészek, és a napnak harmadrésze

nem fénylenék, az éjszakának is hason-

lóképen.

13. És láték és hallék az égnek köze-

pette egy Angyalt repülni, ki ezt mondja
vala nagy szóval :

* Jaj, jaj, jaj a föld-

lakosinak ! a három Angyalok trombitá-

joknak szavok miatt, akik ezután trom-

bitálnak. *rész9, 3 - 12 19. 11, 14. 12.12.

9. RÉSZ.

Az ötödik és hatodik Angyalok trombitálásokra más nyo-

, morúságok következnek.

Eá mikor az ötödik Angyal megfuval-

lotta volna az trombitáját, látám hogy

egy csillag esett le az égrl a földre,
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mellynek adaték a mélységes kútnak

kulcsa.

2. Megnyitá azért a mélységes kútat

;

és kijve a kútnak füsti mintegy nagy

kemenczének füsti : és meghomályoso-
dék a nap és a levegég, a kútnak füsti

miatt.

3. A füstbl pedig támadának sáskák

a földre ; és adaték azoknak oUyan ha-

talom, miném hatalmok vagyon a föl-

di skorpióknak.

4. De azoknak megparancsolák hogy

a földnek füvét ne bántanák, és semmi
zöldell állatot, és semmi élfát; hanem
csak az embereket, a kiknek homloko-

kon nincsen az Istennek * pecsété.

* rész 7, 2—4. Ezék. 9, 4.

5. És adaték azoknak nem hogy meg-
ölnék az embereket, hanem hogy gyöt-

ressenek azok öt hónapig, és azoknak

gyötrelmek ollyan legyen^ mint a skor-

pió miatt való gyötrelem, mikor meg-
marja az embert.

6. Annakokáért az napokban keresik

az emberek a balált, de nem találják

meg azt ; és kívánnának meghalni, de a

halál élmegyen ellök.

7. A sáskáknak pedig hasonlatosságaik

ollyak valanak. mint a viadalhoz ké-

szíttetett lovak, és valának az fejeken

mintegy aranyhoz hasonló koronák, és

azoknak ábrázatjok mint az emberek
ábrázatjok.

8. Es ollyan hajók vala, mint az asz-

szonyoknak hajók : és a fogaik mint az

oroszlánoknak fogaik.

9. Es vala pánczéljok i§ mint a vas-

pánczélok: és azoknak szárnyaiknak zú-

gások minta szekereknek zúgások, vagy
mikor sok lovag száguldanak a viadalra.

10. Vala pedig ollyan farkok mint a

skorpióknak, és azoknak fnlánkjok vala

az ö farkokban: és azoknak batalmok
vala^ hogy ártsanak az embereknek öt

hónapig.

11. Vala pedig rajtok királyul a

mélységnek * Angyala, kinek neve zsi-

dóúl Abaddon, görögül pedig Apollion

:

azaz : Veszt. * vers 1.2.

12. Az egy Jaj * elmulék, és imé ezu-

tán még más két Jaj következikl^rész s, 13.

13. És mikor a hatodik* Angyal trom-
bitált volna, hallék néminém szózatot

az arany oltárnak négy szarvaitól, melly

az Isten eltt vagyon. * rész 8, 2.

14. Melly szózat ezt mondja vala a ha-

todik Angyalnak, kinél a trombita vala:

Old el ama négy Angyalok , kik a

nagy Eufrátes folyóvíznél megkötöztet-

tek.

15. Eloldatának azért a négy Angya-
lok, kik készek minden órára, napra,

hónapra és esztendre, hogy megöljék

az embereknek harmadrészeket.

16. És vala a lovag seregnek száma,

kétezerszer való száz ezer : mert hallám

azoknak számokat.

17. És ismét láték lovakat látásban,

és hogy azokon ülknek, tüzes
,

veres,

és kénk szin fegyver derekok volna;

és a lovaknak fejek mint az oroszlá-

noknak fejek, és azoknak szájokból tz,
füst és kénk j vala ki.

18. Ez háromtól öletteték meg az em-
bereknek harmadrészek ; tudniillik a

tztl, a füsttl, és a kénktl, mellyek

jnek vala ki azoknak szájokból

:

19. Mert azoknak hatalmok az ö szá-

jokban vagyon, és az farkokban : mert

az farkok hasonlatosok a kígyókhoz,

mellyéknek ártalomra való fejek vagyon.

20. A több emberek pedig, kik meg
nem ölettettek e csapásokkal, nem tér-

tek el az kezek csinálmányitól, hogy
ne imádnák az ördögöket, és az arany,

ezüst, érez, k, és fabálványokat,mely-

lyek nem * láthatnak, sem hallhatnak,

sem járhatnak. *zsoit. 115,5-7.

21. És meg nem tértek az gyilkossá-

gokból, sem az ördöngösségekbl, sem
paráználkodásokból, sem lopásokból.

10. RÉSZ.

Egy Ángyai hirdeti mennybl az Autikrisztus országá-

nak végét: iTiegóteti Jánossal a megnyitott könyvecs-

,
ket, hogy ismét jövendöljön.

Es láték más ers Angyalt leszállani

mennybl, ki felhvel körül vétetett va-

la ; kinek feje felett vala szivárvány az

orczája pedig mint a nap, és az lá-

bai mint a tüzes oszlopok.

2. És vala az ö kezében egy megnyit-

tatott könyvecske : és veté az jobblá-

bát a tengerre, a ballábát pedig a

földre.

3. És kiálta felszóval, mint mikor az

oroszlán ordit: és mikor kiáltott volna,

a hét mennydörgések is megszólalának.

4. Mikor pedig a bét mennydörgések
megszólaltak volna, én azt meg akarom
vala Írni, de hallék az égbl szózatot,



JÁNOS JELENÉSEKRL 10. 11.300

melly ezt mondá jQÓkem :
' Pecsételd

bé a mellyeket a hét mennydörgések
szólanak, és azokat meg ne irjad.

* Dán. 8, 26. 12, 4. 9.

5. Es az angyal, a kit láték állani a

tengeren és a földön, felemelé * kezét

az égre. * i móz. u, 22. 23. 5 móz. 32, 40. Dán. 12,7.

6. És raegeskflvék arra, a ki él mind
örökkön Örökké, és ki teremtette az

eget és a benne valókat, a földet és a

benne valókat, a tengert és a benne

valókat, hogy id többé nem lészen.

7. Hanem a hedetik Angyal szavának

idejében, mikor trombitálni kezd, vég-

hez megyén az Istennek * titka, mint

megmondotta az szolgáinak a Prófé-

táknak. * rész 11, 13.

8. És a szózat, mellyet hallottam vala

az éííbl, ismét szóla nékem és monda:
Menj el, és vedd el ama megnyittatott

könyvecskét, melly a tengeren és a

földön álló Angyalnak kezében vagyon.
* vers 1 . 2.

9. Elmenék azért az Angyalhoz és mon-
dók néki: Add nékem a könyvecskét.

És monda nékem : Vedd el és nyeld el,

és " megkeseríti a te gyomrodat, de a

te szádban édes lészen mint a méz.
* Ezék. 3, 1-3.

10. Elvevém azért a könyvecskét az

Angyal kezébl, és elnyelém azt; és az

én számban olly édes vala mint a méz:

de mikor elnyeltem volna azt, megke-
seredék az én gyomrom.
11. És monda nékem: Ismét kelletik

néked prófétálnod a népek eltt, pogá-

nyok, nyelvek, és sok Királyok eltt.

11. RÉSZ:

A templom megméretése: két bizonyságai Krisztusnak
az Antikrisztustól megöletnek, ismét feltámadnak : a he-
tedik Angyal trombitál : az Isten temploma megnyittatik.

És adának nékem kezembe egy nádszálat,

melly hasonlatos vala a vesszszálhoz,

és mellém álla egy Angyal, és monda:
Kelj fel és mérd meg az Isten templo-

mát és az oltárt, és azokat, a kik a

templomban imádkoznak.

2. De a pitvart, melly a templom ki-

vl vagyon, kihagyjad, és azt meg ne

mérjed : mert a Pogányoknak adatott,

és a szent várost tapodják * negyven-

két hónapig. * rósz 13, 5.

