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PROLÓGUS IN EWANGELIUM SECÜNDUM JOHANNEM. 

Ez az János ewangeliíta eegyk wr ie-

fufnak zent tanoythwany kézzel, ky zyz 

valaztateek wr yíteiithwl, kyth ymaran ha-

zaffagra menwen, az inenyekzeb9l hywa 

el wr yllen, kynek hw zyzeffeeghenek keth-

keppen való byzonfaga vagyon az zenth 

ewangeliombol: Egy, hogy li\^tet Jefus myn-

dennek felette kyvalthkeppen zeretthe; maf, 

hogy hw zyzeffeghes zyleyeeth, fyghwen 

az kerezt ffan, neky alanlotta, hogy az zy-

zeth zyz tartanaa; towabba azont ennen-

maga es ky yelenthwen, hogy zepletelen 

vona. El kezdwen vrnak zyletetyk(í), ennen 

maga az ygheet teílee lenny, cs az vylagof-

fagot fetethfegh ínyat el nem bwrolny nyl-

wan vallya. Ez ewangeliomot kedegh yraa 

megh Afyaban, mynek vtanna Fathmos ne-

W9 zyghethben latafarol való kenyweth 

megh yitta vona, hogy kynek wr yílen az 

zenth yrafban, azaz Moyfes kenyvveenek 

eleyn zepletelen kezdetét vet^t vona, vgyan 

azonnak ez zyz(«)ek atala zepletelen veghet 

tenne hw latafarol való yrth kenyweben. 

Criftufnak mondafa zerenth: En vagyok, 

vgy mond, alffa et o, kezdet es veeghezet. 

Es azért az János apoílol, ky megh yfmer-

wen hw halálának napyat, egybe hywan 

hw tanoythwanyth eíFefomban, fok czoda 

teetelnek byzonfaga zerent Criítuílh val-

wan, es myndennek elette ymaczagot te-

ween, le zalla hw megh affott koporffoya-

ban, es hw reghy attyok wtan menwen, ei 

nywgoweek. Azonképpen mynden halainak 

keferwfeghetwl ydeghen, mykeppcn teíly 

gyarlofaghtwl, leeletteteek ydeghen, Es myn

den ewangeiliaknak vtanna yrtta megh hw 

ez h^ ewangeliomath azon ezentend^ben, 

mykoron yrnanak 
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In principio erat verbum, et verbum 
erat aput Deum, et Deus erat verbum, hoc 
erat imprincipio aput Deum, oía per ipfum 
facta fűt, et íine ipfo factum eft nichil. 

Kezdethben vala ygbe, es az ygbe va
la yílennel, es yílen vala yghe. Ez kez-
dettwl foghwa vala yftennel. Myndenek liw 
myatta lettének, es hw naianal kyl femy 
nem leth, ky let. Hw bennee eelet vala, es 
az eelct vala embereknek vvlagoffaga. Es 
az vylagoffagli fefethben es vylagofoyth, es 
az fetethfeghek hwtet be nem foglalhatak. 
Boczattateek ember yftenttwl, kynek newe 
vala János. Ez j'^ewe tanofagra, hogy tano-
hyzonfagot tennee az vylagoffagrol, lio^ 
myndenek hynnéek hw myatta. Nem vala 
hw vylagoffagli, de hog' byzonfagot ten
nee az vylagoffagrol. Vala byzon vylagof
fagli , ky meghvylagofoyth mynden embert 
j e w e n ez vylagra. Ez vylagon vala, es ez 
vylagh hw myatta lett, es ez vylagh hwtet 
megli nem yfmeree. Twlaydon enneeben ye-
w e , es h w eenney hwtet be nem fogadnak 
(aak). Vala mennyen kedogh be fogadak hw
te t , ada h\5í'nekyk hatalmath yftennek fíyay-
wa lenny, azoknak kyk hyznek hw newee-
ben, kyk nem thwlaydon verekbíjl, Sem teílh-
nek akarattyabol, Sem ífyrffywnak akarattya-
bol, de wr yítentwl zylettenek. Es az yghe 
teílhe leen, es lakozeek mybennwnk; es lutook 
hwneky dycz^fegheeth oly mynt atyának 

eegyetleneenek, tellyefth malazthAval es 
ygaffaggal. 

János byzonfagot tezen hw róla es 
kyayttya, mondwan: Ez az, kyt mondok va
la : Ky en vtanná yewendó, de cn elet-
tern leth; merth ennalamnal eleeb valo(ffl). Es 
az hw tellyeffegheb9l vettwnk my mynd-
nyayan malaztot es malazthcert. Mert az 
terwen 3Ioyfes atal adatot, az nialazth ke-
degh Jefus criílus atal leth, Yítenth foha 
fenky nem lattá; hanem czak hw eggyetli-
lenec, ky hw attyanak kebleeben vagyon, 
hw yelentette legyen megh. Ez azért Ja-
nofnak byzonfaga, mykoron az fydo feyc-
delmek boczatanak Jerwfalembel \í^^ hozya 
papokat es leuitakat, hogy meg kerdeneek 
h w t e t : Te ky vagy? Es megvallaa, es 
nem tagadaa megh, Es megvallaa : mert 
nem vagyok en Criílus. Es megh kerdeek 
hwte t : Ky vagy azért? yllyes vagy ee the? 
Es monda: Nem vagyok. Proffeta vagy ee 
the? Es felele: Nem. Monflanak azért hw
neky: Ky vagy hath, hogy feleletet mon-
gywnk azoknak, kyk boczattanak mynket? 
Myt mondaz the magadról? Monda: En az 
pwztaban kyaytto zoo vagyok: Ygazgaffa-
tok vrnak hw vtat, mykeppeu megmon
dotta yfayas proffeta. Azok kedegh kyk 
boczathwan valanak, az ffarifeofok kézzel 
valanak. Efmegh megh kertiek liwtet, es 
mondanak hwneky : Myt kereztelz azért, 
ha the nem vagy Criílus, fem yllyes, fem 
proffeta? Ottan felelee hwnekyk János, 
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mondwan: En kereztelek vyzben; ty kez-
tetek vagyon kedegh hw, kyt thy nem tvvt-
tok. Hw az ky en vtannam yevend^, ky 
en elettem letli, kyiiek en nem vagyok 
melto, hogy megh olgyam h^ lababelynek 
zyyath. Ez dolgok leenek Bethanyaban, Jor
dán vyzenek maf feleen, hol yanos kerez-
tel vala. [|'° Mafod napon ennek vtanna lataa 
János Jcfnfth hw hozya yewny, es monda.-
Yme yílennek Barana, yme ky el vezy ez 
vylaghnak bynoetli. Ez az, kyrpl mondám: 
En vtanna yewt ffyrií'yw, ky en elettem 
leth, mert ennalaiinial eleeb valo(«). Es en 
nem twdom vala hwtet; de hogy megh ye-
lentethncek yzraelben, annak okaert yet-
tem en ez vyzben kereztelwen. Es byzon-
fagot theen hw róla János, mondwan: Mert 
latam yílennek leelkeet le zalwan meny
ből, myk éppen az galamboth, es megh ma-
rada hw raytla. Es en nem twdom vala 
hwtet; de az ky ede kylde enghem ke-
reztelny ez vyzben, ah mondaa énnekem: 
Vala kyn latandod yílennek hw Lelkeet le 
zalwan menyből mykeppen az galambot, es 
raytta megh maradny, c/> az, ky zent le-
lekben kerezttcl. Es en lataam azth, es by-
zuníagot tcek róla, merth hw az yílennek 
ffya. Ennek vtanna való napon efniegh al 
vala János es hw tanoythwany kézzel ket-
tp. Es el telceeuthwen lataa Jefuíl yew
ny, es monda: Yme hol az yílennek Ba
rana. Es hallak ezth az h^^ keth tanoyth
wany zolany, es kpwetek iefuíth. Hattra 
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fordwlvan azért Jefus, lata azokat hwtet 
k^wethny, es monda hwnekyk: Mjt ke-
reílek? Azok mondanak hwneky: Raby, 
ky magyaraztatyk meílernek, hol lakozol? 
Ottan monda hwnekyk : Yewetek el, es 
laíTatok. El meenenek azért, es megh la-
taak hol lakozneek, es hv^ nála leenek az 
napon. Vala kedegh oly mynt tyzed hóra. 
Vala kedegh András, Symonnak attyaflfya, 
egy az kett^ kézzel, ky hallotta vala Ja-
noílhwl, es k9Wetteek vala hwtet. Megh 
talalaa azért ez myndennek elette Symont, 
hw attyaífyat, es monda hwneky: Megh 
találtok az mefTyallh, ky magyaraztatyk 
Criíliifnak. Es vyvee liVvtet Jefushoz. Megh 
tekeentlnven azért hwtet Jefus, monda: The 
vagy Symon Johanna Ifya, the hywattatol 
Ceffaffnak, ky magyaraztatyk peternek. Ma
fod napon azerth akara ky menny galylea-
ban, es megh talalaa ITylepct. Es monda 
hwneky Jefus : Kówcff enghemeth. Vala 
kedeg ffylepp Bethfaydabol, Andrafnak es 
peternek varafokbol. Megh talalaa ffylep 
Natanaelth, es monda hwneky: Kytli meg 
yrth Moyfes az tcrwenben es az proffetak, 
megh találtok Jefuílh, Jofeffnek ITyath, Na-
zarethbel. Es monda hwneky Natanael: Na-
zarethb^l támadhat ee vala my yo? Monda 
hwneky íFylepp: Yewel es laffad. Lathaa 
azért Jefus Natanaelth yeween hw hozyaa, 
es monda : Yme byzon yzraelb^l való em
ber, kyben czalardfagh nynczen. Monda hw
neky Natanael: Honnan yfmerf enghemeth* 

40 
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Felelee Jef9, es monda hwneky: Mynek 

elette ífylepp hozyain hywna teghed, my-

koron vonal az ffyghe ffa alat, yfmerte-

Ick teeghedet. Felelee hvvneky Natanael, es 

monda: Mefter, the vagy byzon yftennek 

flya, the vagy yzraelnek kyrallya. Felelee 

.lefus, es monda hwneky : Mert mondám 

teeneked: Latalak theghed az í'yghe ffa alat, 

hyzz; meeg ennél nagyobakat latz. Es mon

da hwneky: Byzon byzon mondom tynek-

tek: Lattyatok az menyorzagot megh nyl-

ny, es yftennek angyalyt ífel menny, es le 

zallany embernek hw flyara. 

Es ennek vtanna harmad napon me-

nyekzek lenek galyleanak kana newó vara-

l'aban, es ot vala Jefufnak Annya. Oda hy-

vattateek azért Jefuf es , es hw tanoyth-

wany es, az nienyeghzeben. Es az bor el 

fbgyathkozwá, monda Jefufnak Annya hw

neky : Borok nynczen. Es monda hwneky 

.lefus: My gondom vagyon rea énnekem es 

the neked Azzonyállat? nem ywt meegh 

el az en horam. Monda ottan hw zyleye az 

zolgaloknak : Vala myt mondand tynektek, 

megh tegyetek. Valanak kedeg oth le te-

ween hat kew vydrek az fydoknak tyztw-

lattyok zerenth, foghwan myndenyk keth 

awagy három merteketh. Móda h^nekyk 

' iefus: Teiczeetek be mynd zynwl az vydre-

keth vyzzel. Es be telteek mynd zynwl. Es 

monda hvínekyk Jefus : Mereyczetek ymar, 

es vygyetek az naznagnak. Es el vyveek. 

Mynt azért megh koftolta vona az naznagy 

az vyzbpl leth Borth, es nem tvvggya vala 

honnan vona , az zolgak kedegh twgyak 

vala, kyk mereytetteek vala az vyzet, ot

tan oda hywa az vew leghent az naaznagy, 

es monda hwneky : Mynden ember elezer 

yo borth veth hw vendeghy eléében, es 

mykoron megh zayofwlannak, azth, ky 

alab való; te kedegh megh tartottad az 

yo borth mynd eddyglen. Ez czadat tewe 

myndennek elette Jefus galyleanak kana ne-

W(̂  varafaban, es ezenképpen yelentte oth 

kywe h ^ dycz^)fegheet, es hynek hew 

benne h\v tanoythwany. Annak vtána le 

zalla kaífarnaomba hw, es hvv zyleye, es 

attyaffyay, es hw tanoythwany, es oth la-

kozanak egy kewes ydeyglen. Es ymaran 

kózel vala az fydoknak hofweth ynnepek, 

es ífel meene Jefus Jerwfalemben. Es ta-

lala az templomban arwlwan yohokat es 

ekreketh es galambokath, es pénz valtukath 

ylwen. Es mykoron zerzetli vona oly mynt 

oftorth kyf k()telekb(,)l, mynt(íí) kj ' banya az 

templomból hw yohokat es ekreket, es az 

pénz váltóknak pénzeket el í^nthe, es az-

talokat ffel ythee. Es azoknak, kyk galani-

bot arwlnak vala, monda: Vygyetek ky eze

ket eennen, es ne tegyetek ez en atyám

nak hazaath kerefkíjdpknek hazaya. Megh 

emlekpzeenek kedegh roIa hw tanoythwa

ny , mert vgy vagyon megh yrwan: Az the 

hazadnak zcrelme eewe megh enghemeth. 
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Feleleenek azért az fydok, es mondanak 
hwneky : Mynemw ycgyeket mWtacz my-
nekewnk, merth ezth tezed? Felele Jefus, 
es möda hwnekyk: T^ryetek el ez templo
mot, es harmad napon ffel eppeytem hw-
tet. Mondanak azért az Sydok : Negywen 
es hat eztendeegh rakattatoth ez templom, 
es the harmad nap ffel oppeyted hwtet? Je-
fuf kedeg mongya vala hw teltéének temp
lomáról. Mykoron azért ffel támadót vona 
hallottaybül, megli emlekyzeenek róla hw 
tanoytliwany, merth eztli mongya vala, es 
hynek az yrafnak es hw bezeedenek, kyth 
mondót vona ihús. Mykoron azért vona Je-
rwíalemben az hofwethnak ynnepe nap-
yan, fokak hynek az hw' neweeben, lath-
wan az czodakat, kyket tezen vala. Jefus 
kedegh nem hyzy vala ennenmagat hwne
kyk, azért hogy hw myndeneketh yfmer-
nee, es nem vala zykfeegh hwneky, hogy 
vala ky byzonyfagot tee^en az emberrel; 
merth hw yol twgya vala, my vona az em
berben. 

Vala azért egy Nicodemus new ember 
az zerzetefek kézzel, az fydo népnek fe-
yedelme. Ez yewe Jefufhoz eeyel, es mon
da hwneky: Rabby, az az mefter, twgyok 
hogy yílenttv^l yettel; mert fenky ez ye-
gyeket nem tehety, kyket the teez, ha
nem ha yílen leend h^ vele. Felele Jefus, 
es monda hwneky: Byzon byzon mondom 

te neked, hanem ha ky wyonnan zyleten-
dyk mafodzer, nem lathatt'a yftennek or-
zagat. Monda hwneky Nicodenms : Hogy
hogy zylethetyk ember mafodzer, mykoron 
veen le"end? nem de be mehet ee h^ An-
nyanak méhében ||" mafodzer es wyonnan 
zylethny? Ottan felelee iefus: Byzon byzon 
mondom teneked, hanem ha ky wyonnan 
zyletendyk vyztwl, es zent lelektwl, není 
mehet be yílennek orzagaban. Mert ha ky 
teíltwl zyletyk, teíth czak az; es ky le
lektwl zyletyk, lelek az. Ne czodallyad 
merth mondám teneked: zykfeegh tynek-
tek wyonnan zylethnetek. Az leélek, hol 
akar, oth lehel; es hew zawat hallod, de 
nem twdod honnan yeyen, es howa men
nyen ; ezenképpen vagyon mynden, ky le-
lekt̂ ívl zyleteth. Felelee Nicodemus, es 
monda hwnoky: Hogy hogy iehethnek mynd 
ezek? Monda Jefus es hVvneky: Te meíler 
vagy yzraelben, es ezeketh fem twdod? By
zon byzon módom teneked : merth kyt 
twdwnk, zoll(2/)ok, es kyth latunk, vallyok; 
es az my byzonfagbynkath nem vezytek. 
Ha ez feldyeket mondottam tynektek, es 
nem hyzytek, hogy hogy ynkab ha menyey-
eketh mondandók, hyzytek? Senky né 
menth ffel menyben, hanem ky menyből zal-
lot le, embernek hw ffya, ky menyben va
gyon. Es mykeppen Moyfes ffel magaztataa 
az kygyoth az pwztaban, azonképpen kel 
ffel magaztathny embernek ffyanak, hogy 
mynden ky hwbenne hyzen, el ne vezyen, 

40* 



631 BÁTOHI-FÉIiE BIBLIAI KÖNYVEK. 633 

<le erek clettre mennyen. Mert nem bo-

czatta yíten az hw fFyat ez vylagra, hogy 

megh yteellye ez vylagot, de ynkab hogy 

ydxíí'ezwilyen ez vylagh hw myatía. Vala 

ky hw benne hyzen, az megh nem yteel-

tetyk; ky kcdegh nem hyzen, ymaran az 

megh yteelteteth, merth nem hyzen yílen-

nek egyetlen egy ffyanak neweben. Ez 

azerth az yteeleth, mert vylagh yewe ez 

vylagra, es ynkab zereteek emberek az fe-

tethfeghet, honnem az vylagot; merth gono-

zok valanak az hw myvelk9dettyek. Mert 

mynden, ky gonozwl mywelk9dyk, gylwly 

az vylagoth, es nem yew az vylagra, hogy 

meg ne feddeffenek hw teetemeny; ky ke-

degh ygazan myvelk(,)dyk, az vylagra yew, 

hogy kywe nyilának hw teetemeny; merth 

yíten zerent lettének. Annak vtanna yewe 

Jefus hw tanoythwanywal Júdeának fel-

deerc, es oth mwlath vala hw velók, es 

kereztel vala. János es kedegh kereztel vala 

ennonnak velgjen Salymhoz kezel, merth 

ottogyan fok vyzók vala, oda yewnek vala 

azért es megh kereztelkednek vala. Mert 

meegh nem vytettet^th vala János az tem-

leczben. Kerdeef tamada azért az ydeben Ja-

nofnak tanoythwany kezet es az Sydok kezet 

az kerezthfeghnek tyztwlattyarol. Es yewee-

nek Janofhoz, es mondanak h ^ n e k y : Mefter, 

yme ky teeveled vala az yordan vyzee mel

let, kyrel the byzonfagoth theel, eth vagon, 

es kereztel, es myndenek hozya yewnek. Ot

tan felele János, es monda: Semyt nem ve

het ember ollyath, ha nem ha menybpl 

adatandyk h^Sí-neky. Ty magatok byzonfa-

ghym vattok kyt mondeek: Nem vagyok en 

Criftus, de merth czak boczattattam h^ 

elette. Kynek yegyefe vagyon, vpleghen az

az velegheennek kedegh baratfya, ky elette 

aal, es halgattya h^íí'teth, eremmel evirwl 

az vpleghennek bezeedeert. Azerth az en 

nagy eremem maflán betellyefedeth. Flwtet 

zykfeegh newekedny, enghem kedegh megh 

kyfíebwlny. Ky fewlwl yewt, myndennek 

felette vagyon; ky ez feldb()l vagyon, feld-

r^l zol. De ky menybpl yewt , myndennek 

felette vagyon. Es kyth latot es lialloth, azth 

zollya, es ah hw byzonfagat fenky nem 

vezy. Az kedegh, ky veendy az h}ív by

zonfagat, megh yegzette, merth az vr yílen 

Byzonfagh. Mert kyth yften boczatot, yften-

nek hw Bezeedeet zollya; merth nem meer-

tek zerent aggá wr yílen az h^ zent lel-

keeth. Az atya zerethy hw ÍTyat, es myndent 

hw kezeeben boczatot, Vala(%) hyzen hw 

Ifyaban, annak erek eelete vagyon; ky ke

degh hytethlen leend hvv Ifyanak, az nem 

lath eeletet, de yílennek hw haraghya la-

küzyk hew raytta. 

• á 
Itccgi) Cap 

Hogy azért megh yfmertte vona Jefus 

azth, merth megh hallottaak az ffaryfeofok, 

hog" Criílus teeb tanoythwanyokat tezen, es 

kerezttel honnem mynt János, yollehet ma

ga Jefus ne kereztelnee, hanem czak az 
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hw tanoythwany, el hagyaa iudeath, es 

meene galyleaban. Kel vala kedeegh hw

neky meenny Samarianak atala. Ywta azért 

Samarianak varafabá, ky neweztetyk Sy-

karnak, az mayorhoz kpzel, kyth adót vala 

Jacob JofeflFnek, h^^ ffyanak. Vala kedegh 

oth Jacobnak kwta. Jefus azerth megh fa-

radwan ah yarafban, yl vala oth az kwth 

feleth, Vala kedegh oly mynt hatod hóra, 

yewe el Samariabol egy azzonyallat vyzet 

mereyteny. Es monda liVí'neky Jefus: Agy 

ynnó énnekem. Mert az h ^ tanoythwany el 

mentenek vala az varaf ban, hogy eeledelfh 

veenneenek. Monda azért hwneky az Sa 

mariabely azzonyailath: Myre keerz the cn 

thwiem ynnod, hol(oí/) the Sydo leegy, ky 

Samariabely azzonyallat vagyon(yt)? mert nem 

eelnek cggywt az fydok Samariabelyekkel. 

Felele Jefus, es monda hwneky : Ha the 

thwdnaak(fí) yílennek ayandekat, es kyczoda 

az, ky mallan teneked mongya: Agy ynnom 

énnekem, netalantal the eleeb keernel hw 

thAÍ̂ le, es eel^ vyzet adót vona teeneked. 

Monda hwneky az azzonyallat: Vram, yn-

g'en nynczen myben mereycz, es az kwth 

ygen meely; azért honnan vagyon eeló vy-

zed? Nem de nagyob vagy ee the az my 

atyánknál, Jacobnal, ky mynekwnk atta ez 

kwtat, hw es ebb^l yth, es az hw fyay 

es h'^ barmay es? Folele Jefus, es mon

da hwneky: Mynden, ky ez vyzben yzj'k, 

efmegh megh zomeehwl; ky kedeg yandyk 

azvyzb9l, kyt en adok hAÍ̂ neky, nem zo-

mehwl megh az wtan; de az vyz, kyt en 

adandók hwneky, lezen hwbenne ky folyó 

kwth fe"wee az erek eelettre. Monda h\5í'ne-

ky az azzonyallat: Vram, ad énnekem az 

vyzet, hogy ne zomehwilak megh, es ne 

yewyek ede meroytteny. Monda hwneky 

Jefus: Meny e!, hyd ede the vradat, es 

yew the es ede. Felele azzonyallat, es mon

da hwneky: Nynczen vram. Monda h\^ne-

ky Jefus: Yol mondád hogy: nynczen vram. 

Merth hewt vrad volt, es az ky maAli va

gyon, nem the vrad; azth azért ygazan mon

dád. Monda hwneky az azzonyallat: Vram, 

latom en, merth the proffeta vagy. Az my 

atyaynk ez hegyen ymathkoztanak, ty ke

degh mongyatok, hogy Jerwfalemben va

gyon az hely, hol ymathkoznya keli. Monda 

hwneky Jefus: Azzonyallat, hyg énnekem, 

mert el yewt az hóra, hogy fem ez hegyen, 

fem Jerwfalemben nem ymagyatok en atya-

math. Ty azt ymagyatok, kyt nem twttok: 

my kedeg ymagyok azt, kyt twdwnk; mert 

az ydveffeegh az Sydok kézzel vagyon. De 

el yewt(w) az hóra, es maíth vagyon, mykoron 

az ygaz {imádók) ymagyak en afyainath lee-

lekben es ygaffagliban; merth az en atyám es 

ollyanokat keref, kyk ymagyak hwtet. Leé

lek az wr yíten,||" es azok kyk hwtet yma

gyak, leiekben es ygaffaghban kel ymadny. 

Monda h í̂̂ 'neky az azzonyallat: Twdom hogy 

el yewt az meffyas, ^y Criítufnak mondatyk; 

mykoron azért az el yewend, h'^ mynekwnk 

myndent megh hyrdet. Monda hwneky Je-
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fiis: En vagyok, ky zolok te veled. Es azon

nal el ywtanak az hw tanoytliwany, es 

czodallyak vala, merth az azzonyallattal be-

zeellenee; de maga fenky nem mondaa: 

niyth kerez, awagy myth zolaz hw vele? 

Oth hagyaa azért az azzonyallat hw vydret, 

es el meene az vara iban , es mynd megh 

monda az neepeknek: Yewetek el, es laí-

íatok az embert, ky myndent megh mon

da énnekem, vala myt tetté; nem de hw 

legyen az Criílus? Ky fwtanak azért az va-

raí'bol, es hozya yewenek. Azonkezben ke-

ryk vala hwtet hw tanoythwany, mondwan: 

Meíler, eegyel. H w kedegli monda nekik: 

Énnekem vagyon ethkem kyt eegyem, kyt 

thy nem twttok. Mondnak vala azért hw 

tanoythwany egymafnak: Nem de vala ky 

eenny hozót ee h^X'neky? Monda ottan hw-

nekyk Je íus : Az en eethkem az, hogy en 

atyámnak akarattyat theegyem, ky enghem 

boczatot, hogy az hw dolgát el veeghez-

yem. Nem de thy mongatok hogy meegh 

neegy hónapok vannak, es ymaran az aratás 

el yewth? Yme mondom tynektek: Emel-

lyetek ffel thy zemeteketh, es laffatok tar-

tomanyokath, merth feyerek ymaran az 

arataí'ra. Es ky arath, ywtalmaat veezy, es 

gymelczet gyeyth az erek eelettre, hogy 

az es ky veth, az es ky arath, egyetemben 

erwUyenek. Ebben fygh az ygaz bezeed: 

mert eegyeb az ky veth, es egyéb ky arath. 

En kyldettelek tyteketh arathny, kynek 

thy né mwkalkottatok; eegyebek mw-

kalkottanak, es ty hw mwkayokban bel 

mentetek. Az Samaritanofoknak varafokbol 

akoron íbkan hyweenek hw benne az az-

zonyallathnak byzon bezeedenck myattan: 

mert megh mondaa énnekem, vala myt tet

tem. Mykoron azerth hw hozya yettenek 

vona az Samaritanofok, keerek hwtet, hogy 

naiok maradna. Es keth na|)on leeii hw na-

lok. Es anneewal teb hyn Iwv benne ennen 

bezeedeerth. Es mondnak vala az azzony-

allathnak: Merth ymaran nem az the bezee-

dóderth hyzyek, de kyketh nagyoban my-

maghwnk hallottwnk, es twgsok, merth ez 

ez vylaghnak byzon megh valtoya. Azért 

keth napok vtan vkywe meene eennen, es 

meene galyleaban; merth ennen maga Jeíus 

Byzonfagoth theen róla, hogy egy proffe-

tanak es né vona tyztcfíeghe hw haza-

yaban. Mykoron azért ywt(tttak vona be 

galyleabá, tyztelTeggliel fogadak be hx^ítet 

az galyleabelyek, mykoron myndeneket lát

tának vona, kyket tetth vona Jeí'iis Jerw-

falemben az ynnep napon, merth hwk es ffel 

mentenek vala az ynnep napra. Yewe azért 

efmegh galyleanak kanayaban, hol az vyzet 

borraa változtatta vala. Es (fa/a) az ydóben 

egy kyf kyraf, kynek hw ffya megh ko-

rwlth vala kaffarnaomba. Ez hogy liallotta 

vona, mert Jefus el yewt Judcabol galyleaban, 

hozya meene, es keeree hwtet, hogy le zal-

lana, es megh vygaztanaa az hw ffyat, mert 

ymaran megh kezd vala halny. Monda azért 

Jefus hwneky: Hanem ha yegyeket es czo-
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dakat latandotok, nem hyztek. Monda ottan 

h'símeky az kyf kyraf: Vram, zal" le, mynek 

elette megh liallyon az en ffyam. Monda 

hwneky Jefus : Meny el, az the flFyad eel. 

Hyn az ember az bezeednek, kyth monda Je

fus, es el eredee. Mykorö ymaran le zal-

iot vona, eleybe keleenek hw zolgay, es 

megh yelentheek liAvneky mondwan: merth 

az hw ffya eelnee. Kerdy vala azért az 

horath hw thewhjk, kyben megh yobbwlth 

vona. Es mondanak hv^neky: merth tegh-

napy iieted horan hagyaa el hwtet az few 

faydalom. Merth yfmeree azért hwtet az 

hw attya, merth azon hóra vala, kybe mon-

daa hA '̂neky Jefus: az the ffyad eel. Es hy-

we hw es mynd hw tellyes haza. Ez czodat 

teewe mafodzer Jefus, mykoron yewt vona 

Júdeából galyleaban. 

(Ewtl) Cttl) 

Ennek vtanna leen az fydoknak ynne-

pe napyok, es mene ffel Jefus Jerwfalemben. 

Vagyon kedegh Jerwfalemben egy probatyka 

tho, ky fydo nelwen hywattatyk Bethfay-

danak, kynek hewt kappwya vagyon. Ezek

ben fekzyk vala nagy fokfaghw koor betegh, 

vakok, Santak, ázottak, varwan az vyznek 

yndwlattyath. Merth wr yítennek {angyala) 

le zall vala az thoban ydew zerent, es megh 

yndwl vala az vyz; es, ky elezer az tho

ban zalhatot vona, h\^ yndwiattyanak vtan

na , megh vygazyk vala, akar mynemw 

korffagliban volt vona. Vala kedegh egy 

ember oth, kynek harmjoicz n'oicz eztey 

vona az beteghleghben. Hogy ezth lattá vona 

Jefus oth fekwny, es megh yfmertee vona, 

mert ymaran fok ydey vona, monda hw

neky: Akarz ee megh vygazny? Monda hw

neky az koor: Vram, emberem nynczen, 

hogy, mykoron megh haborodandyk az vyz, 

belee vygyen enghemet; mykoron en oda 

ywtot(A), maf zal en elettem belee. Monda 

hwneky Jefus: Kelf ffel, ved ffel the agya

dat, es yary. Es azonnal megh vygazeek 

az ember, es ffel veeven hw' nozolyayat, 

yar vala. Vala kedegh ynnep azon napon. 

Mondnak vala azért az Sydok annak, ky 

megh gyógywlt vala: Ynnep vagyon, nem 

yllyk ma teeneked the agyadat ffel venny. 

Ottan felele hwnekyk, es móda : Ky en-

ghem megh vygazta, az monda: Ved ffel the 

agyadat, es yar". Az kedegh, (ky) ymaran 

megh vygazot vala, nem twgya vala ky vona, 

merth Jefus el nyomotot vala az fokaífagh 

kezzól, kyk oth valanak. De annak vtaAa 

megh talala hwtet az templomban, es mon

da hwneky: Ym meg vygaztal, ymaran to-

wabba ne akar" vethkezny, hogy gonozban 

ne tertenn'eek dolgod. El meene ottan az 

ember, es megh mondaa az fydoknak, 

hogy Jefus vona, ky megh vygaztotta vona. 

Annak okaert haborgattyak vala hwtet, mert 

eellyeneket ynnep napon tezen vala. Jesus 

kedegh felele hwnekyk: Az en atyám ez 

may napygh mwkalkodyk, en es mwkal-

kodom. Ez ellyen mondafert nagyoban ke-
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refyk vala hwtet az fydok halárra, mert 

nem czak hogy az ynnepeth megh feyty va

la, de annak felette yílent es attyanak mon

da vala, yftenhez hafonlatliwan ennen ma

gát. Felele azért Jefus, es monda hwnekyk : 

Byzon byzon mondom tynektek, merth nem 

tehet az ffyw ennen magátvvl vala myth, (/*«-

nemho) kyt latangya hw attyat tenny; mert 

vala myt az tezen, az ffyw azonképpen azt 

tezy. Mert az atya zerety az hw ffyath, es 

myndent megh mwtat hwneky, kyth h ^ te

zen; de meegh annál es nagyobbat mwtat 

megh hwneky , hogy th}' czodallyatok. Mert 

mykeppen az atya hallottakat tamazt es 

eelezth : azonképpen az ffyw es, kyket akar, 

megh eelezth. Az atya fenkyt íem yteel , de 

niynden yteeletct az Ifywnak adót, hogy 

ínyndencU tyztelleek az ffywt, mykeppen 

tyztelyk az atyát. Ky az ffywt nem tyztely, 

nem tyztel} uz az atyath es, ky hAÍí'tet bo-

czattu. Byzon byzon mondom tynektek, 

mert vala ky az en bezeedemet halgattya, 

es hyzen annak, ky enghem boczatot, an

nak erek eelete vagyon,- es az yteelettre 

nem y e w , de az halárról elettre meegyen. 

Byzon byzon mondom tynektek, merth el 

yewt(/í) az bora, es maítii vagyon, mykoron 

az hallottak hallyak yílennek ffyanak za-

u a t h , es kyk hallangyak,|p' megh eelednek. 

Mert mykeppen az atya eeleteth tarth en

nen niiigaban, azókeppen az h ^ ffyanak 

eeletet adót tarthany ennen magában; es 

hatalmat adót hwneky yteelctet es tenny, 

mert embernek ffya hw. Ne akaryatok czo-

dalny ezth, merth el yewt(«.) az bora, kyben 

myndenek, kyk hw koporffoyokban van

nak, hallyak yílennek ffyanak zawat. Es 

elówe yewnek, kyk yoth tettek eelethnek 

ffel tamadafaara; kyk kedegh gonozth tet

tének , yteelethnek ffel tamadafaara. Se-

myt nem tehetek en enmagamtwl. De a 

myth hallok, azth yteelem, es az en ytee-

letem ygaz, merth nt'm kerefem az eii aka-

ratomath, de annak akarattyath, ky enghem 

boczatot. Ha en byzoníagot tezek en ma

gamról r az en byzonfagom nem ygaz. Maf 

az, ky byzonfugot tezen en rólam, es nyl-

wan thwdom hogy ygaz az hw byzonfaga, 

kyt en rólam tezen. Ty boczatatok Janof-

hoz, es byzonfagot theen az ygaííaglirol; 

en kedegh nem vezek embertwl byzonfa-

goth; ezth azért mondom, bog czak thy 

ydwezwllyetek. Az vala egghew es vy-

lagofoytho zewethnek; thy kedegh aka

ratok egy horayglen ewrwlny az hw vy-

lagoffagaban. Énnekem nagyob byzonfagom 

vagon Janofnal. Merth az dolgot, kyt én

nekem adót en atyám, hogy el veghezyek, 

vgyan azonok byzonfagot theznok eii ró

lam, merth atyám boczatot enghemet. Es 

en athyam, ky enghem boczatuth, h^^ es 

byzonfagot teth en rólam; kynek fem za

wat nem hallottatok vala mykoron, fem 

zyneet nem lattatok. Es az h\^ bezeede 

nynczen ty bennetek maradwan, mert kyth, 

hw baczatoth,, annak thy nem hyztek. Han-
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nyatok ffel az zent Iraílli, inerih thy aloyt-
tyatok azokban lenny az erek celethnek (e#); 
azok azerth, kyk mynd byzonfagot teznek 
en rólam; nieegh fem akartok yewny en 
hozyam, hogy j'HwezwIlyetek. Dyczefe-
ghet embertAÍ̂ i nem vezek; de en mcgh yf-
mertelek tyteketh, merth nynczen yílen-
nek zerctety thy bennetek. Yme en yet-
tem en atyámnak neweeben, es nem veetek 
enghemet; ha maf yewend ennen magának 
neweeben, azth be fogagyatok. Hogy hy-
hetytek thy, kyk egy mafthwl kereílek dy-
czefeeghet, es az erek dyczófegheth, ky 
twiaydon czak yílenthwl vagyon, né ke-
refytek? Ne alohatok azth, hogy en tyteketh 
be vádollak en atyámnál; nagyon ky va-
dollyon, MoyA-s, kyben ty vetetteet^k re-
meenfcghtíjket. Merth ha hynneetek Moy-
fefnek, netalantal hynneetek énnekem es; 
merth en rólam yrth hw. Ha kedeg az hw 
yrafynak nem hyztek, m^'kepjjen hyztek az 
en bezeedymnek ? 

^atoíi (íap 

Ennek vtanna meene el JoAis Galylea-
bely tenghernek atala, ky mondatyk Thy-
beriadis, Es kpwethy vala hwtet nagy fo-
kaíTagh, merth lattyak vala az czodakath, 
kykfth tezen vala azokon, kyk korfíagh-
ban volnának. Meene ITel azerth az hegyre 
iefus, es oth yl vala hvv tanoythwanywal. 
Vala kedegh kpzel az hofwceth, azSydoknak 
ynnepek napya. Mykoron azért flFel emelt-

aÉGI M. JNYELVEML. V, 

te vona Jefus hw zemeyth, es lattá vona, 
merth nagy fokaffaagh yewth vona hv^ lioz-
ya, ottan monda fFylepnek: Honnan ve-
gy\^nk enny kynyereth, hogy mynd ezek 
eegyenek? Azth kedegh mongya vala ke-
ferthwen hAÍt'teth, merth hw twgya vala 
myt vona teendő. Felelee hwneky ffylep: 
Keth zaaz penzara kynyer nem eelegh ezek
nek, hoĵ  kynek mynd kewef ywthna ben-
nee. Monda hwneky egy hw tanoythwany 
kézzel, kynek András vala newe, Symon 
peternek attyalTya: Vagyon eth egy gyer
mek, kynek ewth árpa kynyere vagyon, es 
keth halaczkaya; de azok myczodak een-
ny neep kezeth? Monda azerth Jefus: Te-
lep^kteffeetek lee az nepeketh. Vala kedegh 
fok zeenafy az helyen. Le telep9deenek 
azerth zamal oly mynth hewt ezer ember. 
Véve azért Jefus az kynyereketh, es my-
koi'on megli áldotta vona, el ozthaa az le 
telep^d^ith népnek; azonképpen az halacz-
kakból es, meennyetli akarnak vala. Hogy 
kedegh niegh eelcghóttenek vona, monda 
h\^ tanoythwanynak: Gycyczeetek ffel, kyk 
el marattanak, az morfalekokbol, hogy el 
ne vezycnek. ffel gyeytheek azért, es ty-
zenketh koffarokath gyeyteenek be az 
morfalekokbol, kyk el hwllottanak az hewt 
kynyerekb^il es keth iialaczkakbol. Az né
pek azért, hogy láttak vona ez czodath, kyt 
oth teth vona, mondnak vala: Merth ez 
az byzon proffeta, ky yewend^) ez vylagra. 
Jefus azért mynt megh yfmertte vona mert 

41 
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ytnvcndp, liogy hwteth ffel ragadnaak, es 
kyrallya teenneek, efniegh flFel fwtha ennen 
maga az hegyre. Mykoron azért eílhwe 
leth vona, az hw tanoytliwany az ten-
glierre keleenek. Es mykoron be haghtak 
vona az hayobá, yeweenek az tengher atal 
kaftarnaoinbá; es hogy be fetí^twlth vona, 
meegh fein yewth vala hw hozyayok Jefiis. 
Az tengher kedegh, laffaban zel tamadwan, 
fel yndwl vala. Mykoron azért be ewez 
tenek vona oly mynth hwzon ewt awag 
harmyncz lepefneere, latak Jefuílh yarwan 
al> tengheren, es yniaran az hayohoz kózel 
lenny, es megh feelclmeenek. H\^ azerth 
monda nekyk: En vagyok, ne akaryatok 
f'eelny. Akaraak azerth hwtet ah hayoban 
venny, es ottan az parttia ywta ky howa 
meegyen vala. Mafod napon az feregh, ky 
az tenghernek niaf feleen vala, lataa hogy 
maf hayo oth nynczen hanem czak az eegy, 
Es hogy Jefns nem menth vona be az ta-
noythwanyokkal az hayoban, de czak en
nen magok az tanoythwanyok meentenek 
vona atal. Yewfenek kedegh az maf liayok 
thyberiadeb^l, hol oth az kynyereth efteek 
vala, halath adwan yítennek. Mykoron az
ért lattaak vona az népek, hogy Jefns nem 
oth vel^k, fem az h ^ tanoythwany, ha-
yoczkakra keleenek, es kaiTarnaomba ye
weenek kerefwé Jefnílh. Es mykoron az 
tengher elwe találtak vona megh hw'tet,mon-
tlanak neky: Raby, mykoron yettel ede ? 
Felele h^nekyk Jefus, es monda : Byzon 

byzon mondom tynektek: Nem azért hogy 
az czodakat lattatok, de hogy az kynyerekl)óí 
megh eelegh^ttetck es ettetek. Kereffetek 
ne oly eethket ky el vezz, de ky megh 
marad az erek eelettre, kyt embernek flya 
aad tynektek; mert ezlh yegzette megh 
yíten. Mondanak azért hwneky: Myth tee-
gyvvnk, hogy yítennek dolgatli tegyek? Fe-
lelee Jefus, es monda hwnek(yA): Ez az yf-
tennek dolga, hogy liyggyet9k abban kyt 
boczatot hw. Mondanak azért hwneky: Myne-
m ^ yegyet teez azerth the, hogy iiyggywnk 
teenekedi myth mywelkódí)!? Az jny r o 
ghy atyaynk meennath eettenek az pwzta-
ban, mykeppen megh vagyon yrvan: Meny
ből adoth hwnekyk kynyereth eenny()k. Mon
da azért hwnekyk Jefns: Byzon byzon mon
dom tynektek, nem nioyfes adoth tynek
tek kynyereth menyből, de az en atyani 
adót tynektek byzon kynyereth mcnyb(,)l. 
Merth az az ygaz kynyr, ky menyb(,)l zalhit 
lee, es ez vylaghnak eeleted aad. Mondanak 
azért hwneky: Vram, myndenkoron az ky-
nyeret aggyad mynekvínk. Monda azért hvv-
nekyk Jefus: En vagyok az eelethnek ky-
nere; ha ky en hozyam yew, az megh 
nem ehíjzyk, es ky en bennem hyzen, az 
megh nem zomehozyk. De mondám tynek
tek : merth ymaran lattatok enghemeth, es 
nem hyttetek. Myndent, vala myt aad én
nekem en atyám, en hozyá yew, es aztb 
ky en hozyam yew, kywe nem yzem. Merth 
azért zallottam le menyből, nem hogy az 
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en'akaratomatli tcL-gyeiii, de az akarattyath, 
k}-̂  enghein boczattotli. Ez azért az eii 
atyámnak akarattya, ky engiiem boczatot, 
liog inyndenth,|p* vala myth adót, femyth 
h\v benne el ne vezoffek, de ffel tamazyain 
hví'tet az vtolfo napon. Zwggodnak vala az
ért azon az Sydok, liogy azth mondotta vo-
na: En vagyok az ecló kynyr ky menyből 
le zallottiim; es mondnak vala: Nem de ez 
ee Jofeffnek fTya, kynck my nalwnk van
nak mynd attya Annya? Mykeppen mongya 
azért ez: mert menyből zallottam le? Fe
lele azerth Jeí'us, es monda h\^nekyk: Ne 
nioroghyatok eg'maí'ra. Senky nem yehet 
en hozyani, lianem ha atyám, ky enghem 
boczatot, vonangya hwtet, es en fel tamaz-
tom hwtet az vtolfo napon. Mykeppen yr-
M'an vagyon a' pioffetakban: Myndenek ta-
nwltak leeznek yítennel. Mynden, ky en 
atyamtwl myth halloth es tanwlth, en hoz-
yam yew. Nem azért hogy atyamath lattá 
vona lala ky, hanem czak az yílenttwl va
gyon, az lattá en atyamath. Byzon byzon 
mondom tynektek: mert ky en bennem hy-
zen, erek eeletee vagyon. En vagyok az erek 
eelethnek kynyere. Az thy reghy atyatok 
meennath ecthtek az pwztaban, es megh 
holtának, de ez az menyből le zalloth ky
nyr, hog.\ iia ky livvbenne eyendyk, megh 
ne hallyon. En vagyok az eel(> kynyr, ky 
menyből le zallottam. Ha ky ez kynyrben 
eyendyk, erekké eel; es az kynyr, kyt en 
adok, en teílem az, ez vylaghnak eelete-

erth. Vetekednek vala azért raytta az Sy
dok, egy inafnak mondwan : Hogy adhattya 
ez az hw tefteeth inegh eennywnk myne-
kwnk? Monda azért hwnek,vk JefUS: Byzon 
byzon mondom tynektek, ha nem ey<índy-
tek embernek ffyanak tefteeth, es az \víí-
veereeth nem yangyatok, nem lezen erek 
eelet tybennetek. Vala ky az en teftemetli 
eezy, es az en vercmeth yzya, annak erek 
eletee vagyon, es en ifel tamazttom liw'tet 
az vtolfo napon. Merth az en teftem byzon 
eetel, es az en verem byzon ytal. Ky az 
en teftemeth eezy, es az veremeth yzya, 
en bennem lakozyk, es en \vív benne. My
keppen boczatot engliem en celó atyám, 
azonképpen en es eel^k en at3'amerth, es 
ky eezen enghemet, az es eel en érettem. 
Ez azerth az kynyr, ky menybtjl le zallot. 
Nem mykeppen az thy reghy atyatok meen
nath eettek, es megh holtak. Ky ez ky-
nyeret eezy, erekké eel. Ez bezeedeket 
mondaa Jefus, az Synagiigaban tanoytliwan 
kaffarnaomban. Sokak a/ert halwan ezeket 
hw tanoythwany kézzel, mondanak: Yghen 
kemeen ez bezeed, es ky halgathattya hw
tet? Twdwan azerth Jefus ennen magában, 
merth zwggodnanak azon hew tanoythwa
ny , monda hwnekyk: Ez mondás tanto-
royth ee megh tyteket? Ha azerth latangya-
tok embernek hw ffyath ffel meenny, hol 
elezer vala? Merth lelek az, ky megh eleve-
níjyth, az tefth femyth fem haznaliuith. Az 
bezeedek, kyketh en zoltam tynektek, le-

41* 
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lek es eeleth. De vannak nekyk thy kez-
zeletek, kyk nem hyznek. Mert yol twgya 
vala azok(at) kezdettwl foghwan Jefus, kyk 
liywek volnának, es ky el arvvlna" liwtet. Es 
mongya vala: Annak okaert mondám tynek-
tek: Mert fenky nem yeheth en{1iozyam'), ha
nem ha en atyamttwl le"end adathwan hwne
ky. Azért attul foghwa az bezeednek okaerth 
fokakh meeneenek hattra, el hagywan Je-
Aiílh, h^^ tanoythwany kézzel, es nem yarnak 
vala yniaran hew velee. Monda azerth Jefus 
az tyzenkettónek: Nem de ty es el akarat
tok ee hadny? Monda hwneky Symon pe-
ter: Vram, kyhez meegywnk? Erek eeleth-
nek ygheye vagyon nálad. My es azth hyz-
yek, es megh yfmertek, merth te vagy az 
criítus, yftennek ffya. Monda ottan hwne-
kyk Jefns: Nem de en tytekcth tyzen ket
ten valaztottalak, es egy ty kezzeletek er-
degghee leth* Mongya vala kedeeg ezth Ju-
daf Scariothrol, mert ez arwllya vala el 
hA^teth yewendóre. 