3. És adom azt amaz én két tanúbi-

zonyságimnak, kik prófétálnak gyászru-

hákba öltözvég, ezer kétszáz hatvan
napig.

4. Ezek ama két * olajfák, és a két

gyertyatartók, mellyek a földnek Istene

eltt helyheztetteitek. " zak.4, 2. 3. 11. u.

5. Ha valaki akar nékik ártani, tz
származik * az szájokból, melly meg-
öli az ellenségeiket : mert ha valaki

akar nékik ártani, úgy kell annak meg-
öletni. *2Kir. 1, 10. 12.

6. Ezeknek vagyon hatalmok arra, hogy
bézárják az eget, hogy az ö prófétálá-

soknak idejében es * ne legyen : és ha-

talmok vagyon a vizeken, hogy azokat

vérré f változtassák ; és megveijék a

földet akármi csapással, valamennyiszer

akarják. * 1 Kir- 17, 1. 1 2 móz. 7, 19, 20.

7. Es mikor elvégezik az bizonyság-

tételeket, a mélységbl * feljött fenevad

hadakozik ellenek, és meggyzi ket,
és megöli ket. * rész 13, 1. 7. Dán. 7,21.

8. És az holttesteik feküsznek ama
nagy városnak útczáin, melly lélek sze-

rint Sodomának * és Égyiptusnak hivat-

tatik, hol a mi Urunk is megfeszíttetett.

* rész 17, 5. 18, 2. 10.

9. És minden ágazatok, népek, nyelvek

és nemzetségek közzl való emhereJMt-
ják azoknak holttesteiket, három napon
és fél napon, és azoknak holttesteiket

nem engedik tenni koporsókba :

10. És a földnek lakosai örülnek és

örvendeznek rajtok, és ajándékokat kül-

denek egymásnak
;

mivelhogy e két

Próféták gyötrötték a földnek lakosit.

11 . De három nap és fél nap után, az

életnek lelke megadatik Istentl belé-

jek, és lábaikra felállanak, és nagy féle-

lem esik azokra, a kik ket nézték vala.

12. Éshallánaknagy szózatot'az égbl,

melly ezt mondja vala nékik : Jöjjetek

fel ide. És felmenének az égbe felhben:

és láták az ellenségeik.

13. És ln azon órában nagy földindu-

lás, és a városnak* tizedik része elesék,

és megöletének a földindulásban héte-

zer emberek, és a többi megrémülének
és a mennyei Istennek adának dicsse-

get. * vers 8.

14. A második Jaj * elmúlt, és a har-

madik Jaj imé hamar elj! * rész 8,13.9,12.

15. És e hetedik Angyal is * trombi-

tála, és nagy szózatok lnek mennyben,

mellyek ezt mondják vala : E világnak

országai lettek a mi Urunkéi, és az
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Krisztuséi, ki mind örökkön örökké

uralkodik. * rész lo, 5-7.

16. És ama huszonnégy * Vének, kik

az Isten eltt ülnek az '6 székekben,

esének az orczájokra, és imádák az

Istent. * rész 4, 4. 10.

17. Ezt mondván: Hálákat adunk né-

ked Uram, mindenható Isten ! Ki vagy,

Ki * valál, és Ki jövend vagy : mert
ate nagy birodalmadatf kezedhez vet-

ted, és a te országlásodat elkezdetted.
* rész 1, 4. 8. t vers 16. rész 12, 10. Zsolt. 2, 8.

18. És megbúsultak a Pogányok, és

eljött a * te haragod, és a halottaknak

idejek, hogy megítéltessenek, és jutalmat

adj t a te ft szolgáidnak a Próféták-

nak, és a szenteknek, és a kik a te ne-

vedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak

;

és elveszessed azokat, kik a földet

pusztítják. * rész 6, 15-17.

f Máté 25, 31-40. ff Luk. 22, 28. 30.

19. És megnyilatkozék az Isten * tem-
ploma mennyben, és megláttaték az

szövetségének! ládája az templomá-
ban; és lnek villámások és szózatok,

és mennydörgések, földindulások, és

nagy kes. * réaz 15, 5. t2 móz. 25, lo-ie.

12. RÉSZ.

Egy szülni akaró asszonynak jele, kiuok születend fija

után leselkedik egy sárkány, ki a földre vettetvén, meg
, is kergeti az asszonyt.

Es láttaték nagy jelenség az égben : Egy
asszony felöltözött vala a napba, kinek

lábai alatt vala a hold : és az fejében

tizenkét csillagoknak korouájok.

2. Ki terhes vala, és akarván szülni,

kiált vala, és kínlódik vala a szülésben.

3 . Láttaték pedig más jelenség is az

égben, és imé vala egy nagy veres sár-

kány, kinek hét fejei valának, és tiz

szarvai, és az fejeiben hét koronák va-
lának.

4. Kinek farka utánna vonsza vala az

égi csillagoknak harmadrészeket, és a

földre veté azokat ; és álla az a sárkány
a szülend* asszony eleibe, hogy mikor
szüléndene, annak íiját megenné.

* vers 1. 2.

5. És szüle Fiú magzatot, ki vas vesz-

szvel birandó vala * minden Pogányo-
kat, és ragadtaték annak fija Istenhez

és az székihez, * zsoit. 2, 8. 9.

6. Az asszony pedigelfutaa pusztába,

hol vagyon Istentl készíttetett helye,

hogy ott legeltessék tet * ezer két-

száz és hatvan napig, * rész 11,3.

7. És ln az égben nagy viaskodás;

Mihály * és az Angyalai viaskodnak

vala a sárkánnyal, és a sárkány is tu-

sakodik vala és az Angyalai.
* Dán. 10, 13. 21.

8. De nem vehetének diadalmat, és az

helyek is többé nem találtaték menny-
ben.

^

9. És vetteték a nagy * sárkány, ama
régi t kigyó, ki neveztetik Ördögnek és

Sátánnak, ki mind az egész föld kerek-

ségét elcsalja, vetteték moncíom a földre,

és az Angyalai is vele levettetének.
* vers 3. 4. rész 20, 2. 3. f 1 Móz. 3, 1. 4. 15.

. 10. És hallék vagy szózatot az égben^

melly ezt mondja vala : Most lett a

szabadítás * és az er, és a mi Istenünk-

nek országa, és az Krisztusának ha-

talma : mert a mi atyánkfiainak f vá-

dolójok levettetett, ki vádolja vala ket
éjjel és nappal a mi Istenünk eltt.

rész 11, 17. -j- Jéb 1, 9-11. Zak. 3, 1.

11. De k meggyzték* azt a Bárány-

nak t véréért, és az bizonyságtételek-

nek beszédéért ; és az életeket nem
kímélték mind halálig.

* Róm. 16, 20. f Róm. 8, 33. 34. 37.

12. Annakokáért örüljetek * egek f és

kik lakoztok azokban: Jaj a ff föld és

tenger lakosinak : mert leszállott ez ör-

dög ti hozzátok, nagy haraggal teljes,

úgymint ki tudja, hogy kevés ideje va-

gyon. * Zsolt. 96, 11—13. i 2 Pét. 3, 13. ff rész 8, 13.

13. Mikor azért látta volna a sárkány,

hogy* levettetett volna a földre, ker-

getni kezdé az asszonyét, t melly a

fiat szülte vala. * vers 9. t vers 1. 2. 5.

14. De adatának ez * asszonynak két

nagy sasszárnyak, hogy a ** kigyó

eltt elrepülne a pusztába az f he-

lyére, hogy tápláltassék ott ff ideig,

idkig, és az idnek feléig.

* versi. 2. 6.** vers 3. f vers 6. ff Dán. 12, 7.

15. És bocsátá a kigyó az szájából

az asszony után vizet, mintegy fo-

lyóvizet, hogy azt a folyóvízzel elragad-

tatná.

16. De segitségl ln a föld az asz-

szonynak, és megnyitá a föld az

száját, és eluyelé a fofyóvizet, mellyet

a sárkány az szájából bocsátott vala.