^retl) (íűti 

Ennek vtanna yar vala Jefus Gaiylea-
ban, mert nem akar vala Júdeában yarny, 
myerth halárra kerefyk vala hwtet az Sy-
dok. Vala kedeegh kezel az Sydoknak yn-
nepek napya. Mondanak azerth hwneky hw 
attyaffyay: Meeny el eennen efmegh Júdeá
ban, hogy az the tanoythwanyd es laffaak 
the dolgaydat, kyketh theez. Mert fenky 
nem kyuan vala myth tythkon tenny, es 

ennen maga nylwan lenny. Ha eellyen dol
gokat teez, yelencz megh tennen magadat 
ez vylaghnak. Merth meegh \vliv attyaffyay 
es nem hyznek vala hw bennee. Monda az
ért hwnekyk Jefuf: Az en yd^m meglen el 
né yewth; az thy ydetpk kedeegh myn-
denkoron kcezen vagyon. Nem gylelheth 
tyteketh ez vylagli, engliem kedegh gylpl; 
merth en byzonfagot tezek hw róla, merth 
az hví' dolgay gonozok. Ty mennyetek ffel 
ez ynnep napia, mert en ffel nem meegyek 
ez ynnep napra, mertli az en yd^m meglen 
bel nem tellyefedeth. Ezcketh hogy megh 
mondotta vona, hví' marada galyleaban. 
Hogy azért ffel mentenek vona az hw at
tyaffyay, hw vtannok hw es ffel mene 
az ynnep napra, de nem nylwan, hanem 
oly mynt tythkon. Az fydok azért kere
fyk vala hwtet az ynnep napon, es mond
nak vala: Hol vagon az? Es fok zwggodas 
vala az neep kezeth hw róla. Mert nemel-
lyek azt mongyak vala, hogy yo \'ona; ne-
mellyek kedeegh hogy nem, de el hytetnee 
az neepeth. De maga fenky nylwan nem 
zool vala liA^ róla az fydoknak fcelelmó-
keerth. Az ynnep azerth el mwiwan, meene 
ffel Jefus az templomban, es tanoyth vala. 
Es czodalkoznak vala az fydok raytta, mond-
wan: Mykeppen twd ez yrafth, \\o\(ott) nem 
tanwlta? Felelee h\Á'nekyk Jef9, es mon
da : Az en twdomanyom nem enym, de 
azee, ky enghem boczatot. Ha ky akaran-
gya hw akarattyat teenny, megh yfmer-

file:///vliv
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hety az twdomanbol, ho^ ha yílentwl le

gyen, awagy en enmagaintvel zoUyak? Mert 

ky ennenmagatwl zol, az enneninaga dyczpfe-

ghet kerefy; ky kedegh annak dyczpfegheet 

kerefy, ky hwtet boczatta, ez ygaz, es ha-

in3'ffagli Inv benne nynczeii. Nem de Moyfes 

atta ee tynektek az tjjrveenth? es fenky ty k^z-

zeletek nem tezj' az t^irveenth. My okaerth 

kereílek enghcni halárral Felelee az kijíTeegh' 

es monda: Nam,erdeghed vagyon: ky kerelT 

teghed halárra? Ottan felelee Jefus, es monda 

hwnekyk : Yme egy dolgot tettem, es myn-

nyayan czodallyatok. Moyfes annak okaert 

adaa tynektek az keriiywl meteleeílh, nem 

hogy moyfeílwl vona, de az reghy atyák twl, 

es az ynnep napon metelytek kernywl az 

emberth. Ha azért az ember az kernywl me-

teleeílh jnnep napon vezy flFel, hog megh 

ne t9reffecgh moyfefnek t^rwenye, myre 

bozzonkottok en reám, hog az tellyes em

berth megh gyogyttottam az ynnep napon? 

Ne yteellyetek czak zynzerenth, de ygaz 

yteeleteth yteellyetek. Mondanak azért ne-

kyk Jerwfalemb9l: Nem de ez ee az, kyth 

halárra kerefnek? Yme nylwan bezeel, es 

feniyt fem zolnak h\^''neky. Nem de by-

zonnyal meg yfmerteek az feyedelmek, hogy 

ez legyen az Chriftus? De ozth twgyok hon

nan való; Criíluf kedeegh, my koron el ye-

wend, fenky nem thwgya honnan le|en. 

Kyayth vala azerth Jefus az templomban 

tanoythnan, es mondwan: Enghem es twt-

tok, es honnan legyek twttok; es en ma-

gamtvvl nem yettem, de vagyon ygaz,||" ky 

enghem boczatot, kyt thy nem twttok. En 

twdom hwtet; es lia mondádoin, merth 

nem twdom h\^let, hozyatok hafonlatos ha-

zvvgh lezek. De twdom hwtet, merth hw 

twle vagyok, es hw boczatot enghemeth. Ke-

refyk vala azért h^tet megh foghny, es 

fenky né vethee h^ rea kezeeth, merth 

meegh el nem yewth vala az hw horaya. 

Az nep kezzpl kedegh fokak hyneth(A) h\í^ 

bennee, es mondnak vala : Mykoron az 

Criílus el yewend, nem de teb czodakath 

tezen, honnem ez tezen? Hahvan azerth az 

Faryfeofok az népek kezeth ez eellyen be-

zedeket hw róla, ottan boczatanak el fe-

yedelmeket es zolgakat, hogy megh fogh-

naak Jcfufth. Monda azért h^^•nekyk Jefus: 

Meeglen egy kewes ydeyglen vagyok ty 

keztetek; es hw hoz3"a meegyek, ky enghem 

boczatoth. Kereílek enghemet, es megh nem 

leltek; es hol en vagyok, oda ty nem ye-

hettek. Mondanak azért az Sydok ennenma-

gokban: Howa akar ez menny, merth nem 

lellyek megh h^te t? Nem de az pogan nee-

pek kezze meegyen ee hA^keth tanoytanyf 

Myczoda ez bezeed, kyt monda: Kereílek 

enghem, es megh nem leltek, es ah hol en 

vagyok, ty oda né yehettek? Az nagy yn

nep napnak azért wtolfo napyan megh al-

loth vala Jefus, kyaytliwan, es mondwan: Ha 

ky zomehozyk, yewyen en hozyam, es 

ygyeek. Vala ky en bennem hyzen, my-

keppen az yraf mongya, eelp vyznek fo-
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lyo vyzey folnak ky h^ eehabol. Azth 
kedeg mondaa az zenth leiekről, kyth ve-
yend9k valanak hyvven hw benne, mert 
meegh az zent lelek nem adatot vala, myerth 
Jefus meegh megh nem dyczpwltetíjth vala. 
Hogy azért az neepek hallottak vona ez hw 
bezeedyth, mongyak vala: Ez az byzon prof-
feta. Nemellyek kedegh: Ez az Criftus. Ne-
meirek kedegh azth mongyak vala: Nem de 
galyleabol támad ee az Criftus? Nem de az 
yraf mongya, merth dauidnak nemzetee-
l)9l, es Bethlehemnek varafabol, hoiman 
dauid tamada, yew az Criftus? Vetekodeef 
vala azerth az necp kezeeth hw myatta. Ne-
kyk kedegh hew kezz9l(,)k akaryak vala 
megh foghny h^í^tet; de fenky nem vethee 
h^ rea kezeeth. Yeweenek el azerth az 
zolgaak az feyedelmekhez es ITaryfeofok-
hoz; es mondanak hewnekyk azok : Myre 
né hoztatok el hwtet edee foghwa? Mon
danak az zolgak : Soha ezenképpen né 
zolth ez ember, mykeppen maftan zool. 
Mondanak azerth hwnekyk az ífaryfeofok: 
Nem de thy es el haylottatok ee? Nem de 
az teyedelmek kézzel vala ky hyth ee hew 
benne, awagy az ífaryfeofok kezzpl? De 
azth twgyok, hog az oly neep, ky az ter-
weenth nem tw^'a, athkozottak. Monda Ni-
codemus ottá hwnekyk, az ky hw hozya 
yewe eeyel, ky maga eegy vala h>^ kez-
zc^l^k: Nem de az my tprwenywnk yteelee 
megh vala meely emberth, hanem ha elezer 
halland myth hw róla, es megh yfmerendy 

l / V l ^ 
QAA-

myth tett? Feleleenek ottan, es mondanak 
hwneky: Nem de the es galyleabely vagy 
ee? Hányad ffel az yrafth, es lafd megh, 
merth galyleabol proffeta nem támad. Es 
ez megh mondwan, ky mynd hw hazahoz 
meene. ,i '' *"' f c '. . 

Jefus kedeegh meene oliiictimnek he
gyere; es reeghwel efmegh yewe az temp
lomban, es ottan mynd az kóz neep ĥ '̂' 
hozya yewee azonnal, es le ylwen, tanoyt-
tya vala hwketh. Eleybe hozanak azért az 
yraftwdok es az ffarifeofok egy parazna-
faghbá fogót azzonyallatot, es kózbe al-
lathwan, mondanak hwneky: Mefter, ez az-
zonyallath ma paraznafaghba fogatot. Az 
tórweenben kedeegh Moyfes nekwnk meg 
paranczolta ez eellyenekcth k^weznwnk. Te 
azerth myth mondaz? Azth kedegh nnon-
g-yak vala keferthwen hewteth, hogy czak 
mywel vadolhathnaak hwtet. Jefus azerth le 
hathwan ennen magath, wyawal yr vala ah 
felden. Hogy azért gyakorlatofíaggal ker-
deneek hwtet, ffel ygazwyttaa hw magath, 
es monda h\^nekyk : Vala ky bynnel kyl 
vagyon kezzpletek, elezer az veffen k(,)\veth 
liw reaya. Annak vtanna efmegh lee haloy-
AVan, yr vala az felden. De kedeegh hahvan 
azth, egy maf wtan mynd kvwe mennek 
vala, el kezdwen az veeneken ; es czak 
ennen maga marada Jefus es az azzonyal-
lat az haaz kíjzepeth alvvan. Fel ygazoyth-
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wan azért Jefus liwinagat, monda az Az-

zonyallathnak : Hol vannak , kyk teeghed 

vádolnak vala? senky né kárhoztat te-

ghed? Ky felrlee: Senky nem, Vram. Mon

da ottan Jefiif es: En fem karhoztathlak 

teghedet. Meny el bekeíTegghel, es ymaran 

towabba ne akary vethkezned. Efmegh zo-

la hwnekyk J«'fus, mondwan : En vagyok 

ez vylaghnak vylagoffuga; ky enghem k(,)-

vveth, az fetetlifeghben nem yar, de lezen 

hwneky erek eeletlinek vylagoffaga. Mon

danak azerth hwneky az lí'aryfeofok: The 

tennen magadról teez byzonfagot; es az the 

byzonfagh teeteled nem ygaz. Felelee Je

fus, es monda hwnekyk: Ha en byzonfa

got teezek en magamról, az en byzonfagh-

teetfleni ygaz, mert en twdom honnan yet-

tem, es howa meegyek; ty kedeg nem tw-

gyatok honnan yettem, es howa meegyek 

Ty czak telth zerent yteeltek; en kedegh 

fenkyt nem ytelek. Es ha mykoron ytee 

lek, az en yteeletem ygaz, merth en ma 

gam nem vagyok, de en, es ky enghé 

boczatot, atyám. Az thy t9rAveentektekben 

kedegh yrwan vagyon, hog keth ember

nek byzonfaga ygaz legén. En vagyok eegy, 

ky byzonfagot tezek en magamról, es by

zonfagot tezen en rólam en atyám, ky en

ghem boczatot. Mondnak vala azért hwneky: 

Hol vagyon az the atyád ? Ottá felelee Jefus 

hví'nekyk: Sem enghem nem twttok, fem 

en atyámat; ha enghem twdnatok, netalan-

tal az en atyámat es twdnatok. Ez bezee-

deketh mondaa Jefus egy kamoraban, ta-

noythwan az templomba; es fenhy nem 

fogaa megh hwtet, mert meegh el nem yeth 

vala az hVí' horaya. Monda azért efmegh 

hwnekyk Jefus: Yní en el megyek, es ké

rettek enghemeth, es thy megh haltok az 

thy byneytekben. Howa en megyek, oda 

thy nem yehettek. Mondanak azért az Sy-

dok: Nem de megh 9ly ee ennen magát.' 

merth, wgy mond: Howa en megyek, oHa 

thy nem yehettek. Annak okaerth mongya 

vala hwnekyk: Thy eennen alól vattok, en 

kedeegh felwl vagyok. Thy ezen vylagrol 

vattok, en kedeegh nem vagyok ezen vy

lagrol. Azerth mondám ty nektek: merth 

tynnen bynetekben megh haltok. Mondnak 

vala azerth hwneky: The ky vagy? Monda 

hwnekyk Jefus: Kezdet, ky zolok es thy 

nektek. Sokath kelienee ty rólatok zolanom 

es yteelnem; de az, ky enghem boczatot, 

ygaz az, en azerth mynt azth kyt hallot

tam h^ t\^le, zolom ez vylagon. Es akoron 

megh nem yfmerheteek, merth yítenth mon-

danaa hw attyanak. Monda azért h^^nekyk 

Jefus: Mykoron ffel magaztatangyatok em

bernek hAÍ̂  ffyat, akkoron megh yfmery-

tek, mert en vagyok, es en magamttwl fe-

myt nem teezek, de mykeppen megh ta-

noytot enghem en atyám, azonképpen zolok. 

Es ky enghem boczatot, \f^ en velem vagyon, 

es nem hagyot el en magamath; mert en 

azokat teezem, kyk kellemetefek hwneky. 

Ezeketh hew bezeelwen, nagy fokak hy-
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weenek hew benne. Monda azért Jefus a-

zoknak, kyk hew benne hyweenek: Ha ty 

meg maradandótok az en bezedymben, by-

zonnal en tanoythwanym leeztok. Es az 

ygaffagot megh yfmerytek, es az ygaffaagh 

tyteketh megh zabadoyth. Azok feleleenek 

hwneky : My mynd Ábrahámnak nemzety 

í'agyW'nk, es foha fenkynek nem zolgal-

t wnk. Azerth hogy mondaz the: Zabadofok 

leeztek? Ottan felelee hwnekyk Jefiis, mond-

\van : Byzon byzon mondom tynektek , 

merth mynden ky bynth tezen, az bynnek 

zolgaya. Az zolga kedeegh nem maradhat 

megh hw vranak hazába mynd erekkee, 

az fFyw kedeeg erekkee lakyk. Ha azért 

tyteket az ffyw megh zabadoytand, byzon-

nal zabadofok leztek. Twdom azth, hogy 

Abrahannak ífyay vattok, de enghem ha

lárra kcreftek, mert a/ en bezedem nem 

fogh ty raytatok. En, kyt láttam en atyám

nál, azth zoiom; ty es, kyt lattatok ty atyá

toknál, azt zollyatok es tezytek. Ottan fe

leleenek, es mondanak hwneky: Mynekwnk 

atyánk Ábrahám. Monda hwnekyk Jefus: 

Ha abrahannak ífyay vattok, Abrahannak 

myvelkpdetykCí) teegyetek. Mafth kedeegh 

kereítek enghem halárra, az cmberth, ky ygaf

fagot zoltam t\nektek, kyt en yílenttwl 

hallottá; azth ábrahám nem tettbe. De 

thy teezytek ty atyatoknak dolgath. Mon

danak azért hwneky : My fertezeteffeeghb^i 

nem zylettwnk; eegy atyánk vagyon, az yf-

ten. Monda ottan h^nekvk Jefus: Ha az 

yften ty atyatok vona, byzonyawal zereth-

neetek enghemet, merth en yílenttwl zar-

mazttam es yettem; merth nem en raa-

gamttwl yettem, de hw boczatoth enghemet. 

Myre ho '̂ az en bezeedemeth megh nem yf

merytek? merth nem halgathattyatok az en 

bezeedemet. Ty erdegh atyatwl vattok, es 

az thy atyatoknak kywanfagat akaryatok 

tennye. Az gjlkos leen mjnd kezdettwl 

foghwa, es az ygaffaghban megh nem allaa; 

mert nynczen ygaffagh hw benne. Mykoron 

hazAVgbfagot zool, ennenneeb9l zol, merth 

czalard mynd hvv attya\A'al. En kedeegh ky 

ygazat zolok, nem hyztek énnekem. Ky-

czoda flfed meg enghemet ty kezzeletek byn-

ból? Ha ygazat zolok, myre nem hj^ztek 

énnekem? Ky yltentwl vagyon, az yítennek 

ygheeyet halgattya. Annak okaerth ty nem 

halgattyatok, merth yílenttwl nem vattok. 

Feleleenek azért az fydok, es mondanak 

hvvneky: Nem de yol mongyok ee my? 

merth Samaritanus vagy the, es erdeghed 

vagyon ? Ottan felelee Jeí'9 : En erdeghet 

nem tartok, de tyztelem en atyamath, tliy 

kedegli tyzthleneyteetek enghemeth En nem 

kerefem az en dycz9feeghemet; vagyon ky 

kereffee es yteellye. Byzon byzon mon

dom tynektek: vala ky az en bezedcmet 

tartangya, halalth nem lath erekkee. Mon

danak azért az Sydok: Maílan ymaran megh 

yfmertek, hogy erdeghed vagyon. Ábra

hám megh holth es az proflFetak, te kedeegh 

azth mondod: Ha ky az en bezcdemeth tar-
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tangya, lialalíh nem koílol niynd erekkee. 
Nem de the nagyob vagy ee my atyánknál 
abrahanmal, ky megh halt? es az proffetak 
mynd megh holtának. Mynek tezed tema-
gadath ? Ottan felelce Jefus: Ha en dyczó-
ytcndcm ennonmagamat, az en dycz^)fe-
ghem femmy; vagyon énnekem atyám, ky 
megh d}'cz9yth enghemet, kyt thy mondo
tok mert my yften\vnk h-\ív. Es nem yfme-
rytek hw(tet), en kedeegh yfmerem hwtet; 
es ha mondandóm: merth nem yfmerem h\v-
tet, hozyatok hafonlatos liazwgh leezek. De 
thvvdom hvvtet, es az h ^ bezedeet tar
tom. Ábrahám, ty atyatok, ewrelee raytta 

-hogy az en napomat lathatna, lataa, es vy-
gada rayta. Mondanak azerth az Sydok hA -̂
neky: Ewthwen eztendpd meglen nynczen, 
es Ábrahámot láttad? Monda hví'nekyk Je-
(9: Byzon byzon mondom tynektek: my
nek elette Ábrahám lennee, en vagyok. K(,)-
veketh ragadozanak azerth, hogy megh k9-
vezneek hwtet; Jefus kedeegh el eneztee 
ennen magát, es ky mcene az templomból. 

Es onnan el menwen Jefus, lata egy 
vakon zyletet emberth, es megh kerdeek 
hwtet h\v tanoythwany: Meller, ky veth-
kpzpt, ez ee, awagy az h^^ zyley, hogy va
kon zyletneek ? Felelee ottan Jefus: Sem ez 
nem vethkpzót, fem az hew zyley nem 
vethkeztek, de hogy ky nylathkoztaffanak 
yílennek myvelk^dety h^benne. Énnekem 
zykfegh myvelkednem annak dolgath, ky 

RÉGI M. NYJELVEMIi. V. 

enghem boczatot, niyglen nappal vagyon; 
yme eey yw, mykoron fenky nem myvel-
k^dhetyk. Myglen en ez vylagon vagyok, 
ez vylaghnak vylaga va^'ok. Ezth hogy mogh 
mondotta vona, le pókee az feldre, es 
faarth zerzee h^ nyalábol, es megh kenec 
hwneky zemeyth, es monda; Meny el az 
íyioenek vyzeere, mofoggyal megh, ky ma-
gjaraztatyk boczatothnak. El meene azért, 
es megh mofdeek, es megh yewe lathwan. 
Azért az hw' zomzcdy, es kyk láttak vala 
hwteth annak előtte, ky koldwff vala, mond
nak vala: Nem de ez ky az Avczá yl vala, 
es koldwl vala? Nemeellyek azért mongyak 
vala, hogy az. Nemellyek kedegh nem, de 
hafonlatos hozyaa. Ennen maga kedegh azth 
vallya vala, mert en vagyok. Mondnak vala 
azért hwneky: Mykeppen nylth hat megh 
teeneked zemed ? Ottan felelee hwnekyk: 
Az ember, ky mondatyk Criítufnak, faart 
zerzee, es megh kenee velee az en zemey-
meth, es monda: Meny el Syloenek vyzeere, 
es mofoggyal megh. Es el meenek, megh 
mofdam, es yme latok. Es mondanak hw
neky : Hol vagyon az ? Monda: Nem thw-
dom. El vyveek azért h>^tet az ffaryfeo-
fokhoz, ky vakon zyletet vala. Ynnep nap 
vala kedegh, mykoron Jefus fart zerzet vala, 
es megh nittaa h^^neky zemeyth. Kcrde-
zyk vala azért efmegh az ífaryfeofok, my
keppen latot vona? Az embert kedegh mon
da hwnekyk: Sarth kenee az en zemeymre, 
es lee mofaam, es latok. Mondanak azerth 

42 
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nekyk az ffaryfeofok kézzel: Nynczen ez 

ember yítenttwl, ky az ynnepet né tyz-

t^ly. Nemeellyek kedegh mondnak vala: 

Hogy tehet bynes ember ©ellyen yegyeket? 

Nem vala azért y^enl^fegh hw keztek. Mon

danak azért efmegJi az vaknak : Te myt 

mondaz hw róla, ky megh nytta teeneked 

zemedet? Az kedegh monda: Mert proffeta 

Nem Ivyjifck azért az fydok hwneky, mert 

vak volth voiia, es lathna, myglen oda hy 

naak az hw zyleyth, es megh kerdeek hw-

ket mondwan: Ez ee iiiz ty ffyatok, kyt mon 

dótok, mert vakon zyleteth? mykeppen lat 

azért maílan? Feleleenek hwnekyk hw zy-

ley, es mondanak .- Twgyok azth, merth 

ez az my ffyvvnk, es hogy vakon zyletet; 

ho^hogy kedeg maítan lat, my nem tw

gyok; awagy ky nytta megh hwneky ze-

meyt, azth fem twgyok. Ennen magát ker-

gyetek, ydeye vagyon, hennenmaga zoUyon 

ennen magáról. Ezth azért mondaak az hVv zy-

ley, mert feelnek vala az fydoktwl,|p^ merth 

ymaran arwlafth tettek vala az Sydok, hogy 

ha ky hwtet Criíliifnak vallanaa, az fynago-

gabol ky vethnek. Annak okaertli mondák az 

h^lv zyley, merth ydóf kora vagyon, hA t̂et 

kergyetek. Efmegh azért el9we hyvak az 

emberth, ky vak vala, es mondanak hwne

ky: Agy halat yílennek. My twgyok hogy 

ez ember bynef legyen. Monda azért az em

ber h>^nekyk: Ha bynes, en nem twdom; 

ezth eegyet twdom, merth mykoron vak 

voneek, ma ymaran latok. Mondanak azért 

hwneky: Myt then teeneked? Hogy nytaa 

megh teeneked zemedet? Felelee hwnekyk: 

Megh monttam ymaran, es megh halotta

tok; myt efmegh akaryatok hallany? Nem 

de ty es hw tanoythwany akartok ee leen-

ny? Gonozth mondanak azért hwneky, es 

mondanak: Te légy hw tanoythwan'a, my 

moyfefnek tanoythwany vagywnk. My tw

gyok hogy Moyfefnek zolt yíten; ezth ke

degh nem twgyok honná legyen. Felelee 

ottan az ember, es monda hwnekyk: Ez 

azért nagy czoda dologh, mert ty nem tw-

gyatok honnan legyen, es megh nytotta az 

en zemeymeth. Twgyok byzonnal, hogy az 

bynefeket j'ílen megh nem halgaítya; de ha 

ky yllen feeh) le'end, es ky hw akarattyat 

teezy, az oUyant halgattya meg. Vylagh 

kezdetytwl foghwa ez nem hallattatot, hogy 

ky vakon zyletythnek zemeeth megh nyffa. 

Ha azért ez yílentwl nem vona, femyth 

nem tehetc,)th vona. Feleleenek, es monda

nak hwneky: Te tellyeffegghel bynben zy-

lettel, es the tanoytaz mynketh? Es ky 

yzek hwteth onnan. Megh hallaa azért Je-

fus, hogy ky yzteek vona hwtet hw el^-

Ipk, es mykoron megh találta vona hwtet, 

monda hwneky: Te hyzze yílennek ffya-

ban? Felelee az ottá, es monda: Kyczoda 

az, vram, hogy hyggyek hw benne? Es mon

da hwneky Jefiis: Láttad es h^tet, es ky 

te veled zol, hw az. Ottan monda: Hyzlek, 

wram. Es le efwen, ymadaa h^^tet. Es mon

da hvvneky iefus: Yteelettre yettem en ez 

. ^ 
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vylagra, hogy kyk nem lathnak, laíTanak, 
es kyk latlmak, megh vakwllyanak. Es hal-
laak eztli nekyk az ffaryfeofok kezzíjl, kyk 
liw vele valanak, es mondanak hwneky: 
Nem de mj' es vakok vagywnk ee? Monda 
hwnekyk Jefiis: Ha vakok vonatok, byne-
tek nem vona; mail kedcegh mondot(oí), 
hogy: latwnk. Ty bynctek veletók lakozyk. 

gyen, es ky ycw, es eeledelt talal. Az orvv 
nem yew, hanem czak hogy wrozyon, megh 
óUyen es el vezeffen. En yettem hogy ee-
letek legén, es bewfegghel legyen. En va
gyok yo paztor. Az yo paztor hw lelkeet 
aggá h^^ yohayerth. Az beereff kedegh, es 
ky nem paztor, kynek nynczenek twlay-
dő yohay, lattya az ífarkaílh yeny, el fwt 
hw; es el haggya az j'ohokat, es az.farkaff 
el ragag)'a, es el tekozlya. Az bereff ke-

Byzon byzon mondom tynektek: Vala. degh el fwth, merth ber9f h\V', es nem 
ky be nem meegj'en az ayton az yohoknak 
akiokban, de eegyebennek haagh be, orw 
az, es lator. Ky kedegh az ayton meegyen 
be, az yohoknak paztora h\v. Annak az 
ayto tartó megh nytt'a, es az yohok hw' za-
wat halgattyak; es hw twlaydon yohayt 
neweken hywya, es k y ^ hozya h^ket. 
Es mykoron hew twiaj'don yohayt ky bo-
czatangya, hw elettek megyén; es az yohok 
hvvtet k(,)wetyk, mert yfmeryk h^^neky 
zawat. Ydeghenth kedeegh nem k^weth-
nek, de ynkah elfwthnak h^ t>^le; mert 
nem yímeryk az ydeghennek hv^ zawat. Ez 
példa bezeedet mondaa hwnekyk JeAis; 
azok kedegh nem yfmerheteek megh, myt 
bezeellenee liA^nekyk. Monda azért efmegh 
hwnekyk Jefus: Byzon byzon mondom ty
nektek: Mert en vagyok az yohoknak ay-
tayok. Mynnyayan, valamennyen yettenek, 
niynd orvok es latrok, de nem halgattaak 
hwket az yohok. En vagyok az ayto. En 
atalom ha ky be menend, ydwezv^l, be me-

tartoznak h'^ hozya az yohokbol. En va
gyok j'o paztor, es megh yfmerem az en 
yohaymath, az enymek es megh yfmernek 
enghemet; mykeppen yfmer enghcmet en 
atyám, en es yfmerem en atyamath; es az 
en lelkemet vethem az en yohaymerth. Es 
egyéb yohaymes vannak, kyk nynczenek 
ez nyaybol; azokath es eggywe kel énnekem 
hoznom, es az en zomath, bezedemet, hal-
gattyaak, es egy nyay lezen, es egy paz
tor, Annakokaert zeret enghemet en 
atyám, mert en el vetőm az en lelkemet, 
hogy efmegh ífel vegyem hwtet. Senky nem 
vezy el en th^lem hwtet, de en maga 
vet^m el en tví'lem h^te t ; hatalma va
gyon el vethnem hwtet, es hatalma va
gyon efmegh flfei vennem h^tet . Ez paran-
czolatot vettem en attyamttwl. Efmegh ha-
borwfagh támad a az fydok kezet ez bezee-
dekerth. Merth, mondnak vala fokak h ^ 
kezzplíjk: Erdegh vagyon benne, es bolon-
dofkodyk; myt hallottok t^^le« Nemeilek 
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kcdegh mondnak vala: Ez bezecdek nem 
erdengliófee. Nem de erdenghes nythhattya 
ee meg az vakoknak zemeket? Teiteeneek 
azért Icnny egyház ynnepe napya Jerwfa-
lembe, es tel vala. Es yar vala Jefus Sala
mon templomának tornaczyaban. Kerwl vc-
veek azért ot hvítet az fydok, es mondnak 
vala hvvneky: Mygli lezen, mykoron az niy 
lelkwnkket ky vezed? ha te vag" az Criítus, 
moMgyad megh my nekwnk nylwan. Fele-
lee ottan hwnekyk Jefus: Zolok tynektek , 
es nem hyzytek. Az teetemeenyek, kyket 
en tezen(A'), az en atyámnak neweben, azok 
byzonfagot teznek en rólam; de ty nem 
hyzytck, mert nem vattok az en yohaym 
kezzól. Az en yohaym en bezedemeth hal-
gattyak, en es yfmerem h\^ket, es k(,)vethnek 
enghemet. Es en erek eeletet adok hwnekjk^ 
el fem veziiek mynd erekké, es fenky kyAve 
nem ragagya hwket en kezemből. Az en 
atyám, kyt énnekem adót, nagyob mynden-
nel, es fenky kywe nem ragattya en atyám
nak hw kezecból. En es atyám ceggyek va-
gj'wnk. Köveket ragadozanak azért az Sydok, 
hogy megh k9\ezneek hwtet. Ottan felelee 
hAvnekyk Jefus: Sok yo dolgokat yelentettem 
megh en tynektek en atkámról: myert akar
tok mynd azok kezzól enghemet megh k9wez-
n^tek? Feleleenek azért az Sydok: Az yo my-
welkódeteerth nem kówezwnk megh teghe-
det, de az yíleny karomlafeerth, mert myko
ron the ember légy, yftennee tezed tennen-
magadat. Felelee hVí'nekyk Jefus: Nem de 

yrwan vagyon ee az ty t()rwent(,)kben: Mert 
en mondám: yítenek vattok ty. Ha azokat 
yíteneknek mondaa, kykre az yílennek be-
zeede zarmazot, es megh nem feythetyk az 
yraíth: hath kyt atya yíten megh zentíjlt es 
ez vylagra kyldeth, kynek ty mongyatok: 
karomlaílh teez, myert mondám, hogy yf-
tennek ffya vagyok? Ha en atyámnak dol
gát nem tezc"', ne akaryatok énnekem hyn-
ny; ha kedegh azth tezem, es ha énnekem 
nem akartok hynny, az myvelk^dethnek 
hyggyetek, ottan hogy megh yfmeryetek, es 
hj'ggyetek, mert atjam en bennem vagj'on, 
es en en atyámban A agyok. Kerefyk vala 
azért hvítet megh foghny, de ky meene hw 
kezókb9l. Es el mene efmegh Jordánnak vy-
ze atal azonjpMierre, hol ot János kereztel 
vala elezer, es oth lakozeek. Es fokak yewee-
nek hw hozya, es mondnak vala, mert Já
nos foha nem tett oUyan y egy eket, niynde-
nek kedegh, vala nijt János mond vala hv\' 
róla, ygazak valanak. Es fokak hyweenek 
hew benne. 

€i)3cn cgi) (üli}) 

Vala azerth nemynemw koor lazar new 
Bethanyabol, Mariának es Martlianak hw hw-
gaynak varaffokbol. Maria kedegh az vala, 
ky drága kenettel megh kenee vrwnkkat, 
es megh kenee h^v labayt hw hayaywal, ky
nek hvv attyaffya lazar megh betegwlth va
la. Kyldeenek el azért hVv Invgay Jefufhoz, 
mondwan: Yram, yme kyth zerecz vala, 
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nicgli korwlt. Halwan azért Jefus, monda 

Iiwnekyk: Ez betegfecgh nynczen halárra, 

de yítennek dyczófegheere, hogy tyztylteí-

í'eegh yílennek fya Jiw myatta. Zerethy va-

la azért Jef9 Martat, es az hw hwgat Ma

riát, es I^azarth. Mynt azért hallotta A'ona 

hogy betegleneek, yoUehet akkoron marada 

megh azon helyen ket napyglan, de oztan 

annak wtanna monda hw tanoythwanynak: 

Mennywnk iudeabá. Efmeg mondanak hw-

neky az tanoythwanyok : Mefter, nem re

gben kerefnek teghed az fydok megh kó-

wezny, efmegh oda meegy eeí Felelee ot

tan Jefus: Nem de tyzen keth liora vagyon 

ee napyaban? ha ky nappal yarand, nem fer-

zykmegh, megh az napnak vylagat lattya; 

ha kedygh eejel yarand, megh ferzyk, 

mert nynczen vylagh \\\v benne. Ez megh 

mondwan, efmegh monda hwnekyk: Lazar, 

az my baratwnk alwzyk; de el meegyek, 

hogy hw almából fel ferkenczem hwtet. Mon

danak azeit az hw tanoythwany: Vram, ha 

alwzyk, meg Aygazyk. Azth kedegh nem 

mondotta vala Jefus az liAv haláláról. Ottan 

azért Jefí) nylvabban megh mondaa hwnekyk: 

Lazar megh holtli. De erwlem ty érettetek, 

hogy hyggyetek, mert akoron olh nem valeek. 

De mennywnk el hw hozya. Monda azért 

Thamas, ky neweztetyk didimofnak, hw ta-

noytlnvan tarffA^nak: Mennywnk el my es, 

h # vele hallywnk megh. El jewe azért Je-

•y> fus, es talalaa hwtet ymaran neegy napon 

az koporffoban le\A'en. Vala kedegh Betha-

nya Jerwfalemhez oly mynt tyzen enth te-

keentethny féld. Sokan kedegh yettenek va

la az Sydok kezzpl Martahoz es Mariahoz, 

hogy vygaztalnaak hwtet h\^ attyafyoknak 

halálán. Martba azért, mynt hallaa hogy Je

fus oda yett, eleybe kelee hwneky; Maria ke

degh oth hon yl vala. Monda azért Martba Je-

fufnak: Vram, ha eeth voltai vona, az en 

atyamflfya megh nem holt vona. De maílan 

es, twdom, mert vala myth kerendez yílen-

twl, megh aggyá teeneked yílen. Monda hw

neky Jefus: Fel támad az te atyadfl'ya. Mon

da hvvneky Martba: Twdom hogy fel támad 

az fel tamadafbá az vtolfo napon. Monda 

hwneky Jefus: En vagyon(A) fel tamadaf es 

eelet, ky hyzen en bennem, meegh ha megh 

haland es, eel; es mynden ky eel, es en 

bennem hyzem, megh nem hal erekkee. Hy-

zed ee ezth ? Monda hwneky: Vgy vagyon, 

vram. En hyttem, mert the vagy Criíluí, yf-

tennek ITya, ky ez vylagra yettél. Es hogy 

ezt megh mondotta vona, el meene, es el hy-

wa Mariát, az hw hwgaath, czendeffeegghel 

mondván: Eth vagyon az mefter, es teghed 

hyw. Az mynt hallaa, ottan hertelen fel ke

lee, es hew hozya yewe. Mert meegh nem 

yett vala az varafban, de meegh azon he

lyen vala, hol oth eleyben yett vala Marta. 

Az fydok azért, kyk hy^' vele valanak az ház

ban, es vygaztallyak vala hwtet, bog" lat-

taak vona Mariát mert hertelen fel kelee 

es ky meene, ottan vtanna meenenek, mond

wan: Mert az koporffohoz meegyen, hogy 
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fyiyon otli. Maria azert hogy lattá, merth 

Jefus oth vagyon, lee efeek hw labay elót, 

mondwan hwneky.- Vram, ha eeth voltai 

vona, az en attyamflFya megh nem Iiolth vo-

na. Jef9 azerth mynt fyrnya lataa hwtet, es 

az fydokath, kyk hw (vele) yetteiiek vala, 

fjrwá, megh zomorodeek hw lelkeeben, es 

megh haboroyttaa ennen magát, es monda: 

Hol tetteetek le hwtet? Mondanak hwneky: 

Vram, yewel es laffad. Es fyrafth teen Je

fus. Mondanak azert az fydok: Yme m\'-

keppen zerety volth hwtet. Nekyk kedeegh 

hw kezz9l()k mondanak: Nem tehety vala 

ez, ky az vaknak zemeet meg nytaa, hogy 

ez es megh ne halnaa? Jefiis azert efmegh 

megh zomoredeek lv\ív lelkeeben, ottan az 

koporffohoz yewe. Vala azert oth egy Bar-

langh, es egy k(,)veth tettek vala felwl rea-

ya. Ottá monda Jefus: Vegyetek el az kó-

weth. Monda hwneky Marta, annak h\í'ga, 

ky ymaran megh holt vala: Vram, ymaran 

dohoff, mert neegyed napya vagyon. Mon

da hwneky Jefus: Nem de mondám ee the 

neked, mert ha hyended, megh latod yften-

nek dycz^feghet? El veevek azert az k^-

weth. Jefus kedeegh ffel emelween \i\lv ze-

meyth, monda : Atyám, halat adok teene-

ked, mert megh halgattal enghemet. En 

azert twdom vala, merth myndenkoron niegh 

halgacz enghemeth. De ez neeperth, ky k^-

rwl al, mondám, hogy hyggeek, merth the 

boczattal enghemet. Ezeket hogy megh mon

dotta vona, nagy ITel zowal kyaytta: Lá

zár, yew ky. Es azonnal ky yeue, ky megh 

holt vala, megh ketezwen kezeyth es la

bay th, es az hw orczaya kezken^wel vala 

be kethween. Monda ottan hwnekyk Jef9: 

Olgyatok megh hwtet, es hasigyatok yarny. 

Nagy fokán azert az fydok kezzól, kyk 

yettenek vala Mariahoz es Marthahoz, es 

láttak vala, kyket tet vona Jefus, hywee-

nek hw benne. Nekyk kedegh how kezz^-

l(,)k el meenenek az íTaryfeofokhoz, es mogh 

mondaak hwnekyk, myt teth vona Jefiis. 

Egybe gyeytcek azert mynd az feyedolmek 

es az farifeofok az egheez tanaczot, es 

mondnak vala: Myt mywelwnk? merth ez 

ember fok czodakat tezen. Ha el haggyok 

hwtet ezenképpen, myndnyayan hyzn<;k hw 

benne; es el yenek az Kumayak, es el vczyk 

mynekwnk mynd helywnkket, mynd ne-

pwnkket. Egy azert hw kezz^lek, kayffas 

new, mykoró vona azon eztend(,mek feye-

delmee monda hwnekyk : Ty nem twttok 

valamyt, yngyen fem gondoUyatok, merth 

yllyk ty nektek, hog egy ember megh hal-

I"on az nepeerth, es ez egheez nemzet el 

ne vezyen. Azth kedegh ennen magatwl 

nem monda, de mywel hogy vona az ez-

tend^nek feyedelmee, proffetala, mert Je

fus megh halandó vala az egheez nepeerth; 

es nem czak az neperth, de ynkab hogy 

az yílennek fyayth, kyk el tekozlattanak 

vala, egybe gyeythenee. Az napfaghtwl fogh-

wa azert gondolák, hogy megh ^Ineek hv^-

tet. Jefus es azert ymaran nem yar vala 

file:///i/lv
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nyivan az fydoknal. De el meene maf tar-
tüinanban az pwztalioz k9zel, az varaiban 
ky mundatyk eft'remnek, es oth lakozyk 
vala hw tanoythwanywal. K^zel vala azertli 
az Sydukitak holwetok ynnepe, es nagy fo-
kakh meenenek flFel Jerwfalemben onnan az 
tartomanhol, az lioíwetlinek elette, liogy megh 
zent(,)lneek ennenmagokath. Kerefyk vala 
azerth Jefuíth, es egy inaffal bezeelnek va
la alwan az templomban: Myt aloytotok? 
mert nem yett ez ynnep napra fíelí Paran-
czolatot attak vala azerth az feyedelmek es 
faryfeofok, hogy ha ky megh twdhathnaa 
hol vona, liyrree tenneek, hogy megh fogh-
iiaak h^tet. 

tljjCn kett (íűp 

Jefus azertli hatod nappal elette az hof-
wethnek yewe Bethaniabam, hol oth lazar 
holt vala megh, kyt ffel tamazta Jefus. Zer-
zenek azért oth hwneky vaczorath, es mar
tba zolgal vala. Lazar kedegh eggyk vala 
azok kezz9l, kyk hw' vele le telepettenek 
IP' vala. Maria kedegh veen nagy drága ala-
baítrom pohár keneteth, es meg kenee Je-
fufnak labayth, es h^^ hayaywal megh tpr-
lee, es mynd ah haz bel teleek az keneth-
nek yllattyawal. Monda azért egy h ^ ta-
noythwany kézzel, iudaf fcarioth, ky el va
la hwtet arwlando: Myre ez keneteth nem 
adaak el három zaz pénzen, es zeghenyek-
nek attak vona? Azth kedegh mongya vala, 
nem hogy gondot vyfelnee hw az zeghe-

nyekr^l, de ynkab merth orw vala, es 
reytek hely valanak, es azokat, vala myt ad
nak vala, el vyzy vala. Monda azért Jefus: 
Haggyatok el hwtet, hogy az en temetee-
femnek napyara tarcza h^tet. Az zeghenyek 
nam niyndenkoron veletek vannak, en ke
degh nem vagyok myndenkoron veletek. 
Nagy fokán megh yfmereek azerth az fy-
dok kézzel, hogy oth vona, es oda yewee-
nek; nem czak Jofufferth, de ynkab hogy 
lazarth es lathatnaak, kyt ffel tamaztot va
la Jefus. Gondolaak kedegh az papy feye
delmek, hogy vgyan azonnal vele lazarth es 
megh ólneek, mert fokán mennek vala oda 
hw érette az fydok kézzel, es hyznek vala 
hv/ bennee. Hotakelwe azért nagy fok fe-
reghók, kyk yettenek vala az ynnep napra, 
mykoron hallottak vona, merth Jef9 Je
rwfalemben yew, pálma agakat veenek, es 
eleybe keleenek, es keayttyak vala: Offanna! 
Benedictus qui venit in noihe domi, rex isrl. 
Dyczpfeegh te neked, aldot ky yewt vrnak 
newebe, yzraelnek kyrallya. Es talala Jefus 
eg zamarth, es reaya ylee, mykeppen megh 
vagyon yrwan: Ne akary félned, Syónnak 
leánya, yme az the kyralyod yew ylwen 
az zamarnak hw ffyan. Ezth kedeegh nem 
yfmereek megh az hw tanoythwany akoron, 
de mykoron megh dyczpwlteteek Jefus, 
akoron emlekózeenek megh róla, mert ezek 
yrwá voltak vona hw róla, es ezek(eí) tet-
teek vona hwneky. Byzonfagot tezen vala 
az feregh kedegh hw róla, ky h ^ vele vala. 
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mykoron lazarth ky hywa az koporíTbbol, 
es fel tamaztaa hallottaybol. Annak okaerth 
yevî e eleyben es az feregh, me:th niegli 
hallottak vala, hogy hew ez czodat teltee 
vona. Az farifeofok azért mondanak ennen 
magokban: Lattyatok megh, femyt nem ház
nál wnki yme ez tellyes vylagh vtanna mee-
gyen. Valanak kedeegh nemynemw pogan 
népek azok kezz9l, kyk ffel mentenek vala 
Jerwfalemben, hogy ymadkoznanak az yn-
nep napon. Ezek azért yarwlanak Fylep-
hez, ky Bethfaydabol vala galyleaban, es 
keeryk vala hwtet, mondwan: Vram, akar
nok Jefuílh lathny. Yewe el f>lep, es mon-
daa megh Andrafnak, Andraf efmegh fy-
leppel mondák megh Jefufnak. Jefus ottan 
felelee \\^' nekyk, mondwan: El yewt az hó
ra , hogy meg dycz9wlteíreek embernek hw 
fya. Byzó byzon mondom tynektek : Ha
nem ha az gabonának h^ maghwa efwen 
az feldben megh haland, czak ennenmaga 
marad; ha kedegh megh haland, fok gymel-
czet hoz. Ha ky zerety hw lelkeet, el vez-
t}- hwtet; es ky gyl9ly hew lelkeet ez vy-
lagon, az erek eelettre ewryzy megh hw
tet. Ha ky énnekem zolgal, enghem kp-
weffen, es hol oth en vagyok, oth lezen 
az en zolgam es. Ha ky énnekem zolgaland, 
meg tyztefeyty h\^tet az en atyám. Maílan 
az en lelkem megh haborodot; es myt mon-
gyak? Atyám, jdwezeycz enghem ez borá
ban. De annak okaerth yettem en ez borá
ban. Atyám, dyczpwycz meg az the newe-

det, Zozat yewe azért menyből, mondwan .-
Ymaran megh dycz^vvytettelek, es efmegh 
megh dycz^wytlek. Az feregh azért, ky ot 
al vala, es halfa vala, mond vala meny der-
gheefnek lenny. Egyebek kodeegh mond
nak vala: Angyal zola bwneky. Felelee Je
fus, es monda: Ez zozat nem en érettem 
yewe, de ty érettetek. Maílan ez vylagh-
nak vagyon yteelety; ymaran ez vylaghiiak 
feyedelme kywe yzettetyk. Es en ha ffel 
magaztaltatandom, myndeneket en hozyam 
vonzók. Azth kedegh mongya vala, kywe 
yelenth\\en, mynemw halállal kellenee megh 
halnya. Monda hwneky az feregh: My hal
lóitok az t9rwenb9l, merth az Criíluf erekké 
megh marad, es ho '̂ho '̂ mondod the: Yllyk 
embernek \\-^ fíyanak fel magaztathny? Ky-
czoda ez embernek ffya? Monda azért h^lv-
nekyk Jefus : Meegh kewes vylagoffagh va
gyon tybenne(íe)k; yaryatok, mygh vylaghtok 
vagyon, hogy az fetethfeegh el ne bwroy-
czon, mert ky az fetetfeghben yar, nem 
thwd howa menny. Mygh vylagoffaghtok 
vagyon, hyggyetek az vylagoffaghban, hogy 
az vylagoffaghnak flyay leheffetek. Ezeket 
zolaa h^nekyk Jefus, es el meene, el e-
nyeztee ennen magát ĥ í̂  el9l9k. Mykoron 
azért enny fok czodakat teth vona h^ elet
tek, nem hyznek vala meegh es hw ben-
nee, hogy az yfayas proflFetanak bezeede 
bel tellyefedneek, kyt monda : Vram, ky 
hyt az my hallaffwnknak, es Vrnak hw yogh-
ya kynek yelentet9t megh? Annak okaerth 
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bwk es nem hyhetyk vala; nierth efmegh 

vgy monda yfayas: Megh vakoytótta az go-

noffagh hw zemeket, es hw zywóketh megh 

kcmeenyeytette, hogy zeniekkel ne laíTa-

nak, es zyvv9kkel ne erczenek, hogy megh 

tc r )enek , es megh gyogyczam hv^ket. Eze-

keth mondaa Izayas, mykoron lattá yona 

hw nagy dycz(,)íegheet, es zolth vona hw 

róla. De maga meegh es az feyedelmek kez-

zól fokak iiyweenek hew benne, de az fa-

lyfeofoktwl való feeltekben nylwan nem 

vállak vala, hogy czak az fynagogabol ky ne 

yzctlineeiiek. Mertii meogh ynkab zeretyk 

vala embereknek h^^ dyczóíegh()keth, hon-

né yííennek hw dyczófegheet. Jefus az

ért nagy kyaytaíth then, es monda: Vala 

k)' en benne hyzen, nem hyzen az en ben

nem, de abban, ky enghem boczatot. Es ky 

enghem laat, lattyaazt, ky enghem boczatot. 

En vylagoffugh yettem ez vylagra, hogy myn-

den, kj'̂  énbennem byzen, fetcthfeghben ne 

lakozyeek. Es ha ky halgatangya az en be-

zedemct, es megh nem ()ryzendy, en megh 

nem yteeleni hvvtet; mert nem yettem az-

erth hogy megh yteellyem ez vylagot, de 

hog ydwezehem hwtet. Yala ky enghem 

megh wtal , es az en bezedemet nem vezy, 

vagyon ky ytellye hwtet. Azon bezeed, kyt 

en zoltam, yteely megh hwtet az vtolfo na

pon. Mert en enmagamttwl nem zoltam, de 

ky enghem boczatot, Atya, hw adót énne

kem paranczolatot, myth mongyak, es myth 

zoUyak. Es twdom en, hogy az hw paran-

RÉGI M. NYEIiVEMIi. V. 

czolattya erek eleth legyen. Kyket azért en 

zolok, mykeppen en nekem megh mondot

ta az en atyám, azonképpen zolom. 

€i)3cn l)aró faffw 

W e e g h v a c z o r a 

Az hofweth ynnepeenek elette való na

pon megh twdwan Jefus, merth el yett az 

hw horaya, hogy ky meenne ez vylagbol 

hw attyahoz, mykoron zerette vona azo

kat , kyk hw vele valanak, mynd veghyg 

zeretee hwketh. Es az vaczorat el kezeyth-

wen , mykoron ymaran az erdegh zyweben 

atta vona, hogy el arwlnaa hwte t , Judas 

fcariotis, twdwan azt, hogy myndent hv^-

nek)"^ kezeyben adót vona az hv^ attya, es 

merth yítenttwl yewt kywe, efmegh yllen-

hez meegyen, ffel kelé az vaczora fe l^ l , es 

le vethee hw rwhayath, es mynt az kez-

keneth kezeeben vette vona, be ^wedezee 

ennenmagat. Annak vtanna vyzet tóltee az 

medenczeben, es kezdee mofogathny hw 

tanoythwanynak labokat, es az kezkenewei 

megh kenyghethny, kywel be ewedzet vala. 

Yewe azerth Symon peterhez. Es monda U^-

neky peter: Vram, the mofod ee énnekem 

lábamat? Felelee Jefus, es monda lix^neky: 

Myt en tezek, te nem twdod ma; de megh 

twdod annak wtanna. Mond hwneky peter : 

Nem mofod If" te énnekem lábamat foha. Fe 

lelee hwnekj ' Jefus: Ha megh nem mofand-

lak theghedet, nem lezen rezed en velem. 

Monda hwneky Symon peter : Vram, nem 

43 
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czak en labayinat, de mynd kezeyinet, 

mynd feyemetli. Monda hwneky Jef9: Ky 

megli mofodot, nem zykfeegh, hanem czak 

hogy hw kezeyt mofgya megh, merth myn-

denefthwl foghwa tyztha. Ty es tyztak vat-

rok, de nem mynd. Mert twgya vala, ky 

hV^tet el arwlnaa; annak okaert mondaa: 

Né vattok tyztaak mynd. Mynek vtanna 

azért megh moAha vona hw labokat, ffel ve-

ve hw rwhayat; es hogy efmegh le yltli 

vona, monda liwnekyk: Twgj-^atok ee myt 

teek tynektek? Ty hywtok enghemet meíter-

nek es vramnak, es yol mongyatok, mert 

az vagyok. Ha azért en megh mofam ty-

nektek labaytokat, meíter es wr, ty es azon

képpen eggytek maitoknak megh moffa 

labayt. Mert ebben peldat attá tynektek, 

hogy myképpen en tettem tynektek, azon

képpen ty es teegyetek egymafnak. By-

zon byzon mondom tynektek: Nynczen az 

zolga nagyob awag" fellyeb hw vranal, fem 

az apoílol nem nagyob annál, ky hwtet el 

boczatta. Ha ezth twgyatok, bodogok lez-

tek, ha teyendytek azokat. De nem myn-

denrpl zolok, en twdom, kyket valaztot-

tam; de hogy bel telneek az yras: Ky en 

velem eezyk kynyereth, fel emely en elle

nem hw forkantyyath. Ez naj)fagtt\^l fogh

wa mondom tynektek, mynek elette lenne, 

hogy mykoron bel telendyk, hyggyetek merth 

en vagyok. Byzon byzó mondom tynek

tek: Ha ky veyendy azth, kyt en boczatok, 

engheni vezen; ky kedeg enghem vezcn, 

vezy azt, ky enghem boczatot. Mykoron ezth 

zolta vona Jefns, megh haborodek h^ lelkee-

ben, es byzonfagot teewen monda: Byzon 

byzon mondom tynektek, mert egy ty kez-

z(,)letek ma enghemeth el arwl. Neeznek va

la azért egymafra ah tanoythwanyok, gon-

dolkodwan, kyr()l mondanaa. Vala azért lee-

telepedwen egy hw tanoythwany kézzel 

Jef(Ms)nak terdeen, kyth zereth vala Jefus. 

Yntee azért hwneky S5'̂ mon peter, es monda: 

Kyczoda az, kyrjjl azt mongya? Mykoron az

ért az lee haylot vona Jefufnak mellyere, 

monda hwneky: Vram, kyczoda az? Felelee 

Jefxis: Hw az, kynek en ez martot kynyeret 

adandóm. Es mj'koron megh mártotta vona 

az kynyereth, adaa Scarioty íymon iudafiiak, 

Es az falath vtan ottan belee meene az Sa-

than. Es monda liA^neky Jefus: Kyth teez, 

teth hamar. Azth kedegh fenky nem twdaa 

hw vele le telep9dettek kézzel, my okaert 

mondotta vona h^^neky. Mert nekyk aloyt-

tyak vala, myert erzeeny valanak Judafnak, 

hogy azért mondotta vona hwneky iefus: 

Ved megh azokat, kyk zyghzeghefek my 

nekwnk ez ynnepnapra; awagy hogy vala 

myt az zeghenyeknek aggyon, Mykoron az

ért el vette vona h^ az falatot, leghottan 

ky mene. Vala kedegh eey. Mykoron azért 

kywe ment vona, monda Jefus: Ymaran 

megh dyczpwltet^t embernek hyív ffya, yílen 

es megh dycz(,)wltet(,)t hw benne. Ha azért 

yílen megh dyczpwltet^t h\^ benne, yílen 

es megh dyczówytj^ ĥ íí̂ tet ennenmagaban, i 
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es ymaran es megh dyczcjwyty In^tet. Fyacz-

kaym, meegh egy keveítennee vagyok vele 

tek. Kereílek enghé; es mykeppen mon

da az fydoknak: Howa en meegyek, ty 

oda nem yehettek, tynektek es azth mon

dom : Wy" paranczolatot adok ty nektek: 

hogy zereíTeetek egy maílh, mykeppen en 

zeiettelek tyteket, ty es egy maílh zeref-

feetek. Ebben yfmernek megh myndnya-

yan, mert en tanoytltwanyni vattok , ha 

zerehnetek leend egy mafhoz. Monda hw-

neky fymo peter : Vram, howa meegh ? 

Felelee Jefus: Howa en meegyek, nem kó-

wethetv;" maflán enyhemet, de k^wetz an

nak vtanna. Monda hwneky peter: Myre 

nem k^vethhetlek ma? az en lelkemet the 

éretted adom. Felelee hwneky Jefus : Te 

lelkedeth en érettem adod? Byzon byzon 

mondom te neked: Nem eenekel az kakaíT, 

mynek elette haromzer tagacz megh en-

ghemet. 

Ci)jen neegi) 

Annak vtanna {tnonda) hew tanoythwany-

nak: Ne haboroggyek megh tyzyvetek. Hyz-

tek ee yílenbé? en bennem es hyggyetek. En 

atyámnak hw hazában fok lakodalmak van

nak. Ha ymaran niegh nem mondottá vona 

tynektek, mert el meegyek ty nektek helth 

zereznem. Es ha el menendek, es thynek-

tek helth zerzend^k, efmegh el yevek, es 

tyteket en magamhoz vezlek, hogy ah hol 

en vagyok, ty es oth leegyetek. Monda hw

neky tamás: Vram, nem twgyok, howa 

meegh, es hogy twdhattyok az vtat? Móda 

hwneky Jefus: En vagyok az wth, es ygaf-

fagh, es eeleth. Senky nem yehet en atyám

hoz, hanem en atalom. Ha megh yfmerte-

t̂ )k vona enghemeth, en atyamath es By-

zonnyal megh yfmerteetek vona; es ez nap-

faghtwl fogwa megh yfmerytek hwtet, es 

ymaran lattatok hwtet. Monda hwneky fy-

lepp : Vram, mwtaffad megh mynekwnk 

te atyádat, es eelegh my nekwnk. Monda 

hwneky Jefus: Ennee ydetwl foghva tyve-

letek vagyok, meegh fem yfmertet(,)k ee 

megh enghemeth? Fylepp, ky enghem laat, 

lattya az en atyamath ez(s). Mykent mondod 

azért the: Mwtaffad megh mynekwnk te 

atyadath? Nem hyzed ee merth en atyám

ba, es atyám en benne vagyon? Az be-

zedeketh, kyket en zolok, en magamtwl 

nem zolom. De atyám en benne lakozwan, 

hw tezy ah dolgokat. Nem hyzytek ee, mert 

en en atyámban, es atya en benne va

gyon? Ottan czak az myvelk9detókeerth 

hyggyetek. Byzon byzon mondom tynek

tek, vala ky énbennem hyzen, az myvel-

k^deteket, kyket en tezek, hw es teezy, 

es annál nagyobakath teezen; merth en 

atyámhoz meegyek. Es vala myn keeren-

dytek en atyámat en newembe, azth te-

zem. Ha zerettek enghemet, en paranczo-

latymat tarczatok. En es keerem en atyá

mat, es azt maílh zent lelketh aad ty nek

tek, hogy veletek maraggyon mynd erekkee, 

• 43^ 
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byzonfagnak lelkeet, kyth ez vylagh megh 

né foghath; mert fem lattya liwtet, fem 

twgj'a liA^tet. Ty kedeegh yfmerytek hw-

tet; mert fy nálatok lakozyk, es thy ben

netek lezen. Nem hallak el tyteket arwa-

kath. Meegh egy keveuennee, es ez vylagh 

enghem nem iaath. Ty kedeegh lattok en-

ghemet, mert en eelek, ty es eeltek. Azon 

napon ty nyiwan megh yfmerytek mert en 

en atyámban vagyok, ty es en bennem, 

en es ty bennetek. Vala kynel az en paran-

czolatom vagyon , es tarttya hewteth , hw az 

ky zereth enghemet. Ky kedogh enghem 

/ereth, zerettotyk en atyamttvvl es az; en 

i's zeretóm hwtet, es megh yeleiitóm h\v-

neky magamath. Monda hwneky Jiidas, nem 

az fcariot, ky hwtet el arwlaa: Vram, my 

dologh lezen az, mcrth megh akarod tcn-

nenmagadat yelentenód my nekwnk, es nem 

ez vylaglinak? Felele Jefus, es monda hw

neky : Vala ky enghem zcret, az en bezede-

met tarttya, az en atyám es zerety hwtet, 

t'S h^ '̂ hozya yewóiik, es hw nála lukodal-

niak(í) tezN^nk. Ha ky efmegh enghem nem 

zeret, az en bezcdemet nem tarttya. Az be-

zeed kedeegh, kyt hallottatok, nem enym, 

de azee, ky enghem boczatot. Ezeket mon

dani tynektek, veletek lakozwan. Az vy-

gaztalo zent lelek kedegh, kyt el boczat en 

atyám en newembe, hw megh tanoyth ty

teket myndenre, es myndeneket megh yhly 

tynektek,!!" vala myt mondandók tynektek 

Bekefeghet hagyok tynektek. Bekefeghet 

adok ty nektek; nem mykeppen ez vylagh 

aad, adom tynektek. Ne haboroggyek megh 

ty zywetek, megh fe rettennyen. Hallotta

tok hogy mondottá tynektek: El megyek 

es el yewek ty hozyatok; ha zerethneetek 

enghemet, byzonyawai ewr^í^lnetek, mert 

en atyámhoz meegyek; mert atyám nagyob 

ennalamnal. Mail es azért mondám tynek

tek, mynek elette megh lennee, hogy myko-

ron be telendyk, hygg3'ctek. Ymaran nem 

fokát zolok ty veletek; mert el yewth ez 

vylaghnak feyedelme; es en bennem femy-

ee nyncz: de hogy megh yfmerye ez vy

lagh, merth zeretcm en atyámat, es my

keppen paranczolatot adót énnekem atyám, 

azonképpen czelekedem. Kelletek ffel, men-

nyvvnk el eennen. 

(tljjett fUlt̂ ll (l^) 

En vagyok Byzon zelew thw, es en 

atyám zanto mywes. Mynden ZCIA^ vezzót, 

ky en bennem gymeiczet nem teremt, le 

metzy; es ky gymelczcth teremtet, megh tyz-

toyttya, hogy teeb gymeiczet teremczet(/í). 

Ymaran ty tyztak vattok az en bezedemeert 

kyth zoltam tynektek. Lakozyatok en ben

nem,, es en tybennetek. Mykeppen az ze-

Iw vezz^) nem teremthhet gymeiczet ennen-

magatwl, hanem ha az th^wen maradand; 

azonképpen ty fem, hané ha en bennem 

maradandótok. En vagyok az zel\^ thw, ty 

zelw vezz^); vala ky en benne lakozyk, 

es en hw benne, az ollyan teremt fok gy-
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melczet; mert en nálamnál kyl femyt nem 

tehettek. Ha ky en bennem nem lakozan 

dyk, kywe vagattatyk, mynt az zel9 vezzp, 

es mpgh azz; fel gyeytyk hwtet, es az tyz-

re vetyk, es niegh eegli. Ha en bennem la-

kozandotok, os az en bezcdem ty bennetek 

lakozandyk, vala myt akarandotok, keery-

tek, es megh lezen ty nektek. Ebben dy-

czóvíitetóth megh az en atyám, hogy fok 

gymelczet teremezetek, es en tanoythwa-

ny legyetek. Wgy zeretót enghem az en 

atyám, en es zerettelek tyteketh. Lakozya-

tok az en zereimembe. Ha az en paranczola-

tymat tartangyatok, vgy lakozbattok az en 

zereimembe; mykeppen en es az en atyám

nak hw paranczolatyth megh tartottam, es 

lakozom az h^iv zerelmeebe. Ezeket zolam 

azért tynektek, hogy az ty eremet(,)k ty 

bennet9k le^en, es az eremetijk bel tellye-

feggyek. Ez az en paranczolatom, hogy ze-

reffeetek egy maílh, mykeppen zereftelek 

tyteket. Ennél nagyob zeretety fenkynek 

nyncz, mynt hogy hw lelkeet veffe ky hew 

baratyert. Ty en baratym vattok, ha teyen-

dytek azokat, kyket en paranczolok. Yma-

ran nem mond lak tyteketh en zolgaymnak , 

mert az zolga nem twgya myt tegyen hw 

vra; tyteketh azért mondalak en Baratym-

nak, mert myndent, vala myt hallottam en 

atyamttwl, kywe yelentettem tynektek. Nem 

ty valaztottatok enghemet, de en valaztot-

talak tyteket, es zerzettelek, hogy el men

nyetek, es gymelczet teremezetek, es az 

gymelczetok megh maragyon; hogy vala 

myt keerendetek en atyamtt\^l, aggyá ty

nektek. Ezth paranczolom tynektek, hogy 

zereffetek. Ha ez vylagh tyteket gyl<,)l, tw-

gyatok azth, hogy elezer enghemet gylólth. 

Ha ty ez vylagbol voltatok vona, ez vylagh, 

ky hwee vona, zerethne"e; de myerth ez 

vylagbol nem vattok, mert en ky valaztot-

talak tyteket ez vylagbol , annak okacrt 

gylól tyteket ez vylagh. Emlek(,)zyetek megh 

az en bezedemrel, kyt mondeek tynektek: 

Az eolga nem nagyob IIAÍ̂  vranal. Ha enghe-

meth haborgattanak, tyteket es háborgat

nak ; ha az bezedemet megh tartottaak, az 

tyeteketh es megh tarttyaak. Mynd ezeket 

azért tezyk tynektek az en newemeert: mert 

nem twgyak azt, ky enghemet boczatot. Ha 

en el nem yetté vona, es hwnekyk nem 

zoltam vona... maílan kedeegh menedeekek 

nynczen h^^ bynekr(,)l. Vala ky enghem gy-

I9I, en atyámat es gyl9ly az. Ha myvel-

k9det9ket nem tettem vona hw kezt9k, ky

ket íenky eegyeb nem tet, hat bynek nem 

vona; maílan kedegh lattaak ymaran, es hal

lottak, azért meegh es mynd enghemet, 

mynd en atyamath es gyl9lteek. De hogy 

bel telneek az mondaf ky az hví' ttjrwe-

nyekben yiwan vagyon: mert yngyen fe-

myert gyl9ltenek enghemet. Mykoron azért 

el yewend az zent lelek, kyt en el kyldek 

tynektek en atyamtwl, byzonfaghnak lel

keet, ky en atyamtwl zarmazyk, az by-

zonfagot tezen en rnlam. Ty es byzonfa-



683 BATORI-PELE BIBLIAI KÖNYVEK. 684 

got teeztek, mert eleytwl foghwan en ve
lem vattok. •'• : 

, f i)3fii f)(Jt %^ , 

Mynd ezeket azért zolauí tynektek, hogy 

megh ne tantorogyatok. Hw fynagogayok-

nak kywle teznek tyteket; de el yewt az 

hóra, hogy mynden, vala ky megh ól tyte-

keth, aloyttya hogy áldozatot tezen yíten-

nek. De azt azért tezyk tynektek, mert 

nem yfmerteek fem en atyámat, fem en-

gliemet. De ezeket azért zolá tynektek, 

hogy mykoron el yewend az hw horayok, 

emlekczyetek megh róla, mert ezt eleeb 

megh mondottá tynektek. Ezeket kedegh 

eleytwl foghwa megh nem mondottam volt 

tynektek, mert en ty veletek voltam. De 

ymaran el meegyek ahoz, ky enghem bo-

czatot, es fenky ty kózzíjletek megh né 

kerdy: Howa meegy? de myert ezt mondám 

ty nektek, zomorwfagh bel telee az ty zy-

weteket. De en ygazan mondó tynektek: 

Yllyk tynektek, hogy en el mennjek; mert 

ha el nem menendpk, az vygaztalo zent lelek 

nem yew ty hozyatok; ha kedegh el menen-

d^ik, el kyidem hwtet ty hozyatok. Es my

koron el yewend, az megh feddy ez vyla-

got Bynbpl, es ygaffagrol, es yteelettr^l: 

bynryl yelennen, mert nem hyttenek en ben

nem; ygaííagrol kedegh, mert el megyek en 

atyámhoz, es ymaran nem lattok enghe-

met; es yteelettrpl, mert ez vylaghnak hw 

feyedelme ymaran megh yteeltetpt. Meeglen 

fokát kellene tynektek mondanom, de nem 

vyfelhetytek maítan el. Mykoron kedegh az 

Byzonfaghnak hw lelke el yewend, megh 

tanoyt tyteket mynden ygaffagra; mert 

nem zol femyt hw magatwl, de vala myt 

halland, azt zollya, es kyk yewendpk lees

nek, h ^ megh yelenty thy nektek. Hw en

ghem megh dyczówyt; mert az enymból ve-

zy, es meg-h hyrdety tynektek. Myndenek, 

vala myk en atyámnak vannak, enympk; 

annak okaert mondám, mert az enymból 

vezj'̂ , es meg hyrdety ty nektek. Kewef-

fee, es ymaran nem lattok enghemet; ef-

megh keweíTee, es lattok enghemet; mert 

el megyek en atyámhoz. Mondanak azért 

hw tanoythwany kézzel egy mafnak: My-

czoda ez, kyt mond mynekwnk: Keveffee, 

es nem lattok enghemet; efmegli keweíTee, 

es lattok enghemet; (e«): Mert el meegyek en 

atyámhoz? Ezenképpen zolnak vala azért: 

Myczoda az, kyt mond mynekwnk: Kewef-

fee? Nem twgyok, myth zol. Megh yfmeree 

azért Jefus, mert megh akarnaak h\í^tet rayt-

ta kerdony, es monda hwnekyk: Azon ker-

dezkótt^ik ee ty keztetek, mert mondám: 

KewefTee, es nem lattok enghemet; efmegh 

keweíTee, es láttok enghemet? Byzon by-

zon mondom tynektek: mert fyrtok es 

ohaytotok ty, ez vylagh kedegh vygad; ty 

kedegh bankottok, de az ty banattok erem

re fordwi. Példa az azzonyallath: mykoron 

zyl, zomorwfaga vagyon, mert el yewt az 

hw horaya; mykoron kedeg zylendy az 

I 
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gyermeket, ymaran nem emlek^zyk megh az 

nyomorwfagrol az eremeertli, mert az em

ber ez vylagra zyletet. ||" Ty es azért azon

képpen maítan yollehet zomorvffagot zen

vettek , de efmegh meg latogathlak tyte-

keth, es megh erwendezik ty zywctek, es 

az ty eremet^)ket fenky el nem vezy twle-

tek. Es azon na])on femyn megh nem ker-

d»,)tók enghemet. Byzon byzon mondom ty-

nektek: ha myn kerendytek en atyámat en 

newembe, aggyá tynektek. Keryetek, es 

vezytek, hogy az ty eremetek tellyes le-

gj'en. Ezeket példa bezeed zerent zoltam 

tynektek; el yewt(//) az hoia, mykoron yma

ran nem peldazerent zolok tynektek, de 

nylwan en atyámról hyrdetek tynektek. 

Azon napon en newemben kertek; es nem 

mödom tynektek, inert en kerém atyámat 

ty érettetek; mert ennen maga atyám es zeret 

tytekct, mert ty es e*nghemet zerettetek, es 

hyttetek, mert yílent>í^l yettem kywe. En 

atyamtwl yettem ky, es ez vylagra yet

tem; efmegh el hagyom ez vylagot, es 

en atyámhoz megyek. Mondanak h^^neky 

h^ tanoythwany. Yme maílan nylWan zo-

laz, es példa bezedet eeggyet fem mondaz 

Maílan yfmeryek, hogy myndent twtz, es 

nem zykfegii teeneked, hogy vala myn 

meg kergyenek; ebben hyzyek, mert yf-

tenttwl yettél kywe. Monda h^í '̂nekyk Jef9 .-

Meegh mafth hyzytek ee? Yme el yew az 

bora, es ymaran el yett, hogy el ozollya-

tok, ky mynd hw hazayaban, es czak en 

magamat haggyatok el; de né vagyok en 

magamat (magam), mert atyám en velem 

vagyon. Ezeket zolam ty nektek, hogy en 

bennem bekefeghtek legyen. Ez vylagon 

n5'omorwfaghtok lezen; de byzyatok, mert 

en megh gyeztem ez vylagot. 

f Djett l)eet €ap 

Ezeket megh mondvi^an Jef9, fFel eme-

lee hAÍ̂  zemeyt az menyorzagra, es móda: 

Atyám, el yett az hóra, dyczpwyczet megh 

the Ifyadat, hogy az the fyad es dyczówy-

czen meg teghed; mykeppen attad hwneky 

mynden teílhnek hatalmat, hogy myndennek, 

kyt hwneky attal, aggyon erek eeletet. Ez 

azért az erek eelet, hogy megh yfmerye-

nek teeghed, czak Byzon yílent, es kyt bo-

czattal, Jefuíl Criftuíth. En teghed megh dy-

cz^wyttelek ez felden; az dolgot el vee-

gbeztem, kyt attal énnekem hogy teegyek. 

Maílan azért dyczpwycz megh te es, atyám, 

tennen magadnál azon dyczpfegghel, kyt tar

tok vala, mynek elette ez vylagh teremteth-

neek te naiad. En kywe yelentettem te zent 

newedet embereknek, kyket énnekem attal 

ez vylaghbol. Tyeed vaianak, es énnekem 

adad h\^ket; es az the bezcdedet megb tar

tottak. Maítan ymaran nylwan megh yfmer-

teek, mert myndeneket, vala myt énnekem 

attal, the t\^led vannak. Mert az bezedeket, 

kyket énnekem attal, en h^^nekyk attá, 

es hewk el vetteek, es megh yfmertek by-

zonnyal, mert the twled yettem ky, es el 
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liytteek, inert the boczattal enghemet. En 
liw érettek keerlek, né ez vylagheert, de 
azokért, kyket énnekem attal; mert tye-
dek mynd. Az enymeek es tyedek, es az 
tj'ed enymek; es megh dyczówitettcm hw 
benne. Es en ymaran nem vagyok ez vy-
lagon, ezek kedegh ez vylagon vannak, es 
en the hozj ad yewyk. Zenth atyám, tarcz 
megh hwket en newembe, kyket énnekem 
attal, hogy leegyenek eggyé, ínyképpen my 
es. Mykoron hw vclók vőnek, en megh tar
tom vala h\íí̂ ket the zent nevedben. Kyket 
en nekem attal, en óryztem h\X'ket; es fonky 
hw kezzíjl^k el nem vezeth, hanem czak 
az vezedelemnek fifya, hogy az yras bel tel-
lyefedneek. Maftan azért the liozyad ye-
wek, es ezeket azért zolom ez vylagon, hogy 
az en eremembe tellyefeggyek hw bennek. 
En hw nekyk attam az the bezededet, es 
ez vylagh hwket megh gylóltee, mert hwk 
nynczek ez vylaghbol, mykeppen en fem 
vagyok ez v}laghbol. Nem keerlek azo, hogy 
ky vegyed h\^ket ez vylagbol, de hogy 
inegh tarczad hwket gonoztwl. Mert ez vy
lagbol nynczenek, mykeppé en nem va 
gyon(A;) ez vylagbol. Zentellyed megh azért 
h>\'ket ygaffaghban. Nain az the bezeeded 
ygaffagh. Mykeppen te boczattal enghemet 
ez vylagra, azonképpen en es boczattam 
hvvket ez vylagra. Azért hw érettek zen-
tólóm megh ennen inagamath, hogy azonkép
pen eeggyek leegyenek hwk es ygaffagiiban. 
Nem czak hw érettek keerlek kedeegh, de 

azokerth es, kyk hy wendók yeWend^re h^X" 
predicacioyok myat, hogy mynnyayan eeg
gyek legyenek , mykeppen te vagy atyám 
en benne. En es te benned, hogy hwk es 
my bennwnk eeggyek legyenek, hogy hygge 
ez vylagh, merth the boczattal enghemet. En 
es az dyczófeghet, kyt énnekem attal, h\X'-
nekyk attam, hogy hwk es eeggyek lee
gyenek, mykeppen my es eggyek vagywnk. 
En hw bennek, te en bennem; hogy eeg
gyek legyenek el veghezet zereiit, es megh 
yfmerye ez vylagh, mert the boczattal en
ghemet , es zeretted hwki t, inyke})pen en
ghemet es zerettel. Atyám, kyket énnekem 
attaal, azth akarom, hogy hol en vagyok, hwk 
es en velem legyenek, hogy lafítik az en 
dyczófeghemet, kyt énnekem zerzetteel, mert 
zerettel enghemet ez vylagh kezdetynek elet
te. Ygaffagos atyám, ez vylagh teeghed megh 
nem yfmerth; en kede>egh megh yfmertelek 
teghed, ezek es megh yfmertenek, mert the 
boczattal enghemet. Es megh yelentetté 
hwnekyk az the newedet, nagyoban es 
megh yelentem, hogy az byzon zeretet, ky-
wel enghem zerettel, hwbeniiek leegyen, 
en es hw bennek leegyek. Ezeket hogy 
megh mondotta, es el veghezwé hw be-
zeedyth hw tanoythwanynak. .(^^j, 

íEi)3cn Hplfj Copjtulum 

Mene ky Jefus hew tanoythwanywal Ced-
ron new vyznek atala, hol oth kerth vala, 
kyben be meene hw, es hw tanoythwany. 

1 
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Twgya vala kedyglen Judaf es az heltli, ky 

lív^tet el arwlaa, mert gyakorta oda yew 

vala Jcfus hw tanoythwanyval. Jiidas azért 

mykoron melle ffel vette vona az fereghet, 

es az feyedelmektwl es az ffaryfeofoktAvl fok 

zolgakat, yevve oda vylagos lampafokkal 

es fakl}'akkal es fegywerekkel. Jef9 ke 

dyglcn twdwan myndeneket, kyk yeven-

d^k valanak hw rea, eleygben yarwla, es 

monda hwnekyk. Kyt kereítek? Felelee 

nek hwneky: Az nazarethbely Jefuílh. Mon 

da hwnekyk icfus: En vagyok. Ali vala 

kedyglen oth Judaf es h^^elek. Mynt azért 

mondotta vona: en vagyok! ottan hattra 

meenenek, es az feldre le effeenek. Efmegl 

azért megh kerdee liA^ket: Kyt kereílek? 

Azok kedyglen mondanak: Az nazaretbely 

Jefuílh. Felelee iefus: Mondám tynektek, 

hogy en vagyok; ha azért enghem kereílek, 

haggyatok el meennye ezeket. Hogy be tel-

neek az bczeed, kyt monda: mert kyket 

énnekem attaal, el nem veztettem hw ben-

nek eegyet es. Symon peter azért, mykoron 

fegywere vona, ky vevee hwteth, es megh 

vagaa az feyedelem zolgayat, es el eyttee 

hwneky yob fyleet. Vala kedyglen az zolga-

nak newee malchus. Monda azért Jefus pe-

ternek: Boczaffad hyweleeben the fegywe-

rydet. Az poharth, kyt adót énnekem en 

atyám, nem akarod ee hogy megh ygyam 

hv^teth? Az feregh^k azért, es az tyzed^-

£^k, es mynd az fydoknak zolgay megh 

fogaak Jefuílh, es megh kythevvzek hwteth. 

RÉGI M. NYEIiVEMJŰ. V. 

Es vyveek Annaf ])yfpekhez elezer; vala 
kedyglen kaylfafnak yppa, ky vala az ez-
tendynek feyedelmee.||'"''Vala kedyglen Kayf-
fas az, ky tanaczoth adót vala az fydok
nak: mert yllyk egy embernek megh lial-
ny ah nepeerth. K^vety vala kedyglen Je
fuílh Symon pet', es az maf tanoytvan. 
Az tanoythwan kedyglen yfmeretes vala az 
feyedelemnek, es bel meene Jefuffal az fe-
yedelemnek tornaczaban. Peter kedyglen 
aal vala az aytonak kywle. Ky meene azért az 
tanoythwan ky yfmeretes vala az feyedelem
nek, es megh monda az ayto tartónak, es be 
vyve peterth. Monda azért peternek az ayto-
tarto leány: Nem de the es az embernek ta-
noythwany kézzel vag ee? Monda ottan: Nem 
vagyon(A). Álnak vala kedyglen az vytezek 
es az zolgaak az zennel, merth hydegh vala, 
es melegh^ytyk vala ennenmagokath; vala 
kedyglen peter es hw keztek alwan, es me-
legheythwen ennen magát. Az feyedelem azért 
megh kerdee Jefuílh hw tanoythvanyrol cs 
twdomanyarol, Felelee hwneky Jefus : En 
myndenkoron nylwan zoltam ez vylaghnak; 
en myndenkoron tanoytottam az fynagogaban 
es az templomban, hoWa mynd az fydok gywl-
nek; es tythkon feniyth nem zoltam. Myth 
kérdez enghemet? Kérd azokath, kyk hallot
tak, myt zoltam hwnekyk; azok twggyak, 
myt zoltam en. Ezeket kedyglen mykoron zol-
ta vona, egy elpwe alwá az zolgak kézzel, 
arczwl ytee Jefuílh, módwan: Y^' felelz ee 
az feyedelemnek? Monda hwneky Jefus; 

44 
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Ha gonozwl zoltam, teegy Byzonfagot ah 

gonozrol; ha kedyglen yol zoltam, myt verz 

enghemct? Es kylde hwtet Annás kayífas 

pyfpekhez kyt^zWen. Vala kedeglen Symon 

peter alwan es melegeythwé ennen ma

gát. Mondanak azért hwneky: Nem de the 

es az h\^ tanoythwany kezzól vagy ee? 

Megh tagadaa h^lv ottan, es monda: Nem 

vagyok. Monda efmegh egy hA^neky az fe-

yedelemnek zolgay kezz(,)l, annak rokonfa-

ga, kynek peter el vagtta vala ffyleeth: Nem 

de cn teghed latalak az kerben hw vele? 

Azonnal azért efmegh megh tagadaa, es 

ottan az kakas zola. Vyveek azért Jefuílh 

kayffaítwl az tanacz házban. Vala kedyglen 

ymar hoUal; es hA k̂ nem ménének be az 

tanacz házban, hogy megh ne fertezteth-

neenek, de hogy megh eenneek az hofvve-

tot. Kywe meene azért Pylatus hw hozya-

t(Ook, es monda: Mynemw vadolaílh tez-

tek ez ember ellen? Feleleenek niynd, es 

mondanak: Ha gonoz tewó nem vona ez, 

nem hoztok vona teeneked maílan. Monda 

azért hwnekyk Pylatus: Veegyetek ffel hw

tet, es az ty tórwentók zerent yteellyetek 

megh hwtet. Mondanak azért hwneky az 

fydok: Nekünk nem yliyk vala kyth megh 

9ln\^nk. Hogy Jefufnak bezeede bel telneek, 

kyt monda, megh j'elenthvven, mynem>^ ha

lállal kellenee megh halnya. Bel meene az

ért efmegh az tanacz hazbá Pylatus, es 

hozya hyvaa Jefuílh, es möda hwneky: Te 

vagy ee az fydóknak kyrallya? Felelee Jc-

fus: Temmagattwl mondod ee azth, awagy 

eegyebek mondottak en rólam the neked? Fe

lele Pylatus: Nem de en es fydo vagyok ee? 

Az the neeped es feyedelmyd attanak te

ghed énnekem : myth tettel ? Felele Jefus: 

Az en orzagom nynczen ez V3'lagrol. Ha ez 

vylagrol vona az en orzagom, az en zolgaym 

byzonyawal vyafkodnanak en érettem, hogy 

ne arwltathnaam az fydoknak kezekben. 

Maílan kedyglen az en orzagom nynczen ez 

vylagrol. Monda azért hwneky Pylatus ; Az-

erth kyral' vagy ee the? Ottá felelee Je

fus: Te mondod, mert kyral' vagyok en. 