17. Megharagvék azért a sárkány az

asszonyra ; és elméne hogy hadakoznék
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egyebekkel az ö magvából valókkal,

az Isten paraucsolatinak megrizi-
vel, és akiknél vala a Jézus*Krisztusnak

tanúbizonyságtétele. *részi4, 12. iján.5,10.

18. És álla a tengernek fövenyére.

13. EÉSZ.
Megiratik eg-y sok ft jü fenevad, melJy nagy részét e vi-

lágnak bál ványozásra hajtja, mellyet eljvén más fene-
vad megersít.

Es láték egy fenevadat feljni a ten-

gerbl, mellynek valának hét * fejei és

tiz f szarvai, és az szarvain valának

tiz koronák, és az ö fejein a káromlás-
nak neve. *rész 17, 3. 9. 12. t Ján. 7, 7.

2. És e fenevad, mellyet láték, hasonló

vala a párduczhoz, és az 0 lábai mint a

medvének lábai, és az szája, mint az

oroszlán szája : és a sárkány * adá az

0 erejét annak, és az székit, és nagy
hatalmát. *rész 12, 3. 9.

3. És látám, hogy egy az fejei köz-

zül mintegy halálos sebbel megsebesít-

tetett, de az halálos sebe meggyó-
gyittaték : és csudálván az egész föld

követé a fenevadat.

4. És imádák a sárkányt, ki a hatal-

mat adta vala a fenevadnak, és imádák
a fenevadat is, ezt mondván ; Kicsoda
hasonló e * fenevadhoz? ki viaskodha-
tik vele. *rész 17,3. rész 18, 18-20.

5. Es adaték néki nagy dolgoknak és

káromlásoknak szóló szája ; és adaték
néki hatalom, hogy cselekednék * negy-
venkét hónapig. *rész 11,2. Ján. 7, 8. 11.11,36.

6. Megnyitá azért az száját Isten el-

len való káromlásra, hogy szidalmazna
az nevét, és az Ö sátorát, és azokat a

kik mennyben lakoznak.

7. Az is * adaték néki, hogy a szentek
ellen hadakoznék, és ket meggyzné : és

adaték néki hatalom minden nemzetsé-
gen, nyelven és népen. *rósz 11,7. Dán. 7,21.

8. Annakokáért imádják tet a föld-

nek minden lakosai, a kiknek nincsen
nevek béirva a Bárány életének* köny-
vében, melly megöletett f e világ fun-

damentomának felvettetésétl fogva.
* rész 5, 9. Ján. 10, 11. 27. Filip. 4, 3. f 1 Pét. 1 . 20.

9. Ha kinek vagyon füle, hallja !

10. Ha valaki fogságba viszen mást,
is fogságba megyén ; ha valaki fegyver-

rel megöl mást, fegyverrel* kell néki is

megölettetni. Itt tetszik meg a szen-

eknek hitek és békességestürések.
* Máté 26, 52. f rósz 14, 12.

11. Azután láték más fenevadat feljni

a földbl, kinek két szarvai valának,

mellyek a Báránynak szarvaihoz hason-

lók valának, de úgy szól vala mint a

sárkány.

12. És az elbbi* fenevadnak minden
hatalmasságát cselekeszi ez eltte, és

azt miveli, hogy a föld és annak lako-

sai imádják amaz els f fenevadat,

mellynek halálos sebe meggyógyult vala.
* vers 1—3. f rész 19, 20.

13. És nagy jeleket * tészen, annyira

hogy tüzet is hozzon alá az égbl, a

földre, az embereknek láttokra.

* Máté 24,24. 2 Thess. 2, 9.

14. És elhiteti a * földnek lakosit, a

jelekért, mellyekre hatalom adaték néki,

hogy cselekedje azokat a fenevad eltt,

ezt mondván a föld lakosinak, hogy a

fenevadnak képét megcsinálják, melly

fegyverrel a megsebesíttetett vala, de

megelevenedett. * vers 19, 20. t vers 3.

15. És adaték ez hatalom is néki, hogy
a fenevadnak képét meglelkesitené,

hogy a fenevadnak képe is szóljon: és

azt mivelné, hogy valakik nem imádánd-
ják a fenevadnak képét, * megölettesse-

nek. * rész 19, 20.

16. Ezt is miveli, hogy mindenek, ki-

csinyek, nagyok, gazdagok és szegények,

szabadosok és szolgák az jobbkezeken

vagy az homlokokon * megbélyegez-

tessenek. * rész 19, 20.

17. És hogy senki se vehessen, se el

ne adhasson semmit, hanem csak a kin

vagyon a fenevadnak bélyege, * vagy

neve, vagy nevének f száma.
* rész 14, 9. 11. i vers 18.

18. Ebben vagyon a bölcseség, a ki-

nek értelme vagyon, számlálja meg a

fenevadnak számát : mert emberi szám;

és annak száma hatszáz és hatvanhat.

14. RÉSZ.

A Bárány a fenevad ellen harczra j ki : új Ének halla-

tik : és öt Angyalok tisztekben eljárnak.

És tekinték, és imé egy * Bárány áll

vala a Sión hegyén, és vele száz f negy-

vennégy ezerén,kiknek homlokokon irva

vala az Attyának neve.
* rész 5, 6-9. Ján. 1, 29. f rész 7, 4. ff rész 3, 12.

2. És hallék szózatot az égbl mint sok

vizeknek*szavokat, és mint nagy menny-
áöigéshez hasonló szózatot ; és hallám
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hegedsöknek f szavokat, kik az he-

gedjökkel hegedülnek vala.

* rész 1, 13. 15. t rész 5, 8.

3. Es hallék éneket, mintegy új * éne-

ket, a királyiszék eltt, a négy lel-

kes állatok eltt, és a Vének eltt, és

senki meg nem tanulhatja vala azt az

éneket, hanem csak a száz negyvennégy
ezerek, t kik a földrl árron ff vétet-

tek meg. *rész 5, 9.**rés2 4, 2—8. f 1 Pét. 1, 18. 19.

ff rósz 7, 4.

4. Ezek azok, kik asszonyokkal nem
fertéztették meg magokat ; mert szüzek

;

ezek követik a Bárányt valahová me-
nénd, ezek árron * vétettek meg az

emberek közzííl, kik Istennek és a Bá-
ránynak zsengéi. * l Pét. l, IS. 19, 1 Kor. 6,20.

5. És kiknek szájokban * nem találta-

tott álnokság : mert az Istennek széke

eltt ártatlanok. * Eféz. 5, 26. 27. zsoit, 32,2.

6. Esláték mást Angyalt az ég közepén

repülni, kinél vala az örökkévaló Evan-
gyéliom, hogy a föld lakosinak hirdetné

az Evangyéliomot, és minden nemzet-

ségnek, ágazatnak, nyelvnek, és népnek.

7. Ki ezt mondja vala nagy szóval:

Féljétek az Istent, és néki adjatok di-

csséget: mert eljött az Ítéletinek

órája ; és imádjátok azt, a ki teremtette

a mennyet * és a földet, a tengert és a

vizek forrásit !
* csei. 14, 15.

8. És más Angyal követé azt, mond-
ván : Leomlott, leomlott * Babilon, ama
nagy f város ! mert az paráznasága

haragjának borában adott inniok min-

den pogány népeknek.
* Ésa. 21, 9. f rész 16, 19. 17, 5. 18, 2.

9. És harmadik Angyal is követé azo-

kat, mondván nagy szóval : Ha valaki

imádándja ama fenevadat * és annak
képét, és annak bélyegét felvejéndi vagy
homlokára vagy kezére.* rész 13, 1. 4. 15-17.

10. Az is iszik az Isten haragjának

borában, a borban^ melly az haragjá-

nak poharába töltetett, és * kínoztatik

tíízzel és kénkvel a Szent Angyalok
eltt, és a Bárány eltt, * rész 19, 20. 21.

11. És azoknak kínlódásoknak * füsti

felmegyen mind örökkön örökké, és

nem lészen nyngalmok éjjel és nappal,

a kik imádándják a fenevadat és annak
képét, és a ki az nevének bélyegét

felvejéndi. * rész 19, 3.