En abban zylettem, es arra yettem ez vy-

lagra, hogy Byzonfagot tegyek az ygaf-

fagrol. Mynden, vala ky ygaffagliljol vagyon, 

halgattya az en bezeedemeth. Monda hw

neky Pylatus: Myczoda az ygaffaagh? Es 

hogy ezt mondotta vona, efmegh ky meene 

az fy dókhoz, es monda hwnekyk: En femyt 

okoth nem találok hew benne. Nam vgyan 

es zokaílok vagyon tynektek, hogy eeggyet 

el boczaffak tynektek az hofvvethban. Akar-

yatok ee azerth hogy el boczaffam tynektek 

az fydoknak kyrallyat? Feel kyayttanak 

efmegh myndnyayan, mondwan: Ne ezth, 

de Barrabaílh. Vala kedeegh az Borbaf tol-

v a y . "'•• •• • 

Ottan azért megh k9t^ztetee Pylatus 

Jefuílh, es megh oíloroztataa. Es az zolgak 

koronath k9teenek tówyfkbewl, es feyeeben 
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tolyaak, es barffon kenteiben fel ytyzte 
teek liA^et, es yewnek vala hw hozya, es 
mondnak vala: Aue rex iudeorum: Idwez 
leegy fydoknak kyrallya! Es arczwl ytyk 
vala h^tet. Kywe mene efinegh pylatus 
hozyayok, es monda hwnekyk: Yme ky 
hozom tynektek hvítet, hogy megh yfmer-
yetek, merth femy okot nem találok h^}v 
benne halárra. Ky mene azért Jefus, kywe 
hozwan az thewyf koronát es az barffon 
rwhat. Es monda liwnekyk Pylatus: Yme 
hol az ember! Mykoron azerth láttak vona 
hwtet az feyedelmek es az zolgaak, kyayt
tyak vala, mondwan : Fezeycz megh, fezeycz 
megh hwtet! Monda h>^nekyk pylatus: Vy 
gyetek el hwtet thy, es fezeyczeetek megh, 
mert en nem lelek hwbenne femy okot. 
Felelenek ottan hwneky az fydok: Myne-
kV^nk terveenywnk vagyon, es terwenywnk 
zerent megh kel halny, mert yílennek fy-
awa tettee ennen magath. Mynt azért hal
lotta vona pylatus ez eellyen bezeedeket 
anneewal ynkab megh feelelmeek. Es be 
menwen efmegh az tanacz házban, monda 
Jefufnak: Honnan való vagy te? Jefus ke-
dyglen nem ada hwneky feleletet. Monda 
azerth hwneky pylatus: Énnekem nem zo-
laz ee? Nem twdod ee, hogy hatalma va
gyon énnekem teghed megh fczeytenem, es 
hatalmam vagyon el boczatanom? Monda 
ottan Jefus h^^neky: Nem vona teeneked 
en rayttam femy hatalmad, Ka teneked fp-
hlvl nem adatot vona; annakokaert^ ky te

neked adót enghemet, nagyob byne vagyon 
benne. Mynd ezekből azért akarya vala Py
latus hwtet el boczatanj'. Az fydok kedeeg-
len kyayttyak vala mondwan: Ha ezth el 
boczatod, twgyad^ nem leez czazarnak ba-
rattya; mert mynden, vala ky ennenmagat 
kyrallya tezy, ellenéé mond c/azarnak. Pyla
tus azért mynth hallotta vona ez ellyen be-
zeedeketh, ottan kywe hozaa Jefiiílh, es 
yteeló zekyben ylwen oth az helyen, ky 
mondatyk deakwl lykoítratofnak, fydowl ke-
dyglen gabbata. Vala kedyg az hofweeth-
nak eílyn ez, oly mynth hatod horan, es 
monda az fydoknak: Yme hol az ty kyral-
tok! Azok kedygh kyaya"ttyak vala: Vond 
flfel, vond ffel, fezeycz megh hA í̂̂ teth. Mon
da h\^nekyk pylatus: Ez ty kyraltokat fe-
zehem ee megh? Mondanak ottan az feye-
delmek: Nynczen kyralywnk, hanem cza-
zarwnk. Ottan azért nekyk adaa hwtet, 
hogy megh fezeyteneek. ffel ragadaak azért 
Jefuílh, es ky vyveek hwtet. Es ffel veven 
h^ kerezthffayat, meene ky az herre, ky 
mondatyk kalvarie, magyar\vl koppaztonak, 
Sydowl kedyglen golgotlia. Hol oth megh 
fezeyteek liwtet, es \\^ív vele eegyebeket, 
kettőt egyfelől es maf felpl, kpzeppt ke
dygh Jefufth. Ira ffel azért neweet es pyla-
t9, es teewe az kerezthffara ffel. Vala ke
dyglen ezenképpen ffel yrvvan : Nazareth-
bely Jefus, fydoknak kyrallya. Ez yraílh 
azért fokán megh olwafaak az fydok kez-
zpli merth az varafhoz kózel vala az heF, 

44* 
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hol o»h inegh fezeytcteek Jefiis. Es vala yr-
>van Sydowl, Ghcjróglnvl es deakvvl. Mond
nak vala azért Pylatufnak az fydo feyedol-
mek: Ne yryad Sydok kyrallyaiiak, myert 
hw moiitta: Sydoknakll'^'kyrallya vagyok.Fe-
lelee Pylatus: Amyt yrttam, yrttain. Az vy-
tezek azért, mykoion megh fe/eytettei-k vo-
na hvvtet, veevek hwneky rwhayat, es tee-
nek négy reezth raytla, myndenyk vytez-
nek egy rezth, es az rwhakenteílh. Vala ke-
dyglen az kenteíth nem z\vt, de zepcn kót-
tetót. Mondanak azért cgymafnak: Ne me-
tellyek megh hvvtet, de velTVvnk forfoth 
raytta, k}ee legyen. Ilog czak az yras bel 
tellyefi'dneek mondwau : Megh oztaak az 
cn rwhamat ei\nenmagoknak, es az rwha-
nu)n forí'ot veteenek. Az vytezek azért ezt 
teweek. Álnak vala kedyglen az kerezthfa-
iiak mellette Jefufnak hw Annya, es az hw 
annyanak hwgaMaria, Cltoffe, es Mariamag-
dalene. Hogy azért lattá vona Jefus hvv zy-
leyeet es tanoythvvanyat, kyt zereth vala, 
alwan ottá monda hvv zyleyeenek : Az-
zonyállat, yme nek(,)d ffyw-. Annak monda az 
tanoytln annak es: Yme nek(,)d Anya. Es az 
horatwl foghwa véve hwtet az tanoythwan 
hw óryzetjTe. Annak vtanna Iwdwan Jefus 
mert ymaran mjndenek bel tellyeíettenek 
vona, monda: Zomehozom. Vala azért egy 
edi-eny oth tellyes eczettel. Azok ottan fpon-
giat zerzeenek tellyes eczettel, es zayahoz 
ywttataak. Mykoron azért hozya ^ ette vona 
Jefíí az eczetet, monda: Bel tellyefedetli. Es 

lee haythwan hw feyeetli, ky boczataa hvv 
zent lelkeeth. Az fydok azerth, myert yn-
nep eíly vala, hogy ne maradnának az holt 
teltek az kerezthffan az ynnepnapon, merth 
nagy ynnepnek vala napya, keereek Pyla-
toíth, hogy meg t9rethneenek hvvnekyk zá
rok, es lee veetethneenek. El yevveenek azért 
az vytezek, es yollehet az elf9nck meg ty-
reek hvv zarayth. Jcfufhoz azért hogy yvv-
tanak, m^^nt lataak hvvtet ymaran ky mvvl-
ny, nem t^reek hvvneky zarayt, de egy az 
vytezek k(,)zz(,)l hví' czwczayaval hw olda-
lath megh nytaa, es leghottan \\^ belőle 
veer es vyz folameek kywe. Es ky lataa, 
b\zonfagot thoen róla, es ygaz hvv bvzon-
fuga. Es az thwgya mert ygazat mond, hogy 
ty es megh hyggyetek. Len.k kedyglen mynd 
eztk, hogy az yras bel telhefedneek: Czon-
tot h^' bel(,)le ky ne t<,uyetek. Efmegh 
mas yras vgy mond: Megh lattyak kyben 
febeket tettének. Mynd ezeknek vtanna az
ért keere Pylatoílh Arymatyabcly JofeíT, 
azért hogy hvv' es Jefufnak tanoytvvanya 
vona, de maga tythkon, az fydoknak fce-
lelmókert, hogy le vennee Jefufnak hvv' tcf-
teet. Es megh enghedee Pylatus. El yewe 
azért, es le veeve Jefufnak hvv tefteet. Yewe 
el azért Nicodemof es, ky eeyel yeth vala 
Jefufhoz elezer, hozwan drága mynath es 
aloct, oly mynt zaz meertek(,)th. Le vevek 
azért Jefufnak hw teíteeth, es tyzta gyocz-
ban takarak hvvtet, elezer megh kcnvven, 
ínyképpen zokafok az fydoknak hallottat te-
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methny. Vala kedyglen oth azon helyen, 
hol Jefiis megh fezeytetteek, egy kerth, es 
az kerben egy wy" koporfíb, kyben meegh 
fenky nem vettet^t vala. Az fydoknak azért 
ynnepóktrth oda helyhezteteek, myert k(,)-
zel vala az kojJoríTo, oth teweek le Jefuílh. 

^m (lop 
Az ynnepnek kedyglen clfe napyan ye-

we el Maria niagdalena yo reegghel niyko-
ron meegh fetetef vona az koporffohoz, es 
lataa az k9weth el veven az koporfforol. El 
fwtameek azerth, es yeWe Symon peterhez 
es az mas tanoythwanhoz, kyth zereth vala 
Jefus, cs monda hwnekyk: El vetteek vra-
mat az koporí'fobol, es nem twgyok howa 
tetteek hVí'tet. Kywe nieene azért peter es 
az mas tanoythwan", es yewen<'k az koporf-
fohoz. Syethnek vala eegyetembe ketten, 
tie az maf tanoythwan eleb eere oda pe-
ternel. Es mykoron belee haylot vona, la
taa az leellahokath oth le vetliveen, es en
nen maga be nem meene. Yewe azért el 
Symon peter es k^wethwen hwtct, es ottan 
be meene az koporffoban, es lataa oth le 
vethwen az lellahokat, es az kezken9th, 
kywel Jefnfnak h ^ feyeet kytpttek vala 
be, nem eggywth lenny az lellahokkal, de 
kylen egy herrc teeven. Ottá azért be mee
ne az mas tanoythwan es, ky elezer yett 
vala az koporíTohoz, es lataa, es el hywee, 
mert meegh nem ertyk vala az yralth, 
mert ífei kellene hwnekv Itallottavbol ta-

niadny. Azért efmegh ennen magokban te
réének az tanoythwanyok. Maria kedyglen 
al vala az koporffonak kywle fyrwan. My-
koron azért oth fyrna, le hayla, es be te-
keenihe az koporffoban, es lata keth an
gyalokat feyer rwhaban oth ylwen, eggy-
ket feyeenel, es az mafykat labanal, hol le 
teetetót vala Jefufnak teílee. Mondanak hw-
neky azok: Azzonyallat! myth fyrzí Mon
da hwnekyk: Mert el vetteek az en vra-
math, es nem twdom howa tetteek hw'teth. 
Ezeket hogy megh mondotta vona, hall 
fordwlvan, lataa Jefuílh lathw, alván, es 
nem twgya vala, mert Jefus voű. Monda 
hwneky Jefus: Azzonyallat! myt fyrz, myt 
bankodol, kyt kerez? Hw kedyglen aloyth-
wan mert kerteez vona, monda hwneky: 
Vram, ha te vetted el hVí'tet, mongyad 
megh énnekem, es en el vyzem hwtet. Mon
da hwneky Jefus: Maria! Ottan hw hattra 
fordwlvan, monda hví'neky : Rabony! ky 
mondaiyk: Mefter. Monda hVí'neky Jefus: 
Ne akar" enghemet yllethned, mert meegh 
ffel nem mentem en atyámhoz; meny el ke
dyglen az en atyamftyayhoz, es mongyad 
azth hwnekyk: Ym ffel megyek az en atyám
hoz es ty atyatokhoz; az en yílenemhez 
es ty yftentekhez. El yewe azért Maria mag-
dalena, megh hyrdethwen az tanoythwa-
nyoknak, mert: Latam vramat, es ezeket 
mondaa énnekem. Mykoron azért eílhwe 
let vona azon nap, es az aytok be teewel 
volnának, hol oth az tanoythwanyok megh 
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gyví-ltenek vala az fydoktwl valo feeltek-
ben, yewe el Jefiis, álla megh k^zt^k, es 
monda: Bekefeegh hozyatok. Es {mykoron) 
azt mondotta vona, megh mwtogataa hwnekyk 
kezeyt, es labayth, es oldalath. Megh ewr-
vendeenek azért az tanoythwanyok, lathwan 
vrokat. Monda azért efmegh hwnekyk: Be
kefeegh hozyatok. Mykeppen el boczatot 
enghemet en atyám, en es el boczathlak 
tyteket. Ezth hogy megh mondotta vona, 
lehellee, es monda hwnekyk: Veegyetek 
zent lelketh. Kyknek megh boczatangyatok 
byneket, megh boczatathnak hwnekyk; es 
kyknek megh tartangyatok, megtarthwan 
leznek. Tamaf kedyglen, egy az tyzenkett^ 
k(,)zz9l, nem vala hw vel<,)k, mykoron el 
yewt vala Jefiis. Mondanak azért hwneky 
az teb tanoythwanyok : Latok vrwnkkat. 
Hw kedyglen monda nekyk: Hanem ha 
latandom hw kezeyn az zegheknek fwra-
tyt, es bel boczatom en wyaymat az fe-
fíheknek helyben, es be boczatom en ke
zemet hw oldalában, nem hyzem. Es nyolcz 
napoknak vtanna efmegh valanak ben egye
temben az tanoythwanyok, thamaf es hw 
vel^k. Yewe el Jefus ayto be teewen, es 
megh álla hw kőztek, es monda: Beke
feegh tynektek! Annak vtanna monda Ta-
mafnak: Nyohad ede te wyodat, es laffad 
megh en kezeymeth, es hozd ede the ke
zedet, es boczaffad en oldalamba, es ne 
akar lenny hytétlen, de hyw. Felele tha-
mas, es monda : E n vram, es en yűenem. 

Monda hwneky Jefus: Mert lataal enghem^ 
tamás, eshyi ; bodogok kyk nem láttának, 
es hyttenek. Yollehet fókákat eegyeb ye-
gyeket \f^ és teth Jefus hw tanoythwanynak 
elettek, kyk mynd nynczenek meg yrwan 
ez kényben; ezeket kedyglen yrwan van
nak, hogy hyggyetek, merth Jefus byzon 
yítennek fya legyen; es hogy hywen, erek 
elettek legyen hw zenth neweben. 

|ni3on egij (£űp 

Annak vtanna megh yelentee efmegh 
ennenmagat Jefus Tyberyadif tengheren. 
Yelentee kedegh ezenképpen: Valanak eegye-
tembe Symon peter, es Thanias, ky didi-
mufnak neveztetyk, es Natanael, ky vala 
kanabely, galyleabol, es zebedeofnak ífyay, es 
eegyebek ketten hw tanoythwaiiy kózz9l. 
Monda azért hwnekyk Symon peter: El mee-
gyek halazny. Mondanak ĥ 5̂ fneky : My es 
el megywnk veled. Es el yeveenek, es ha-
yora keleenek; es azon eeyel femyt nem 
fogának. Hogy azért megh verradot vona, 
meg allapeek Jefus az parton, de maga nem 
yfmereek megh az thanoytliwanyok, hogy Je-
fuf vona. Monda azért hwnekyk Jefuf: 
Gyermekek, nem de fezny valótok vagyon 
ee ? Feleleenek h\^neky, moudwan : Nyn-
czen. Ottan monda hwnekyk: Veffeetek az 
ewezwnek yob fei^l ah halót, es ottan ta
láltok. Onnan veteek azért, es yniará nem 
vohattyak vala kywe az halót az halaknak 
fokfagatwl. Monda azért az tanoythwany,, 
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kyth zeret vala Jefus: Vrwnk h\^. Symon 

peter mynth azth hallotta vona, merth 

vrok vona, hozya zoroyttaa hw rwliayat, 

mert me/eytelen vala, ottan az vyzbe bo-

czataa ennenmagat. Az teb tanoythwanyok 

kedegh evezwen, yeweenek h^ hozyaa, 

inert nem valanak mezzee az feldtwl, de 

oly mynt keth zaz fenghneere, vonván tel-

lyes hallal az halooth. Hogy azért az zarazra 

ky zallottanak vona, latanak zenét teewen, 

az zenpn halat fylny, es kynyeret. Monda 

ottan hVí'nekyk Jefiis: Hozyatok ede az ha

lakban kyket fughtutok maílan. Bel meene 

azért fymon per, es ky vonya az zaraz

ra az halót tellyes nagy halakkal, zaz ewth-

Aven haromal. Es mykoron anne fok vona, 

né zakadoza megh az haló. Monda azerth 

hwnekyk Jefiis: Yewetek ede, ebeellyetek. 

Es fenky h ^ kezzplók nem mery vala megh 

kerdeny hVí̂ teth raytta: Te ky vagy? nyl-

wan twdwan mert vrok vona. Es veven Je

fus az kynyereth, nekj'k oztya vala, azon

képpen az halat es. Ymaran eth harmadzer 

yeleneek megh Jefiis hw tanoythvi'anynak, 

hogy fel támadót vona hailottaybol. Myko

ron azért ebeellettenek vona, monda Symon 

peternek Jefus: Janofnak Symona! Zerecz ee 

enghemet fellyeb ezeknél ? Monda h^neky: 

Vgy vagyon vram, the twdod hogy zereth-

lek thegh^det. Monda hA^neky : Ewryzyed 

az en baranymath. Monda h^^neky efmegh: 

Janofnak Symona! zerecz ee enghemet? 

Monda hwneky: Vgy va '̂on vram, the tw

dod hogy zerethlek teghpdet. Monda ef

megh hwneky: Ewryzyed az en barany-

mat. Monda hwneky harmadzer es: Janof

nak Symona! yghen zerecz ee enghemeti 

Megh zomorodeek raytta peter, mert har

madzer mondaa: yghen zerecz ee enghe

met, es monda hwneky: Vram, the myn-

dent yfmerz, the twdod mert yghen zereth

lek teghedet. Monda ottan h\^neky: Ewryz

yed az en yohaymath. Byzon By" mon

dom theneked : mykoron yflywdad valaal, 

be ^wedzed vala teennenmagadat, es oth 

yarz vala, hol akarod vala; mykoron ke

degh meg venwlendez, maf 9wedez be te-

ghed, es oda vyzen howa the nem akarod. 

Azth kedegh mondaa, ky yelenthwen my-

nemví̂  halállal dyczpwytendp vona megh yf-

tent. Es bog azth montta vona, monda ot

tan hwneky: K^Jweff enghemet. Hatfra for-

dwlvan peter, lataa az tanoythwant, kyth 

zeret vala Jefus, kywethween, ky el es nyvv-

got vala az veegh vaczoran Jefufnak meel-

lyen, es mondaa: Vram, kyczoda ky te-

ghed el arwl? Ezth azért mykoron lattá 

vona peter, monda Jefufnak: Vram, ez ke

degh myth ? Monda hwneky Jefus: Yg' aka

rom h^tet megh maradny, myglen el ye-

w^k; myt tehozyad azaz tartozyk megh 

twdny? te enghem k^weff Kywe kelee 

azerth ez bezed az atyaffyak kezeth, hogy 

az tanoythwan megh nem hal. Es nem mon

daa Jefus: megh nem hal, de: Yg" akarom 

hwtet megh maradny, myglen el yeWpk, 
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iiiyth te hozyad? Ez az tanoythwá, ky tano-
byzonfagot teth mynd ezekről, es megh 
yrtta ezeketh; es twgyok hogy ygaz az hw 
hyzonfag teetele. Vannak kedeegh egyebek 
es nagy fokak, kyket teth Jefus, kyk ha 
ínynd yzenkeed megh yrathnanak, aUiyttom 
nijnd ez tellyes vylagot es be nem fog-
hatny, kyk vannak kenywek yrok. Ámen. 

704 

Eth veeghe va-Deo gf'as. lílennek haalaa. 
gyón zent János ewaiigelioinanaU , es mynd 
az neegy ewangeliílaknak ewangclionioknak. 

Adwenthnak elfe zerdayan Azon ez-
tendó'ben, mykoron Criíluf zyle(te)fetwl 
foghwan yrnanak Ezer ewth zaz tyzen ha
tod eztendí^íben. 

rj '^' 
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V^ • U.' / 

€tí) kejkíijk ^|)0|f0Íok Dnrafokrol unlí kentjeiu-

INCIPIT PROLÓGUS IN ACTÜS APOSTOLORUM. 

Lucacz ewangeliíta antyocenabol, nem
zetéé zerent kedegh fyryabol tamada, ky-
nek dyczeerety vagyon az ewangeliomban. 
Antyochyabely nemes orwof mefter. Criftus 
Jefus Apoílolynak tanoythwanyok lewen. 
Annak vtanna tellyes gyonafyglan Zenth 
pal apoítolth kÓAvethwen, holtyk mynden 
bynnel kyl zyzeffeghben meg maradwan, 
akarwan zej)l^)te!en wr yílennek zolgalny, 
ky hethwen es négy eztendeyglen eelwen, 
Bytliynyaban mwleek ky ez vylagbol tel
lyes zenth lelek malaztyaban. Mely zent le
lek malaztya yzgathwan, Akayanak tarto
mányban yraa megh az zenth ewangelio-
mot, ghórógh nyelwón az ottan való hy-
A^eknek. Criftufnak h^ zyleteefecnek ta-
madaíat hyw tanwfaggal ky yelentee, es 
vgyan azonth dauídnak nemzetééből yelente 
ky zarinazny, kynek azeit meltan adateek 
hatalom es malazt. Apoílaloknak yarafok 

RÉGI M. HYELVEML. V . 

rol való kénynek megh yrafa, es értelméé
re, hogy tellyes yílenról yílenre, es az ve-
zedelemnek ffyanak az az iudafnak ez ve-
zeefe wtan. Az zent apoítoloknak ymacza-
gok zerent, yílennek valaztaffanak zania bel 
tellyefedneek. Es azonképpen pal apoílol ez 
kénynek yrafazerent veeghet tennee vala 
mygh az óztpke ellen rvvgodozwan, h\vtet 
az wr yllen valaztanaa, kyt oly nagy yí-
teny malazth kówethee, hogy nem czak tel
teknek, de meegh lelkeknek es haznalna az 
hw orwoffagawal Ámen. 

€i k^Mtih üpoflolúhmh tjatafokol tinid 
feenvv. 

If" Elezer yollehet teek bezeedeth myn-
denrel, oh Theoflfyle, kyketh kezde Jefiis 
tcnny es tanoytany mynd az napyg, kyn 
paranczolwan az Apoíloloknak zenth leélek 

45 
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myat, kyketh valaztot vala, menyben me-

nee; kyknck ada es ennen inagat eehven, 

hw zenwedeefenek vtanna, fok byzonfagh 

teetellel, ncgywen napj'glan yelenwen hw-

nekyk , es zolwan bezeelwen yílennek or-

zagarol. Es eetelnek vtanna paranczolaa hw-

nekyk, hogy ky ne tawoznanak Jerwfalem-

ból , de megh varnaak atyának ygyeretyt, 

kyth hallottatok, vgy mond, en zaam atal. 

Mert yollehet János kerezt()lth vyzben, ty 

kedegh megh kereztelk(,)ttók zent leiekben 

nem fok napon ennek vtanna. Azért, kyk 

mynd egybe gywltenek vala, kerdyk vala 

hwtet , mondwan: Vram! ha ezen ydóben 

megh adod ee Izraelnek orzagat? Monda az

ért hwnekyk : Nem tyetek annak megh 

twdny ydeyt, es liorayat, kyth en atyám 

hw hatalmafí'aga alaa vetóth; de vezytek 

thy reátok ycwó zentli leieknek ereyth, es 

leezt<,)k énnekem tanoym Jerwfalomben, es 

mynd tellyes iudeaban, es Samariaban, es 

mynd az feldnek vegheyglen. Es hogy ezth 

megh mondotta vona, mynd azoknak lataí-

fara fel emelteteek, es az fenes k(,)d el fo-

gaa h\íí'tet h w z«)móknek elólee. Es myko-

ron 9ryzneek hwtet menyben meny, yme 

keth yffyak megh állanak hw hozyayok kö

zel feyer ótózethben, es mondanak: Galy-

leabely neepek! myth óry(s)tek eth alwan 

menyorzagra? Ez Jcf9, ky ffel veeteteek ty 

tví'lett,)k menyorzagban, ezenképpen ycAV, 

niykeppen látatok hwtet ffel menwen meny 

orzagra. Otta megh teréének Jerwfalem 

ben onnan az hegyr9l, ky myndatyk oly-

we ty , ky Jerwfalem mellet vagyon egy 

napy yaro feldé. Es mykoron be meente-

nek vona, az vaczoralo házban ffel meene-

nek, hol lakoznak vala Péter es János, Ja-

cab, Fylepp es thamas, Berthalam, Ma-

the, Jacab, Symon es Judaf. Mynd ezek va

knak eegyetemben megh maradwan zenth 

ymaczaghban mynd az azzonyallatokkal, 

es Mariawal, Jefufnak Annyaval, es az teb 

atyaffyakkal. Az napokban ffel kelwen pe-

ter az atyaffyak k(,)zzee, monda (Vala ke

degh az népnek gywlek()zety egyetemben 

oly mynt zaz hwzan): Atyamffyay! zykfeegh 

bel tcllefódny az yrafnak, kyth megh mon

dót zent lelek dauidnak zaya atal Jiidafrol, 

ky vala azoknak vezerók, kyk megh fo-

gaak Jefuílh; ky zamlaltatot vala my kó-

zynkben, es ofóth vala ez zentfeghnek 

zeiyben. De yollehet ()rókfegheth veen az 

alnokfaghnak ywtalmabol, es ffel akadwan 

kettee hafada, es mynden tagaday ky om

lanak. Es ez nylwan vagyon myndeneknek, 

kyk Jerwfalemben lakoznak, Avgy hogy ne-

weztethneek az mezó hw nyelwókón akel-

dcmak, az az veernek feldee, aWagy me-

zeye. Mert megh vagyon yrwan az zolthar 

kényben: Legyen hw lakodalma pwzta, es 

fenky ne legyen, ky lakozyek hw raytta. 

E s : Az hw pyfpekfeeghet mas vegye. Zyk

feegh azerth ez népek kezzól, kyk myn-

denkoron velwnk vannak megh gywlekóz-

w e n , my yd(,)twl foghva be yewt es ky 
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menth wr Jefus my kezttwnk, el kezdwen 
Janofnak kerezthfegJietVí'l foghwa mynd 
az napygh, kyn fel veeteteek my t\^lwnk, 
h ^ fel tamadafara egynek ezek kezzól by-
zonfaghnak lenny. Es elówe allatának ket-
tyt, Jofeffeth, kynck neWe vala Barfabas, ky 
vezeteek neweii hywattatyk vala ygaznak, 
es Matyaíth. Es ymathkozvan, mondanak: 
Te wr yílen, ky myndeneknck zyveeth yf-
meród, mwtaffad megh kj'th valaztottal ez 
kettó kózz9l, flFel vennwnk ez tyzt9ffegre 
es az apoílolfagra, honnan ky effeek Judas, 
liogy hw helyeere mennee. Es forl'foth ada-
nak hwnekyk, es efeek az forff Matyafra, 
es ottan zamlaltateek az tyzen eegy apoíto-
lokhoz. 

JÍIafoíi €op 

Es mykoron bel töltenek vona az Pyn-
kpft ynnepeenek napyay, valanak mynnya-
yan eegyetembe azon helyen. Es leen nagy 
hertelenfegghel zenddwlees menyből oly 
mynth hertelen leeleknek yewetely, es bel 
tóitee mynd az hazath, hol oth valanak yl-
wen. Es ycleneenek hwnekyk oly mynth el 
ozloth nyelw zerent, mykeppen tyz, es zalla 
myndenyknek feyeere. Es ottan bel teléé
nek mynnyayan zenth leiekkel, es kezdee-
nek zolny kylemb kylemb nyelwel, mynt 
az zét lelek aggyá vala zolny hwket. Va
lanak kedegh Jerwfalembcn lakozwan tyzta 
í'ydok, zerzetes népek, mynden nemzeth-
bpl, kyk eghnek alatta vannak. Es zeudvv-

les azért tprtenvfen, egybe gy^le nagy fo-
kafíagh, es hw elmeeyeben megh haboro-
dek, mert hallya vala myndenyk h^^ nyel-
wen azokat zolany. El ameelkodnak vala 
kedegh raytta myndnyayan, es czodallaak 
vala mondwan: Nem de yme ezek mynd 
nyayan, kykzolnak, galyleabelyek ee? Es 
mykeppen hallyok my myndenyket my 
nyelvónkpn zolny, kybé ez vylagra zy-
lettvvnk? Parthy, es medy, es elamithe, es 
kyk lakoznak mefopotamyaban, Júdeában , 
es kapadociabá, az tengher mellet, es 
Afyaban, ffrigyaban, es pamffylyaban, Egyp-
toniban es Lybyanak tartományban, ky Cy-
reenen mellet vagyon, es Romából valók, 
az fydok es ydeghen nemzetók, Cretabol 
es Arabyabol, myndnyayan hallottok hwketti 
zolny my nyelvónkón wr yítennek nagyfa-
ghyth. Ameelkodnak kedegh raytta mynd
nyayan, es czodallyak vala, mondwan egy 
mafnak: De myth akar ez dologh lenny? 
Nemellyek kedegh meg mewethwcn mon
danak vala: Mert mynd Borral tellyefek 
ezek. Ky alwan kedegh Pether az tyzen ceg-
gyel, ffel emelee hÂ  zawaat, es zola hvv-
nekyk, mondwan: Atyamffyay, népek, kyk 
lakoztok Jerwfalemben kezenfegghel, ez ty-
nektek twdaftokra legyen, es fj'letekkel hal
iatok megh az en bezeedemet. Mert nem 
azonképpen vagyon mykeppen ty aloyttya-
tokt hogy ezek zayofak volnának, mywei 
hogy napnak harmad horaya legyen; de ez 

az ky megh vagyon mondwan: Johel prof-
45* 
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fetanak myatta: Es lezen ydónek vtolfo re
zeeben, vgy mond az wr yften: Kywe en-
thek az en lelkeinbi^I mynden teílre; es az 
thy ffyatok es leantok yewendpt mondnak; 
ty ylfyaytok latafokat lathnak, es veeney-
tek almákat almadoznak. Es Byzonyawal 
az en zoigaymra es leanymra az napokban 
kywe entliek az en lelkemből, es yewen-
dót mondnak. Es yegyeketh adok menyben, 
es czodakat ez felden, veerth, es tyzet , es 
í'yílhnek arnyekath. Az nap fetethfegbre 
valtozyk, es az hold vérben ^Itózyk, my-
nek előtte el yeyen vrnak nagy es njdwan 
való napya. Es lezen: mynden vala ky Vr
nak neweeth hywangya, az ydAVÓzwl. Iz-
raelbely népek! liallyatok megh ez bezed^-
keth: Az nazarethbely Jefuíth, w r yítenttvvl 
megh byzonywltatot embert ty kóztetók, 
yozagokban, czodakban es yegyekben, ky-
ket mynd teeth wr yften ty kóztetók hvv 
myatta, mykeppen mynd nyayan )ol twgya-
tok, eztli, rea tanaczot tar thwan, yítennek 
akarattya zerét elarwlwan , Álnokoknak 
kez(,)k myat megh fezeythwen megh ólee-
tók. Kyth w r yften fí'el tainazta, pokolnak 
keferwfeghyt megh íeythwen, myert hog 
lehetetlen vala nála tartany hwtet. Kyrel 
dauid vgy mond az zoltar kényben: Neezem 
vala az en vramath myndcnkoron; meith 
koronkeed en yogomrajp al énnekem, hogy 
en el ne tantoroggj'am. Annak okaerth megh 
vydamwla az en zyweni, es ewrvvle az en 
nyelwem; annak felette meegh az en tef-

tem es reraenfeghben nywgozyk; mert né 
hagyod az en lelkemeth pokolban, fem acz 
az the zentednek rotathfagot lathny. Megh 
yelentótted énnekem az (jrpk eelethnek w -
tayt , bel tóltez enghemet ewrv9ndet()ffeg-
ghel the zynednek latafíaval. Atyamffyay, 
népek! legyen alkolmas énnekem zolnom 
tynektek Dauid Patriarcharol, merth megh 
holt, es el temettettek, es az hw koporf-
foya my nalwnk vagyon mynd ez ydeyg-
len. Mykoron azért profTeta vona, hw es 
twdnaa, merth yften megh efkwth vona h\^-
neky/ hogy az hw eehanak gymelczeeból 
yltethne hw vralkodo zekyben, annak élet
té megh lathwan, azerth zolaa ezeketh Cril-
tufnak flFcl tamadafa(ro/), mert í'em pokolban 
nem hagyattateek, fem az hw tefthe rotath
fagot nem lata. Azért ezen Jefiift flol tamuz-
taa wr yfte, kynek my mynd byzonfaghy 
vagywnk. Wr yítennek azért ezenképpen 
yoghya {által) ffel magaztathwan, es zentli 
leieknek ygerety atyatwl el veven, ónthee ky 
ez nagy ayandekot, ky(í) thy maftan lattok 
es hallotok. Merth dauid ffel nem menth 
mcnyorzagban, kyról ennen maga vgy mond: 
Monda wr en vramnak: YU'en yogaymra, 
myglen vétóm az the ellenfeghydet the lá
badnak gjamolanak. Byzonfaggal twggya 
azcrt mynd teU"es yfraelnek haza, merth 
mynd vranak, mynd Criftofanak tette \v^-
neky yften ez Jefufth, kyth thy megh fe-
zeyteetók. Ezeket azért hahvan, megh zon-
tyorodanak hw zywkben, es mondanak pcT 
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térnek es az teb apoíloloknak.- Myth te-

gywnk azerth atyamlfyay? Péter kedegh 

monda h^íí^nekyk: Tarczyatok penitenciat, 

es myndentek kereztelkógyck megh az h^ 

neweben, ty byneyteknek megh boczanat-

tyara, es vezytek ty es az zenth lelketh. 

Meith tynektek vagyon megh ygyerwen, es 

thy fyaytoknak, es myndennek, kyk tawoly 

vannak, kyketh my vrwnk yften reaya 

hyvand. Eellyen nem\v teb bezeedekkel es 

Byzonfagot tcen, es ynty vala hvvketh mond-

wan: Ydwezóhctek magatokath, ez gonoz 

nemzethícgliból. Kyk azért megh fogadak az 

h\^ bezeedeet, mynd megh kereztólkódee-

nek, es teléének azö napon oly myntli 

három ezerén. Valanak kedegh veghyg 

mogh maradwan az apoíloloknak tanwfa-

gokban, es az zenth kynernek kózónfeghes 

megh zegheefeben, es ymathkozaf ban. Tá

mad vala kedegh mynden leieknek feelel-

me ; leeznek vala azért fok czodak es ye-

gyek az apoíloloknak myattok Jerwfalem-

ben, es myndcni-k k(,)Z()t nagy feelclcm vala. 

Mynd azok es, kyk ymaran hyttenok vala, 

egyetemben eelnek vala, es myndcnek kóz 

vala. Byrtokokath es yozagokat el arwliyak 

vala, es el oztyak vala kynek mynd mé

nére zykfeegh vala. Naponkeed kedegh az 

templomban lakozwan, es hazanked kynyc-

reth zeghwen, ectelth veznek vala nagy 

ereinél, es egygegw zywel egyetemben. 

Dyczerwcn wr yítent, kegyefícetek tarth-

>van mynden néphez. Wr yílen es kedegh 

fokafoyttya vala azokat, kyk ydwezwlnek 

vala ennenmagaban. 

Péter azért es János mennek vala fFel 

az templomban Noná zolofmanak horayara. 

Es yme egy ember, ky fanta vala h^ an-

nyanak mehetwl foghwa, oda hozattatyk 

vala; kyth naponked teeznek vala az tenj])-

lomnak kapA^yara, ky neweztetyk Specio

fa, hogy alamyfnath kernee azon yaroktwl 

az templomban. Ez ember mynt lattá vona 

peterlh es Janoílh be kezdwen menny az 

templomba, ker vala, hogy alamyfnath ad

nának. Ottan rea tekeenthwen Péter es Já

nos, mondanak : Tekencz my reánk. Az ke

degh reaok noez vala, aloythWan valamyth 

hw twiók venny. Péter azért monda: Én

nekem fem ezyílem, feni aranyam nynczcn, 

de ah ky vagyon, azth the neked adom: Na-

zaretbely Jefuf Criíluf ncweeben kel ífel 

es yar". Es yob kezeeth foghwan, ífel eme-

lee hwtet , es leghottan eg3'be forradanak 

hw czontyay es talpay. Es ky menwen, lá

bára álla, es yar vala, es be meene h^^ ve-

lók az templomba, j ' a rwan , es dyczer\Ven 

az wr yítenth. Es latliaa mynd az fok nenp 

hwtet yarwá, es dyczorwen wr yílentli. 

Yfmeryk vala kedegh hwtet hogy h\^ vona, 

ky az alamyfnara yl vala Speciofa ncA^ 

templomnak aytayan; es mynd bel teléé

nek czodalattal es amelattal, abban ky t(,)r-

tenth vona hwneky. Mykoron azért megh 



715 BATORI-PEIiE BIBLIAI KÖNYVEK. 716 

tartottak vona petert es Janoílh, hozyayok 

folyaniek mynd az fok neep az Salamon 

templomának tornaczaban, czodalkodwan. 

Lathwan azért peter azth, monda az nép

nek : Izraelnek népe! myth czodalkoztok 

ezen, awagy mynket myth neeztók, oly 

mynt my ereynkkel, awagy hatalmwnkkal 

tettók vona ezth ezenképpen yarny? Ábra

hámnak yílene, Yfaaknak yíleiie, Jacobnak 

yltene, es my reghy atyaynknak yftene 

megh dycz^wytette az hw Ifyath Jeíuítli, 

kyth yoUeheth ty el arwltatok, es megh ta

gadatok pylatufnak zyne el9t, hw el akar-

wan boczathany. Ty kedeg az zentót es 

ygazat megh tagadatok, es az gylkos em-

berth kereet(,)k tynektek adnya. Az erek eleth-

nek kedegh teremteyeeth megh óleetek, kyth 

yítcn Ifel tamazta hallottaybol, kynek my 

mynd byzonfaghy vagywnk. Es az hw ne-

weenek hytyben ezth, kyth lattok, es lat

tok tettek yarny, az hw newe eróíleytette 

ygyen megh; es az ygaz hyth, ky hw my-

atta vagyon, atta ez egheez egheffeeglict 

ínyndnyayan ty elettetók. De yol twdom 

atyamlfyay! hogy twdatlilanfagban tettee-

t9k, mykeppen az ty feyedelmetók ees. Wr 

yften kedegh, ky ezth megh hyrdette, mynd 

az hw proffetaynak zayok atal zenwedny 

az liA^ Criftufath, azonképpen teilyefeytette 

be. Tarczatok azért penitenciat, es terye-

tek megh, hogy moffattaffanak el ty by-

neyt(,)k; liogy mj'koron az erek nywgoda-

lomnak napyay el yewennek hw el^)le, es 

el kyidendy hV^tet, kyth hyrdetwnk ty nek

tek , Jefufth Criftiifth , kyth zykfeegh az 

menyorzaghnak az ydeyglen mykoron myn-

deneket egybe gyeyth, kykról zolth yften 

hw zentli proffetaynak zayok atal vylagh 

kezdetytwl foghwa. Kyrpl Meyfes es vgy 

monda: Mert proffetat tamazth thy nektek 

ty vratok vr yften thy atyatok ffyay kez-

zól, mykeppen enghemet azt vgy halgaíTa-

tok, myndent vala myth zoland tynektek. 

Lezen kedegh mynden leélek, vala ky nem 

halgatangya az proffetat ez nepktjzzól ky 

zakadvan. Es mynden proffetak SamveltvCi 

íbgwa, es annak vtanna, ky mynd voltá

nak hyrdettenek es zoltanak ez maftany na

pokról. Ty vattok az proffetaknak es az 

éghez tórvennek ffyay, kyth zcrzet wr yf

ten thy atyaytoknak, mondAvan Ábrahám

nak : The nemzetedben, megh aldathnak 

felden mynden nemzetek. Tynektek azért 

maftan elezer ffel tamazthwan vr yften az 

hw ffyat Jefufth, kyldette el tynektek meg 

aldaftokra, hogy ky mynd íbrdoycza el en-

nenmagat hw gonoffagarol. 

Zolwan azért hwk ezenképpen az nép

nek , oda ywtanak az papok es az mcftcrek 

az fadwceofokkal, megh yrylwen,j|"*hogy az 

ncpeth tanoytanak, es hyrdethnek Jcfufban 

az ffel tamadafth. Es megh fogak hwketh, 

es veteegh <,)ryzethre honapygh; merth yma-

ran efthwe vala. Nag" fokak kedegh, kyk 



717 AZ APOSTOLOK JARASA. 718 

hwket hallottak vala, hyveenek, es leenek 
hwnekyk zamok oly mynt ewth ezerén. 
Leen azért hog mykoron megh vyrradot 
vona, gywleenek az Sydo feyedelmek, pa
pok, es népnek veeney Jerwfaleinben, An
nás pyfpek, kayffas, János, Alexandor, es 
nagy fokán, kyk niynd valanak papy nem
ből. Es h^ kózykben allathwan hwket , 
kerdyk vala, ky hatalmában, awagy ky ne-
weeben tettcetók ty ezth? Ottan peter, be 
telwen zent lelekwel, monda hwnekyk: Ke-
zenleghes Izraelbely népnek feyedelmy es 
veeney! halgaffatok: Ha ma my megh yteel 
tetwnk ez betegh embernek yo teetemee 
nyeben, kyben ennek ma egheíTeghe leth, 
twdriotok leegyé mynd nyayan tynektek, 
rs mynd telfes yzrael népének, merth az 
nazarethbely Jefuf Ciiítufnak neweben, kyt 
ty megh fezeytectók, kyth wr yíten Ifel ta-
maztta hallottaybol, ennek ereyben aal ez 
ty elóttetók egheefíeghben. Es az k e w , ky 
^megh vtaltateek tytwletók rakokttwl, ky 
leen az zeeghelethnek feyezety. Es nynczen 
felden vala my eegyebben ydwefíeegh; es 
nynczen eegyeb new eghnek alatta adath 
wan embereknek, kyben my nekwnk yd-
weíleghxvnk leheffen. Lathwan azért peter-
nek es Janóinak merecíTeghet, megh twd-
wan hogy tanwlatlan es yrafnal k j l való 
emberek volnának, czodalkoznak vala ray-
tok , azth es twgyak vala mert Jefiiffal 
voltának vona. Az embert es lathwan ve-
lók allany, ky ymaran megh gyogylth vala, 

semyt mynd ezeknek ellenéé nem zolhatnak 
vala. Paranczolaak azért hA í̂'ket ky kylde-
nye az tanaczbol, es zolnak vala egymaffal, 
mond wan: Myt tegywnk ez népeknek? merth 
myndeneknel nylwan vagyon ez czoda, ky 
hw myattok let Jerwfalemben, merth nyl
wan vagyon, megh nem tagatliattj'ok. De 
hogy ennél es ynkab kywe ne hyrheggyeek 
az nep k^zpth, fenyegheffegh megh h\vkct.h, 
hogy tebbe egy embernek fe zollyanak ezé 
newról. Es ehnve hywan hwke t , paranczo-
lanak nckyk, hogy ez Jefufnak neweeben 
fenkynek tanwfagot ne teenneenek. Peter 
kedegh es János mondanak: Ha ygaz ez y l -
tennek elette tyteket ynkab halgathny, hon
nem \'{ten{t), yteellyetek. Mert my azth nem 
tehettyek, hog" myt lattwnk es hallot-
twnk, ne zollyok. Azok kedegh megh fe-
nyegetheek, es ky kyldeek hví'ket, semyt 
nem lelween myAvel bynhethneek hwket az 
népnek yelen voltaerth, mert myndnyayan 
dyczeryk vala yítent az dologban, ky t^r-
tenth vala. Mert az ember es, teb honnem 
mynt negywen eztende}' vala, kyn tíjrtenth 
vala ez nagy czoda. Azok kedegh yewee 
nek az hw tarfíayhoz, es mynd megh ye-
lenteek hvv nekyk, myth es meene fenyey-
teeket az feyedelmekttwl hallottak vona. 
Kyk mykoron azt hallottaak vona, ottan 
egyetemben ffel cmeleek hw zawol\;at 
mondwan: Wr yílen, ky teremtetted men-
nyeth es feldet, tengherth, es kyk h'^ 
bennek vannak, ky zent lelek myath dauid 
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proffetanak my atyánknak zaya atal megh 
mondottad: Myre rohantak ffel az pogan né
pek , es nemzetek, gondoltanak hewfagot ? 
Elówe állanak feldy kyralyok es feyedel-
mek eggywe gywleenek en vramnak, es 
hw Criftufanak ellenéé. Byzonyawal egybe 
gywltenek ez varafban the zent gyerme
kednek Jefufnak ellenéé, kyth megh zentól-
lel, Heródes es poncioy pylatus mynd az 
poganoknak, es Izraelnek nepeewel, azo
kat kj'ket the kezeyd, es the tanaczyd el 
akaranak veeghezny. Es ymaran maílan te-
keencz az hw rettenteefekre, es agy the 
zolgaydnak mynden byzodalomal zolny az 
the ygheedet, es az the kezedeth teryezth 
ky egheffeghekre, yegyekre es czodakra the 
zent fFyadnak Jefufnak newe myath. Es 
mykoron ymaczagot tettének vona, megh 
vndwla az hely hol oth megh gywltenek 
Aula, es bel teléének mynd zenth leiekkel, 
es zollyak vala yítenek ygheeyeth nagy ba-
torffaggal. Mynd az hyweknck kedeegh fok-
faganak egy zywók es egy lelket(^) vala, es 
fenky hw kózzólók vala myth byrnak, 
hweenek mongya vala, de myndeneknek 
myndenek kyzenfegghcl valanak. Es nagy 
erówel teeznek vala az Apoítolok byzonfa-
got \vr Jefiis Criílufnak ffel tamadafarol; 
es vr yílennek nagy malaztya vala hwben-
n^)k. Es fenky zeghen' nem vala h^ kőz
tök. Merth vala mene njezónek awagy ha
zaknak byzodalmy valanak liw kózt9k mynd 
el arwlwan el hozyak vala azoknak yW-

talmyth, kyketh el adnak vala, es le tee-
zyk vala az apolloloknak labok elóth; azo-
kath kedegh el oztyak vala kynek mynd 
myneere zykfeghe vala. Jofeff azért kynek 
vezeteek newe vala Barfabas, ky magya-
raztatyk vala Nyayaffaghnak ffyanak, Le
ninek nemzetééből, es Cypryanak tartomá
nyából , mykoron hwneky es egy mezey vo
na, el adaa hwtet, es el hozwan ywtalmat 
le thewee az apolloloknak labok eleth. 