12. Itt tetszik meg a szenteknek * t-
rések : itt tetszik meg^ kik tartják meg

az Isten parancsolatit, és a f Jézusnak

hitét !
* rész. 12, 17. f Máté 10, 39.

13. És hallék az égbl szózatot, melly

ezt mondja vala nékem : írd meg : Bol-

dogok lésznek ezután a halottak, kik

az Úrban halnak meg. Úgy vagyon bi-

zonyára a Lélek mondja: Mert meg-
nyugosznak * az fáradságoktól, és az

cselekedeteiknek f jutalma követi ket.
* rész 21, 3. 4. f rész 22, 12. 2 Thess. 1, 6—10.

14. És tekinték, ésimé vala fényes fel-

h, és a felhn ül vala hasonlatos az

embernek *Fijához, kinek fejében arany-

korona vala, és az kezében élés sarló.

* Dán. 7, 13.

15. És más Angyal kijve a templom-

ból, ki nagy szóval kiált vala annak, líi

a felhn ül vala : Indítsad * sarlódat és

arass : mert eljött ate órád hogy arass

:

mert a földnek aratásra való gabonája

megszáradt. * J^ei 3, 13. Maté 13, 39.

16. Bocsátá azért, a ki a felhn ül

vala, az sarlóját a földre^ és learatta-

ték a föld.

17. És más Angyal kijve a mennyek-

ben való templomból, és annak is kezé-

ben vala éles sarló.

18. Más Angyal is jöve ki az oltártól,

kinek hatalma vala a tzön, és kiálta

nagy felszóval annak a kinél vala az éles

sarló, ezt mondván : Bocsásd a te éles

sarlódat, és szedd meg a föld szlinek
gerézdid : mert megértek annak szli.

19. Bocsátá azért az Angyal az éles

sarlóját a földre, és a földnek szlit
megszedé, és veté az Isten haragjának

ama nagy kádjába.

20. És megnyomák"^ a szlt a kádban

a városon kivl, és a vér kifoly vala ^a

kádból, a lovaknak zabolájokig, ezer és

hatszáz futamatnyira. * rész 19, 13-15.

15. RÉSZ.

Az utolsó hót csapások, a választattakiiak diadalmok, és

, énekek.

Es láték mennyben más nagy és csudá-

latos jelt : hét Angyalokat, kiknél valák

nak a hét * utolsó csapások : mert azok

által teljesedett bé az Istennek haragja

;

* rész 11, 14.

2. És láték Úgymint * Üvegtengert tz-
zel elegyítve ; és azokat a kik dia-

dalmasok a fenevadon, az képén és

bélyegén : és az nevének f számán,

látám állani az üvegtenger mellett, kik-
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iiek kezekben valának az Istennek ffhe-
gedi. * rész 4, 6. t rész 13, 18. ff rész 5,8.

3. És éneklik vala Mózesnek*az Isten

szolgájának énekét, és a Báránynak
énekét, ezt mondván: Nagyok f és csu-

dálatosok a te dolgaid, mindenható r
Isten, igazak ff és tökéletesek a te útaid,

óh szenteknek Királya. * 2móz. 15,1-19.32,1.

t Zsolt. 111, 2. tt Zsolt. 145, 17.

4. Kicsoda * nem félne tégedet. Uram !

és kiutím dicsítené a te nevedet? mert

csak egyedül vagy szent. Mert minden
Pogányok feljnek és te eltted leha-

jolnak: mert a te itéletid megnyilat-

koztak. * Jer. 10, 7.fMalak.l, ll.ft rásil4, 7.8.

5. És ezeknek utánna tekiuték ; és imé
megnyittaték mennyben a Bizonyságté-

tel *^ sátorának temploma. * rész 11,19.

6. És kijövének a templomból, a hét

Ang-yalok, kiknél a hét csapás vala, tisz-

ta és fejér gyoltsba öltözve, kik aranyö-

vekkel övedzettek valabéaz mejjeknél.

7. És egy ama négy * lelkes állatok

közzfíl ada a hét Angyaloknak arany-

poharakat, mellyek az örökkön örökké

él Istennek haragjával teljesek valának.
* rész 4, 6. 7.

8. És megtelék a templom füsttel,* az

Isten dicsségének és erejének miatta,

és senki a templomba bé nem mehet
vala, mignem a hét Angyaloknak fh ét

csapások bételjesednéuek.
* '2MÓZ. 40, 34. 35. 1 Kir.8, 10.11. f vers 6.

16. RÉSZ.
A hét Angyalok kitöltik a haragnak hét poharait, mely-

lyet nagy csapások követnek.

Es hallék nagy szózatot a templomból,

melly ezt mondja vala a hét * Angya-
loknak : Menjetek el és töltsétek ki a

földre az Isten haragjának hét poharait.

*rész 15, 1. 6. 7.

2. Elméne azért az els Angyal^ és ki-

tölté az poharát a földre, és támada
gonosz és ártalmas seb * az emberek el-

len, a kiken vala a fenevad bélyege, és

azok ellen, a kik imádják vala annak
képét. 2 Móz. 9, 10. 11.

3. A másik Angyal is kitölté az po-

harát a tengerbe : és oUyan ln az mint

a megaludt * vér, és minden él állat

megbala a tengerben. *2móz. 7, 17. 20.

4. A harmadik Angyal is kitölté az

poharát a * folyóvizekbe és a vizeknek

forrásiba ; és változának vérré.* rész 17, 15.

5. És haliám hogy a vizeknek * An-

gyala ezt mondj a vala: Igazvagyt Uram,
Ki tt vagy. Ki valál, és Szent, hogy
ezeket megbüntetted;

* vers 3. 4. f 2 Móz. 9, 27. ff rész 1 , 4. 8.

6. Mert a szenteknek és a Prófétáknak

véreket * kiontották : és vért adál nékik

inni : mert méltók arra.

* rész 17, 6. rész 22, 12.

7. És haliám, hogy más az * oltárról

ezt mondja vala; Jól vagyon Uram min-
denható Isten, tökéletesek és igazak a

te itéletid. * rósz 9, 13.

8. A negyedik Angyal is kitölté az po-

harát a napra, és adaték annak, hogy az

embereket hévséggel gyötrené tz által.

9. És felette igennagy hévséget szenve-

déuek az emberek, és az Istennek nevét

káromiák, kinek hatalma vala e csapáso-

kon, és nem térének meg, hogy Istennek

dicsséget * adnának. * vers 7.

10. Az ötödik Angyal is kiönté az

poharát ama * fenevadnak székire és

ln az országa setét, és rágják vala az

nyelveket a bánat miatt. * rész 13, 1-12

11. És káromiák a mennyei Istent az

bánatjok és sebeik miatt, és meg nem
térének az gonosz * cselekedeteikbl.

* rész 13, 4. 14.

12. A hatodik Angyal is kiönté az

poharát ama nagy Eufrátes folyóvízbe,

és megszárada annak vize, hogy a nap-
kelet fell jöv Királyoknak út készít-

tetnék.

13. És láték ama sárkány * szájából,

és ama fenevadnak t szájából, és ama
hamis tt Prófétának szájából, három
tisztátalan lelkeket, a békákhoz hason-

latosokat, kijni.
" rész 12, 3. 4. f rész 13, 1-12. ff rész 13, 11-17.

14. Mert ördögi lelkek azok, kik jele-

ket tésznek, kik elmennek a földnek és

az egész világnak Királyihoz, hogy egy-

begyüjtsék azokat a mindenható Isten

ama nagy napjának * viadaljára.

* rész 17,1 4. 19, 17—21.

15. (Imé eljövök, mint a * lopó. Bol-

dog a ki vigyáz és rzi azt ruháit, hogy
mezitelenenen tt járjon, és meg ne

láttassanak az szemérmei.) * rész 3, 3.

Luk. 12, 40. frész 3, 4. 18. 19, S.ft 2 Kor. 5, 3.

16. Bgybegyüjték azért ket a helyre,

melly zsidóúlneveztetikArmageddonnak.