(iBiti (£ű}) 
Annak vtanna egy Ananyas ncw ember, 

hw Sajyra neW felefeeghewel, el adaa h'^' 
mezeyt, es el reytte vala myth az mez<,>-
nek arában, hw ffelefeeghenek thwdafara; 
es el hozwan az arwnak feleth, vethee le 
az apoítolokknak labok elóth. Monda ottan 
Péter Ananyafnak : Ananya, myre czalta 
megh az Sathan the zywedeth, hazwdwan 
zenth leieknek, es el reyteny az el adót me
zőnek arába? Nem de mygh aal vala tye-
t(,)k vala ee, es ezenképpen el arvvluy ty ha
talmatok alat vala ee? Myre vetted zywed-
ben ez gonoz dolgot? Nem embereknek ha-
zwttal, de yltennek. Halwan azért ez eel-
lyen bezeedet Ananyas, ottan le effeek, es 
kywe mAvleek. Es leen nagy felelem myn-
deneknel, kyk azth hallaak. Fel kelvveen 
azért az yfyak, ffel vevek h\5í'tet, es el te-
meteek. Leen ennek vtanna oly mynt há
rom horany yd^, es az hw felcffeeghe ez 
dolgot nem tAvdwan, be meene. Monda ot
tan annak es petcr: Mond megh énnekem 

r i'Cl 
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ázzon ember, ha anneen attatol(A) el az ine-

zpth? Az kedeegh monda: Vgyan, anneen. 

Péter es monda li^neky : De my okaerth 

yll9t ezenképpen tynektek kefeerten9tók 

az zent lelket I Yme hol azoknak labok 

nyoma, kyk el temetteek az the vradat, az 

ayton, es thecgli^d es ky vyznek. Azon

nal le efíeek h^ labay el^th, es kywe mw-

leek. Azonkezben be ywthwan az yffyak, 

halwa talalak hv^tet, es kywe vyven el te-

meteek az hw wra mellet. Es ezth halwan 

tamada nagy feelelem mynd az egheez egy

házban, es kyk mynd hallaak ez dolgot. 

Az Apoíloloknak kedegh kezpk myat nagy 

fok yegyek, czodak, es hatalmak leznek 

vala az nep kc^zyt. £s lakoznak vala mynd 

eegyetembe Salamon templomának tornacz-

yaban. Egyéb nemzeth k9zz(,)l kedegh fen-

ky nem mer vala h'\^ hozyayok eeggyefwl-

ny; de mynden neepek dyczeoryk vala hw-

keth. Naponked kedegh gywl vala az hy-

veknek hv/ zamok mynd ffyríTywban, mynd 

azzonyallatban; wgy hogy mcegh az Avcza-

kon es le hannaak hw betegh^ket, hw agyok

ban es nozolyayokban, es peter azon el 

menwen, awagy czak h'vv árnyéka eernee 

IP* vala meellyeth h\v k^uz^U^k, es megh vy-

gaznanak hw korfíagokbol. Nagy fokafíagh 

fwth vala azért Jerwfalembe kywl való 

varafokbol, hv^ korokath be hozwan, es 

kyk mynd gyettretluiek vala gonoz zelle-

tpktví'I, es mynd megh vygaznak vala. ffel 

tamadwan azért az papy f.yedelem es \vív 
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vele nagy fokán, kyk mynd valanak az Sa-

duceofoknak erethnpkfeghekból, es bel te

léének dagállyal. Es megh fogaak mynd az 

apoftolokath, es pryzettre veteek hwket. Wr 

yftennek kedegh zent angyala azó eeyel 

megh nythwan az temlecz aytayath, ky ho-

zaa hwketh, es monda: Mennye/ el (-etek) 

az templomba, zollyatok, predicall)'atok az 

kóz népnek ez erek eelethnek mynden y-

gheyet. Kyk mykoron azth hallottak vona,. 

be meenenek reegghel az templomban, es 

tanoythnak vala. El yewen azért az papy 

feyedelem, egybe hyvaak az egheez tana-

czok(í) es mynd tellyes yzrael ífyaynak ve-

neyt, es az temleczhez kyldeenek hogy ky 

hoznak hwket. Mykoron azerth el yettenek 

az zolgat(A), es az temleczet megh nyth

wan , hwket oth nem lelteek vona, hattra 

terween mondanak: Yollehet az temleczet 

mynden erefíegghel be lakatulwan találok, 

es az óryzpket az ayto el^tii leéltek, de 

megh nythwan, fenkyth oth ben nem lee-

lenk. Hogy azerth ezth hallottak vona az 

doctorok es az papy feyedelmek, gondolkod

nak vala azon, mynt leth vona hA^nekyk 

dolgok. Azon kpzben egy kywl be yeven, 

monda hwnekyk: Yme az népek, kyket az 

temleczben veteetpk, az templomban van

nak, tanoythwan az nepeth. Ottan el mee-"̂  

nenek az egyhazy feyedelmek az zolgak-

kal, es el hozak hwket erénél kyl; merth 

feelnek vala az neptt\^l, hogy megh ne kp-

weztethneenek. Es mykoron el hoztak vona 
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h\^ket, megh allatak k^ztók az tanaczban. 

Es megh kerdee bwket az papy feyedelem, 

mondwan: Paranczolvan paranczolank ty 

nektek, hogy ne tanoytanatok ez newben 

Es yme bel tóltpttetek Jeiwfalem^t ty tw-

domanthokkal, es reánk akaryatok \ ethny 

ez embernek hw veeret. Felelveen azerth 

peter es mynd az apoílolok, mondanak: 

Iftennek kel ynkab enghednwnk, honnem 

embereknek. Az ty atyatoknak yílene fFel 

tamaztotta Jefuílh, kyt thy megh 9leet9k, 

ffel fygghezthwen az kerezthffara. Ezt feye-

delmee es ydw9zeythówe tette, es fiel ma-

gaztotta wr yften hw yoghyanak hatalmá

val te lyes Izraelnek penitencia tartafíara, es 

byneynek megh boczanattyara. Es my myn-

nyayan tanok vagywnk ez bezeedeknek, ez(s) 

az zent leélek es byzonfag, kyt adót wr 

yíten mynd azoknak, kyk hwneky enghe-

delniefek. Ezeket hogy hallottak vona, dwl-

nak fwlnak vala ennen magokban, es gon-

doliyak vala, hogy ottan mynd mogh 9I-

neek hwket. Fel kelwen azért hw k^zz^-

lók egy flFaryfeos az tanaczban, kynek Ga-

maliel vala newe, t^rwen twdo doctor es 

niyndenek k^zót tyztpletes, paranczola, hogy 

egy keweffe az népeket ky kyldeneek. Ot

tan monda hwnekyk : Izraelbely népek! gon-

doUyatok tymagatokban ez neepekrol myt 

kellyen tennetek? Ennek elptte egy kevés 

ydc,) el mwlvan ffel tamada Teodas, nagy

nak yelenthwen ennen magát, es tebben 

honnen neegy zaz emberek enghedeenek 

hA^neky; ky gonozwl vezee el, es kyk 

mynd hw hozya haylottanak vala, el ozla-

nak, es femye lenek. Annak vtanna egy 

Galyleabely Judas tamada, es nagy fok né

peket hytetee hozya; az es hamar el ve'-

zee, es kyk mynd hwneky enghettenek va

la, teto^va ozlanak, es femye lenek azok es. 

Maflán es azért azth mondom tynektek: ta-

wozyatok ez nepektwl, es haggyatok el 

hwket; mert ha twlaydon ez tanacz, awagy 

ez dologh emberekt\^l leyend, ha el vez, 

es maydan femye lezé; ha kedegh yften-

twl vagyon, el nem vezthctytek; es ne lat-

taffatok yílennek ellene rwgodozny. Ezth 

halwan neky enghedeenek. Es be hywan 

az Apollolokat, megh vervén, hagyak hogy 

foha tebbe az Jefufnak neweeben ne tanoy-

tananak, es el boczatauk hwket. Azok ke

degh mennek vala nagy eremmel az tanacz-

bol kywe, mert azonképpen meltoztattanak 

vona vr Jefufnak neweerth gyalazatoffagot 

zenvednye. Mynden napon ked azért nem 

zennek vala az templomban es hazán ked 

tanoytany, es vr Jefuílh hyrdethnye. "*': 

§atl) Ca}) ' • ' ! ' l ^ ' , . . l , 

Azon napokban azerth az tanoythwa-

nyoknak zamok ne\vek9dwen, len zwggo-

daf az Geregh^knek es az Sydoknak hw 

k^zt^k, azért hogy az hw yfwegy nepey 

megh vtaltathnanak naponked valo zolga-

lathbá. Egybe hywan azért az tyzen kett9 

mynd az tanoythwanyoknak fokfagath, mon-
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danák: Nem ygaz mynekwnk el hadnwnk 
az yftennek ygheyet, es aztarra zolgalny. 
Gondollyatok azért, atyamfFyay, tykózz9le-
tpk yo hytví^keth hetetli, tellyes zent lee-
lekkel es b^lczeffegghei, kyket zerezyenk 
az dologra. My kedegh czak ymacz(ffg-)ban es 
yfteny zolgalathban lezwnk foglalatofok. Es 
kelleraetef leen ez bezeed mynd az fokaf-
fagbnak elette, valaztaak azért yfthwant, 
tellyeft hyttel es zent leiekkel, es flylepeth, 
es prokoroft, es Nicanort, Timont, parme-
nat, es Antyochyabol yewt Mykloftb. Mynd 
ezeket allataak az Apoftoloknak eleyben, es 
ymathkozwan reayokiteek) bw kezíjketh. Es 
vrnak ygheye newekódyk vala, es felette 
yghen fokaffwl vala az tanoythwanyoknak 
h ^ zamok Jerwfalembe; nagy fok papok 
es enghednck vala ez bytbnek. Yfthwan az
ért tellyes yfteny malazttal es ereffegghel 
nagy czodakat es yegyeket teezen vala az 
nep kezet. Fel tamadanak kedegb nekyk 
az fynagogabol, ky neweztetyk vala zaba-
dofnak, Cyrenabol, es Alexandryabol, mynd 
azokkal kyk Cíliciabol es Afyahol valanak, 
vetek9dwen yfthvannal. Es nem alhatnak va
la ellenéé az bólczeffeeghnek es leieknek, 
ky kywe zol vala bw belí^lee. Ottan azért 
álnok nepeketh zerzeenek, kyk mondanaak 
h-^tet liallotb lenny karomlaf bezeedet 
Moyfefnek es yftennek ellenéé. Fel yndoy-
tak azerth az kez nepetb, veenóketh, es 
yraftwdokath; es oda fwthvan, el ragadak 
h\^tet, es az tanaczaczhan vyveek. Es ha-

myf tanokat allatának hAv ellene, kyk mon
danaak: Ez ember nem zónyk ez zent hely 
ellen es az tprween ellen zolny; hallottok 
azért bwtet mondvvan: Hogy az Nazaretb-
bely Jefus ez heltb el tbóry, es az paran-
czolatokat, az zerzeefeket, kyketb Moyfes 
adót mynekAÍ^nk, el valthoztattya. Es mynd-
nyayan rea tekenthwen, kyk az tanaczban 
ylnek vala, lataak hv^ zyneeth mykeppen 
angyalnak zyneeth. 

^v^'t §íftl) (íop 

Monda azerth az papy feyedelem, hogy 
ha azok vgyan volnának ? Ky ottá felelee: 
Kezenfeghes népek! AtyamfFyay! es atyaym 
balgaffatok: Az erek dycz^feghnek yftene 
yeleneek megh elezer my atyánknak Áb
rahámnak, mykoron lakozneek Méfopotha-
myabá, mynek előtte ywny lakozny kar-
ranban, es monda bwneky: Meny ky ez 
the feldedb(,)i es the nemzetyd kózz^I, es 
meny az feldre, kytb teeneked meg mwta-
tandok, [f" Akkoron azerth ky mene Kaldea-
nak felderül, es yewe karranban. Es eennen, 
mykoron megh holth vona az hw attya, hozaa 
bwtet yften ez feldre, kyben maftan lakoz
tok. Es nem ada eth bwneky femy erekfe-
ghet, myntb czak egy laab nyomny vona es, 
de ygyeree myndenefthwl fogbwa bvíí̂ tet 
hwneky adny, es \\^ maradekynak, my
koron egy maglizattya fem vona. Vgy monda 
azerth hv^neky yften: Mert lezen the ma
radékod ydegben felden lakozó, es hw zol-
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galattyokra kczereytyk hwketh , cs gonozwl 

tartyak hwk«'t neegy zas? eztendeygh. Es az 

népet, kynck h ^ k zolgalandnak, megh ytee-

leni en, axt inongya w r yílen; es annak v-

tanna ky yewiiek, es énnekem zolgalnak 

eth ez helyen. Es adaa liwneky kernywl 

metelecfnek t(,)rwenyeth; es wgy zy'ee y-

faakotli, OS kernywl metelee hwtet nyol-

czad napon; es yfaak Jacobot, es Jacob az 

tyzen Kct patriarchakat. Es az patriarchak 

ellene tamadwan Jofeffnek, el adak hwtet 

egiptomba; cs vala mynden>íí'th yílen liw 

\'ele. Es megh zabadoytfaa hwtet mynden 

nyoMíorwfagabol, nialaztot ada hwneky es 

belczefeghót ffarahonak, egiptombt'ly ky-

ralnak zyne elóth, es zeize hwtet tellyes 

cgiptomon es mynden hazán fe)'edeln;e. Ye-

we azért nagy ehfeegh tellyes egiptónak 

es kanaannak feldeere, es nagy nyomorw-

fagh; \'gy hogy nem lelnek vala az my 

atyaynk eeledelth. Mykoron azért hallotta 

vona Jacob gabonának lenny egiptoinban, 

kyldee el elozer az my atyankath. Es inalod 

meenefekkel yfmerteteek megh Jofeff hw 

attyaffyaytwl, es ky yelenteteek farahonak 

az hw nemzethfeghe. El kyldwen azerth Jo

feff, hozya hozataa hw attyat, es mynden 

nemzetcek(í) hethwen hewt leelekben, az az 

zemeelben. Es ezenképpen zalla le Jacob 

egipton.iban, es oth mynd h^^', mynd az my 

atyaynk megh halának. Es hozattatanak Syk-

heniben, es teetethwen hw koporffoyok-

ban, kyt veth vala Ábrahám hath zaz pén

zen Emornak ffyayttwl Sykhemnek ffyatwl. 

Mykoron azerth el kyzelghetne az ygye-

rethnek ydeye, kyr^l yílen vallaft tet vala 

Ábrahámnak, megh newek(,)dven es fokaf-

fwlvan az nep egiptomban, myglen maf 

kyral tamada, ky nem yfmery vala Jofeffet. 

Es azért k^rA^l véve az my nemzctwnkketh, 

es az my atyaynkat nagyon keferghetee, 

hogy mynd el hannaak hw magzattyokat, 

hogy megh ne fokafwlnanak. Azon ydóben 

leen ez vylagra Moyfes, es len kellemetes 

yílennel, ky barom honapyg tartateek ffel 

hw attyanak hazánál. Mykoron azért ky ve

tettek vona, ffel véve l i f te t ffaraho kyral-

nak leánya, es ffel tartaa hwtet mj'nt h^' 

ffyat. Es tanoytan(í)eek Moyfes mynden egip-

tombely b9lczeffegben, es vala erpff, hatal

mas mynd bezeedeben mynd teetemeenye-

ben. Mykoron azért bel telneek az neegy zaz 

eztendíjnek ydeye, zyveere zallya hwneky, 

hogy megh latogatlmaa az hw attyaffyayt, 

Izraelnek ffyuyt. Es mykoron egy embert 

latot vona bozzwfagot tenny nekyn, megh 

allaa ottan bozzwyat annak, ky nyavalyát 

zenved vala, megh (,)lveen az egiptöbelyet. 

Aloyttya vala kedegh h^ attj'affyayt ezen 

ertek^zny, mert Vr yften az hw keze myat 

adna ydweffegh^t hwnekyk; azok kedegli 

nem ertyk vala. Maf(jd napon azért efmegh 

nekyk yeleneek, hat efmegh haburkodnak 

egymaffal; es megh englieztclee hwket be-

kcffegghel, mondwan: Emberek, nam atya-

ffyak vattok, myre ártotok egymafnak ? De 
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ky bozzwfagot tezen vala ah mafyknak, el 

yzee h^tct inondwan: Ky zeizet teghed 

feyedclmee es byrowa my rayttwnk? Nem 

de vgyan megh akarz ee plny enghem es, 

mynt megh pleed teghnapó az egiptombe-

lycth? El fwta azért Moyfes ez zo halwan, 

es lakozcek ycweveen Madíannak felden, 

hol oth zyle keth magzatot. Es negyven 

eztendí,) el mwlvan, ycleneek neky yílének 

angyala Synay hegynek pwztayaban az eg-

gh^ Cypke bokornak tyzebé. Moyfes ke-

degli lathwan, el czodalkozek ez latafon; 

es közelben menwen, hogy megh lathnaa my 

doh)gIi vona, Vrnak zozattya len hw hozya, 

mondván: En \agyok az the atyaydnak yf-

tene, Ábrahámnak, esifaaknak, es Jacob-

nak yílenee. Megh yedwen azon Moyfes, 

né mer vala czak oda es nezny. Monda 

azért h>SI'neky yílen: Veffed le the lábad 

belyt the labaydbol, mert az hely, hol al-

laz, zent féld. Lathwan lataam az en né

pemnek nyomorwfagat, ky ogiptomban va

gyon, es megh haliam az hw fyralmokat, 

es le zalleek megh zabadoytanom h\^ket. 

Yey azerth ede, es yme egiptomban kj'ldlek 

theghedeth. Ez Moyfeíth azért, kyt megh 

tagadanak, mondwan : Ky zerzeth teghed 

feyedclmee es byrowa my rayttwnk? hw

tet zerzee feyedclmee, es megh vallowa ne

ky k wr yílen, az angyalnak hatalmawal, ky 

h>^ neky yeleneek az egghí,) bokorból. Ez 

Moyfes iiozaa ky h^ket nagy yegyeket, es 

czo<lakat tewen egiptomnak feldeeben, es az 

veres tengheren, es az nagy pwztaban negy-

wen eztendeegh. Ez az Moyfes, ky mondaa Iz

raelnek flFyaynak: Prolfetat tamazth tynektek 

ylten ly atyatok Ifyay kezzfjl, azth, mykeppen 

ennen magamat, vgy halgaffatok. Ez az Moy

fes, ky len az kezenfeghes egyházban az pwz

taban az angyallal, ky zol vala hNÍí-neky Sy

nay hegyen, mynd az thy atyatoknak es; ky 

véve az erek eelethnek ygheyet tynektek 

adny, kynek nem akaranak enghedny az thy 

atyatok, de el tawoztatak hwtet, es el teréé

nek hw zywkben efmegh egiptomban, mond

wan A áron papnak: Zerez yfteneket my ne-

kwnk, kyk elyttwnk mennyének; mert ez 

ÍMoyfefnek, ky mynket ky hozót egiptom

nak f9lder()l, né twgyok mynt vagyon dol

ga. Es aaron zerze egy boryath az ydpben, 

es áldozatok teenek az balwannak, es vygad-

nak vala hw kezeknek mwkayban. El for-

doyttaa azért h^^ket yíten, hogy zolgalnanak 

myndcn eghy czodaknak, mykeppen megh va

gyon yrwan az profFetaknak kenyw^kben t 

Nem de dyczereteth awagy áldozatot tettetek 

enwelem negwen eztendeegh az pwztaban, 

Izraelnek haza? Es ynkab nem de fel vevetók 

Mólok fathozat(í-»í), es ty yílent^knek vy-

lagat, kynek newe remffam, mynd az ke-

póket ymadny kyket zerzeet^k; annak 

okaerth Babylloniaban vyzlek tyteketh. Az 

yíleny t^rveennek Byzon fatoia awagy tem

ploma volt ty atyatokkal az pwztaban, my

keppen yílen megh zerzette vala zolwan, 

es megh mondván moyfefnek : hogy azon 
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formán ffel eppejrtenee hAvtet, mynt lattá va

la. Kyt be es hozak az ty atyatok Jofuevval 

ez poganoknak feldeere, kyket mynd ky yze 

yften ty zyneteknek el^le mynd dauidnak 

ydeyglen, ky malaztot lecle vr yítennek 

zyne elejt, es keree ho^ lelhethnee megh 

Jacob yíleneenek Satorath es hazat. Sala

mon kedeegh zerzee hAÍí'neky templomot. De 

az naé' feelfeegh nem lakozyk ez kézzel 

zerzeth házban, mykeppen megh mondaa 

prolfetanak myatta: Az menyorzagh énne

kem zek9f helyem, ez féld kedegh es laba-

ymnak gyamola. MynemA^ hazat eppóytó-

tíjk énnekem Izraelnek haza? azth mond vr 

yften? awagy mynemv hely en nywgodal-

mamnak való? Nem de az en kezem zerzette 

ee mynd ez9ket? Kernen nyakkal es lí^-

rvíi meteletlen zyveyt^kkel es fyleytpk-

kel! ty mynden koron ellene rwgodoztatok 

es állottatok az zent leieknek, mykeppen 

az thy atyaytok, azonképpen ty es. Ky 

vagyon az profFetak kózz9l kyt né yldóz-

tenek, es haborgattanak vona? Es mynd 

megh ^Iteek hwketh, kyk hyrdethnek vala 

ez ygaznak||'^ yewetelyról, kynek ty maftan 

mynd aiwioy es gylkofy leetek. Kyk yol-

lehet zent angyalnak zerzeefebpl erdemlee-

tek ez t9rventh, de nem tartottatok. Hal-

wan azért mynd ez9ket, zwggodnak es za-

kadoznak vala hVí' zyvíjkben, es cykorgat-

tyak vala fogókat h\^ reaya. Mykoron azért 

yfthwan tellyes vona zent leiekkel, ffel kez-

de nezny menyorzagra, es lata yítennek dy-

cz9feghet, es Jefnft alwan yftennek yogya-

ra; es monda: Yme latom az menyeket megh 

n5'thwan, es Jefufth alwan yften yozaghy-

nak yoghyara. Ottan azért ffel kyathwan 

nagy zozattal, be tapaztak h'^ fylóket, es 

mynd eegyetemben rea rohananak. Es ky 

vonván hwtet az varafbol, k9wezyk vala, 

es az tanok le veteek hw rwhayokat egy yf-

fywnak labaynal, kynek Saiilus vala newe. 

Es kewezyk vala yfthwant, ymadwan, es 

mondwan: Vrá Jefus! ved el az en lelke

met. Es térdéére efwen, kyayttya vala nagy 

fel zowal, mondwan : Vram! ne allaíTad 

hw ellen9k ez bynth. Es hogy ezt mondot

ta vona, el nywgoveek wr yftenben. ir-, 

lt)0lC3 €ap 

Saulus kedegh vala enghedelmes h\^ ha

lálában. Len azerth azon napon nagy habo-

rwfagli kereztyé zenth egyházban, ky va

la Jerwfalemben; es mynd ky ozlanak az 

tanoythwanyok iudeanak es Samarianak tar

tományban, az apoftüloknal kyl. Gondot vy-

feleenek azért zenth yftvaniol az yften feel9 

népek, es nag" fyralmat teenek hw raytta. 

Saul9 kedegh pwztoyttya vala anya zent 

egyhazat, hazonked yarwan; ky vonván ffyr-

ffyakat es azzonyallatokat, kémen foghfagh-

ban vety vala hwketh. Azerth azok, kyk ky 

ozlottanak vala, tetowa yarnak vala, hyr-

dethwen yft;ennek ygheyeet. Fylep azcrt le 

zalwan Samarianak varaffaban, predicalfa 

va!a hwnekyk Criftufth. Ilalgattyak vala ke-
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degh eremefth kyket fylep mond vala, lath-

wan mynd az czodakat, kyket teezen vala. 

Mert fokán hw kezz9l9k, kykben gonoz zel-

let vala, inegh vygaznak vala, nagy kyay-

tafíal ky menwen. Annak felette fok k^z-

wenyefek es Santak megh vygaznak vala. 

Nagy erem tamada azért azon varafban. 

Azonkezben egy ember kynek Symon vala 

newe, ky annak elette erdeghfeghbe yar 

vala, fok neepeket Samariaban el hytetlv 

wen es mondwan hogy myvvel h^lv nagy 

tehetfeghw vona. Kynek az varafban mynd 

kyfdedpk, mynd nagyok enghednek vala, 

mondwan: Ez az hatalmas yílennek erey, 

ky nagyfagoffnak mondatyk. Halgattyak 

vala azért hwtet, myert fok yH^twl foghwa 

el ameeltotta vala hA^ket hw erdenghes tw-

domanyawal. De mykoron fylepnek hyt-

tenek vona, predicalvan es hyrdethwen 

yílennek orzagarol wr Jefiis Criíliifnak ne-

weeben, megh kereztólk9dnek vala mynd 

fyrffyak mynd azzonyallatok. Symon es ottan 

neky hyn, es mykoron megh kerezteik^d^t 

vona, Fylep vtan yar vala; lathvan kedegh 

oUyan nagy czodakat tennye, nagyon ameel-

kodyk vala raytta. Mykoron azért megh hal

lottak vona az apoílolokot, kyk Jerwfalemben 

valanak, merth be fogatta vona Samaria w r̂ 

yílennek ygheyet, kyldeek hozyayok pe-

tert es Janoílh. Kyk mykoron hozyayok 

ywtottanak vona, ymadanak érettek, hogy 

zent lelket venneenek; mert meeg mynde-

nykre nem zallot vala, de czak megh ke-

reztelkíjttenek vala vr Jefufnak neweben. 

Azért reayok vetyk vala h ^ kezpket, es 

zent lelket veznek vala. Mykoron azért Sy

mon azt lattá vona, hogy az apoíloloknak 

kez^k myat adatik az zent lelek, fok pénzt 

vyn hAÍ^nekyk, mondwan : Aggyaatok én

nekem es azon hatalmat, hogy vala kynek 

rea vetendem en kezemet, vegyen zent lel

ket. Péter azért monda hwneky : Ez the 

pénzed te veled mennyen erek vezedelem-

re, myert -wr yílennek ayandekat veelted 

pénzel byrnya. Nynczen azért teeneked ree-

zed fem zerenczad ez ygheekben; mert az 

the zywed nem ygaz vr yílennel. Tarcz az

ért penitenciat ez the alnokfagodrol, es keer-

yed yílent, ha netalantal megh boczattya 

az the bynedet, es zyvednek gonoz gondo-

lattyat. Mert keferwfeghnek mergheeben 

es alnokfaglinak kotheleeben lathlak teghed 

lenny. Felelwen azért Symon, monda: Keer-

yetek ty en érettem vr yílent, hogy femy 

ne yeyen ezenkben en reám, kyket mon

datok. Azok azért byzonfagot teewen, es 

zolwá wr yílennek ygheyet, efmegh Jerw-

falembe teréének, predicalwan Criíhiíl Sa-

maritanofoknak mynden tartományokba. 

Vr yílennek kedegh angyala zola fylepnek, 

mondván: Kel ffel, es meny deel ffelee az 

vttra, ky gazából Jerwfalemben zaal le, ez 

az pwztha. Es ottan ffel kel wen, el meene. 

Es yme yew vala egy zereczen ember, az 

hatalmas kandyay kyralne azzonnak oíT mef-

teree, ky vralkodyk vala mynden yozagan. 
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yett vala Jerwfalemben yítét yinadn)', es 

yniaran liaza terwen yl vala hw zekeieeben, 

es oiwafya vala Ifayas proffetat. Monda az-

erth zent lelek fylepnek : Meny el, eggye-

f\^ly ez zekerhóz. Ottan oda fwtlnvá az

ért, hallaa hwtet olwafny Ifayas proffe

tat, es monda: Aloytot ee, hogy ertyd azth 

kyt olvaz"'? Ky monda: De hogy érthetem, 

hanem ha ky megh inondangya énnekem. 

Keeree azért fylepet, hogy fel haghna, es ve-

lee ylne. Az yras kedegh, kyt olwaf vala, 

ez vala: Oly mynt halárra vyteteek, es my-

keppcn az ártatlan Baran az me/arws el(,)t 

vgyan nem nytaa megh hw zayath. Nagy 

alazatoíTaghban veeteteek el az hw yteele-

ty; az hw nemzethfeghet ky yelenty ky-

we? mert el veetetek ez feldrpl az hw ee-

lete. Felolwen azért az off meíler fylepnek 

monda: Keerlek teghed, kyr^I mongya az 

proffcta ezthl ennen magáról ee, awagy 

mafrol valakyr^ll Fel nythwan azért fylep 

az hw zayat, es el kezdWen ez yrafnak he

lyére)!, megh predicallaa hwneky Jefuílh. Es 

mykoron meennenek az wton, ywtanak egy 

nemynem\^ vyzre, es monda: Yme hol vyz 

vagyon, ky tylth megh enghem kerezth-

feghtwll Monda h^^neky Fylep: Ha hyzed 

tellyes zyweddel, yllyk. Es ottan felelwen, 

monda: Hyzem yílennek ffyanak lenny Je-

fiifth Criíluílh. Es hagyaa megh allathny az 

zekereth, es le zallanak mynd ketten az 

vyzben, es megh kereztelee hwteth. Myko 

ron kedeegh kywe mentenek vona az vyz 

bpl, yílennek zent lelke el ragadaa fylepet, 

es nem lathataa hwtet towaba az off meíler. 

Megyén vala azért hw vtan nagy eremmel. 

Fylep kedegh teetetheek le azotomba, es 

teetoAva yarwan predícal vala mynden va

rafokban , myglen ywthna Cefareabá. 

Sauhis azerth meegh es zomehozwan 

Criítuf tanoythwanynak yldpzeefyt os 9I-

d^kleefyt, yarwla az papy feyedelemhez. 

Es Leweleketh kére hw twle damafcomba 

az Synagügakra, hogy ha kyket vala hol 

leelhethne, ez Criítuf vtaban yaro fyrffya-

kat es azzonyallatokat, kptezwe vyniiee be 

JerwAilembe. Es mykoron menne az vton, 

t(,)rtenek|j^^hogy kezelghetne damafcofban, es 

leg ottan ker\ '̂'l véve hwtet feneffeegh meny

be)!. Es le efWen az feldre, zozatot hallá 

mondwan hwneky: Saulé, Saulé! myth ha-

borgacz onghemet? Ky móda: Ky vagy 

Vram? Az monda: En vagyok az Jefus, kyt 

the haborgacz, komé tecneked az eztpke 

ellen rwgodoznod. Meg retteghwen es el 

ameelkodwan monda: Vram, myt akarz én

nekem tennem? Es monda Vr yílen hwne

ky: Kel ffel, meny be az varafban, es megh 

mongyak teeneked myt kellj^en teenned. Az 

népek kedegh, kyk hwtet k()wetyk vala, 

álnak vala el ameelkodwan, halwá az zo

zatot, de fenkyt nem lathwan. Fel kelé 

azért Saulus az feldr9l, es megh nythwan 

hw zemeyt, femyt nem lath vala. Kezéénél 
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foghwan azért be vonyak hwtet dainafcoin 

ban. Es len oth harmad napyglan femyt 

nem lathvan, es fem eweek, fem yweek. 

Yala kcdeg nemy nemw tanoythwan da-

mafcofbíi Ananyas new, es monda hví '̂ne-

ky almába vr yíteii: Ananya! H w kedegh 

monda: Yme en vram. Es vr yílen hwne

k y : Kel ffel, es meny el az vczara, ky ne-

veztetyk rektofnak, es kerefd mOr̂ h iude-

nak hazában Sauhif nevvth, Tarfoinbelyt; 

mert maflán ymathkozyk. Es lalaa Ananyaf 

new embert leelekbcn hw hozya be menny, 

es kezeeth rea vethny, hogy latafth ven-

nee. Feleiee azért Ananiaf: Viain, hallot

tá en nagy fokaktwl ez ember fel9l, my-

ne fok gonoisth teth az the hyveydnek Je-

rvvfaleinben. Eth es hatalma vagyon az papv 

feyedelmektv^l megh kótózny azokat, kyk 

vallyak az te nc\\{edet). Monda azért hwne

ky efinegh wr yftcn: Meny el, merth valaz-

tot edeenyem ez énnekem, hogy vyfellye 

az en newemeth az poganoknak, es kyra-

lyoknak, es yzracl ffyaynak elette; en ke

degh megh yelentem h\5í'neky mennyeth kel-

lyen h\^neky az en nevvemert zenwedny. 

Es el mene Ananyas, es be mene az ház

ban, es rea vethwen hw kezeeth, monda: 

Saulé, atyamífya! Wr Jefiis kyidet enghemet 

the hozyad, ky the neked yelent megh az 

wton, ky(/í) yewz yala, hogy laaff, es bel 

tellyel zent leiekkel. Es azonnal el hwllanak 

h^'' zemeyr^l mykeppen az hal heey, es la-

taílli veen, es fel kelwen megh kerezth^l-

RKGI M. NYELVEMIi. V. 

k<,)deek. Es mykoron eetelth vet vona, megh 

ercíTpdeek. Leen kedeegh az tanoythwa-

nyokkal, kyk damafcofban valanak eennehan 

napokon. Es ottan be menwen az Synago-

gakban, predicallya vala Jefuíth, mert h w 

vona az y(lennek ffya. Czodalkoznak vala 

kedeegh mynd nyayan raytta, kyk hallyak 

vala, es mondnak vala: Nem de ez ce ky 

haborgattya vala Jerwfalembe mynd azokat, 

kyt(A!) ez neweth vallyak? Ede es azertli 

yüwth, hogy kótózwen vygye azokat az papy 

feyedelmeknek. Saulus kedegh annewal yn-

kab el hatalmazyk vala, es feddy vala az 

fydokatii, kyk mynd damafcofban lakoz

nak vala, byzonoythwan, merth ez vona az 

Criíliis. Mykoron azért fok napok mwlta-

nak vona el , egybe gyv^leenek tanaczra az 

fydok, hogy h\Á''tet megh (,)lneek. Twdwaii 

leenek azért Saidofnak ez alnokfagok. Ew-

ryzyk vala kedegh az kapwkat es , eyel es 

nappal, hogy hwtet megh ^Ineek. Fel A'eevek 

azért hwtet az tanoythwanyok, es eeyel le 

erezthwen egy kofarban az \c^ falon el bo-

czatak hví'tet. Mykoron azért Jerwfaleniben 

yewt vona, keeferghety vala magát az ta

noythwan" okhoz eggyefeyteny; de mynd 

feelyk vala hwtet, nem hywen hogy hw es 

byzon tanoythwan vona. Borbas apoílol ke

degh megh yfmerveen hA^tet, vyve az few 

apoílolokhoz, es mynd megh mondaa my

keppen az Wton menwen lattá vona vr J e -

fuft es, merth zolth es vona hx^í'neky, es 

mykeppen hywfegghel czelek9d9th vona Je -

47 
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Aifnak neweben. Es vala hw ve^ik ky men-

wen es be yevven Jerwfalembe, oth es 

hywfeggliel czelek^dAven wrnak neweben 

Zol vala azért poganoknak, vetekydyk vala 

az gliór<)gh()kkel, azok kedegh halárra ke-

refyk vala hwtef. Mykoron azth megh twt-

tak vona az atyaffyak, vyteteek hwteth 

Ccfareaban, es onnan kyldeek tharffonban. 

Anyuzent egyház kedegh mynd tellyes Jxi-

deaban, Galyleaban, es Sainaryaban Be-

keíegghel vaia, es eppwitetyk vala, yar-

wan vrnak feelelmeeben, es zent leieknek 

vygazthalafawai tellyefedyk vala napon 

ked. Len ezen közben, mykoron peter myn-

deneket inegh latogathna, ywta Lydde new 

varafban az zent9kliez, kyk oth lakoznak 

vala. Talala azerth oth egy Enea new em-

herth, nyolcz eztendethwl foghwa fekwen 

Iiw agyában, mert k9/Avenyes vala. Es mon

da hwneky peter: Enca! gyogyczon megh 

teghed w r Jefns Criítus; kel ffel, es ót<,)Z-

yel ffel. Es azonnal fel kelee. Es lathwan 

ezth mynd kyk lakoznak vala Lyddaban es 

Saronabá, es ottan vr yítcnhez teréének. 

Yoppe nev^ varafban kedegh vala egy hyw 

Tabita new azzonyallat, ky magyaraztatyk 

vala dorcafnak. Ez vala tellyes yo myAvel-

k<,)det^)kkel es alamyfnalkodafokkal, kyt 

tezen vala. Tértéének kedegh az yd(,)kben, 

hogy megh betek(,)dwcn, halna megh. Kyt 

mykoron megh foreztettenek vona, teewek 

le az tornaczba. Mykoron kedeegh Lydda 

k^zel vona yoppehez, hallak megh az ta-

noythwanyok, hogy peter oth vona, kyldee-

nek hozyaa ket embert, kerwen, hogy ne 

reílelne hvv hozyayok ywny. Fel kelwen 

ottan peter , es hw hozyayok yewe. Mynt 

kedegh oda ywtot vona, vyveek hwtet az 

tornaczba; es k(,)rwl alwan hVí'tet mynd az 

aiwak es 9zwegy9k, fyrwan es mwtogath-

wan hw rwhayokath, kykft mynd zerzett 

vala hwnekyk Dorcaf ázzon. Ky kyldwen 

azért onnan mynd hwket, peter térdéére ef-

wen, ymathkozeek. Ez az tefthez fordwl-

van, monda: Tabita! kel ffel. Az kedegh ffel 

nythwan hw zemeyth, es lathwan petert, 

ffel yle. Kezeet nyoythwan kedeg hwneky, 

ffel emelee hwtet. Es be hywan mynd az 

zenteket es ózwegyeket, elewenen hagya 

hwnekyk. Ez dologh kedegh ky hyrhywek 

mynd tellyes yoppenek varafaban, es nagy 

fokán hyweenek vr Jefufban. Leen kedegh, 

hogy fok napokat lakozneek yoppe varafa

ban egy nemynemvv zy gyártónál, kynek 

Symon vala newe. 

tl)3 €o|J 

Vala kedegh Cefareaban egy ember, 

kynek Cornelius vala newe, olaz orzagh he

ly fereghnek hadnaggyá, felette zerzetes 

es yílen feel^ mynd hw haza nepeywel egye

tembe , fok alamyfnalkodafokat tecven az 

zeghen népnek, keerwen myndenkoron vr 

yílenth. Ez iataa nylvan való lataffal, oly 

mynt napnak kylenczed horayan, Vr yíten-

nek angyalát hw hozya be menny, es mond-
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wan iiwneky: Cornely! H\\' kedegh rea te-

kenthwen, nagy felelemei monda: Ky vagy 

Vrani? Monda ottan az angyal hwneky: Az 

the ymaczaghyd es alamyffnayd ffel ywtta-

nak yftennek zyneenek emlek(,)zetyre. Azért 

kylg' el maflán embereket yoppeebe, es hy-

vafd ede Syniont, ky neveztetyk peternek. 

Ez vendegliwl lakozyk egy zy gyartho fy-

nionnal, kynek haza az tengher mellet va

gyon; Inv megh mongya teeneked, myth 

kellyen teeneked teeimedd. Il" Mykoron azért 

el ment vona az angyal, k}' hvvneky zol vala, 

ottan elówe hywa kettpt hw haza neepey 

kózzól, k jk hw neky enghednek vala. Kyk, 

mykoron nijiid zeren zertte megh mondotta 

vona, el kylde hwket yoppen varafban. 

Mafod napó azért, mykoron azok Avtat ha-

laztananak, es az varafhoz k(,)/.elghethnee-

nek, meene ffel peter hw hazának felfe re

zéére, hog" ymathkozneek napnak hatod 

horayan. Es mykoron megh ehezneek, akara 

ebelleny. Mykoion azért hozva kezwlnee-

nek, ePeek azonkezbcn lelky reAvIeef hvv 

rea. Es lataa az menyorzagot meg nylnj ' , 

es egy nemynemw edeentli le zallany, oly 

mynt egy leeliahot, ne^'zeghenel foghwan bo-

czatananak ala menjorzaghbol ez fcldre, ky-

ben benne valanak mynden ez felden czwzo 

mazo feerghek, vadak, madarak, négy la-

bw barom allatok. Es zozat len h ^ hozya, 

mond>Aan : Kel ffel peter! (Jld megh, es 

eed megh. Monda kedegh peter : Tawl le

gyen, Vram, az en thwiem, mert foha eellyen 

kewz es fertelmes allatokat nem ettem. Ef-

megh az zozath mafodzer monda: Kyth yf-

ten megh tyztoytot, the kpznek ne mon-

gyad. Ez kedegh len három yzben, es azon

nal fel veeteteek az edeeny menyorzaghljan. 