17. A hetedik Angyal is kiönté az

poharát a levegégre, és nagy szózat

jöve ki a mennyei templomból * a kirá-



JÁNOS JELENÉSEKBL 16. 17.

lyiszéktol, melly ezt mondja val a: Meg-
lett !

* rész 11, 19.

18. És lnek nagy zendülések, villámlá-

sok, és mennydörgések, és lön nagy föld-

indulás, mellyhez hasonló soha nem
volt, miolta az emberek a földön vágy-

nak, tudniillik illyen nagy földindulás.

19. És ama nagy * város három részre

szakada, és a Pogányoknak városaik

elesének, és a nagy ** Babilonról meg-
emlékezék f az Isten, hogy adna annak
inni az ff haragjának poharából.

* rész 17, 6. 18. ** rész 17, 2. 5. f rész 18, 5. 6.

ff rész 14, 8—11. 18, 1—21.

20. És minden sziget elmulék, és a

hegyek * többé nem találtatának.

* rész 6, 14.

21. És nagy kes, mint egy-egy ta-

lentom, szállá az égbl az emberekre és

káromiák az Istent az emberek a k-
esnek csapásáért; mert annak csapása

felette nagy volt.

17. RÉSZ.

Megíratik a nagy parázna és annak kárhoztatása, öltö-

zete, pohaia : a' fenevadnak, a kin l, fejei, szarvai.

És jöve én hozzám egy a hét* Angya-
lok közzl, kiknél a hét pohár val a, és

szóla velem, mondván: Jövel, és meg-
mutatom néked a nagy f paráznának

kárhoztatását, ki a sok ff vizeken ül.

* rész 15, 6. 7. f vers 3-6. ff vers 15.

2. Kivel paráználkodtak a * földnek

Királyai, és kinek paráznaságának borá-

val f megrészegedtek a' földnek lakosai.
* rész 18, 3. 9, f Jer. 51, 7.

3. És mikor lélekben elvitt volna en-

gemet egy pusztába, láték egy asz-

szonyt ülni egy veres fenevadon, melly

fenevad Ndldí, teljes káromlásnak nevei-

vel, mellynek hét feje * és tiz szarva vala.

* rész 13, 1.

4. Öltözött vala pedig az asszony ve-

res bársonyba és skárlátba, és megé-
kesíttetett vala arannyal és drágakövek-
kel és gyöngyökkel, kinek kezében egy
aranypohár vala, melly tele vala az

paráznaságának* utálatosságival és tisz-

tátalanságával. * rész 18, 2. 3.

5. És az homlokán illyen név vala

megírva: Titok:* nagy Babilon, a föld

paráználkodásinak és utálatosságinak

annyok. * 2 Thess. 2, 7. rész IS, 2. 9. 16.

6. És látám, hogy az asszony részeg

vala a Szentek * vérekkel, és a Jézus

Mártirominak vérekkel ; és felette
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nagy csudálkozással csudálkozám,mikor
láttam 7olna az asszonyt. *részi8,24.

7. És monda nékem az Angyal: Miért

csudálkozol? Én megmagyarázom né-

ked ez asszonynak titkát, és a * fene-

vadnak, a melly tet hordozza, melly-

nek hét feje és tiz szarva vagyon.* vers 3.

8. A melly fenevadat láttál, volt és

nincsen; és a mélységbl * j fel, és

megyén a veszedelemre, és a földnek

lakosai csudálkoznak rajta, (a kiknek

neveik nincsenek béirva az f életnek

könyvében, e világ fundamentomának
felvettetésétl fogva) látván a fenevadat,

melly vala, és nincsen, mindazáltal va-

gyon. * rósz 13, 1. f rész 13, 8.

9. Itt tetszik meg az elme, amellyben

vagyon * bölcseség. A hét f f jegyzi

a hét hegyeket, mellyeken az asszony

ül. * rész 13, 18. f rész 13, 1.

10. És Királyok is heten vágynak, az

öte elesett, az egyik ugyan vagyon, és

a másik még el nem jött ; és mikor el-

jövend, kevés ideig kell annak uralkodni.

11. A fenevad pedig melly vala, és

nincsen, nyolczadik az, és a hét közzl
való, és a veszedelemre megyén.

12. A tíz * szarvak pedig, mellyeket

láttál, tíz Királyok kik még birodalmat

nem vettek, de vésznek hatalmat mint

Királyok egy órában a fenevaddal.
* rész 13, 1. Dán. 7, 20. 24.

13. Ezeknek egy tanácsok vagyon, és

az erejeket és hatalmokat adják * a

fenevadnak. * ^ers n.

14. Ezek a Bárány * ellen viaskodnak,

és a Bárány meggyzi ket : mert Urak-

nak Ura f és Királyoknak Királya, és

az vele valók, hivatalosok, választat-

tak és hívek. * rész 14, 1. frsz 19, 16.

15. És monda nékem: A vizek, * a

melly eket láttát, hol a parázna ül, né-

pek fázok, sokaságok, nemzetségek és

nyelvek. * vers l. f Ésa. 8, 7.

16. És a tíz * szarvak, mellyeket lát-

tál a fenevadon, ezek meggyíílölik a

paráznát, és magát hagyják, és mezítele-

nen, és eszik annak húsait, és megégetik

tetf tííZZel. * vers 3-12. f rész 16, 19. 18,8.

17. Mert az Isten adta azoknak szi-

vekbe, hogy azt cselekedjék a mi néki

kedves: és hogy egy értelemben legye-

nek, és engedjék * az birodalmokat a

fenevadnak, miglen hétéinek az Isten

beszédei. * vers 13,

ü
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18. És az asszony * a me]l3^et láttál,

ama nagy város, f mellynek birodalma

vagyon a földnek Királyin.

* vers 4. 5. f rész 16, 19.

18. RÉSZ.

Balii Ionnak leomlása, és azon minden Királyoknak és kal-

nií'iroknak jajgatások : És a Szenteknek és a Prófétáknak
nagy örömök.

És ezelmtánlátékmásAngyaltleszállani

mennybl, kinek nagy hatalma vala,

annyira hogy a föld fénylenek annak
dicssége miatt.

2. És kiálta teljes erejébl nagy szóval

mondván : Leomlott, * leomlott ama
nagy Babilon ! és lett ördögöknek f lak-

helyekké, minden tisztátalan léleknek

tömlöczévé, és minden tisztátalan és

gylölséges madárnak tömlöczévé.
* rész U, 8. f Ésa. 13, 21. 34, 11. 13.

3. Mert az o paráznasága haragjának

borában * ittak minden népek, és a föld-

nek Királyai ö vele paráználkodtak, és

a földnek kaim árai az o gyönyörséges
gazdagságival meggazdagodtak.

*rész 14, 8. 17, 2. Jer. 61, 7.

4. És hallék más szózatot mennybl,
melly ezt mondja vala : Fnssatok * ki

Bahilonhl énnéi^em, és nelegyetek ré-

szesek az t bneiben, hogy az ö bün-

tetésivel ne büntettessetek.

* Ésa. 48, 20. Jer. 51, 6. f rész 17, 6.

5. Mert az bnei meggyülvén, szinte

az égig * hatottak, és megemlékezett

az Isten az f gonoszságiról.
* Jer. 51, 9. f rósz 16, 19.

6. Fizessetek lígy neki* a mint fize-

tett néktek, és kétszerrel kettztessétek

meg néki a büntetést az cselekedetei

szerint; a melly pohárból t itatott tt-

teJíet^ iigyanazonból két annyit adjatok

néki inni. * ZsoIt. 137, 8. Jer. 65, 15, 29, f vers 24.

7. Mennél feljebb emelte volt magát
és mennék nagyobb gyönyörségben élt

:

annál nagyobb kinnal és keserséges si-

rással fizessetek néki : mert ezt mondja

az szivében : Úgy * ülök mint Király-

néasszony^, és nem vagyok özvegy, és

semmi keserséget nem látok soha.

* rész 17, 4. 18. Ésa. 47, 7. 8.

8. Ennekokáért egy nap jnekreáaz
csapásai, a halál, a siralom és az éh-

ség és tzzel * égettetik meg : mert

ers az Úr Isten, ki megbünteti tet.
* rósz 17, 16. Ésa. 47, 8-12.

9. És siratják * tet^ és jajgatnak

rajta a földnek Királyai, a kik f azzal

paráználkodtak és gyönyörségben éltek

mikor az égésének füstit látándják.

* vers 19. f rész 17, 2.

10. Nagy távol állván az kínjától való

félelem miatt, és ezt mondván : Jaj ! Jaj !

ama nagy város, * Babilon, ama hatal-

mas város, kinek egy órában jött elité-

lete! *részl4, 8. Jer. 51,8. 41.

11. A földnek kalmárai is * siratják

és jajgatják tet : mert az árúikat im-
már senki nem veszi, * vers 19.

12. Az aranynak, ezüstnek, drágaknek,
gyöngyöknek, bibornak, bársonynak^ se-

lyemnek, skárlátnak árúit : és minden
thiinumfát, minden elefánttetemedényt,

és drágafából, rézbl, vasból és már-
ványkbl csinált minden edényt.

1 3. És fahajat, drága illatú szerszámot:

kenetet, temjént, bort, olajt, zsemlyét,

gabonát, barmokat, juhokat, lovakat,

szekereket, és rabokat^ és embereknek
életeket.

14. És a te lelked kívánságának gyü-
mölcsei elváltoztak tetled; és minden
zsíros és drága állatok elváltoztak te

tled, és többé azokat meg nem találod,

15. Ez illyen marháknak, mondom^
árosai, kik meggazdagodtak tle, távol

állanak az kínjától való félelem miatt,

sírván és jajgatván.

16. És ezt mondván : Jaj ! Jaj ! ama
nagy város^ melly öltözött vala bíbor-

ba és bársonyba^ és skarlátba,^ és meg-
ékesíttetett vala arannyal, drágakövek-

kel és gyöngyökkel, elveszet! mimódon
hagyattattak el egy órában annyi gaz-

dagságok? *részl7, 4.6. 18.

17. És minden hajósmesterek, és a

hajókban járóknak minden sokaságok és

evezk és valakik a tengeren keresked-

nek, távol állanak

!

18. És kiáltanak látván az égésének

füstit, * és ezt mondják : Micsoda város

volt hasonlatos e nagy városhoz :

* rész 19, 3.

19. És port hányván az *fejekre, ki-

áltanak sirván és jajgatván, és ezt mond-

ván: Jaj ! Jaj ! hogy ama nagy város,

mellyben meggazdagodtak mindenek, a

kiknek hajóik voltak a tengeren, annak

drágalátos voltából, egy órában elpusz-

tult. * jdb 7,6. jób 2, 12.

20. Örülj annak veszedelmén * menny,

szentApostolok ésPróféták: mert az Is-
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ten megbüntette Babilont, ti érettetek

való t bosszúállásában. *Jer.51.48.fvers 24.

21. És egy ers Angyal^ egy nagy ma-
lomkhöz hasonló követ fekÖn és a

tengerbe veté, ezt * mondván: Hlyen mó-
don nagy sebességgel vettetik el Babi-

lon ama nagy város ; és többé meg nem
találtatik! * Jer.51,63.64.

22. És hegedsöknek* muzsikásoknak,

síposoknak és trombitásoknak szavok

többé te benned nem hallattatik, és

semmi mesterségnek mestere nem ta-

láltatik többé te benned; és malomnak
zúgása nem hallattatik tebenned többé!

* Ésa. 24, 8. Ezek. 26, 13.

23. És szövétnekek világossága többé

te benned nem fénylik : és * vlegény-
nek és mennyasszonynakszavasem hal-

lattatik többé te benned : mert a te

kalmárid valának a földnek Fejedelmei,

és a te bvölésiddelf eltévelyedtekmin-

den népek.* Jer. ?, 34. le. 9, t vers 3. rész. 13, 12. 14.

24. És abban találtatott a Prófétáknak

és a szenteknek * vérek, és mindenek-

nek valakik megölettek a földön.

* rész 17, 6.

19. RÉSZ.

Éneklés és röm mennyekben a nagy paríiznának bünteté-

, sén : a Bárány m>3nyegz(")je.

Es ezeknek utána haliám nagy soka-

ságnak nagy szavát az égben, melly ezt

mondja vala : Hallelujah! idvesség, di-

csség, tisztesség, és hatalom a mi
Urunknak Istenünknek.

2. Mert tökéletesek és igazak az Íté-

letei, és ama nagy * paráznát, melly a

földet megdöglette az paráznaságával,

megítélte, és bosszút állott rajta az
szolgáinak f vérekért, kikeresvén azt an-

nak kezébl. * rész. IS, 2. S. \ rész 17, 6. 18. 20, 24.

3. És másodszor is mondának: Halle-

lujah; és annak * füsti felmegyen mind
örökkön örökké- * rész 14, 11. is, s. is. Ésa. 34, 10.

4. És leborulának ama * huszonnégy
Vének, és ama négy f lelkes állatok, és

a székben ülistent imádák, mondván:
Ámen ! Hallelujah. * rész 4, 4. t rész 4, e-s.

5. És a széktl szózat * jöve ki, melly

ezt mondja vala: Dicsérjétek a mi Is-

tenünket minden szolgái, és kik féli-

tek tet, kicsinyek és nagyok!*rész, 4,2.3.

6. És hallék mint nagy sokaságnak

szavát és mint sok vizeknek zúgását, és

mint nagy mennydörgéseknek szavát,

kik ezt mondják vala: Hallelujah !
* mert
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uralkodik ama mindenható, a mi Urunk
Istenünk! * rész 11, 1.5. 17. 12, 10.

7. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk
dicsséget neki: mert eljött a* Bárány-
nak f menyegzje, és az felesége el-

készítette tt magát.
» rész 14, 1. ft Máté 22, 2.25, 10. ff rész 21, 2.

8. Ésadatottnéki hogyfelöltözzék tisz-

ta és fényes * bíborba: mert a bibor a

szénteknek megigazulások.*zsoit. 45, u. 15

9. És monda nékem: írdmeg: Boldo-

gok azok, kik a Bárány menyegzjének
vacsorájára * hívattak. És monda né-

kem : Az Istennek e beszédei igazak.
* Máté 22, 2.

10. És leborúlék annak lábainál, hogy
imádnám ötét, de ezt mondá * nékem :

Meglásd azt ne miveld ; te szolgatársad

vagyok ésa te atyádfiaíé, kiknél vagyon
a Jézusnak tanúbizonyságtétele. Istent

imádjad : mert a prófétálásnak lelke a

Jézusról való tanúbizonyság.
* rész 22, 8. 9.

11. És látám hogy az ég megnyilat-

kozott, és imé vala egy fejér * ló, és a kí

azon ül vala, hivattatik vala Hívnek f és

Igaznak, és ki igazán itél és viaskodik.
* rész 6, 2. f rész 3, 7.

12. És az szemei ollyanok valának

mint a tznek * lángja; és az fejében

sok koronák; és az neve megíratott

vala, mellyet senki nem tud vala, hanem
csak ^ maga. * részi, u.

13. És öltöztetett vala vérrel * meg-
festetett ruhába, és neveztetik az neve

;

Isten t igéjének. * Ésa. 63, i. 2. t ján i, i. u.

14. És a mennyei * seregek követik

vala tet fejér lovakon, kik felöltöztet-

tek vala fejér és tiszta f bíborba.
* rész 7, 9. t vers 8.

15. És az szájából származik vala

éles fegyver, hogy azzal verné a Pogá-
nyokat: mert birja azokat * vasvessz-

vel, és az a kí nyomja a mindenható

Isten haragjának és búsulása f borának

sajtóját. * Zsolt. 2, 9. t rész 14, 19. 20. Ésa. 63, 3.

16. És az ruháján és tomporán meg
vala írva az ö neve: * Királyoknak Ki-

rálya, és Uraknak Ura ! * rész 17, 14.

17. És láték egy Angyalt állani a nap-
ban, kí kíálta nagy szóval ezt mondván
minden madaraknak, mellyek repdesnek

vala az égnek közepette : Jöjjetek el és

gyljetek egybe a nagy Istennek * va-

csorájára ;
* Ezék. 36, 4. 17.