Es mykoron keefalkodnek peter err̂ W en-

nenmagaban, my vona ez lataas, kyth latot 

vona, yme azonkezben az népek, kyk bo-

czathwan valanak Cornelioítwl, korefwen 

Symonnak hazat, megh allapanak az ayto 

elót. Es kerdyk vala, ha Symon, ky ne-

weztetyk peternek, ot tartana zullaílli. Peter 

kedegh gondolkodwan az lataí'rol, monda 

zent lelek hvvneky : Yme barom emberek 

kerefnek teghed. Men hozyayok azért, es 

eregy el hw velyk, femyt ne ketelk(,)ggyel, 

mert en kyldettem ede hwket. Le zahvan 

azért az népekhez, monda: Yme en vagyok 

kyt kereítek. My oka azért myert yetteteki 

Kj^k ottan mondanak: Cornelius had nagy, 

Igaz es yíten feeló eml)er, kynek byzonfaga 

vagon mynd ez egheez Sydo nemzethnek ne-

peetvvl, ffelelet()t veth az zent angyaltwl te

ghed hw hazahoz hywnya, es tetwied be-

zeedet hallany. Bel vyven azért hwket pe

ter, veddeegghe fogadaa. Mafod napon azért 

fel kelwen, meene el \v^ velók, es nekyk 

az atyaffyakbol yoppenek varafabol meene-

nek el hw vele. Annak vtanna mafod na

pon ywtanak be Cefareaban. Cornelins ke

degh varya vala hwket, egybe hywan mynd 

hw nemzethyt, es zykfeghes baratyth. Es 

len, hogy mykoron be ment vona peter, 
47* 
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eleybe ycAve hw neky Coriieli9 , es le ef-
wen hvv labay el^th, ymadaa hwtet. Péter 
kedegh fTel einelee hwtet mond^X ân: Kel ffel, 
mert vgyan en es ember vagyok. Es zol-
wan hw vele, be meene, es talala nagy fo-
kakath, kyk mynd oda gywltenek vala. Es 
monda hwnekyk: Ty twgyatok mykeppen 
vtalatos az Sydo népnek ydeghen nemzettel 
i'ggyefwlny, es velók lakozny, de megh 
yelentette enneké vr yíten femyt kózón-
íeghefnek awag fertelmefnek mondany. 
Mynek okaert mynden kethfeghnel kyl yet-
tem ede ty hywatalallokra. Kerdlek azért ty-
teket, my oka, myert ede hywattatok en-
ghemet? Cornelius kedegh ottá monda: Y 
maran nm negyed napya vagyon, mykoroii 
en ymathkozom vala napnak kylenczed ho 
rayan az en hazamba, es yme azonkezbe egy 
yflyw megh allapeek en elettem zep fenef 
rwhaban, es monda: Corneli! megh halgatta-
tot az the ymaczagod, es the alamyfnav d be 
zamlaltattanak Vr yítennek zent z\'neenek 
előtte. Kylg azért yoppeben , es hyvafd ede 
Symont, ky hywattatyk pcternek; \v^ lako-
zyk Symonal,.egy zygyartonal, kynek haza 
vagyon az tengher melleth. Azonnal azért the 
hozyad kyldek, es yol tíjtted, hogy ede yet-
tel. Azért yme my mynd nyayan the eletted 
vagywnk, kez9k hallany myndeneket, kyk 
teeneked paranczolwan vannak wr yftentwl. 
Megh nythwan azerth peter hw zayat, mon
da: Byzonfaggal megh találtam, hogy wr yf-
ten n& zemelyeknek val^ogatoya; de myndé 

nep kózzól, vala ky hwtet feely, es ygaf-
íagot tezen , kellemetes hvvneky. — Ighet 
kyldee wr yllen Izraelnek ffyaynak, beke-
feghet hyrdethwen Jefiis Criítufnak myatta, 
hw myndeneknek vra. Ty es twgyatok, 
mynemw dologh tértéének tellyes iudeanak 
tartományában; el kezdwen galyleatwl fogh-
wa, Janóinak kerezthfeghenek vtanna; mj'-
keppen enthee megh Jefuílh Nazarethbíjl wr 
yíten zent leelekkel, es yozaggal; ky te-
towa yara, myndeneknek yoth tewen, es 
myndeneket megli gyogythwan, es erde-
ghekthwl megh zabadoythwan, mert yllen 
vala hw vele. Es my byzonfaghy vagyAAnk 
myndeneknek, kyket Júdeának es Jerwfa-
leninek tartományban (tett), kyt megh picé
nek fel fygghezthwen az kereztffara. Hwtet 
azért yften fel tamazta:i harmadnapon, es 
nylvan adaa lenny, de nem mynden nép
nek , de czak yílentVÍ'l megh zerzet tanok
nak, mynekwnk, kyk ettVí^nk, es yttwnk 
hw vele, mynek vtanna fel támadót hallot-
tay.bol. Es paranczolt mynekwnk predical-
lany, es megh byzonoytany mynd "népnek, 
mert hw az, ky zcreztet9t wr yltent>í('l ele-
weneknek es holtaknak yteel() byraya. Ky-
ról mynd az proífetak byzonfagoth teznek, 
byn<)knek boczanattyat venny hw newee-
nek myatta myndenek, kyk hw benne hyz-
nek. Mykoron meegh ez bezeed^ket zola-
naa peter, reayok effeek az zent lelek, mynd 
kyk ez bezeedet halgattyak vala. Es el 
ameelk.danák raytta az hywpk, kyk pe-
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térrel jettenek vala, hogy az ydeghen nem

zetire es reayok /allot zent lelek, yílennck 

malaztya; mert hallyak vala hwket zolany 

kylemb kylemb nyelvvel, es dyczeryk vala 

Ifel magaztathwan vr yítent. Ottan monda 

peter: Ky tylthattya megh ah vyzet, hogy 

megh ne kerezthelkóggyenek ezek, kyk y-

maran vetteek az zent lelket, mykeppen my 

es? Es hagyaa hwket megh kerezt^lk^dny 

wr Jefiif Criítiifnak neweeben. Keer'ek az

ért ]i\5í'tet hogy lakozncek nalok ennehany 

napon. 

Megh hallak kedegh ezt az apoílolok es 

atya,fí(yah), kyk Júdeában valanak, mert az 

ydeghen nemzetek es be fogattaak vona yf-

tennek ygheeyeth. Mykoron azort ffel ment 

vona peter Jerwfalemben, vetekednek vala 

\v^ ellene mynd azok, kyk az Sydonem-

b(,)l valanak, mondwan: Myre meentel be az 

pogan népekhez, es ettél yttal h\^ vel^k? El 

kezdwen kedeg peter, bezeelly vala h^ne-

kyk az dologhnak zeryth, mondwan: En va-

lek yoppe varaffaban ymathkozwan, es la-

tam rewfef(/ef) zerent en elmeemnek latafa-

ban le zalwan nemynemV^ edeent, mynt 

egy nagy lellahoth alaa boczattanak vona 

menyorzagbol, es yeAve oda hol en valeek. 

Kyben belee tekeenthwen, nézem vala my 

vona hw bene? Es lateek felden |p* mynden 

nemw Barmokat, Boílyakat, czwfo mazo feer-

gheket h ^ benne, es eghy madarakat. Hal

lek kedegh zozatot es, mondwan énnekem: 

Kei ffel peter! ^Id megh, es eed megh. Mon-

dek en es: Soha nem, vram! mert kóz es 

ondók állat foha en zamba be nem ment. 

Felele efmegh mafodzer menybpl az zozat: 

Kyket yíten megh tyztoytoth, te kpzpnfe-

ghefnek ne mongyad. Ez kedegh leen ba

rom yzbeii; es ffel veetcteek az edcen meny-

orzaghban. Es yme azonnal három emberek 

az aytó terméének, kyben valeek, kyld-

wen en hozyam Cefareabol. Monda azerth 

zent lelek énnekem: hogy el mecnnek hví̂  

vel^k, femyth nem ketelkpdwen. Yeweenek 

el kedegh ez hatt atyaffyak es en velem, 

es be meenenk az embernek hazában. Megh 

bezeellee kedegh my nekwnk, mykeppen lat

tá vona wr yftennek angyalát hw hazában 

meg alwan, es mondwan hwneky: Kylgy 

el yoppe varafaban, es hyvafd edee Symonth, 

ky neweztetyk peternek. Ky zol teeneked 

oly bezeedet, kyben ydwezwlz the es mynd 

the hazad népe. Mykoron kedegh zolny kezt-

tem vona, effeek reayok az zent lelek, my

keppen my reánk es eleztteeb. Ottan azért 

megh emlek(,)zeem wrvnknak mondafarol, 

kyt mond vala: János yoUehet vyzben ke-

reztélth, ty kedegh kereftéltpk zent leiek

ben. Ha azért azon malaztot atta hwnekyk 

yílen, mjTit mynek>íí'nk, kyk ymaran hyt-

twnk wr Jefufban Criftufban: en ky vol-

neek, ky megh tylthathnam yítenth ? Ezeket 

halwan, el czendezódeenek, es fel magaz-

tallyak vala wr yítent, mondAvan: Azért az 
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poganoknak es penitenciat adót wr yílen 

erek eelettre. Azok kedeg, kyk kywe oz-

lottak vala az haborvvAighban, ky támadót 

vala zent yílwannak ydeyn, mynd el yarak 

ífeniciat, Cypromot, es Antyokyat, fenky-

nek nem predicalwan az yftennek ygheyet, 

hané czak az fydoknak. Valanak kedeg 

azok kezzpl Cypryabely es Cyreneabely 

népek, kyk mykoron be mentenek vona 

Antyokyaban, zolnak vala az ghereghoknek, 

hyrdetliwen wr Jefuíth. Vala kedegh wr yf

tennek kezee h^^ vel^k, es nagy fokaffagh 

gywle, liyAven wr yílenben. El ywta azért 

az zent egyháznak hallaffara es, ky Jerw-

falemben vala, ez dologh, es kyldeek el Bor-

bafth apoílolth Antyochyaban. Ky mykoron 

oda ywtot vona, es lattá A'ona wr yften

nek malaztyat, nagyon mcgh ewrwie, es 

ynty vala hwkct myndnyayan hw zywók-

nek yo zandokahan megh maradny wr yf-

tenben; mert yo ember vala, zent leiekkel 

tellyes, es ygaz hyttel. Es annal tebben te

léének wr yftenben. Mene el azért tarffon-

ban, hogy megh kerefiiee Saulofth; myko

ron azért megh lelte vona, hozaa el vele 

Antyochyaban. Es mynd tellyes az ezten-

d9l)cn oth nj^ayafkodanak az anyazent egy

házban, es na^ fok népeket tanoythanak, 

wgy hogy neveztcthneenek clezer Antyo-

chyabely tanoytliM'anyok kcrcztyéneknek. 

Wgyan ezen ydókben yewenek Jerwfalem-

b9l profTetak Antyochyaban. Es fel kelwen 

egy h>^ kezz(,)lók, kynek Agabof vala ne 

we, ez yelenty vala Iclokbpl, nagy ehfegh-

nek yewendóre lenny ez tellyes földnek 

zyneen; ky annak vtanna bel telek Clau-

diufnak ydeyn. Az tanoythwanok kedegh, 

kynek mynd menere eertekee vala, zer-

zeenek vala myt kyldeny az yílen zolgalo 

atyalTyaknak, kyk Judeabá lakozaknak va

la; kyt be es tellyefeyteenek, kyldwen vala 

myt az veenóknek Borbafnak es SawloPnak 

kezók atal. 

Ci)3fn kctt dap 

Azon ydeben kedegh kyide el herodef 

kyral nagy er^th, hogy meg keferó}thene 

ennehanyat anya zent egyházból, (jlee megh 

azért Jacobot Janof attyafyat fegyverrel. 

Lathwan azertli, mert kellemetes vona az Sy-

doknak, hagyaa peterth es megh foghny. 

Valanak kedegh ITofwothnak napyayban. 

Kyt mykoron mog foghtanak vona, vethee 

az temleczbe, es adaa tvzen keth vvtezók-

nek ewryzny; akarwan hofwet vtan hw-

tet ky hozny az kewz népnek. Péter azért 

tartatyk vala az temleczben, az ymaczagh 

kedegh zenetlen lezen való hw érette anya-

zét egyhaztwl wr yftenhez. M}koron ke

deg ky akarnaa hwtet iiozny hcrodes, azon 

ecyel alwzyk vala peter ket vytezek k<)zót, 

keth lanczal megh k^tpzwen, es az ^r^'zók 

az aytho elót 9ryz} k vala az temieczeth. 

Es yme wr yftennek angyala megh alía 

el{)tte, es vylagoffagoth hymte az házban, 

es mcgh ythwen peternck oldalát, ÍTel fer-
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khenthce hwteth, mondwan: Kel ffel hamar. 

Es eleffeenek az lanczok hvv kezeyi^l. Monda 

azért a» angyal l>vv neky: Ewedezyel be, es 

vond ..ffel the nadrágodat. Es azonképpen 

then. Es monda hwneky: Takaroycz hoz-

yad the rwhadat , es kíjweff enghem. Es 

ky menWen, kywety vala hwtet , es né 

twggya vala, mert byzon az, ky az angyal 

myat lezeii vala; aloyttya vala kedegh, hogy 

lataíth lathna. Atal menwé azért az elf9 

es mafod ^ryzet^t, ywtanak az vaf kappw-

ra, ky az varafra vyzen; ky zabadon megh 

nyleek hwnekyk. Es azon ky menwen, ky 

haladanak egy wcza((«), es azonnal el tavo-

zeek az angyal hw tvvle. Es peter ennen ma

gában tcrwen, monda: Madan twdom by-

zonnyal, mert wr yílen hw angyalát boczatta, 

es megh zabadoytot enghem lierodefnek ke-

zeeb(,)l (es) az Sydonepnek mynden varafokbol. 

Gondolkodwan azért mynd ezekryl, yewe Ma

riának Janof aiinyanak hazahoz, ky newezte-

tyk vala Marcofnak, hol ot foka valanak 

megh gy\vlek<)zwen, es ymadkozwan. Zer-

ghethwen azért ot az ayton, ky yewe egy 

lean megh lathny, kynek rodde vala newe. 

Es mynth megh yímcree peternek hw za-

wa t , h\v nagy eremeeben nem nytaa megh 

hwneky , de be fwtameek, es megh monda, 

hogy peter az ayton állana. Azok kedegh 

mondanak hwneky: Ezed vezet el. H w ke-

deegh byzonoyttya vala, hogy vgy vona. 

Azok kedegh mongyak vala: Az hw angya

la. Peter meegh es nem zenyk vala zergheth-

ny. Mykoron azért megh nytottak vona ne

ky az aytot, lataak hA^tet, es el czodalko-

zanak. Ynte azerth kezeewel h^'nekyk, hogy 

veztegleneenek, oth mynd megh mondwan 

votakeppen, mynt hwtet w r yíten ky hozta 

vona az temleczb^l. Monda efmegh: Yzennye-

tek megh Jacabnak es az atyaffyaknak. Es 

onnan ky menwen, meene maf herre. Hogy 

azért nappal let vona, tamada nem kyfded 

kerdezk^def az vytezek kez^t, mynt let vo

na peternek dolga. Heródes azért, mykoron 

megh kerellhe vona hwtet , es megh nem 

lelte vona, mynd hozzaa hyvataa az ^ryz^-

ket. Es le zalwá Júdeából Cefareaban, oth 

kezde lakozny. Es nagyon megh haraghwek 

kyk tyronban es fydonban lakoznak vala. 

Azok azért mynd egyetembe hozyaya yewe-

nek, es Blafcoíhak tanaczavval, ky kyral 

komornyka vala, bekefeghyt keernek vala, 

hw neweben, az okaerth merth az éghez 

tartomanth hw eeltethnee. Azért alkolmas 

yd^ telwen, len hogy Heródes kyraly rw-

hayaban ytyzwen ylwé h w yteel^ zeky-

ben, es paranczol vala h^^ nekyk: Az kyz 

nep kedegh kyayttya vala: yítennek zawat , 

es nem embernek. Leghottan azért megh 

veree hwtet yítennek angyala, azért hogy 

tyzteffeghet nem tet vona yítennek; es gonoz 

feerghek myath megh emeeztethwen, ez vy-

laghbol ky mwleek. lílennek kedegh zenth 

ygheye newekpdyk vala naponked. Borbaf 

azért es Saulus teréének megh Jerwfalem-

b^l, be yelenthwen az ylleny zolgalatot; e|-

M 
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hozwan hv^̂ êle Janoft, ky neweztetyk va-

la Marcofnak. 

ll"€i)3cn liaroin (£ap 

Valanak azerth anyazent egyházban, ky 

vala Antyochiaban, proffetak es doctorok, 

kyk kezel valanak newezetofók Borbaf es 

Sj'inon, ky nygernek hywattatyk, es Lucius 

Cyrenenb9l, es Manahen, ky berodefuek tarf-

fa vala, es Saulus. Zolgalvvan azért wr yf-

tennek, hwk es beytelwen, monda az zent 

lelek hwnekyk : Valazyatok ki eennekein 

Borbafth es Saulofth az dologra, kyre fo

gattam hwket. Ottan azért beytelwen es 

ymathkoz^^'an, es reayok vethween hw ke-

Z9keth, el boczataak hwket. Azonkejjpen 

azért hwketh el ygazoythwan az zent lelek, 

meenenek Seleuciaban, es onnan ewezeenek 

Cipromban. Es mykoron ywtottanak vona 

Salamynaban, predicallyak vala yílennek 

zent ygheyet az fydoknak Synagogayokbá; 

Janof es velók vala mynden zolgalathban. 

Es mykoron el yartalc vona az éghez tarto-

niant mynd pafl'omygh, talalanak egy pfew-

do proífeta Sydo[í), kynek newe Baryew va

la, ky vala egy tanacz boly feeyedelemel Ser-

gius pallal, belez emberrel. Ez oda hyvath-

Avan Borbafth es Sauloft, kywannyavala hal-

lany yftennek ygheyeth. Ellenek all vala egy 

erdenghes Elj'mas new^ ember, akarwan 

az feyedelmet el hayttany az hyttrpl. Saul9 

azért, az az pal, bel telwen zenth leiekkel, 

hw rea tekeenthven monda: Oh mynden 

alnokfaggal es czalardfaggal tcUyes erdegh-

nek ffya, mynden ygaffaggnak ellenfeghe! 

nem zenei ee el hayttana(oí/) wr yftennek 

ygaz vtat? Yme azért rayttad vagyon wr yf

tennek kezee, es vak leez, nem lathwá az 

fenes napot fok ydeyglen. Es azonnal ho-

malyoffagh es Setetffegh efeek \\^ reaya, es 

tetowa kerónghwen kereff vala, ky kezeet 

adnaa hwneky. Mynt azért az feyedelem 

azt lattá vona, ottá hyn wr vftenben, czo-

dalkozwan vrnak belczeffeghen. Es my

koron pal, es kyk mynd hw vele valanak, 

paffomból ky érettének vona, ewezeenek 

pergenben, ky pamffylyabun vag>'on. Ot 

azerth János el taWozwan hw twl^k, keree 

be Jervvfalemben. Azok kedegh atal men-

wen pergen varafan, ywtanak Antyochya-

ban pyfidiaban; es be menwen ynnej) na

pon az fydoknak Synagogayokban, olwaf-

faak vala az t(,)rwent. Az terweenjiek, es az 

proffetaknak leczkeyenek vtanna k}'ldcenek 

hozyayok az Synagogaknak feyedelmy, mond-

wan: Atyankffyay, népek! ha vagyon t}' 

bennetek tanwfaghnak bezeede ad k()z nép

nek, zollyatok. Fel kelwen ottan zent pal, 

es hw kezeewel veztegfeghót ynthwen, mon

da: Oh Izraelnek nemzety, es kyk feelytek 

wr yftent, hagaffatok! Izrael nej)enek ura 

yftene valaztaa az my reghy atyánkat ele-

zer, es ez népet ffel magaztataa, mykoron 

egipton feldeeben lakofok volnának, es ha

talmas Er9wel ky hozaa h\vket onnan. Es 

negywen eztendeyglen neiiezen zenwedee el 
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Iiw erkócz^ket az pwztaban. Es heet rend-
bely népeket t(,)re niegh hw orettek kanaan 
felden, es hw feldeket meeitek zerent hw-
nekyk oztaa, oly ínynt négy zaz es ewth-
wen eztend(,)nek vtanna; es annak vtanna 
ada Byrakat Samwel proffetayglan. Annak 
vtanna keercnck kyralt; os yílen adaa Sa-
wlt, Cys ffyat, hwnekyk, Benyainynnek nem 
zeteeból, négywen eztendegh. Es azth el 
tawoztathwan, tamaztaa ffel hwnekyk Dauid 
kyralt, kyról b^zonfagot es teAven, monda: 
Meg leltem dauidot, yeffcenek ffyat, en zy-
wem zerent való embert, ky en akaraty-
mat tezy. Ennek azért nemeeból wr yílen 
hw ygyeerety zerent hozaa ky Izraelnek yd-
W^izeyteyet, Jefuílh, predicallwan János hw 
el yewendó zyneenek előtte ponitencianak 
kerezthfeghet mynden Izraelbely népeknek. 
Mykoron azeit bel telneek az hvv ydoye, 
mond vala: Kynek ali)yt(í)ok enghemct lenny, 
nem vagyok en az; de ymc en vtannam 
yewt(«), kynek en nem vagyok moltho hw 
lába farwyat megh oldozny. Aze.t, atyam-
ffyay, népek, Ábrahám nemzetéének ffyay, es 
kyk ty kózzóletek feelyk yílent, tynektek 
kyidetót ez ydweíTeghnck ygheye. Kyk Je-
rwfalembe lakoznak, es mynd hw feyedel-
me hVvtet megh nem yfm<r\ven, es mynd 
az proíFetaknak mondafyt, kyk mynden 
ynnep napon olwaítatluuik, megh yteelvven 
ky veghezeek. Es femy halainak okát nem 
talaiwan IÍW benne, keerek pylatoíth, hogy 
megh <)lneek hwtet. Mykoron myndeneket 

RÉGI M. NYEfiVUML. V. 

el vegheztenek vona, kyk hw roIa yrwan 
valanak, lee veven hvA'tet az farol, teewek 
az koporíToban. Wr yílent kedegh flfel ta
maztaa hwtet hallottaybol harmad napó, 
ky nagy fok ydeyglen lattatok(«) fokakttwl, 
kyk mynd hw vele íTel mentenek vala J(Í-
rwfalemben, galyleabol, kyk mynd ez na-
pj'gh byzonfagot teznek róla az kewz nép
nek. Azért ym my es hyrdettyek azon yíle-
^y y gyér etet thy nektek, kyt az íny atyaynk-
nak fogadót vala wr yílen; kyt ymaran maf-
tan tellyefeytct be az ty ffyaytoknak wr yf-
té, ffel tamazthwan Jefuílh , mj'k éppen az 
zoltarnak mafod rezeeben yrwan vagyon: 
En ff)am vagy the, en ma zyltelek theghó-
det. Mogy kedegh ffel tamaztotta hwtot lial-
lottaybol, es foha ymaran né lathwan h(ffí)-
alth, wgy mond róla: merth adom tynek
tek dauidnak zent hywfeget. Vgyan ez()n-
r<,)l mafod helyen es wgy mond: Nem adod 
az the zent^det rotadandofaghnak. Nam da
uid az hv^ nemzethfeglíeeben, mykoron be 
zolgaltatta vona wr yílennek akaratt}'at, 
el nywgoweek, es rotathfagot lata; kyt ke
degh wr yílen ffel tamaztot, nem latot ro
tathfagot. Twdaílokra legyen azért, eth va
ló népek, atyamffyay! mert ennek m}'atta 
iiyrdettetyk tynektek mynden byneteknek 
boczanattya; kjkb^l megh nem ygazwlhat-
tatok Moyfefnek torwenye zerent, ebben 
vala ky hyzen, megh ygazWl. Ijaíl^ttok az
ért, hogy ty reátok ne zaU}on az mondaf 

az lu^jftiÉb^k atala: LaíTatok, megh wta-
48 

m^j^jáuak 
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lük! es czodallyatok es tawozyatok mynd 
el egy maítwl, mert dolgot tez^k en ty 
ydetekben, oly dolgot, kyt nem hyzt^k, ha 
ky kywe yelentendy ty nektek. Ky menwen 
azért hwk ennek vtanna, keryk vala, hogy 
cfmegh az mafod ynnepen bezeelleneek 
megh vgyan ezen ygheeket. Mykoron azort 
el ozlot vona az Synagoga, nagy fokán kc,)-
weteek az Sydok kezzc,)!, es kyk yllent fec-
lyk vala az ydeghynók kézzel, palt es Bar-
baílh; kyk fok tanwfagot tewen hAÍí'nekyk, 
yntyk vala, hogy megh maradnának yílen-
nek malaztyaban. Az mafod ynnepen ke-
degh oly mynt az tellyes varaf rea gywle 
yílennek ygheyenek hallafara. Lathwan azért 
az fokaffagot az Sydok, bel teléének yrygh-
fegghel, es mynd ellenéé mondnak vala az
oknak, kykct pal bezeel vala, nagy karoin-
laffal. Ottan azért pal es Borbaf nagy bator-
faggal mondanak: Tynektek yllyk vala ele-
zer zolny az yítennek ygheyet; de myerth 
nem fogaggyatok hwtet, es meeltathlanok-
kal(w«A') yteelytek ty magatokath az erek 
eelettre: yme az ydeghen népekhez terwnk; 
mert vgyan es vgy paranczolt mynekwnk 
wrvnk : Veteelek teghed népeknek vylagof-
fara, hogy légy ydweffegre mynd ez éghez 
feldnek vegheyglen. Halwan azerth azt az ||'̂  
zeghen ydeghen nepok, nagj' eremben lenek, 
es magaztattyak vala wr yílennek ygheyet, 
es liy week, kyket wr yílen rea valaztot 
vala az erek eelettre. llymtetyk vala ke-
degh ygheye mynd az eghaiJJIi^^KLnbá 

Az Sydok azerth ffel yndoytaak mynd az 
zerzetes azzonyokat es lyztíjllend^kct, es 
az varafnak eleyt, es tamaztanak nagy ha-
borwfagot ])alnak es Borbafnak ellenpk, es 
kywe yzeek hvvtet liw tartományokból. Az
ok kcdegli le razwan az porth hw labokrol, 
Criítufnak hagyomafa zerent, hw reayok, 
yewcenek yconyombá. •••'> ÍI 

Len azért hogy mykoron yconyomban 
egyetembe bel mentenek vona az fydoknak 
fynagogayokban, hogy bezeelleneenek, es 
mynd az fydok kézzel, m}'nd az ghcreghek 
kezzól nagy fokfaagh liynnee. Kyk kedegh 
hytcthleiiók Icenek az fydok kezz^il, ffel 
rezzezteek es ifel yndw)'tak az népeknek 
zywkct az Sydok ez zent apoítolok ellen. 
De mynd az atal mykoron megh keeftenek 
vona, otli lakozwan, hywfegghel czelekpd-
wen wr yít^nben, byzonfagot es tewen az 
bezednek yílennek zent malaztya, tewen 
yegyeket es czodakat hw kez()k myat. Mynt 
azt lathvan ketli felee valek az varafnak 
népe, nekyk állanak az fydoklioz, nekyk 
az apoAoIokhoz. Mykoron azért égbe ha-
borottanak vona az keth ffele nepet(it) mynd 
hw feyedelmyvvel, es egy maíth bozzwfag-
gal ylletliwen, akarnaak az apoílolokat es 
megh kówezny; fwtanak az zomzed vara
fokban lycaonban , lyílranban , dérben, es 
mynd az k(Jrwl való tartomanban, es mynd 
azokban predicalnak vala. Es megh remwle 
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mynd az éghez fokaíTagh hw tvvdomanyok-
ban; pal azerth es Borbas lakoznak vahi lyf-
tryfben. Vala kedegh egy ember liílrifben, 
ky hw zyleteeret^l fogliwa Iában nem 
yarth vala, de myndenkoron fantafaghban 
vala. Ez hallaa palnak predirallafat. Hogy 
azért pal rea tekecntet vona, es lattá vona, 
mert hyty vona, hogy ydwezvvihetne, mon
da nagy ffel zowai: Kel ffel, aal" the labaydra 
ygazan. Az ottan ky meene, es yar vala. 
Az fokaíTagh azért hogy láttak vona, kyt 
pal tet vona, ffel emeleek hw zawokat 
mondwan: Hatalmas yítenek, hafonlatoílik 
emberekhez, zallottak le men'b^l le my hoz-
yank. Es Borbafth newezyk vala Jupiter
nek, palth kedegh merkwriofnak, mert hvv 
vala az bólczeffeghnek zolzoloya. Jnpiter 
yftennek kedegh papya, ky fee vala az va
raiban, twlkokat es koronakath hoza, az 
háznak aytoya eléében, mynd az k()Z nej)-
pel akarwan áldozatot tenny. Kyt mynt hal
lottak vona az apoílolok, pal es Borbas, megh 
zaggathwan hw rwhayokat, ky meenenek 
az zercgh kőzze, kyaythwan cs mondwan: 
Atyamffyay, népek! myre tezytek ezth? My 
es halandok vagywnk, hozyatok hafonlato-
fok, hyrdethwen tynektek ez eellyen hew-
faghtwl cz(/) tawoznotok, es az eel^i yílen-
hez terny, ky mennyet, feldet, tenghert 
t e t , teremtet es zerzet, ef kyk mynd hVí' 
bennpk vannak; ky ez el mwith nemzethfe-
ghókben mynden nepekcth el hagyot men
ny hw vtokra; ennen magát kedegh megh 

ygyerte yol tenny my velwnk, adwan meny
ből efíet, harmatot, es eelthethó ydeketh , 
bel tellyefeythwen eetekkel es vygaífal my 
zywnkket. Es ezeket megh mondwan, czak 
alygh laffoythatak megh az kóz nepeth 
hogy ne áldoznának. Oda ywtanak azon
közben Antyochyabol es yconyombol enne-
hait Sydok, es gonoz tanaczot adwan az fo-
kaíTaghnak, oth palt megh kówezeek, es 
az varafbol kywe vonwan, holth elevenwl 
hagyak el. Kewr\^l veven azért hwtet az 
tanoythwan''ok, ottan fel kelee, es be me
nő hw vel^k az varafban; es mafod napon 
mcone el Borbaff^l deibenben. Mykoron oth 
cs predicallottak vona, es fókákat tanoytot-
tanak vona, teréének efmcgh hattra, lyf-
tranban, yconyomban, es Antyochyaban, megh 
er^ffóythven az hyweket , es ynthwcn, 
hogy megh maradnának az hythben, es my-
keppen fok nyomorwfagokkal kellene be 
menne yftennek orzagabá. Es mykoron 
mynden egyház zerenth zerz9ttcnek vona 
hwnekyk papokat, es ymadkoztanak vona, 
es beyteltenek vona, ayanlak liwket wr yf
tennek, kyben hyttenek vona. Atal men-
wen azért Pifídian, ywtanak pamffyliaban. 
Es predicalwan yftennek ygheyet Pergen-
ben, onnan zallanak le nataliaban, es onnan 
ewezeenek Antyochyaban, honná kywe 
adathtanak vala yftennek malaztyara az do
logra, kyt bel tellyefeyteenek. Mykoron az
ért oda ywtottanak vona, es egybe gyeytet-
teek vonsílí^ent egyhazat, hyveknek eeg-

4 8 * 
ín|á||hz 
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gyeí'feeghet inegh inondaak, yarattok meen-

nyet tet vona j'ílen hw velók, és hogy megh 

nytotta az ydeglien neinzethnek ez hythnek 

kapwyat. Lakozanak azért oth az tanoyth-

wanyokkal nem kewes ydeyglen. ,'* ^̂  
• / • , . 

;;., . . . . . €l)3en fUltl) 

Nekyk azonközben zaüanak le Júdeá

ból , tanoyttjak vala az atyalfyakat, hogy 

ha kóivíl nem metcltethnek Moyfefnek tór-

H'enyezerét, nem ydw zwlhethnek. Ky-

r̂ )l nem kyfded haborwíagh tamadwan pal-

ban es Borbafban azok ellen, veghezeek el 

azért, luigy pal es Borbas, es nekyk az maf 

felnek fel()le, menneenek be Jerwfalemben 

e/i kerdeeferth. Ĥ '̂Mí kedeg oth hagywan 

az zenth egyhazat, yarak el fenyciath, es 

Samariat, ky yelcnthwen az ydeghen nem-

zethnek megh fordwlattyat; es myndenwt 

nagy eremet teeznek vala az atyafl}'aknak. 

Mykoron kedegh ywtottanak vona Jerwfa-

lembe, es be fogattak vona hwket az apof-

tolok, veeníjk, es mynd tellyes anya zent 

egyház, bezeellyk vala mennyet teth vona 

hw vel9k yílen. Tamadanak fFel azért nekyk 

az ITaryfeofoknak tewólghefek zeient azok 

k9ZZ9l, kyk ymaran hjttenek vala, mond-

wan: mert zyghfeegh vona kórn\wl mettel-

ny hwketh, es paranczolny, hogy Moyfef 

tórwenyet megh tartanak. Egybe gys^lee-

nck azért az apoílolok es mynd az veenek 

ez bezed fel9l. Mykoron kedegh fok ker-

dezk(,)dees let vona, ffel kelwjj^kfiter mon 

# 

da hwnekyk: AtyamlTyay, népek! ty tw-

gyatok ínyképpen reghtwl foghwa yílen 

mynket arra valazta, hogy az my zaywnk-

nak atala adnaa hallany az ydeghen nem-

zelhnek az ewangeliomnak ygheyet, es hyn-

ny. Es wr yílen, ky mynden zywknek tw-

doya, byzonfagot then róla, adwan hwnekyk 

es az zent Icikót, mj'kenth mynekwnk; es 

femy valaz nynczen my k9ztwnk, es hw 

keztíjk, megh tyztoythwan hyttel hw zy-

w^ket. Maílan az rth myt kefertytók yítenth, 

nehéz terhet vetwen az apoítoloknak nya

kokra, kyt fem my, fem az my reghy atya-

ynk el nem vyfelhettenek ? De czak my 

vrwnk Jffnf Criítufnak zent malaztyanak 

myatta hyzwnk ydwezwlny, mykej)pen azok 

es. Veztegh kezde azért halgathny mynd az 

fokaffagh, es halgattyak palt es Borbaílh 

megh bezeelven, mene yegyeket es czoda-

kat tet vona yílen hw myattok az ydeghen 

nemzet kózót. Es mynek vtanna le czende-

zódenek, felele Jacab mondwan : Atyani-

flyay, népek! Iialgafíatok englimiet es. Symon 

megh bezeellee/ mykeppen wr yílen az||'' 

zeghen pogan népek kezzól valaztta elezer 

az hw neWeere nemzetet vennye, kyhóz 

lafonlatofok az proffetaknak es hw monda

fok, mykeppen yrwan vagyon: Annak vtan

na megh tcr9k, vgy mond, efmcgh ffel ep-

peyttem dauidnak hw hazat, ky el omlót, 

es az hw reffeyt megh wyoytom, es flTel 

allatom hwtet, hogy az el maradót yewen-

dó népek kereffegh wr yílent, es mynd az 
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ydcghen ncpck, kykre mynd hy vathwan 

vagyon az en neWom, azt inongya vr yften 

be tellyefeythwen ezeket. Kezdettwl fogh-

wa nylwan vagyon wr yftennek eliitte az 

hcw dolga. Mynck okaert en azt yteel^m: 

incgh ne haboroyttany azokat, kyk az poga-

nok kózzól térnek wr yílenliez, de ynkab 

yrn}'a hw nekyk, hogy tarczagh megh mago

kat az Balwanyoknak aldozattyoktwl, fór-

tózetóíTcgh^íktwl, eeteteefekt\5^1, es ver on-

taílwl. Nain moyfefnek vagyon reeghtwl 

foghwa mynden varafokban, kyk hwtet 

el^l vetteek ínynden fyiiagogaknak feyedel-

íny, mynden ynnrpen olvafwan. Ottan az

ért kellemetes len az apoítoloknak, veeiiek-

nek, es mynd tellyes zent egyháznak \ alaz-

fany nepeke( hw k<,)zzólók, es Antyochya-

ban kj'ldeny pallal es BorbaíTal, eggyet Jn-

dafth, ky neweztetyk vala baríTubafnak, es 

mail Sylaft, yeles népeket az atyaffyak kez-

zól, lewelet yrwan nekyk: Mynd az apoílo-

lok es az veen atyaffyak azoknak, kyk 

mynd Antyochyaban, Syriaban, es Cilicia-

ban atyaffyak vannak az ydeghen nej) k^zzóI, 

k^zcnetót! Mynek okaerth hallóitok, hogy 

nekyk eennen my kyzz^lA^nk ky zallongh-

wan, megh haboroytottak tyteket bezeeddel, 

el fordoythwan ty zywetóket, kyknek my 

né paranczultwnk; azért alkolmafnak lat-

tateek mynekwnk myndnyayan embereket 

valaztany, es ty hozyatok kyldeny, my ze-

rethó atyankffyaywai, pallal es BorbaíTal, 

oly emberekkel, kyk vetpttek hw lelkeket 

my vrwnk JeAif Criílufnak h\v nevveerth. 

Kyldettel(A) el azért hozyatok Judaít es Sylaíl, 

kyk vgyan azont bezeeddel es megh mon-

gyak. I.attatek azért zenth leieknek es my 

nekwnk femy teb terhet ty reátok vethny, 

lianem czak hogy kyk zykfeghefek: hogy 

tarczatok megh magatokat az balwan yma-

daftwl, veer ontaílwl, eeteteeílwl, es fer-

telmetorteghtwl. Kyktwl ha ty magatokat 

megh otalmazz''atok, ygazan yartok. Mara

gyatok ogheíTeghben. Ezenképpen azok el 

boczatwan meenenek Antyochyaban, es egy

be gyeythwen mynd az fokafíagot, adaak 

nekyk az levelet. Kyt mykoron megh olv\'af-

tanak vona, nagyon ewrwleenek az oUyan 

vygaztalafon. Judas azerth cs Sylas, mykoron 

hwk proffetak volnának, \\}!v bezeedekkel 

nagyon mt'gh vygaztalak az népet, es megh 

eroffeyteek az atyaffyakat. Mykoron azért 

egy kewes ) d^t oth lakoztanak vona, bekef-

fegghel boczatak el hv^ket efinegh azokhoz, 

kyk oda kyldettek vala hwket. Lattateek 

kedegh Sylafnak ottan maradny; czak Ju

das njene ffel Jerwfalembe. Pal kedegh es 

Borbas lakoznak vala Antyochyaban, ta-

noythvvan az kpz népet, es pdicalwan yf

tennek ygheyet. Enneehan napnak azért 

vtanna mond pal Borbafnak: Terywnk megh, 

latogaffük n)egh az atyaffyakath mynd vara-

fonkeed, kykben predicallottok yftennek 

ygheyet, mykeppen legyenek. Borbaf azért 

akarya vala hogy hw vele vynnee el Janofth, 

ky neweztetyk vala Marcofnak. Pal kedegh 
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kery vala hwtet, hogy kyk el tawoztiinak 
vona hw twlijk pamffylyabol, es hw velók 
nem voltak vona, ne fogadnaak hozyayok 
hewketh. Verfenfeegh tamada azért hw kőz
tök anneera, hogy el tawoznanak egy maf-
twl; Borbas azért vyve el vele marcoít, ewez-
wen Cipriaban. Pal kedegh valaztvan Sylaíl, 
ayanlvan hwtet az atyaffyaktvvl yílennek 
inalazthyanak. Yara el Syriat, Ciliciat, megh 
ereíTeythwen az zent egyhazat, paranczol-
vá megh tartany az apoítoloknak paran-
czolatyt. 

'-Íí-'i-.5' ! ' 

€i)3tn dtttl) Cűpitulum 
,,j^ Futának onnan derbenben es lyftram-
ban. Ot pal hozya fogadaa Tymoteoíl, es 
megh kereíl^le hwtet. Onnan ky eredwé 
meenenek atal ffrygyan es galacian, oth az 
zent lelektwl megh tyltattanak zolny yílen
nek ygheyet. Onnan ywthwan Bíyfyaban, es 
akaranak menny Bytynyaban; de nem ha-
gyaa Jefufnak zét lelkee. Es mykoron yo-
tottak vona Troyaban, lataílh lata pal azon 
eyel, hogy egy macedonya bely ember megh 
állana, mondwan, es kerwen: yew" Macedo-
nyaban, fegheycz megh mynket. Azonnal 
azért ygyenes wton akarwan menny Mace-
donyaban, meenenek ky troyabol, ywta-
nak Samotraciaban, es mafod napon Na 
polyban, es onnan Colonnyabá, ky Mace 
donyanak elfe varafa. Mykoron azért oth 
predicallottanak vona, es ymaczagh vtan fel 
k9ltenek vona, ywta el(,)we egy neezó leany, 

ky nagy fok nerefeeghek(0 teezen vala ne-
zeefevel hw vraynak. Ez lean, mykoron pal-
nak es hw tarffaynak vtannok yarna, kyattya 
vala mondwan: Ez emberek az felfeghes yf-
tennek zolgay, es tynektek az ydweffeghnek 
vtat hyrdetyk. Ezt kedegh myndcn napon 
kyayttya vala. Azth meg Bozzwlvan pal, es 
hattra terven, monda az zcllethnek : Paran-
czolot(A) teeneked vr Jefiis Criítiifiiak newe-
ben: meny ky belőle. Es azon horaban ky 
meene. Lathwan azért azt az hw vrak, hogy 
el ve/.(,)t vona az hw nyerefegh^knek re-
meenfeghek, fogaak megh palt es Sylaíth, 
es vyveek az pyaczra az feyedelineknek 
eleykbe, mondwan: Ez emberek megh ha-
boroytottak ez my varafwnkat, myerth h^k 
fydok leegyenek, es oly zokaílh hyrdeth-
nek mynekVí'nk, kyt né yllyk mym-kwnk 
fel fogadnwnk, fem teunwnk, myert Ro-
mayak legywnk. Es mynd az fok n«p elle
nek támadwan, az feyedelmeknek paranc>;o-
lattyokbol megh zaggatak h\^ rwhayokat, 
es marok vezz^kke! megh vereek hwket, es 
veteek az temleczbe, paranc/ulwan hogy 
eróffen pryzneek hwket. Bel veteek azért 
hwket az temlecznek alfo fenekeere, es az 
kalodaban zoroytak hVí' labokat. Fel kel-
wen azért pal es Sylas eeffely koron, dy-
czeryk vala wr yftent, ymadwan es halat 
adwan, es azth hallaak vala azok es, kyk 
hw oth valanak foghwan. Azonnal azerth 
nagy féld yndwiaí len, vgy annera, hogy 
meegh az temlecznek alfo fondamentomy es 
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megh yndwlnanak; es azonnal megh nytta-

tanak az temlecznek mynrlen aytoy, es myn-

den k(,)telók el zakadozanak. Fel ebredwen 

azért azonkezben az temlecznek meílere, es 

lathwan az temlecznek aytoyth nythvan 

lenny, ky ranthaa thi^Jreet, hogy magát megh 

íjllyee, aloyth^A•an hogy el zalattanak vona 

az foglyok. Pal kedeg nagy ffel zowal ky-

aythwan, monda: Semy gonozth ne teegy 

magadnak, mert mynd nyayan eth vagyunk. 