U*
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18. Hogy egj^éfcek a Királyoknak hú-
sokat, a Hadnagyoknak, az erseknek
búsokat, a lovaknak és azokon ülknek
húsokat, és minden szabadosoknak és

szolgáknak, kicsinyeknek és nagyoknak
búsokat.

19. És látám, bogy ama * fenevad és

a földnek királyai, és azoknak seregeik

egybegyltek, hogy viaskodjanak az el-

len, ki a lovon ül vala, és az serege

ellen. *részi3, i-ii. 17, i4.

20. És megfogattaték a fenevad, és

vele együtt ama hamis * Próféta, aki
csudákat ftett vala eltte, mellyékkel

elcsalta azokat, a kik a fenevadnak bé-

lyegét f-J- felvették vala, és a kik imád-
ták annak képét, és vettetének elevenen

k ketten a kénkvel ég tüzes tóba,
* rész 16, 13. f rész 13, 13. 15. ff rész 13, 16.

21. És a többi megöletének a lovon

ülnek fegyverével, * melly az szájából

származik vala, és minden f madarak
megelégedének azoknak húsokkal.

* vers 15. f vers 17.

20. RÉSZ.
Anyaszentegyház toldogsága e földön ezer esztendeig.

És láték egy Angyalt leszállani menny-
bl, kinél vala a mélységnek * kulcsa,

és nagy vasláncz az kezében: * rósz 9, 1.

2. És megfogá a sárkányt, * ama régi

kigyót, ki az Ördög és a Sátán, és meg-
köté azt a lánczczal ezer esztendeig.

* rész 12, 3. 4. 12. 13, 13, 3. 4. 2. Pét. 2, 4.

3. És veté tet a mélységbe, és bére-

keszté tet, és felül rajta megpecsétlé,

hogy többé el ne * hitesse a népeket,

míg betelnek az ezer esztendk : mert

azután el kell néki oldoztatni egy kevés

idre. * rész 16, 14. 16.

4. És láték székeket és leülének azok-

ra, és adaték nékik Ítélettételre való ha-

talom. És látám azoknak is lelkeket * a

kiknek fejeket vették a Jézus fell való

bizonyságtételért, és az Istennek beszé-

déért, és kik nem imádták a f feneva-

dat, sem annak képét, és nem vették

annak bélyegét** sem homlokokra sem
kezekre ; és élnek és ff uralkodnak a

Krisztussal ezer esztendeig.

* rész 6, 9. 10. f rész 13, 12. 15, ** rész 13, 17. ff rész 6, 11,

5. A halottaknak pedig többi meg nem
elevenednek, mignem hétéinek az ezer

esztendk. Ez az els feltámadás.

6. Boldog és szent, a kinek része va-

gyon ez els feltámadásban : mert eze-

ken nincs hatalma a második halálnak,

hanem lésznek az Istennek és a Krisz-

tusnak * Papjai^ és uralkodnak vele

ezer esztendeig. *rész],6.5.io. i. Pét. 2, 5.9.

7. És mikor eltelnek az ezer esztendk,

a

Sátán eloldatik * az fogságából. * vers 3.

8. És kimegyen hogy elcsalja a föld-

nek négy szegei etin lakozó népeket, Gó-
got, * és a Magógot, hogy egybegyjtse
azokat viadalra, kiknek számok mint a

tenger fövenye. * Ezék. 38, 2.

9. És feljövének a föld szélességére,

és körülvevék a szenteknek táborokat^

és a szerelmetes várost; de Istentl
mennybl tz szállá alá, * melly mege-
mészté azokat. *Ezét. 39, 6.

10. És az ördög, a ki elcsalja vala

ket, vetették atííznek és kénknek ta-

vába: * hol vagyon ama fenevad, ama
hamis Próféta, és kínoztatnak éjjel és

nappal mind örökkön örökké. * rész 19, 20.

11. És láték egy nagy fejér királyiszé-

ket, mellyben egy valaki ül vala, kinek

tekintete ell elmulék a föld és az ég,

mellyeknek helyek nem találtaték.

12. És látám a hallottakat, nagyokat

és kicsinyeket, állani az Isten eltt, és

a könyvek * megnyittatának; és más
könyv is nyittaték meg, melly az élet-

nek f könyve: és megitéltetének a ha-

lottak azokból, mellyek a könyvekbe

Írattattak vala, az cselekedeteik sze-

rint. * Dán. 7, 10. t rész 13, 8. Filip.4, 3.

13. A tenger is kiadá a halottakat,

mellyek benne voltak; a halál is, és

a pokol megadák a halottakat, mellyek

nálok voltak, és itélet ln mindenek-

rl az cselekedeteik szerint.

14. A pokol pedig és halál * vette-

tének a tznek f tavába, melly a má-
sodik halál. * 1. Kor. 15, 25. 54, 55. f rósz 19, 20.

15. És valaki nem találtatott beirva az

élet t könyvébe, a tznek tavába vette-

ték. * rész 13, 8.

21. RÉSZ.
Uj ég és uj föld ;

Mennyei Jérusálem.

Ezután láték új eget * és új földet :

mert az els ég és az els föld elmúlt

vala, és a tenger többé nem vala.

* Ésa.65, 17. 2. Pét. 3, 13.

2. És én János látám a szent várost,

az új Jérusálemet, * melly az Istentl

szállá alá mennybl ; és elkészíttetett

mintegy felékesíttetett f mennyasszony

a vlegénynek. * vers lo. Gai.4,26. tEféz.5. 26, 27.
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3. És hallék nagy szózatott mennybl,
melly ezt mondja vala: Imé az Istennek

hajléka * az emberekkel vagyon, és

vélek lakozik ; és k népei lésznek, és

az Isten, az Istenek vélek lészen.

* 2 Kor. 6, 16. Ezék. 37, 27.

4. És az Isten eltöröl * minden köny-

hullatást az szemeikrl ; és a f halál

többé nem lészen, sem a keserséggel

való sirás, sem kiáltás, sem semmi fáj-

dalom nem lészen többé : mert az elsk
elmultak. * rész 7, 17. t rész ÍO, 14.

5. És monda az, ki a székben * ül vala

:

Imé mindeneketf megújítok. És monda
nékem : írd meg ; mert e beszédek

tökéletesek és igazak.

* rész 20, 11. t 2 Kor. 5, 17^

6. És monda nékem : Meglett ; Én va-

gyok az Alfa és az Omega, a kezdet és

végezet. Én a szomjúhozónak adok * az

élvíznek forrásából ingyen. * É«a. 55, 1. 2-

7. A ki diadalmas lészen, mindenekkel
birni*fog, és lészek annak Istene, és

nékem fiam lészen. * rész 2, 26-28. 3, 21.

8. A félelmeseknek pedig és hitetle-

neknek, és átkoztaknak,* gyilkosoknak,

paráznáknak, bíívösbájosoknak,bálvány-

imádóknak, és minden hazugoknak ré-

szek, a tzzel és kénkvel ég tóban lé-

szen,^ melly a második halál. * rész 22, 15.

9. És jöve én hozzám egy ama * hét

Angyalok közzl, kiknél valának a hét

utolsó csapásokkal teljes hét poharak és

szóla nékem, mondván : Jövel megmu-
tatom néked a menyasszonyt, a^Bárány
feleségét. * részlS, 1. 6. 7. t vers 2,

10. És felvon engemet lélekben egy
nagy és magas hegyre, és megmutatá
nékem ama nagy várost, a szent Jérusá-

lemet, melly Istentl szállott alá menny-
bl.

11. Mellyben vala az Isten dicssége:
és mellynek világossága hasonlatos vala

a drágalátos khöz, úgymint kristály-

hoz, hasonlóképen fényl jáspis khöz.
12. És vala nagy és magas kerítése,

mell^^nek tizenkét kapui valának, és a

kapukban tizenkét Angyalok, és felirott

nevek, mellyek az Izráel fijainak tizenkét

nemzetségeknek * nevei. *Ezék. 48, 31-34.

13. Napkelet felöl három kapu vala;

északrólhárom kapu ; délrl három kapu

;

napnyugotról is három kapu.

14. És a város kerítésének tizenkét

fundamentomai valának, mellyeken va-
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la, a Báránynak* tízenkét Apostolínak

nevek. * Máté lo, 2-4. ján. 1, 29. Eféz. 2, 20.

15. A ki pedig én velem szól vala, an-
nak kezében vala egy arany * vessz,
hogy megmérné a várost, annak kapuit
és falait. * Ezék. 40, 3. Zak. 2, 1

.

16. A város pedig négyszögletén
helyheztetett, mellynek hosszúsága any-
nyí, mennyi szélessége. És megméré a

várost a vesszszállal tizenkét* ezer fu-

tamatnyira, és annak hosszúsága, széles-

sége és magassága egyenl. * Ezék. 48, le.

17. És megméré annak kerítését száz

negyvennégy singre, embernek mérté-
kével, melly az Angyalé.

18. A kerítésnek pedig rakása vala

jáspisból : a város pedig tiszta arany,

és hasonlatos a tiszta üveghez.

19. És a város kerítésének fundamen-
tomai megékesíttettek mindenféle drá-

galátos kövekkel. Az els fundamentom
va^a jáspis ; a második zafir: a harma-
dik kálczédon : a negyedik smaragd:
20. Az ötödik sárdouix, a hatodik sár-

dius, a hetedik krizolitus, a nyolczadik

berilus. a kilenczedík topáz, a tizedia

krisopráz, a tizenegyedik hiaczínth, k
tizenkettedik amethist.

21. A tizenkét kapuk pedig tizenkét

drágakbl vágynak, és egyenként a ka-
puk egy-egy drágakbl vágynak: és

a városnak piacza tiszta arany, mint az

általlátszó üveg.

22. És templomot nem láttam abban;
mert a mindenható Úr Isten annak tem-
ploma, és a Bárány.

23. Es e város nem szkölködik * a

nap nélkül, vagy a hold nélkül, hogy
abban fénylenének: mert az Istennek di-

cssége megfényesítette azt,és annak szö-

vétneke a Bárány.* rész 22, 5. Ésa. eo, 19. 20.

24. És a Pogányok közzúl a kik meg-
tartattak, járnak annak * világánál és a

földnek királyai az dicsségeket és

tisztességeket abba viszik. * Ésa. eo, 3.

25. És annak kapui nappal bé nem zár-

latnak ; mert ott * éjszaka nem lészen.

26. És a Pogányoknak dicsségek és

tisztességek abba vitetik.*rósz22, s.Ésa. eo, 11.

27. Nem megyén bé abba semmi, va-

lami *megfertéztetett, vagy a ki valami

utálatosságot cselekeszik, vagy hazugsá-

got szól : hanem a kik béirattatak a Bá-

rány t életének könyvébe.
* rész 22, 15. f Ján. 10, 11. 27. Filip. 4, 3.
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22. RÉSZ.

A mennyei Paradicsom leiratik : e könyy berekesztetik

És megmutatá nékem azntán az élet

vizének tiszta folyóvizét, melly világos

vala, mint a krisztály, melly kij vala az

Istennek és a Báránynak székitl.

2. Annak piaczának közepette pedig, és

a folyóvíznek két felén vala az * életnek

fája mely tizenkét gyümölcsöt terem

vala: minden hónapban pedig terem

vala: és a fának levelei a Pogányoknak
egésségekre f valók valdnak.

»lMóz. 2, 9. tEzék.47,12.

3. És semmi átkozott állat nem lészen

többé ; hanem az Istennek és a Bárány-

nak széke lészen abban, és az szolgái

szolgálnak néki.

4. És látják az orczáját, és az neve

homlokokon * léfzen. * rész s, 12.

5. És ott * éjszaka nem lészen: és nem
szkölködnek szövétnek világossága nél-

kül: sem a napnak világossága nélkíü :

mert az ür Isten világosítja meg ket:
és országolnak mind örökkn örökké.

* rész 21,23.— 25. Ésa. 60,19. 20.

6. És monda nékem : E beszédek iga-

zak és tökéletesek, és a szent Próféták-

nak Ura Istene * bocsátotta el az An-
gyalát, hogy megjelentse az szolgáinak
azokat, a mellyeknek kell meglenniek

hamar. * rész 1,1.

7. Imé eljövök * hamar. Boldog a ki

megtartja f e könyv prófétálásának be-

szédit. * rész 3, 11. t rész 1, 3.

8. Én vagyok pedig János, ki ezeket

hallottam és láttam: és mikor hallot-

tam és láttam volna ezeket * leborúlék

az Angyal lábai eltt, hogy tet imád-
nám, a ki nékem ezeket megmutatta
vala. * rész 19, 10.

9. Az pedig monda nékem: Meglásd
hogy azt ne cselekedjed ; mert néked

szolgatársad vagyok, és a te Próféta

atyádfiainak, és azoknak kik megtartják

e könyvnek beszédit. * Az Istent imád-
jad. *Csel. 14,15.

10. Azután monda nékem : Bé ne pe-

csételd * e könyv prófétálásának beszé-

dit: mert az id f közel vagyon.
* Dán. 8, 26. 12, 4. f vers 12.

11. A ki árt^ ártson ezután is; és a

ki fertelmes, legyen ezután is fertelmes:

és a ki igaz, igazittassék meg ezután is
;

és a ki szent, ezután is szenteltessék

meg.

12. Es imé hamar eljövök; és az én

jutalmam én velem vagyon, hogy meg-
fizessek mindennek; a mint az * cse-

lekedete lészen. *Eóm 2, 2. 2 Kor. 5,10.

13. Én vagyok az * Alfa és az Omega,
a kezdet és a végezet, amaz els és

utolsó. * rész 1, 8. 11. Ésa. 41, 4.

14. Boldogok a kik megtartják az *

parancsolatit, hogy legyen nékik sza-

badságok az életnekf fáján, és a kapukon
menjenek bé a városba.

* rész 12, 17. 1 Ján. 3, 23. f v. 2. 1 Móz. 3, 22. 24.

ff r. 21, 10. 21.

15. De kinn maradnak az ebek * a bíí-

vösbájosok, a paráznák, a gyilkosok, a

bálványimádók ; és a ki szereti és szólja

a hazugságot. * rész 21, 27. 1 Kor. 6, 10.

16. Én Jézus* bocsátottam az én An-
gyalomat, hogy ezekrl bizonyságot ten-

ne néktek a Gyülekezetekben. Én va-

gyok Dávidnak ama f gyökere és ága:

ama fényes és hajnali ff csillag.

* rész 1, 1. 2. f Ésa. 11, 1. 10.

Máté 1, 1— 16. Rdm. 15, 12. ff 2 Pét, 1, 19.

17. A Lélek is és a menyasszony *ezt

mondják : Jövel ; aki hallja is ezt mond-
ja : Jövel; és a ki f szomjúhozik, jöj-

jön el; éz a ki akarja, végye az életnek

vizét ff ingyen.
* rész 21, 9—27. f Ésa. 55, 1. ff vers 1.

18. Együtt bizonyságot* tészek pedig

mindennek, a ki e könyv prófétálásának

beszédét hallja : Hogy valaki ezekhez

hozzá tészen, f e könyvben megíratott

csapásokat veti Isten arra

;

* vers 16. f 5 Móz. 4, 2. 12, 32.

19. És ha valaki elvejénd e könyv
prófétálásának bészédibl, az Isten an-

nak részét eltörli az életnek * könyvé-

bl, és a szent f városból, és azokból,

a mellyek e könyvben megirattattak.
* rész 13, 8. f rész 21, 10.

20. Ezt mondja a ki * ezekrl bizony-

ságot tészen : Bizony hamar f eljövök,

Ámen ! Jövel azért Uram Jézus

!

* vers 16. 18. f rész 1, 7.

21. A mi Urunk Jézus Krisztusnak

kegyelme legyen mindnyájan ti veletek,

Ámen.

Az Új Testamentomnak Vége.
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