Es ottan vylagot gyoythwan, be meene, es 

(lahiak SylaíTal nagy feelelemmel labokhoz 

effeek. Es ky liozwan liwket az temleczbpl, 

monda: Vraym, myth keliyen énnekem ten

nem hogy ydwczwilyek? Ottan mondanak 

h^neky: Hygy wr Jefiifban, es ydwczwlz 

the my(«rf) the hazaddal. Es bezeellenek h^-

neky zent ygheeket mynd azokkal, kyk az hvv 

hazában valaiiak. Es azon horaban véve ffcl 

hwket, es mofogata megh hwnekyk febqket, 

es azonnal megh kcrezttelkódet-k hví' mynd 

haza ne])cwel. Es mykoron hazahoz vytte 

\ ona h\^ket, aztulth vethee h'ví'nekyk, es na

gyon megh erwendeek b'^ mynd haza ne-

pewel eegj'^etembe, hywen wr yftenben. Es 

mykoron megh vyriadot vona, az varafnak 

feycdelmy kyldeenek zolgakat, mondwan : 

IP'Boczafíatok ky az nepeketh. Megh yzenee 

azért az temlecznek meílere ez bezeedeket 

palnak, mert az feyedelmek azért kyldette-

nek, hogy el boczan*anak(/ak); azért ymaran 

yewetek ky, es mennyetek el bekefíiBgghel, 

Pal kedegh monda h^^nekyk: Eellyen byn-

telen romay nepekek(í) megh vervén, az tem-

leczbe rekezt^ttenek, es ymaran tytkon 

akarnak ky yzny? Nem lezen vgjan; de 

yeWenek el, es ennen magok ven*enek ky-

we Megh mondák azért az zolgaak mynd 

ezeket az feyedelmeknek, es nagyon megh 

feelelmeenek, halwan, hog" Romayak volná

nak. Es mĵ nd oda yewen, keryk vala hVífket, 

hogy bekefí'egghel ky menneenek az varaf-

bol. Ky menekpdwen azért az temleczbpl, 

ménének be Lyddyaban(/M>a). Es lathwan az 

atyaffyakat, megh vygaztalaak hwket. 

Onnan ky menAven, yarak el amffypoli-

moth es appolloniath, es ywtanak thefía-

lonaban, hol ot mykoron fokát predicallot-

tak vona vr Jefiifrol, fokán hynek hw ben

ne. Es kyk hytetlenok lenek, haborwfagot 

yndoythwan az apoílolok ellen, eeyel kyl-

deek el palt es Sylaít Beroeaban. Kyk my

koron hallottak vona vr yílennek ygheyeth, 

nagy ereméit fel veevek es hyveek. Azt hogy 

hallottak vona az theffanyabelyek, ottan oda 

yeweenek, es haborwfagot yndoytanak az 

apoAolok ellen. Hogy azt megh yfmerteck vo

na az tanoythwanyok, palt ottá az tengher-

re kyldeek; Sylas kedegh es thymoteus ot

tan maradanak. Kyk azért palt vyzyk vala, 

vyveek be Atheenafban; es mykoron lath-

naa hogy az egheez varaf balwalt ymadna , 

kyzlely h>^tet h ^ lelke predicallany. Vete-

k^dyk vala azért az Sydoknak h ^ Synago-
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gayokban, es ínyiidennel kyk hwtet lialgat-
tyak vala. Valanak kedegh oth neinynemw 
bólczek, Epykwreofok es ftoycofok ez vj'-
lagy twdonian zerent, cs vetekódyk pal a-
zokkal. Nekyk azcrt mondnak vala: Myt 
akar mondany ez czaczago ember? Nekyk 
kedeg mondnak vala: Lattatyk hogy wyon-
nan való erdegheknek hyrdetpye legén, my-
ert Jefuílh es az flFel tamadaíl hyrdety vala 
hwnekyk. Es oth megh foghwan, vyveek az 
A rryopagitakhoz, mondwan : Megli twdhat-
tyok ez wy twdomant, kyt the mail mon
da/? Mert vala my wyfagot yelenghez Qthez) 
my fyleynkben, akaryok azért megh twdny, 
myt akarnak ezek? Az athenyabelyek ke
degh es niynd eegyeb yeweveenyek femy-
rc egyébre nem hewolkodnak vala, hanem 
czak awagy mondany, awagy hallany vala 
my wyfagot. Megh alwá azért pal hw köz
t ik , monda az Arriopagos bólcz feyedelem-
nek: Athenyabely népek! myndeneílwl fogh-
\va oly mynth hewfagofnak latlak en tyte-
ket. Merth el menwen, es lathwan az ty 
Balwan yílent^kct, talaleek egy oltárt es, 
kyn megh vala yrAvan: Ez oltár twdatlan 
yftenee. Azért kyt thy tudatlan tyzt9ltek, 
azth hyrdetem en ty nektek. Wr yften, ky 
ez vylagot teremtette, es myndeneket kyk 
h^' benne vannak, hw myert mennek os 
feldnek vra legyen, ntm lakozyk kézzel 
/érzet templomba; fem kedegh nem zykfe-
ghes vala mynel kyl kyk embernek kezey 
myat leznek, m)ert hw aad myndennek ee-

letót es lelket. Es mynd ez tellyes embery 
nemet egyből zaporoytotta, es tette lakoz-
ny ez tellyes földnek zyneen; megh zerez-
wen alkolmaf ydeyeket es lakodalmoknak 
hatarjt, czak yftent kerefny, ha vala hol 
megh talalhathnaak, yollehet no legyen ta-
wol" fenkytwl es my kózzólwnk; hw benne 
elvínk, yarwnk es vagywnk, mykeppé 
nekyk ty kíjzz^letók való poetak mondot
tak : Mert meegh hwneky nemzethfeghy es 
vagywnk, Mywel azért yftennek nenizety 
legywnk, ne alohok azért az yftenfeghet 
hafonlany Aranhoz, ezyfthez, faradot kew-
hóz, yrot képhez, awagy vala myhez em
bernek gondolattya zerent. Maílan azért ez 
eellyen vakfagos twdathlanfaghnak ydeyth 
megh vtalwan es hattra vethwen az yften, 
ymaran hyrdettety embereknek, hogy myn-
denwth penitenciut tarczanak; annak okaert 
hogy napot zerzet hwneky kyn megh ytel-
lye ez tellyes vylagot hw ygaffagaban az 
ember myat, kyben myndennek hytct al-
lathwan, Ifel tamazthwan hwteth hallottay-
bol. Mykoron kedegh hallottak vona hallot
taknak ffel tamadafat, nekyk nyiwan megh 
mewetyk vala, nekyk kedegh mondanak: 
Akaryok efmegh ezent thvvied hullany. Ako-
ron kedeegh pal kywe nyomoteek hw kjjz-
Z9l(,>k. Ennehanyan kedegh hozza eeggyefVí'l-
ven, hyweenek hw neky; kyk kőzzél yeles 
vala Arriopagyta, nagy dyenef doctor, es 
domaris ázzon, es eegyebek nag" fokán hw 
vel^k eegyetembe. 
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f t)3fn ttijolfj Cap 

," !• Annak vtanna ky ycwen Athenafbol, 

mene Coiyntoinban. Es talala otb egy Sydo 

embert, kynek a(|iiilla vala newe, es hew 

felefeegbenek PriPciUa, kyk ycttenek vala 

oda olaz orzaghbol, azcrt hogy Claiidius cza-

zar ínynd ky yzctte vona az Sydokat ro-

inaffaghbol, ])al nieene livv liozyayok. Es 

kezde inwkalkodny hw naiok, myert h\^ 

es azó fele mywes vala; twdnak vala ke-

degh Sátor kóteeíth. Es myndeii ynnepen 

vetekpdyk vala hw vebjk az templomban, 

k9zyben cgyelejthwen Avr Jefiifnak es h^-

newcet, yntliuen mynd az gberoghyket, 

mynd az Sydokat. Mykoron kedegh hozzya 

yettenek vona Macedonnyabol Sylas es Ty-

motheus, akoron predical vala pal, byzo-

noythvan az fydoknak, hogy az Jefus vona 

Criílus. Azok kedegh ellence mondwan, es 

megh karomlwan, ottan hw elett<)k pal 

megh razvvnn hw rwhayat, monda: Az ty 

veer9t^)k legyen tynnen fcyeíók^Hi! tyzta va

gyok en ez napfaghtwl fogwa tyfelpletek: 

ym az poganokhoz megyek. Es ky menwen 

onnan, meenc egy yíten fel̂ J Jámbor ha

zahoz, kynek Tytos vala newe, kynek ha

za az Synagogahoz k^zel vala. Crifpof ke

degh, az fynagoganak feyedelme, hywe Je-

fufban mynd h^ hazawai egyetembe, es 

nagy fokán Coryntombelyek, hahvan yílen-

nek ygye'etlí, hyznek es megh kereztel-

kpdnek vala. Monda yftcn azon eeyel j)al-

BKGI M. NYEXiVEMI/. V. 

nak: Ne akary feelny, de zooll" byzwan, es 

ne halgaff. Mert yme en tiie veled vagyon(A'), 

es fenky the reád né támadhat, hogy ár

tana the neked; mert fok neepem vagyon 

énnekem ez varafban. Lakozeek azért oth 

pal mafifel eztendeegii, j)redicalwan hw 

k^zt^k yllennek ygheyet. Azonközben Gal-

lionak Akaya bcly feyedelemnek akarattya-

bol tamadanak flFel palra az Sydok, es fogak 

megh hvvtet. Mykoron az yteelp zek eléé

ben vytteek vona, mondanak: Ez ember az 

tórweeny ellen tanoyttya ez népet yítent 

hynny. Mykoron azért pal zolny akarna, 

monda Gallio az Sydoknak : Ha vala my 

by^n, awagy teetemeen, o Sydo neep, tynck-

tek ez ember ellen; yme eremeílh megh lial-

gatnalak tyteketh, de myerth czak bczed-

r(,)l es az ty tíjrwentpk felól vagyon , tyma-

gatok laffatok. Es el yzee hwket elóie. Le 

ragadak azért vgyan azon hclycn||'^Softcncnh, 

az Synagoganak feyedclmeeth, es femyt az 

b}'ro nem gondol vala vele. Pal kedegh en-

neehan napok vtan bwiczwt veven az atya-

flFyaktwl, mene be Syryaban, es hw A'ele 

aquilla es prifcilla; ywtanak azerth elfefom-

ba, es hvvket oth hagywan, es bwczwt ve-

ven, mene Cefareaban, mykoron megh yd-

wezletthe az zenth egyhazat, onnnn zalla 

le Antyochyam. Onnan mene Galaciaban, es 

frigiaban, myndenwt byztathwan es eróf-

fjjythwen az atyaffyakat, hogy megh ma

radnak zent leieknek tannfagaban. 

49 
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Ciijrn ht)Unr3 (íap 

Len azon ydóben, mj'koron Apolló vo-

na Coryntoniba, es pal mynd el yarwan az 

fclffó rczth, liogy ywtlma effefomba; es oth 

találna ennelian tanoytlivanyokat, monda ot

tan Invnekyk : Ha vettetek zent lelketh, 

ymaran liywen? Azok mondanak hwneky: 

De meegh yngyen azt fem hallottok, ha zent 

lelek legyen. Hw kedegh monda: Azért ky 

neweben kereztclk9ttet9k megh? Kyk fele-

leenek: Janofnak kerezthfegheben. Monda 

ottá pal: Janps kerezt9lte penitencianak 

kerezthfegheben ah nepeth, mondwan: hew-

benne, ky yewend9 vona h^ vtaíia, hogy 

hynne(»)ek, az az Jefuf ban. Azt halwan, megh 

kerezt9lk()(ieenek vr Jefufnak neweeben. 

Es mykoron pal rea"ok vet9tte vona hw ke

zéét, ottan rea*ok yewe az zent lelek, es 

zolnak vala nyelvekcjn, es proffetalnak vala. 

Valanak kedegh mynd az népek ol" mynt 

tyzen ketten. Bel menwen azért pal az Sy-

nagogaban, predical vala oly mynt három 

honapygh, nagy byzodaloiiial, vetekíjdwen 

es zolwan yftennek orzagarol. Mykoron az

ért oth lakozol vona keth eztendeegh, 

mynd egheez afyaban halgattyak vala lílen-

nek ygheyet mynd Sydok, mynd poganok. 

Tezen vala azért wr yíten nem kewes czo-

dakat es yozagokat palnak h^ keze myath, 

vgy anncera, hogy czak vala meely bete-

ghekre kyldenee hw fwdar kezken9yeeth, 

ottan mynden nyawalyayokbol megh vy-

gaznanak, annak felette gonoz álnok zelle-

t9k es el tawoznanak. Valanak azért az ydíj

ben egy veen Sydo papy feyedelemnek 

heeth fl'yay, kyk tainadanak ffel, es myndenre, 

kykben gonoz zdlctck valanak, hywyaak vala 

Jefufnak neweek(í) hw reayok mondwan: 

Kezereythlek teghed Jefufnak hatalmawal, 

kyt pal predical, hogy ky meny az ember-

b9l. Felelween azért az einberb9l az álnok 

lelek, monda hvvnokyk: Jefufth yfmeríjm, 

palth es twdom; ty kedegh kyczodak vat-

tok? Es reayok zijkíjlwen az ember, kyben 

erdegh vala, el hatalinazeek hví' raytok, 

vgy hogy rwhayokat le zaggathwan, es 

megh febefeytliAven gonozwl fwtlmanak el 

onnan. Ez kedegh ky nylathkozeek mynd az 

poganoknak, mynd az Sydoknak kezt9k, 

kyk efíefomba lakoznak vala, es nagy fele

lem effeek myndenekre, es nagyon magaz-

tattyak vala ffel vr Jefufnak neweth. Sokan 

kedegh az hyv9k yewnek vala, ky yclenth-

wen es megh gyonwan hw teetemenyeketh. 

Azon ydíjben gonoz vyzzavywo népek ta-

madanak ífel, es yndoytanak nagy haborw-

fagot effefomban wr yftcnnck zent ygheeye 

ellen. Mykoron azért pal hozyayok akarna 

menny, tarthtak megh az atyaffyak, es nem 

boczatak az dyhett nep kózzee, mert fokán 

valanak, kyk yngyen fem twggyak meggyé

nek , es my okaerth gywlt flfel az fok nep. 

Yí5' 
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' Mlkoron azért megh zent vona az yz-
vez, hozya hyvata pal az tanoytliwanyokat, 
es bwlczwth veven hw t^U}k, meene el 
Macedóniában. Onnan zalla glieregh or/agh-
ban. De mykoron ot barom honapygh lako-
zot vona, nagy haborwfaga yndwlwan, es 
onnan hofwetb napya el mwivan, eWezee-
nek Troyaban, es oth ezten napygb lakoza-
nak. Mykoron azért egy ynnep napon egybe 
gywitenck vona eeterre, pal vetek^dyk va
la liv^ velpk az yraf bol, mert mafod napon 
el akarna meenny, vontataa el azért hw" be-
zeedeet mynd eeífelygh. Valanak kedegh fok 
lampafok az vaczoralo házban. Yl vala az
ért egy yflFyw az felf^ ablakban, kynek ew-
tycus vala newe, oth halgathwan palnak 
bezeedeet. Mykoron azért alom myath el 
nehez^dót vona, effeck ky hany(ff)tta az pa
lota ablakán, es halwa vevek fel. Mykoron 
azért azt pal hallotta vona, hamarfaggal le 
zalla hozya, es rea bwrwlvan hozya 9le-
Ice hwtet, es monda: Ne haboroggyatok 
megh, mert az hevi' lelke hw benne va
gyon. Fel menwen azért efmegh, megh ze-
ghee elettek az kynyeret, es mykoron eette-
nek vona, mynd vylagh vyrattyk zohvan 
bezeelwen, ynthee hwket, es wgy eredee 
el. Azonkezben hozya hozaak az gyermeket 
eelven, es megh vygaztalak hw'tet. Onnan 
azerth meenenek affonban, es onnan fel kel-
wen meenenek mytyleenemben, es oth fe-

myt nem keffwen, ewezeenek chyombá, 
es Samomban, es mafod napon ywtanak 
myleetomban. Semyt kedegh nem akar vala 
keefny oth az wton, hogy mywel pynkeítli 
napyara eerhethne Jerwfalemben, Myletom-
bol kedegh kylde el, mynd hozya liywath-
van azokat, kyk eífefombely egyháznak 
feyedclmy volnának. Kyk mykoron hozzya 
yettenek vona, es eegyetembe volnának, 
monda hwnekyk : Ty twggyatok az elf^ 
naptA^l foghwa, mykoron be yettem Afya-
ban, mykeppen voltam ty velet(,)k, mynd 
az tellyes ydí^twl foghwa zolgalwan wr yf-
tennek mynden alazatoffagban, es fyral-
makban, es fok keefertetykben, kyk mynd 
énnekem tamattanak az fydo neepektwl; 
mykeppen femy haznalattra való dolgot 
megh nem vontam thy twlet^k, hogy kyk-
r(,)l nylwan való wtat es tanwfagot nem at-
tam vona tynektek kezenfegghel, es hazan-
ked megh nem hyrdettem vona tynektek; 
h\ rdethwen mynd Sydoknak, mynd az yde-
ghen nemzethnek vr yítenben penitcnciat, 
es my vrwnk Jefuf ban xpufban, éghez hy-
tet. Es yme ymaran megh k9t9ZtethAven en 
lelkemben Jerwfalemben ffel meegyek, fe-
myt benne nem tudwan, mynth lezen dol
gom yewendpre, hanem czak hogy mykep
pen az zenth lelek mynden varafou byzon-
fagot tezen, nmndwan: mert kenős kitelek, 
nyomorwfagok es haborwfagok vannak Je
rwfalemben varvan enghemeth. De femyt 
ĥ V k9ZZ9l9k nem feelíjk, fem nem tezem 

49* 
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drágábba az en lelkem en nálamnál, czak 

hogy az en eeletemetb es yarafomat zere-

wel veegbczbeffem el, es az zent yglieenek 

zolgalattj'^at, kyt vettem en vram Jeíuílwl, 

k}' byrdcthvveen yítennek zent malaztyanak 

eWiingeliomat. Es yme ymaran nylwan thw-

dom en, hogy ty tebbe nem lattyatok az en 

zyncnietb, kjknek predicallottam en yí

tennek oizagaí. Mynek okaerth vállait te-

zek tynektek ez may napon, mertb tyzta 

vagyok en az thy verót9kb9l. Mert feniyt 

thwlet9k en el nem eneztettem wr yítennek 

tanaczabol, kyt megh nem hyrdettem vona 

thy nektek. Vegyetek ty yelefben myndnya-

yan ezctekben, kyket wr yíten az hw yo-

hayn pyfpekfeghre ffel emeltli, byrny es 

oltalmazny yítennek egyhazath, kyt h\^ az 

livv zent veerenek InvUafawal egybe gyey-

t^th-ll*" En nylvan twdom hogy az en el me

netem wtan ragadozó farkafok támadnak ty 

reátok, nem niykeppen yohoknak attyok. 

Es vgyan tymagatok kézzel támadnak ky 

liamyl' bezeedw népek, hogy az tanoytliwa-

nyokat vtannok bytygheffeek. Mynek okaert 

vygazzatok, ezet(,)kben tarthwan, mykeppen 

harnm éghez eztendótwl foghwan eej'el cs 

nappal nem zeniem nagy ken'hwllataffal 

myndentóket ynthwen. Azért ymaran ayan-

lak ty tekét wr yítennek, es hw zent malaz

tyanak ygheyeenek, kynek hatalma vagyon 

tyteket flel eppóyíeny, es az hw zenty k^-

zót ól ókfeghót adny. Ty twgyatok mykep

pen eggytyknek fem kyvantam feni aranyat, 

ezyítyt, fem rwhayath, mert azokra kykrc 

énnekem zyghfeghym voltának, mynd azok

nak es kyk en velem voltának ez ennen ke-

zeym zolgaltanak. Mindent azért mwtattam 

megh tynektek, nieit azonképpen mwkal-

kodwan kel az zeghenyeket be fogadny; es 

megh emlekózyet^k wr Jefufnak bezeede-

ról, mert hw mondafa: Bodogh ynkab ad

ny, honnem mynt maítwl venny. Es hogy 

ezeket megh mondotta vona, térdéére le ef-

wen, ymatlifagot teen mynd azokkal, kyk 

oth valanak. Ottá azért mjnd nyayan nagy 

fyralmat teenek, es palnak nyakara efwen, 

czokolgattyak vala hwtet, nagyon bankodwan 

yeleffen az bezeedb^l, kyt monda: mert to-

waba az en z^'nemet nem lattyatok. Es azon

képpen nag" fyralommal keferyk vala hw

tet az hayora. 

Len azért hogy mykoron ewezneenek, 

el tavozwan hvv twl^k, ywtanak kovvmban, 

onnan Rodomban, onnan Pataramban. Oth 

efmegh hayot kerefwen, meenenek ffenicia-

ban. Onnan Cipromban, onnan Syriaban, 

onnan ywtanak Tyromban. Es oth tanoyth-

wanyokatlelwen, lakozanak hvv nulok Iieted 

napyglan, hol ot es mongyak vala pabiak, 

hogy ne menne Jeivvfalembe. Azoktwl cs 

ymaczaghnak vtanna bwlczwt veven, mee

nenek ptolomaydaban, onnan mafod napon 

zallanak le Cefareaban. Es mykoron be men

tenek vona ífylep ewangeliítanak hazában, 
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ky cggyk vala az heet valaztottak k(,)zz{)l, 

(nála marodának). Valanak kedegh hwneky 

iicgy zyz leány, mynd proífetiíTak. Es myko-

lon oth lakoznának, ywta oda egy proffeta Jii-

deahol, kynek Agabos valanewe.Es mykoion 

hozyayot(A) yvtoth vona, el oldaa palnak 

^weeth, es labayra kótyzwen monda : Ezt 

inongya az zent lelek: Ez embert, kyee ez ew, 

ygj'en k9t9zyk megh az fydok Jerwíalembe, 

es aggyak liú'tet pogan népnek kezekben 

Mykoron azért liallottak vona, keeryk vala 

hwtet, hogy ne menne ífel JeiAvfalemben. Ot

tan azért felele pal, es monda : Myt myvel-

t̂ )k azon fyrvvan, cs keferwfegre yndoyth-

wan az en zyvemet? en kedegh nem czak 

megh kjit^ztetny, de meegh halárra es keez 

vagyok Jerwfalembe az en vram Jefufnak 

neweert, es nem tezem dragabbaa az en lel

kemet, mynt en magamat. Es mykoron nem 

tanaczolhatnaak h^ '̂•neky, mt'gh zenéének 

moiidwan: Legyen vrnak akarattya! Ottan 

azért hozya kezwlven, meenenek Jerwfalem

be. Yewecnek el h^ vele onnan Cefareabol 

ennelianyá az tanoythwanyok k^zz^l. Es 

mykoró be ywtottanak vona az varafban, 

nagy eremeffen fogadak hwtet az atyaffyak. 

Mafod napon meene be Jacabhoz, es mynd 

oda gywlven az venyk, kyket mykoron yd-

wezlet vona, bezelly vala mennyet teb(«) vo

na wr yíten az ydeglien nemzet kí^zpt hw zol-

galattya myat. Azok kedegh hogy azt hallot

tak vona, nagyon magaztallyak vala Wr yf-

tent, es mondanak hwneky ; 0 latod ee 

atyamffya, nií'nee fok ezerén hyttenek yma-

ran az fydofaghbol, cs mynd az tyrvent 

tarttyak meegh cs. Hallafth hallottanak ke

degh te rolád, mert mynden\^t el tawozaílh 

tanoytaz Moyfeftwl az fydoknal vala hol 

vannak az nerpek k(iz(,)th, mondwan : hogy 

líw magzattyokat k9rwl ne metellyeek, es 

hw reghy zokafok zerent fynagogaban be 

ne meennyenek. My dologh azért ez? Byzo-

nyawal ezeerth egybe kel gywlny az fokaf-

faghnak, mert megh hallottak, hog" the ha

za yettel. Azth teegyed azért, kyt the ne

ked mondvvnk: Yme neegyen vannak kpz-

z^lwnk, kyk yílennek fogadaft fogattanak. 

Hw velpk eegyetembe zenteld megh tee 

magadat, es teed azth hog" borothyalkoz-

yanak mcgh; es ottan thwggyak'mynd, vála 

kyk latangyak, hog" hamyffak, kyket te 

rolád hallottanak; de the es yar" \gy mynt 

ha az tyrvent tartanád. My kedegh az yde-

ghen nemzeteknek, kyk ymaran hyttenek, 

yrttwnk, hogy tarczak megh magokath az 

bálványoknak aldozattyokbol, ver ontaílwl, 

eeteteeítwl, es parazna(sfl'')ghtwl. Oltan azért 

pal mafod napon az népekkel megh tyztwl-

van, be mene h\^ velpk az templomba, 

megh yelenthwé hw megh tyztwlattyanak 

napyayth, myglen el veegheztethneek myn-

denyktwl az áldozat. Mykoron azért heted 

nap bel telth vona, az fydok, kyk mynd 

Afyabol valanak, hogy hwtet az templom

ban láttak vona, ífel gheryezteek az k^z 

népet, es ottan kezeket veteek hw reaya, 
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mondwan: Izraelnek neepey, feghehót^k 
megh. Yme hol va^'on az ember, ky ez népnek, 
tórveennek, es helnek ellenéé myndent, myn-
denwtli tanoythwan; annak felette az pogan 
népek k(,)zzól es be hozót ah templomban, 
es megh t^írtte ez zent helth. Merth láttak 
vala Troflfinoíl effefombol hw vele yarwan 
az varafban, kyt aloythwan hogy az temp
lomban es be vytte vona hw vele, Megh 
remwle azert mynd az egheez varaf, es len 
"*gy gyvviekózet az népek kózót. Es oth 
palt megh foghwan, ky vonyak az templom-
l)ol, es ottan mynd be teweek az aytokat. 
Akarwan azert hwtet megh ólny, megh yze-
ncek az Romay hadnagynak: mynd mynd az 
éghez varas maydan megh haborodyk. Ky ot
tan fel kelwen, fok vytez(,)kkel es tyznagyok-
kal hozyayok folyameek. Kyk mykoron lát
tak vona az feyedelmet es az vytez^ket, megh 
zenéének palnak vercefetwl. Ottan azert az 
hadnagy hozya yarwlwan, palt megh fogaa, 
es hagyaa keth lanczokkal megh kytózny; 
e5 kerdezy vala, ky, es honnan való vona, 
es myt tet vona? Nekyk kedegli kylembet 
kylembet kyaythnak vala az zereghben, de 
myert femy byzon dolgot nem yfmerhethnc 
az gywl vezben f hagyaa hogy az varba vyn-
neek. Es mykoron az garadiczra ywtot vona, 
monda ottan pal az feyedelemnek: Ha yllyk 
énnekem vala myt zolany te nálad 1 Ky 
monda: Twtz ee ghereghwl? Nem de egip-
tom bely vagy the? ky fFel yndoytottad mynd 
ez fok népet. Es monda hvvneky pal: En 

egy fydo ember vagyok Ciliciabeli tarffon 
varafbol, es az varaf twdafara zabadofT; 
kérlek kedegh teghed, enghegy enneké zol-
nom az kóz népnek. Es mykoron meg en-
ghette vona, monda pal alván az garady-
czon, ynthwen kezeewel az népeknek; es 
nagy vezteghfeegh leVveen, zolany kezde 
fydo nyelwen, mondwan: 

f^mjon kett Cajj /^^ . , . 

Atyaym es atyamRyay, kezenfeghes né
pek ! halgaffatok megh mynemw okot adok 
en mailan tynektek. Mykoron azert hallot
tak vona hogy Sydo nyelwé zolna hwne-
kyk, ynkab kezdeenek halgathny. Es mon
da: En es fydo ember Ciliciabol tarffon 
neW9 varafban zylethwen, ffel neweltetté 
kedegh ezen varafban, Gamalielnek labay 
el^t tanoythwan t9rvenben való atya ygaf-
fagh zerent, kcjwethwé az t^rwent my-
keppen ty es ma myndnyayan. Ky ez vtat 
kyben vagyok mynd halalyg ereffen ha-
borgathwan, megh kcjtezwen, es (^ryzettre 
vethwen ffyrffyakat es azzonyallatokat, kyt 
az papy feyedelem yol thwd, es mynd az 
népeknek veeney, kyktwl leweleket veven, 
Damafcofbaii (menék)a.2. fynagogakban, hogy 
mynd kc^t^zwen vynneem hwket Jerwfalem-
be, es megh byntethneek. Tértéének azert egy 
napon, hogy mykoron en Damafcofban men-
neek deelnek zyveeben, nagy hertelen meny
ből k9rwl veen enghem nagy fFeneffeegh. 
Ottan le effeem az feldre, es zozatot halleek, 
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inondwan en nekem: Saulé, Saulé, myt ha-
borgatz engliemef? En kedegh feleleek: 
Vram, ky vagy I Es monda énnekem: En 
vagyok az nazarethbely Jefiis, kyt the lia-
borgatz. Es kyk en velem valanak, yoUe-
het az vylagoffagoth lataak, az zozatok(<) ke
degh nem halhataak, ky en velem zol vala. 
Es modeek: Vram, myt kellyen énnekem 
tennem? Vr yftea Uetlegh monda: Kel flel, 
meny Damafcofban, es oth teeneked megh 
mongyak mynd, myt kellyen teeneked ten
ned. Es mykoió femyt nem lathneek az 
vylagoffagnak feneffeghetwl, kezemnél 
foghwa vyteteem be az tarffaghtwl Damaf
cofban. Egy Ananyas newp ember kedegh 
vala oth, kyt mynd yol yfmernek az oth 
lakozok az t^rwenzerent eelven, hw azért 
en hozyam yeween, es megh alwan elettem, 
monda: Saulé atyamffya, laff, neez'ream. Es 
en azon horaban rea kezdeek neezny. Hw 
kedegh monda: Az my atyaynknak vra yf-
tene teghed arra valaztot, hogy megh yf-
merneed hwtet, es az hw akarattyat, es az 
ygazat megh lathnad, es zoth hallanál hw 
zayabül; mert te hwneky tanoya leez myn-
den embereknek elette myndenekbpl, kyket 
lattal es hallottal. Azért ymará myt kefjil? 
kely ífel, keieztelk^)ggyel megh, es mofd 
el az the byneydet hw neweenek hyvatal-
lyawal. Len kedeg, mykoron en Jerwfalem-
be terttem vőnek, es az templomban ymath 
kozná es en elmeenben el rewtettem vo
na, es lathwan hwtet monda énnekem: 

Syeff, es meny ky hamar Jerwfalemb^U, 
mert eth nem vezyk az the byzonfagh tee-
teljjdet en rólam. Es en mondeek: Vram, 
hwmagok twgyak, hog" en myndent az 
temleczben hányok vala, es mynden fyna-
gogak zerenth megh ver^m vala azokat, kyk 
the benned hyznek; es mykoron az the hy-
vednek yíthvannak es veeret onttyak vala, 
en oíh alwan eggyk valek nekyk enghed-
wen , es hwtet megh kfjwez^knek rwhayo-
kat óryzem vala. Es monda énnekem: Meny 
el, mert az ydeghen nemzetek k9zze mez
zé kyldlek teghedet. Nagyon halgattyak va
la hwtet mynd ez bezeedyglen. Es ottá ífel 
emeleek hw zawokat mondwan: Ved ky ez 
eellyent ez feldról, mert né yllyk hogy 
tovaba eellyen. Es az feyedelem azth lath
wan, be vytetee hwtet, es megh oftorozta-
taa, es kezde keenzathny, hogy megh twd-
naa myokaert ezenképpen kyaytananak h^^ 
reaya. Es mykoron megh k9t9zteek vona 
hwtet, monda az tyz nagynak, ky hw mel
lette al vala, pal: Ha yílyk romay embert 
es byntelenth ezenképpen megh oílorozny? 
Mynth azth halwan az tyz nagy, ottan az 
hadnagyhoz meene, es megh yelenthce IvK'r 
neky mondwan: Myth té'endp vagy? merth 
ez ember Romay palogar? Hozya yarwlwan 
azerth az hadnagy, monda: Mond mégh én
nekem, ha the romay palogar vagy? Hw 
kedegh monda: Wgy vagyon. Es felele az 
iiadnagy: En nagy fok keenczel vettem ez 
romay palogarfagot. Pal es monda: En ke-



783 BATORI-FELE BIBIilAI KÖNYVEK. 784 

degh vgyan azonba zylettem ez vylagra. 

Azonnal azerth el tawozanak hw twie, kyk 

hvvtetii keenozyak rala. Az hadnagy es 

megh yedc ra'tta hogy megh twtfa vona, 

inerth roinay palogar vona, es nagyobban 

az okaerth hogy megh kötözte vona hvvtet. 

Mafod napon azért nylvabban megh akar-

wan twdny, my okokból akarnak hwtet val-

dolny, megh oldoztataa hwtet, es hagyaa 

mynd az papokat, es az éghez gyvvl vezth 

egybe gywlny, es palth ky hozwan, alla-

taa megh hw k^ztók. 

^ttjon l)arom €o|> 

El tekeenthvven azért pal az fokfagra, 

monda: AtytlflFyay, népek! En mynden yo 

lelky yfmerethben nyayafkottam yftennek 

elette mynd ez may napyglan. Az papy fe-

ycdelemkedegh, Ananyas, mynth azthhallaa, 

hagyaa az kíjrvíi állóknak az hw zayat ar-

czwl verny. Ottan pal monda h\^neky: Megh 

verj'en teghed, ez(/) feyerwlt fal, wr yften, 

merth the maftan eth ylwen hamyffan y-

teelzy enghemet, paranczolwan t^irwen kywl 

megh verny. Es kyk kórwle álnak vala, 

mondanak r Az nagy yftrnnek papy feyedel-

meet athkozod ee megh? Ottá monda pal: 

Nem tvvttam, atyamffyay, hogy az papoknak 

feyedelnie leegyen. Nam megh vagyon yr-

wan: Te népednek feyedelmeet megh ne 

athkozyad. Twdvan kedegh pal, hogy az 

gvA^lveznek eggyk reze faduceofok volná

nak, maf reze fFaryfeofok, nagyon ífel ky-

ayttaazfokaffaghk()z()t: Atyamffyay, népek! 

en es ffaryfeof vagyok, ffaryfeofnak íTya, es 

az hallottaknak remeenfegh()kr()l es ffel-

tamadafokrvl yteelók. Es mynt azth monta 

vona, ottá leen nagy vetekódeff az nep ky-

zót, es ket ffelee ozla az fokaffagh. Merth az 

Saduceofok azth mongyak: hogy nynczcn 

hallottaknak ffel tamadafa, fcm angyalok 

nynczenek, fem lelkek; az ffaryfedfok ke

degh myndenyket vaU"ak lenny. Mykoron 

azerth nekyk byntclennck vallanak palth, 

nekyk bynefnek, az hadnagy feelwen, hogy 

palt el ne zaggathnaak hw k^ztcjk, vytez()-

ket hyvathwan, ragattataa el hw k9zz(,)l9k. 

Azon mafod eeyel yeleneek neky wr yefiis, 

monda: Légy erpff es bátor, merth my-

keppen byzonfagot theel en rólam Jerwfa-

lembe, azonképpen kel teeneked Romában 

es vallafth teenned. Mykoron azerth megh 

vyrradot vona, ennehanyan fogadaft fogada-

nak, hogy fem eenneenek, fem ynnanak, 

myghlen palt meg nem ^Ineek. Tebben az

ért homiem mynt negywcnen valanak azok, 

kyk ez fogadaft el veeghezteek vala. Azon

képpen megh yelenteek az papy feyedelem-

nek, hogy myvel hyvathnaa k^izykben palth, 

es myt fogattak vona, el vecghezneek. De 

mykoron megh hallotta vona az alnokfagot 

palnak hwgaflfya, hozya yewe, es megh 

yzenee azt palnak. Pal azért hozya hywath-

van, es az tyz nagyok k^zzc)! eggyknek 

móda: Egy(s) yffyath vygyetek az hadnagy

nak, mert yeles mondafa vagyon h\^ vele. 
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Es mykoron hozya vyttek vona, monda: Az 

fydok honapy napon twled ky keryk palth, 

hogy vala myth twdakozyanak hw twle; te 

kedegh femyt ne hyggy h\^nekyk, mert teb-

benj!" honnem mynth negywen ember foga-

daft fogadwan, hogy fem eenneenek, fem 

ynnanak, m5̂ gh nem megh ^Wnek hA^tet. Az 

hadnagy azért el boczathwan az yffyath, pa-

ranczolwan hwneky, hogy fenkynek femyt 

ne zolana. Es azonnal az hadnagy keth tyz 

nagyoth hozya hyvata, es monda h^nekyk : 

Kezeyczet(jk keth zaz vytezóketh, hogy meen-

nyenek Cefareaban, es hetliwen lowagokat, 

es kotii zaz kcpóf^keth ecynek harmad ho-

rayglan. Es n'erghellyetók lowath, hogy 

palth rea zerezwen, vygyctek myndcn be-

kefegghel 'Félix feeycdelcmhez. Merth ffeel 

vala raytta, hogy az fydok el ne ragadnak 

es meg ne ylneek hwtet, es h^Sir annak 

vtanna nyawalyat vallana. Es eellyen lewe

let yra: Claudius Lyfyas yo felix feyedelem-

nek kezeneteth! Ez emberth meg foghwan 

az fydoktwi, es megh akarwan 9lnye, rea-

yok ythwen fereghemmel meg zabadoyt-

tam, merth megh yfmerwcn hogy romay vo

na. Kyth kózykben vyven, yfmerecm hvVtet 

az hw tórwenyókból vadolny, es femy ha

lainak awagy fogfagbnak okát nem lel-

ween hw bennee, mynd hw vadolo felce-

wel, yme the liozyad kyldettem hwtet. Légy 

eghefffghel! Az vytczek aztírth ah had 

nagynak paranczolattya zerent, kyk myko 

ron Cefareabán ywtottanak vona, adaak ah 

RÉGI M. NYEIiVEMIi. V. 

lewelet az feyedelemnek, palth es ottan 

eleybe V5'̂ veek. Mykoron azért megh olwaf-

ta vona, es megh kérdette vona, meely tar-

tomanbol vona ? megh twdaa, hogy Cilicia-

bol vona, hagya hogy addyglan herodef fogli-

hazaban óryzneek, myglen az vádolok oda 

yewneenck. 

^töjon nefp (£űp 

Az papy feyedelem azért, Ananyas, mynd 
az wcnekkel cwtód napon le zalwan hvv 
hozya teb bezeedy kőzót módanak az fe
yedelemnek : Azon kerA '̂'nk, hogy beze-
dwnkket megh halgaffad. Találtok ez veze-
delmes emberth myndenwth haborvvfagot 
yndoytwan mynd ez zeles vylagon az ly-
do nemzethnek vala hol vannak, es az na-
zarethbelyeknek tórwenyeth hyrdetny; an
nak felette az yftennek templomath es megh 
ferteztette, kyt megh foghwan, akaryok va
la azon my ttjrwenyví'nk zerent yteehven, 
n)cgh byntethnyc. De Lyfyas hadnagy reánk 
ythwen, erówel megh zabadoythaa my ke-
zwnkb^l, paranczolwan, bog ha kynek niy 
zawa vona ellene, hozyad yewneenek. Azért 
vala mynemw dolgokból my hwtet vadol-
lyok, mynd byzonyok. Az feyedelemnek 
azerth engedelmeeb^l pal ottan felelee, mond-
wan: Twdom, hogy fok eztend(,)th^I fogh-
wa ez népnek byroya légy, azért yo lelek 
zerenth en ennen magamerth eeleghet tezek. 
Byzonnyal megh yfmerhetyd, hogy tyzen 
keth napnak felette nynczenek, hogy en Je-

50 
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rwfalembe fel ment«m vona. Es fem az 
templomban nem találtának enghemet A'̂ a-
lakywel vetekódween, awagy garazdath yn-
doythwan az fokaffagh kóz^t, fem az fy-
nagogakban, fem az varafban; byzonfagot 
fem tehetbnek mynd azokból, kykból 
maílan enghemet vádolnak. Nylwan vallom 
kodegh the eletted, hogy az regulát, kyt 
hwk erethnekfeghnek mondnak, wgy zol-
galok az felfeghes atyának es yítenemnek, 
byzonnyal hywen myndeneknek, kyk az 
torweenben es proffetak myat mondvvan 
es yrwan vannak, remenfeghet tarthwan wr 
y (lenben , kyt hwk es varnak, hallottaknak 
ffel tamdafaath, yewend(,)re mynd yoknak 
mynd gonozoknak. Ebben en es enczelkó 
dóm mynden bantafnal kyl megh tartanom 
en lelkemet wr yílenben es embereknél 
koronkeed. Ennehany eztendp azért el mAvl-
wan, yeweek haza az en népem kózzee 
alamyfnalkodnom, es fogadafomat áldozat 
tal bel tellyefeytenem. Kyk kínzót talaianak 
megh enghem megh tyztwlvan ah templom
ba, fem feregghel fem fokaffaggal, es megh 
foghvvan kezdeek kyaytana: óid megh, wgy 
mond, ah my ellenfeghvvnketh. Nam azok 
twggyak, kyk Afyabol vannak, hogy femy gu-
noffagot nem találtak en bennem, hanem czak 
hogy az hallottaknak ffel tamadaa(sa)t vallom, 
azért yteeltet<)m mynd ez napyglan. El ha-
laztwan azért ez dolgot felix, mondwan: 
llaLyfyas ede yewend, megh halgathlak ty-
tóket. Hagyaa azért az tyz nagynak óryzny. 

es bekefegheenek lenny, es fenkyt megh 
ne tyltany az hw nepey kózz9l hv^neky 
zolgalny. Ennehan nap yewe hozaa felix 
mynd hvv felefeeghewel, Drvvíillawal, ky 
fydo nemből vala, es palth hozya hywath-
wan, akaraa az hytet megh hallany, ky vr 
Jefufbá xpufban vagyon. Vetek<,)dwen az-
erth pal az ygaffagrol, tyztafagrol, es az 
wtolfo yteelettr(,)l, megh rettenee ottan fe 
lix, monda: Myt tegyek azért en, meeny el 
maílh tovvaba, efmegh hozyam hyvatlak. 
Keth eztend^ azerth el mwlwan, tamadamaf 
feyedelem felix helyet, kynek feílus vala 
vala newe. Akarwan azért kegyelmet tenny 
felix az fydoknak, vgyan kót^izwe hagyaa 
palt. 

t̂OJOlt mi\] (íap 

Feílus azért mykoron az tartomanba 
yewt vona, harmad nap vtan meene ttel 
Jerwfalembe Cefareabol. Es megh hal
lak azt az papy feyedelmek, es az népnek 
veeney, meenenek hozya, palnak ellence, 
keerwen kegyelmeffeghót hw ellene, hogy 
hozathnaa be hwtet Jerwfalembe, czalard-
fagot zerezwen hvv ellene, hogy myvel megli 
(,)lhethneek az wton. Feílus kedeg felele, 
hogy palt ottan Cefareaban tartanaa, de en
nen maga hamar haza ternee. Ha azért kyk 
hatalmafok volnának, zallanaiiak le Cefarea
ban], es ha az emberben vala my byn vona, 
vádolnak hwtet. Mykoron azért haza menth 
vona Cefareaban, mafod napon ottan zekóth 
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ylee, es palth eleybe hozataa, es ottan k^-

rwl vevek h í̂̂ 'tet mynd az fydok, kyk 

Jerwfalemb9l yettenek vala, fok es nehéz 

okokath vethwen hv^ ellene, kyket yngyen 

megh fem byzonoythnak vala; Pal kedegh 

myndenrí)! menedeeketh adwan: hogy fem az 

fydoknak t^rwenyek ellen, fem az templom 

ellen, fem Czazar ellen femyt nem vethkó-

zpt vona. Fellus kedegh akarwan kegyelmet 

tenny az fydoknak, ottan monda palnak: 

Akarz ee Jerwfalembe ffel meny, es ot 

megh yteel(feí)ny az the dolgodat en elettem? 

Monda azért pal: En Czafar zeky elpth ál

lok, ezért ot akarok megh yteeltethnem. Az 

fydoknak en femyt fem vetóttem, mykep-

pen te es yol tw^dod. Ha kedegh vetóttem, 

awag halárra valót vala myt tettem, keez va

gyok megh halny; ha azért azok kezzól fe

my nynczen en bennem, kykbcjl enghem vá

dolnak, fenky nem áthat enghemet hwne-

kyk. Azért czazarra vette ygyemct. Ottan 

fellus tanaczal eelwé monda palnak: Cza

zarra vetted dolgodat, czazarhoz mcegy. Az-

erth ennehan' napok el mwlwan, Agrippa 

keral" h^ feleffecghewel zalla le Cefarea-

ban, hoĵ  mywel feítoít ydwezleneek az tyzt-

ben. Feílus ottan megh yelentee kyralnak 

palnak dolgát, mondwan: Egy ember vagyon 

en nálam, kyt felix kezwe {ketwd) hagyot, ky-

ról, mykoron en Jerwfalembe mentem vona, 

az papy fcyedelmek es az kóz népnek 

weeney panazth teenek en naiam, kerwen 

hwtet halárra. Kyknek en akkoron vgy fe-

leleek, hogy nem fokafok az romayakiiak 

vala meely embert|p° halárra adny, mygh nem 

ennenmaganak, es kyk hwtet wadollyak, 

yelennen legyenek, hogy legyen helye 

mynd az bynteteefnek, mynd kedegh maga 

menteefnek. Mykoron azért ede gywitenek 

vona, ottá zeketh yleek, es femy karho

zatnak okath nem adhatak hw ellene, kyk-

ben en velek(,)dóm vala. De czak nemyne-

mw okokat vethnek vala hw ellene az hw 

tcevólgh^) eelet(^kból, es nemynemVí' Je-

fiifrol, ky megh holt vona, pal kedeegh 

vallanaa eelny. En kedegh ketólkódween az 

ollyan dolgokról, megh kerdeé : ha akar

na Jerwfalembe menny, es ot mynd azok

ból megh yteeltethny? Pal kedegh fogaílh 

tewen, hogy Auguílus Czazarnak zyne eley-

ben vytethneek; hagyam hogy megh tarczak 

myglen czazarhoz kyldem hwtet. Agrippa ky-

ral azért ottan monda feítufnak: Akarná en 

es hallany az embert. Es mondwan {Festus) -. 

ITonapy napon megh hallod hv /̂tet. Mafod 

napon azért, mykoron efmegh oda yewt vo

na Agrippa kyral Beronicewel, be meene-

nek feítofiioz nag" fokaffaggal es tyztóf-

fegghel, el(,)we hoznak palth. Es monda fe

ílus: 0 Agrippa kyral, es mynd kyk maílan 

eth vattok! lattyatok ez emberth, kyerth 

Jerwfalembe mynd az fok fydofagh kenye-

regh vala, fel zoAval kyaythwan , hog" nem 

ylleneek hwneky towabba eelny. En kedegh 

megh yfmereem, hogy femy halárra való 

melto dologh nynczen hw benne. ITv'v ke-

50* 
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degh dolgát el veveen, Auguílus czazarhoz 

yteeleem hwtet kyldeny, kyr9l feniy by-

zon dolgot nem yrhatok wramnak. Azcrt 

yme ky hozttain ty eletekben, yelefíen the 

eleedbe, 0 agrippa kyral, hogy megh ker-

dezwen hwtet, twggyak, myt yrnom. Mert 

oknál kyl lieyaba lattatyk énnekem hwtet 

vramnak kótezwe kyldenem, es okát ky 

nem yelentencm. 

^nijon l)att dajf _ 

Agrippa kyral azért móda palnak: Za-

badíagh adatyk teeneked the magad ffelól 

zolnod. Ottan pal ky teryezthwen mynd koth 

kezeeth, kezde myndenríjl okot adny, kyk-

b(,)l IxAvteth vadolnaak az fydok, es monda: 

Oh Agrippa kyral! bodoghnak aloytom en-

magamat te iiaiad, mywel hogy the ma en-

gheniet megh akarnál zabadoytanya; myert 

hogy mynden zokafokat yol twcz, kyk az 

í'ydoknal vannak; annak okaerth kérlek, 

hogy bekefegghcl halgaff megh enghemet. 

ByzonyawaI mondom, hogy mynemw ee-

letem énnekem volth en k3'fdedfeghem-

twl foghwa Jerwfalembe, azt az fydok 

myndnyayan yol twggyak, ha byzonfagot 

akarnak róla tenny. Mert az my byzon fydo 

t9rwenywnk zerent eeltem vgy mynth ffa-

rifeof. Mallan es azon remenfeghbe lewen, 

ky wr yllent\^'l az my reghy atyaynknak 

megh ygyertetóth, állok ez yteelet alat, ky-

ben mynd az my tyzen keth nemzethynk 

remeenlyk ywthnya. Meely remenfegheert 

vadoltatom en maílan az fydokt^^l, o agrip

pa kyral. De mynemw hytethlenfeghnek 

yteeltetyk az tynalatok, ha az yíten hallot

takat tamazthat? ByzonyawaI en es el vee-

ghcztem vala magamba, az nazarethbely Jefus 

ncwenek ellene fok bozzwfagokat tenny; kyt 

tettem es Jerwfalembe, es nagy fok zentó-

ket hantám az temleczbe az papy feyede-

leninek hatalmawai, es az hw halálokra sen-

tenciat attam. Es mynden fynagogak zerent 

gyakorta kenzottam hwket, kezereythwen 

karomlany; es nagyoban reaok dyhedwen, 

meegh az kywl való varafakban es yldezem 

vala hvvket. Kyk kezet mykoron nagy eró-

wel menneek Damafcofban, deelnek ygaz 

zyweeben, latam az wton az napnál na-

gyob feneffeghet en reám zallany, es mynd 

azokkal, kyk en velem valának, kerVí'l ven-

ny. Es mykoron mynd le eílbVí̂ nk vona az 

feldre, zozatot halleek en, énnekem mond-

wan fydo nyelven: Saulé, Saulé! myt ha-

borgatz enghemet? Kemeen teeneked az 9Z-

t<,)ke ellen rvvgodoznod. En kedegh mondek: 

Ky vagy vram? Monda wr enneké: En 

vagyok az nazarethbely Jefus, kyt the ha-

borgatz. De kel ffel es aly labaydra, mert 

arra yeleneem the neked, hogy azoknak, ky-

ket lattal, zolgalattyara es byzonfagara ze-

rezzelek theghed, es mynden népeknek, es 

nemzeteknek feelelmíjkbél ky zabadoytlak 

teghed, kyk k^zze en maítan kyldlek te-

ghed, hogy az hw zpmóket megh nyffad, 

hogy megh teryenek az fetethfeghból vyla-
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goíTaghra; cs az Sathannak hatalma alól, 

wr yítenhez, hogy veegyek h\^ byn9knek 

boczanattyat, es helth az zent^k k9Z(,)t az 

hythnek myatta, ky en bennem vagyon. Az

ért, o Agrippa kyral! nem voltam hytethlen 

ez ellyen menycy latafrol; de ottan azoknak 

elezer, kyk iako/nak Damafcofban, es Je-

rwfalembe, es Júdeának mynden tartomá

nyban , es az ydeglien nemzetóknek es hyr-

detem vala, hogy pcnitenciat tarczanak es 

teryenek wr yítenhez, ygaz penitencianak 

dolgayt teewen. Vgyan czennck okaert megh 

foghwan enghemet az fydok, mykoron vol-

neek az templomban Jerwüilembe, akarnak 

vala megh ólny, Wr yítennek kedeg fe-

ghedfeghewel mynd ez may napyglá állok, 

byzonoythwá mynd kyfdednek, mynd 

nagynak, hogy femyt ennek kywle nem 

zoltam, hanem hogy valamyt az prolfetak 

yewend9 keppen mödottanak es Moyfes: 

hogy az Criílus zenvedend9, hogy elfe az 

fel tamadafban, es hogy h'w legyen myn

den nézetheknek es neepeknek vylagof-

faga, azonth hyrdethwen. Mykoron pal eze

ket oth zolta vona, es myndenr9l elegh okot 

adót vona, monda Feítus nagy ffel zowal 

Kabalkodol, pal! az fok yrafok teghed kába 

fagra fordoytottanak. Pal es monda: Nem 

kabalkodom, yo Feílus! de ygafíaghnak es 

yozanfaghnak zawat zolom. Byzonnal yo 

twgya ezeket agrippa kyral, kynek elette 

batorfaggal zolok, es aloytom hogy femy 

lí^ elette el enezwen nynczenek; mert femy 

ezek kezz9l tytkon nem lettének. Hyzz ee, 

Agrippa kyral, az profifetaknak ? yol twdom 

hogy hyzz. Agrippa kyral' azért monda pal-

nak: Pal, yghen kewefben kezereytez en-

ghem kereztyennee lennem. Pal es monda: 

Ky wanom vr yllennel mynd kewef ben, 

mynd nagyban, nem czak teghed, de myn-

deneket ez may nap ollyannaa lenny, mynth 

en vagyok, ez foghfaghnak ky^ie. Es ottá 

ffel kelé az feyedelem az kyrallyal, es Ber

nica mynd hozya taitozowal, kyk oth vala-

nak. Es zolnak vala egy mafnak mondwan: 

mcrth ez ember femyt meltot nem teth fem 

halárra, fem foghfagra. Agrippa kyral móda 

feílufnak : Ez embert el boczathattok vona, 

ha czafarra dolgát nem vette vona. (27. 

28. Cap.) Adaak azért palt hayora Jidiiis 

new9 ^^^^ nagynak kezee alaa k9t9zwe. My

koron azért nagy fok ydeyglen, eztendeyg-

len, es napyglan kerenghettenek vona az 

tengheren eyei es nappal fok nyawa(/yffl)t es 

vezedelmet lathwan, ehfeget, zomeehfagol, 

hydeghfeghet es farathfagot er9zwé, wr 

yítennek akarattya zerent ywtanak Alexan

driában. Es onnan meenenek Syracufanban, 

oth harmad napyg lakozwan, ewezeenek 

Regyomba; onnan meenenek pateolofba, es 

oth eztennapyg lakozanak az zeghen attya-

ffyaknal; onnan ywtanak |f* Romába. Es 

mykoron azth megh hallottak vona az atya-

fifyak, mynd az appy foromygh es harmad 

tavernaygh eleeygbe yeweenek. Kyket my

koron pal lattá vona, nagy halat adwan wr 
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yllennek, byzodalmat ven. Mynt azért Romá
ban be ywtottak vona, zabadfag adateek 
painak hw magának lakozny. Harmad nap 
vtan azért egybe hywataa mynd az ífew fy-
dokat, es monda hwnekyk: En atyamífyay, 
neepek! twgyatok hogy femyt az népem 
ellyen, fem atyay reghy zokaf ellen né 
tettem, myerth Jer\vfalemb9l kckózwe adat
tam ez Romayaknak kezükben. Kyk myko
ron kerdeefth tettének vona en rólam, akar
nak vala el boczatany enghemet azért, hogy 
íeniy halárra való ok nem vona énbennem. 
Az fydok kedegh ellenéé mondVvan, keze-
reytetcé en dolgomat Czazarra vennóm. 
Annak okaert kereelek tyteket lathnom, es 
ty veletek zolnom; mert Izraehiek remeen-
(egheerth vetettem kórwl ez lanczal. Azok 
kedegh mondanak hvvneky.- My fem lewelet 
nem vettv̂ í̂ nk te rolád iudeabol, fenky fem 
yewt az my atyankflfyay k^zzól the feleled 
hyrt hozwan, gonozt fem hallottvvnk te 
felőled. KerA^nk azért theghed, hogy megh 
niongyad myt ertez; mert az kereztyenók 
í'eiól nalwnk es hyr vagyon, mert mynde-
nwt ellene mondnak. Mykoron azért napot 
itattak vona neky, nagy fokán gywleenek 
ĥ '̂' hozya az zallafra, kyknek magyarazya 
vala az yraítli, byzonfagot tewen yílennek 
orzagarol, es tanaczolwan hVí̂ nekyk wr Je
lűiről , mynd Moyfefnek t^rweenyeból, 
mynd az prolfetakbol, reghtwl foghwa mynd 

eílhwelyg. Nekyk azért hyzyk vala painak 
bezeedet, nekyk nem. De myert nem vol
nának egy maffal egyenlők, ky mynd el 
meegyen vala, pal kedegh monda hVénekyk 
eellyennemw bezeedeth: Mert yol zolth az 
zent lelek Ifayas profFeta zaya atal az thy 
atyatoknak mondwan: Meny el ez néphez, 
es mongyad: Fyletekkel hallyatok, es nem 
ertytek; es lathwan lattyatok, es nem yf-
merhetytek; mert megh tompwlth ez neep-
nek hw zywók, es h-^ zónu)kkel neliezen 
lattyak, merth el fordoytottak hw róla ze-
meket, fyl^iket be dwghtak, azért hogy ne-
talantal zemekkel megh lattyak, es fylekkel 
megh hallyak, es hw zywkkel megh erczeek, 
es meglt teryenek es megh gyogyham hv^-
ket. Azért twdaílokra legyen tynektek, 
merth az ydeghen nemzethnek kyldetót ez 
yíleny ydwóffcegh, es azok megh halgat-
tyak. Es hogy ezth mondotta vona, ky 
meenenek hw twle az fydok, fok kerdózeíth 
forgathwan hw magokban. Pal azért ket 
eztendeegii lakozvA ân hw zaliafan, myndent 
eremeílh be fogadwan hew hozya, predical-
wan hwnekyk yílennek orzagath, es tanw-
fagot tewen mj'nd azokról, kyk wr Jefiif 
xpiifban vaíiak, mynden byzodalomal, es 
tylthtafnal kyl Ámen. — Eeth veeghezyk el 
az apolto(/o)knak yarafokrol yrth kenyw, 
yíteíiek hala. ••'•'- - t 
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INCIPIT PROLÓGUS IN EPISTOLAS CANONICAS. 

Imaran el kezdethnek az apoft(o/Jnktwl 

yrtli epyítolak, ky zam zerent nyolcz lezen. 

Elí'o zent palee, kyth yrth az fydoknak 

Criílufnak emberfeghezerent való zarma-

zattyanak, es zyleteefeenek, az proflFetak 

ínyat ky yelenteeíeról, el yevveferól, zyle-

teefer^l, es kóztwnk nyayaf kodafarol. 

Mafod zenth Jacabe, ky tanoyttya az 

egyhazy népeket menyey zent paranczola-

tokra, es kereztyenfeghnek regulayanak 

megh tartaíTara, es az yíteny megh feythhe-

tetlen pacienciaia í'okaknak yelenet^ikról, 

es meítereknek alnokfagos hazwglifagokrol. 

Marmad es negyed zenth PettJree, ky 

kywe yelenty az zent attyaffyaknak el oz-

lafokat egy maílwl, es az reghy yd9r9l ynth 

penitenciat tartany. Es vr Jefufban, wy 

eelethben napökeed lelek zerenth gyoro-

podny. 

Ewted, hatod , es heted zenth Janofe, 

ky tanoyth az yílennek ygheyeenek yfme-

retyre, es hogy az yílen legyen az ygaz ze-

reteth, es hogy fok fwgorlafok vannak az 

attyafl'yak kezeth, es hogy az gyw^ífegh 

mynden óldekfeghnek, gylkoffaghnak oka. 

Nyolczad zent Judafíe, ky tanoyttya az 

atyaffyakat az ygafíaghnak inegh fórtt,)zte-

thp wth yarafyban való népeknek yfniere-

tyre. Es nem alkolinafnak lenny azoknak, 

kyk egyzer megh zabadwltanak az erek 

zolgalathbol, efmegh azon felce dolgokat 

towaba teennye. 
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Jinaran cl hfjktQh jent italnak aj fokhnah 
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(tim Cűpitulunt 
Sok rendzerent es fokképpen reghen 

yíten zoiwan az my atyaynknak proifetak 
atal, ez vtolfo ydeghben kedegh zolt my-
iiekwnk ennen ffyaban, kyt ínyndenekón 
erókóffe zerzet, ky myath ez vylagot es 
zerzette; ky myvel az dyczófeglmek fenef-
feghe vona, es hw allattyanak abrazattya, 
es vyfelwcn niyndent hw ereynek ygheye-
ben/ byneket megh tyztoythwan , yl az yf-
teny felfeghnek yoghyara az inagaffaghban, 
annewal az angyaloknál meltob lewen, íny-
newel kyleinbfcghkeppen hw fólóttók ne-
weth ór9k(,»fóytótli. De kynek mondotta vala-
mykoron az angyalyok k(,)zzól: En (Tyain vagy 
the, en ma zyltelek teghed? Es towaba: En 
lezen(A) hví'neky attya, es hAv iezen énnekem 
ÍTyam? Es ínykoron be hoznaa hwtet ez feld-
nek vylagara, vgy mond: Es ymagyak hvvtet 
niynd hw angyaly. Az angyalokról kedegh 
wgy mond: Ky hw angyalyt tozy leiekkee , 
es hw zolgayd langazo tyzze; hA^ ffyanak 
kedegh vgy mond: The zekéd, yften, mynd 
órókkwi 9r()kke («//); the ygaffagodnak es 
the orzagodnak vezzóye. Ygafí\igot zereteel, 
es az alnokfagot gywlóleed; annak okaert ón-
tót meg teghed yílen, the yílened, vygaf-
faghnak olayyawal, ihe hafonlo ffeleydnck 
kóz()tte. Es the kezdethben, vram, ez feldet 
teremtetted, es az meenyek the kezeydnek 

mwkay. Azok mynd el veznek, the kedegh 
megh maracz, es mynd mykeppen az reghy 
rwhak el fénywednek, es mykeppen az 9I-
t9zetót el változtatod h\^ket, the kedegh 
vgyan azon te vagy, es az the eztendeyd el 
nem fogyathkoznak. Kynek kedegh az an
gyalok k9zz9l mondotta vala ha: yly az en 
yogaymrcjl, myglen vet9m az the ellenfe-
ghydet te labaydnak gyamoly alaa? Nem de 
mynd zolgalo lelkc^kee, azoknak zolgalat-
tyokra boczathtatwá, kyk mynd az erek 
ydweffeghnek erekfeghyt veezyk? 

11*̂  Annak okaert ereffebben megli kel 
tartanwnk mynekwnk azokat, kyket mj'nd 
hallottwnk, hogy ncta(/«)ntal ky ne effwnk 
k9zzóle. Mert ha az bezeed, ky az angyal 
myat mondatot, oly hatalmas, es mynden 
vet9k, mynden enghedethlenfegh ygazan 
megh vette az hw erdeméét: my mykeppen 
tawoztathattyok el, ha ez ellj'en nagy yd-
weffegiiót reíihfegghel el mwlatangyok? kyt 
wr yften my bennwnk ereffeytet megh, 
fok czodakkal, es yelenetókkel, es kylcmb 
kylemb 3^ozagokkal, es zenth leieknek oz-
taffawal hw zent akarattya zcrent. Byzo-
nyawal nem az angyaloknak hatalmok alaa 
vetíjtte Wr yíten ez feldnek yewendó vyla-
gaat, kyi'ól maítan zolwnk. Am wgy mond 
neky eggyvvth: Myczoda az ember, hogy ezen
képpen emlekíjzól megh h\^ róla? Awagy 
embernek hw fiya, merth ezenképpen lato-

file:////r/xtml
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gatod megh hwteti Merth megh kyffebbey-
teed hwtet egy keweffee alab az angyalok
nál, dycz^fegghel es tyzteíTegghel coronazad 
megh hví'tet, es zerzeed h-^tet felette mynd te 
kezeydnek mwkayn, myndent veteel hw la-
baynak alaya. Ebben, hogy myndent ĥ 5̂  la 
baynak alaya vetór, femyt el nem hagyot, kyt 
h^ alaa nem vet^t vona. Hw kedegh az, ky 
az angyaloknál egy keweffee megh kyffe-
b'wlth, mert lattyok Jefufth az zernyA^ halai
nak kennyaerth dycz^fegghel es tyztpffegghel 
koronaztadnvan, hogy yftennek malazttya-
Wal myndenekerth halalt zenwedny. Mert 
vgyan yllyk vala hwneky azt tenny, kyerth 
myndenek, es ky myat myndenek vannak, 
ky mykeppen fok ffyakat az erek dyczp-
feghben be gyeyt9t vona, azonképpen az 
h^ ydweffegh9knek teremteyeeth keennak 
myatta el fogyatkozny. Mert mynd az ky 
megh zentói, myndkyk megh zentpltethnek, 
mynd egybpl {vannak). Mynek okaert nem 
zegyenly hwket attyaffyaynak hywnya,mőd 
wá: Megh yelenthem az the newedet en 
atyamffyaynak, anyazent egyháznak k^ze-
p^tte dyczeernek(/eA) teghedet. Efmegh vgy 
mond: En lezek hywen h\^ beíie. Megh 
vgy mond: yme en es en gyermekym, ky 
ket adót énnekem wr yften. De myert az 
\ví(; gyermeky eggyefwltenek tefthben es 
veerben, h^^ es azonképpen reezefwith hw 
vel^k, hogy az hw halálának myatta megh 
tprnee, ky az halálon vralkodyk vala, azaz 
pokolbely erdeghet, es megh zabadoyttanaa 

RÉGI M. MYELVEML. V . 

azokat, ky az halainak ffeelelmeertli erek 
karhozattra valanak k^telefpk. Merth foha 
az angyalokat elpwe nem vette, de Ábra
hámnak vette el^we. Annak okaerth yllyk 
vala mynden keppen az atyaffyakhoz magát 
hafonlathny, hogy yrgalmaflenny(e), es hyw-
feghes feyedelem yftennek elette, hogy meg 
engheztelnee az k^z népnek h^ byneeth; 
merth az aranth hol zenwedpth, Xvív es megh 
keefertetpt, hatalma vagyon azoknak es fe~ 
ghcdelmeth teenny, kyk keefertethben efnek. 

Annak okaerth atyamffyay, menyey zenth 
hywatalnak reezefy! tekeenczeetek megh ez 
my vallafwnknak apoftolak(0 es pyfpekeet 
Jefufth, ky myndenben hywfeghes annak, 
ky hwtet tettee, mykeppen moyfes es hyw
feghes volt mynden hw hazában. De na-
gyob dyczpfeghre melto ez Moyfefnel, my-
niíwel nagyob melto az haaz, ky azth zer-
y.ette. Nam mynden haaz faraghtatyk vala 
kytwl, ky kedegh myndent teremtet, yf
ten az, Moyfes es yoUehet hywfeghes volt 
mynden \x^ hazában, mykeppen zolga, azok
nak byzonfagara, kyket mondany kel vala; 
Criftus kedegh mykeppen fyw ennen hazá
ban; mely haza my vagy^vnk, ha az ygaz 
byzodalmath es remeenfeghnek dyczpfe-
ghet mynd veghyg ereffen megh tartangyok. 
Mynek okaerth vgy mond az zenth lelek es: 
Ha ma hA^neky zawat hallangyatok, ne akar
jatok megh kemeny\^tteny az th)' zy wetpket,, 

&1 
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ínykeppé az keferwfeghben az kefeerteth-

nek hw napyan az pwztaban, hol oth megh 

kefértéének enghemet az thy atyayd, megh 

byzonoyttanak, es megh latak az en dol-

gaymat nyegyven eztendegh. Mynek okaert 

myndenkoron nehezes voltam en ez nem-

zethnek, azért módam, hogy myndenkoron 

tewólypghnek liw zyw9kben. Hwk kedegh né 

yfmereek megh foha az en vtaymat; kyknek 

en es megh efkwm en haragomba, hogy ha 

hwk es be meennek az en nywgodalmanba. 

LaíTatok megh yol thy es, atyamffyay! ne ta-

lantal legyen vala kyben ty k9ZZ9letek gonoz 

hytethienfeghnck zywe az eeló yftentvvl el ta-

wozny, de ynczetek tynnen magatokat myn-

den napon, myglen az yghe: „ma" el nem mw-

lyk; hogy fenky ty kezzelet9k megh ne ke-

menyv^Uyen gonoíTaghnak czalardfaga niyat. 

Twggyatok, hogy ymaran vr Jefuf Criíluf hoz 

vagywnk egyefsíí'lwen, hogy ha az hw terme-

zetynek kezdetyt mynd veghyg ereffen tartá-

gyok. Myglen mondatyk: „Ha ma hwncky 

zawat hallangyatok", ne akaryatok megh ke-

meenyA^tteny ty zywet9keth, mykeppen az 

keferví'feghnek ydeyn. Mert nekyk halwan, 

megh keferódeenek, de nem myndnyayan, 

kyk kywe yeweenek egiptombol moyfes 

niyath. Kyknek volt kedeg nehéz az nyegy-

wen eztendeegh? Nem azoknak kyk mynd 

vethk9Ztek, kyknek hw d9gh9k mynd az 

pwztaban hwllanak lee? Kyknek efkA^th 

kedegh megh be nem menny az hw nywgo 

idalmaban, hanem azoknak kyk hytetlenek 

voltának? Mykeppen nylwan lattyok, merth 
nem yehettenek be az h ^ hytetlenfeghek-
nek okaerfh. 

ílcefli) (íttp 

Fellywnk azért, mert netalantan hattra 

hagywan az hw be vyteletynek fogadafaath, 

vala ky mykczzcjlwnk kywe rckeggyen. Mert 

byzonyawal mynekwnk es vgyan hyrdeth-

ween vagyon, mynt azoknak volth;de femyt 

nem haznalt hwnekyk czak az hallandó be-

zeed hythnel kyl; my kedegh be megywnk az 

nywgodalomba, kyk ymaran hyttwnk, my-

kent megh mondotta: mynt megh efkwttem 

en haragomba, ha be meennek az en nywgo-

daI(m)omba; akoron es j'ollehet azt niondaa 

ez vylaghnak teremteffe koron, mykoron 

myndeneket el veeghezeth vona, mykeppen 

az heted napról megh vagyon yrwan: Es megh 

nywgoweek yllen heted napon mynden hw 

dolgaytwl. Efmegh vgy mond ez maílany be-

zeedben: Ha bel ywnek az en nywgodalmam-

ba. Merth vannak ollyak, kyk be meennek az 

nywgodalomban; azok kedegh kyknek eiezer 

hyrdethwen vagyon, be nem mentenek az 

hw hytetlenfegh9kert: efmegh nemynemV^ 

napot hagy dauidnak proífetanak mondafy 

kózí^t mondwan mynd anne yd9nek vtanna, 

kyt ennek elótthe ||*̂  kyt ennek elette kywe 

yelenteek. Ma ha hallangyatok hwneky za-

wath, ne akaryatok megh kemeenywteny ty 

zywetíjket. Mert ha hwnekyk Jefuf ymaran 

nywgodalmath adót vona, foha nem zolna 
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ennek vtanna maf napról. Azerth tyztwlath 
hagyattatyk az yílennek népéének, mert ky 
ymaran be menth hw nywgodalmaban, hw es 
megh zynt myndcn mwkayabol, mykeppen 
az hweethwi yíteii. Syeffwnk azért be menny 
az erek nywgodalomba, hogy vala ky ennen 
magában ne effeek hytethlenfeghnek pelda-
yaban. Merth eel^ az yílennek bezede, ha
talmas, es mynden keth elvi' tprnel elófb, 
atal hathwan mynd az leieknek es érte
lemnek hafonlattyayglan, yz^knek es ve-
Ipknek, gondolatoknak es zyw bely veele-
k9dcef([,)knek es yteelpye es yfmerpye. Es 
femy laíhhatatlan teremtet állat nynczen el 
enezthwen hV̂  elitté; azért myndenek nyl-
wan es mezeytelenen vannak h\^ zemeynek 
előtte, kyre tereyczek my zolafvvnkkat. Az
ért eellyen nagy feyedelmwnk vagyon, ky az 
meennyeket atal hatotta, Jefuf yílennek Ifya, 
tarczok mynt my remeenfegh>íi)^nknek val-
lafaath. Nynczen azért oly feyedelmwnk ky 
nem kenyerAÍ^lhcthne my nyawalyaffaghwn-
kon: ky mynden keppen megh kefertetpt 
hafonlatoffaglicrt bynnel kyl. Yarwllywnk 
azért mynden byzodalommal hw zent ma-
laztyanak zeky eléében, hogy yrgalmaíTa-
got nyerheffwnk, es malaztot leelheíTwnk 
my feghedfeghwnknek ydeyn. 

Merth mynden feyedelem, ky embe
rek kezzpl valaztatyk, emberekeerth zerez-
tetyk azokban, kyk yílenth\^1 vannak, hogy 

az ayandekokat es zenthfeghpket aldozya yf-
tennek my bynA^nkeerth, ky bankodhatyk 
azokon kyk twdathlanok, es tewólyeghnek, 
mert hw es kerwl veetetóth gyarlofaghal; 
annak okaerth mykeppen az k(,)z neperth 
vgyan kel az ennen byneyerth es áldozatot 
tenny. Senky kedegh foha ne foglallyon en
nen magának tyztíJÍTeeghet, de ky hywat-
tatyk yílentwl, mykeppen aaron. Azonkép
pen Criíluf es nem dycz9yttee azért megh 
ennenmagat, hogy feyedelem leenne, de 
ky h^^neky zola : En ITyam vagy the, en 
ma zyltelek teeghcdet. Ky az h'^lv gyarló 
teíleffegheenek ydeyn ymaczagokat es ke-
nyerghefóket aldozwan, annak ky hAÍ̂ tet 
megh zabadoythathnaa az halaiból, nagy fy-
ralommal kyaythaílh tewen megh halgattatek 
ennen tyzt(,)lendó voltaerth; de yoUehet my-
koron h^ yílennek ffya vona, azonokbol 
tanwlta, kyket zenwedet, zent enghedelmef-
feghet, es myndeneket el veeghezven, let 
ínyndennek, myndenbentenghedwen, h^ yd-
AveíTfgheknek oka, Wr yílentwl feyedelem-
nek neweztethwen Melchyfedeknek zerze-
ty zerenth. Kyr^l mynekNÍí'nk nehéz mon-
dafwnk vona, es ky magyarazhatathlan 
mondafra, mert ty es erótelenek vattok 
halgatafra; mert mykoron ylleneek hogy ty 
es meílerek leenneetek yelefwl az yd^erth, 
de meegh es zyghfeghíjfyk vattok hogy ta-
nwUyatok mykeppen kel bezedet el kezde-
ny, es ollyanok vattok mynt kyketh teyyel 
eeltethnek, es nem kemeen" eetellel. Nami 

51» 
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ínynden, vala ky myglen teyeílh eezyk az 

ygaíTaghiiak ygheyet nem twgya, mert kyf-

ded meglen; az tekellet^íTipknek kedegh ke-

ineen eethkek vagyon, azoknak kyknek hw 

zokafok zerent tanwlt elmeeyek vagyon yo-

nak es gonoznak yfmeretyre. 

|otl) (íop 

Mvlafíbk el egy keweffe criílus tama-

dafarol való bezeedeth, es meennywk az 

teekelleteffegre, nem vethwen wyonnan 

penitencianak fondamentomat az hallottak

nak teetemenyb9l, es hythnek yílenr9l, ta-

nwfaghnak yfmeretyrpl, es kezeknek ve-

teefynek, es hallottaknak ffel tamadafynak, 

es az erek yteeletlmek. Es azth tegyek, hogy 

ha yíten enghedendy. Mert lehetetlen azokat, 

kyk egyzer megh vylagofwltanak, ef az 

nienyey ayandekot ymaran koíloltak, az 

zent leieknek veeteleben es reezefek, an

nak az yílennek ygheyenek yo voltat es 

megh yfmerteek, es az yewendó vylaghnak 

yozaghyt, es hattra ellenek mynd azon atal, 

'hogy efmegh megh Avywlhatnanak az peni-

tenciara, wyonnan megh fezeythwen ennen 

magokban az yílennek ífyath, es megh wtal-

wan. Mykeppen lattyok hogy az féld gya

korta hw rea ef(> harmatot el yzyk, es al-

kolmas yd(,)ben fyweket teremt azoknak, 

kykkapallyak, es azonképpen aldomafth ve-

zen wr yílentwl; vala meel" féld kedegh 

twyfketh es boytoryant hozand, goiioz az es 

adikozot, kynek hw veeghezety tyzzel t-mez-

teef. Hyzyok ty rólatok, zerelmes attyam-

Ifyay, azok(ro/J kyk közelben es az ydwef-

feghez rokon vannak, yollehet maga ezen

képpen zollyak. ByzonyawaI nem hamyff az 

Wr yílen, hogy az ty mwkatokrol el feleth-

k^zneek, es zerelmet^król, kyt ymaran 

megh yelcntóttet^k az hw neweeben, kyk 

az zcnt^knek zolgaltatok es zolgaltok. Ky-

wannyok kedegh myndent^ket azon zorgal-

matoíTagot mwtathny az remeenfeghnek tee-

keelletyre mynd veghyg, hogy reílek ne le

gyetek, de azoknak kpwethóy, kyk hyttel 

es bekefegghel hyryak az ygyeret^t. Ábra

hámnak megh ygyerwen yílen, merth fen-

kyt nem talált kyre nagyobra efkwt vona, 

ennen magara efkweek mondwan: Hanem 

ha megh aldwan, megh aldandlak teghed, 

es megh fokafoythwan, megh fokafoythlak 

tegbed. Es azonképpen fokaygh zenwed-

wen, erdemlee az ygyeretyt. Nam az em

berek h\^ ^regb^kóii efkeznek, es mynden 

hw haborwfagoknak vege efkwefen vee-

ghezyk el. Kyben beewebben akarwan yf-

ten az h^lv fogadafat be teilyefeyteny hw 

9r(,)kófynek az hw tanaczanak állandó vol

tara, vetette kpzbe az hw fogadafath; hogy 

az keth yndwlatlan allatoknak niyatta, 

kykben lehetetlen hazwdny yílennek, hon

ná erpff vydamfaghwnk vagyon, mynd 

kyk folyamtwnk az h^ el kezd9íh remeen-

feeghenek tartafara, kyt oly erpíTen tar-

thwnk mynt az tengheren yarok az vaff 

mafkath, my leelkwnknek er^ffegheere, es 
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otalmara, es az belíTp el fpdezethnek tythk 

yara; hol oth elpttVí'nk yaro my eret-

twnk WT Jefiis meene be, melchy fed éknek 

zerzethy zerent feyedelme lewen mynd 

erekkee. 

Ez az melchyfedek, Jerwfalemnek ky-

rallya, az felfeeglies wr yílennek ygaz pap-

ya, ky eleybe meene Ábrahámnak megh 

terween az neegy kyralyoknak megh ólee-

r(,)kb^)l, es megh aldaahwtet, kynek deez-

mayat es myndenból ky zolgaltataa Ábra

hám, elezer azért merth hAv ygaffaghnak 

kyrallyanak magyaraztatyk; mafodzer azért, 

mert h^íir vala Salemnek kyrallya, ky beke-

feghnek kyrallyanak mondatyk, atyánál kyl, 

11'̂  anyánál kyl, nemzethíeghnel kyl, kynek 

fem napyaynak kezdety, fem eeSeteenek 

veghe nynczen, azért hafonlatt(a<)eek az yf-

tennek flFyahoz, erekkwl erekké papfagaban 

maradwan. Tekenczeet^k megh azért myne-

m^ legyen ez, ky(«e^) Ábrahám priarcha 

dezmat adót. Annak vtanna es Leninek ffya-

bol papokat tewen, paranczolattyok vagyon 

dezmat venny az k9z neptwl az t9rwennek 

erpíTeghe zerent, azaz ennen attyoklfyok-

twl, yoUehet maga hwk es Abrahamtwl 

zarmaztak legyen; kynek kedegh nemzeth-

feghe nem zamlaltatyk hw kyztók, dezmat 

ven abraliamtwl, es megh aldaa azth, ky

nek az ygyeretyk ymaran megh valanak. 

Mynden ellenzeefnel kyl kedegh aldatyk 

meg tV l̂etAÍí'l meltobtAÍ̂ I. Eth yoUehet az ha

landó emberek es dezmat veznek, oth ke-

deg azth(a») valIa, mert eelne. Az az hogy 

Ábrahámnak es leninek myatta, ky az dez

mat vette, hw es megh dezmaltatot. Meeg-

len vgyan ennen attyanak eehaban vala, my-

koron eleybe kelee melchyfedek. Ha azért 

mynden tekeelleteffecgh Leuib9l zarmazot 

papfaghnak myatta kel vala lenny, merth 

az k^z nep hw alatta véve az t^rwent, my 

zykfeegh vala meegh es maf papfaghnak ta-

madny Melchyfedeknek zprzety zerent, es 

nem Aaronnak zprzety zerent mondany i 

Mert ha a papfagot el valtoztattyok, ottan 

zykfegh hogy az t9rweennek es valtozat-

tya legyen. Nam kyrfjl ezek mondhathnak, 

maf nembfjl való. Nylwan va '̂on kedegh 

hogy Judanak nemzeteeb9l támadót az my 

vrwnk, kyben femy emlek9zet(,)t nem tet 

Moyfes az papfagrol. Es towaba meegh es 

nylwan vagyon, hogy ha Melchyfedeknek 

hafonlattya zerent tamagyon maf pap, nem 

teíly paranczolathnak t9rwenye zerent, de az 

megh feythetetlen eelethnek erey zerent, ky-

r9l es oly byzonfagot tezen Qaz írás), mert the 

erekké való pap vagy melchyfedeknek zer-

zety zerent. Hol oth az elf9 paranczolath-

nak megh mafolafa vagyon, az hw er9telen 

es haznalatlan voltaerth; merth az tekelle-

teffegre femy feghedfeghet nem hozót az 

tíjrwen, de az be yktatas az remeenfeghnek 

haznalatos vota wr yílcnhez. De az es nem 

fogadafnal kyl, nam nemellyek fogadafnal 
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kyl vetteek az papfagot, ez kedegh foga-
daffal azon atal, ky hw neky mondotta: 
Megh efkA^t wr yílen, es megh nem ban-
nya: Te vagy erekké való pap — azerth an-
newal yob fogadafzérent való teílamento-
ma vagyon Jefufnak. Mert eegyebek fokán 
lettének papok az tprwen er9freghe zerent, 
liogy mywel halaltwl megh menekedncenek; 
ez Jefus kedeg hogy mynd erekké megh 
maradna, erekkee való papfaga vagyon. An-
nakokaerth vagyon hogy myndent ydwe-
Z9ythet erekké, ha czak yítenhez yarwl-
lyon, koronked eelwen es my erettwnk 
efedózwen. Azért yllyk vala hogy myne-
kwnk oUyan íeyedehnAÍ^nk lennee, zent, ar-
tathlan, zepletelen, el tawozvan az byne-
fektwl, es menyben myndennel feellyeb, 
kynek nynczen zykfeghe naponked, mykep-
pen az papoknak, elezer ennen bynekerth 
áldozatot tenny, annak wtanna az kpz ne-
perth, kyt be tellyefeytet egyzer, ennen ma
gát aldozwá. Nam az tprvven zereí^z) gyarlo-
fagh yfmerp emberekből papokat; de az ef-
kwefnek mondafa, ky az tprwennek vtan-
na való, az termezet zerent való ífywih. 

ütplfj €o|J 

Mynd azokról kedegh, kyk mondath-
nak, eellyen yegyzefwnk vagyon: Mert my-
nekA^nk oly fcyedelmwnk vagyon, ky meny
ben yl az nagyfagos zeknek yoghyara, az 
zentpknek zolgaltatoya, mynd az byzon 
templomnak, kyt nem ember, hanem yíten 

zerzet. Nam vgy vagyon hogy mynden feye-
delem arra zentoltetyk, hog ayandekokat 
es zent hoílyakat aldozyon yílennek, azért 
zykfegh, hogy ennek es legyen oly kyt al
dozyon. Mykeppen az t^rwennek paranczo-
lattya zerent kel vala aldozny, kyk maga 
czak peldak es árnyékok valanak az me-
nyeyekhez, mykeppen felelwen vala moy-
fefnek, mykoron el veghezte vona az yíten 
egyhazat az pwztaban: Laffad, vgy mond, 
hogy myndent azon példa zerent zerez, 
mynth teeneked megh vagyon mwlathwan 
az hegyen. Maftan azerth ez anneval meltob 
zolgaltataílh érdemiét, menewei meltob tef-
tamétomnak kpzbe yaroya es zerzcíye, ky 
yob ygyeeretókben erpffwitetpt megh. Mert 
ha az elfp teílamentom bynnel kyl volt vona, 
mafod az wtan nem kereílethneek. Meg zy-
dalmazwan azért yíten liA^ket, wgy mond: 
Yme napok yewnek, azt mongya wr yíten, es 
wy" teítamentoniot zerzek Izraelnek hazán, 
es Jndanak hazán, nem azon teítamentó 
zerent kyt zerzettem volt az hw attyoknak 
azon napon, mykoron hw kezóketh fogam, 
hogy kywe hoznám h\5í̂ ket egiptomnak fpl-
deerpl; de myert hwk megh nem mara-
danak azon teítamentomba, azért en es 
megh wntam h^ket, azth mongya vr yílen; 
merth ez az teítamentom, kyt zerzek Iz
rael hazának az napoknak vtanna, azth mon
gya wr yílen; Adwan az en tprweenyinet 
h\^ elmeeyekben, es h^ zywpkben be yrom 
hwket^ es lezek hV^nekyk yílenpk, es hV k̂ 
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leeznek énnekem nepeym. Es akkoron fen-

ky nem tanoyttya h\5í' barattyath es attya-

flyat, mondwan: Tanwld megh az wr yílent. 

Merth mynd kyfded mynd nagy meg twggya, 

merth yrgalmalmaff lezek az ĥ í̂  gonoíTago-

kon, es az h\^ bynekr^l ymaran megh nem 

emlekpzpm. Azért hol oth h^lv wyat mond, 

oth az elf(p el awlth; ky kedegh el awland 

es el veen^lend, kpzel vagyon vezethhez. 

lOUehet elezer ygaffagos tyztplety va-

la, es zent ptpzety; mert elezer zerezteteek 

az yílen fathora, awagy hayloka, awagy egy

haza, awagy temploma, kyben valanak az 

arany gyertatartok, az arán aztal, es az 

zentplt kyncz, ky mondatyk zenthfeghnek. 

Az lellahnak kedegh háta m^ghót mafod fa-

thor, ky mondatyk vala fancta fanctormak, 

hol oth az arany thwrrybvlom es az ara

nyai zekreen vala, kyben vala az arany 

pohár, kyben vala az angyaly manna ky-

nyr, es aaronnak vezz9ye, ky megh vy-

ragzot vala, es az paranczolathnak tablay, 

az az moyfefnek keth tablay^ es az feleth 

keth keerwbyn angyal le hayolwan az Both-

nak tablayrol, kykr^l nem zykfegh maílan 

myndenrpl bezeellenwnk. Mykoron azerth 

ezek ezenképpen megh zereztettenek vona, 

az elfp templomban myndenkoron be meen-

nek vala az papok az aldozathnak zenthfe-

gheet el veeghezwen. Az mafodykban|f' ke

degh czak egyzer eztendpben az feyedelem, 

fem wernel kyl, kyt aldozneek ennen ma-

gaerth, es az kyz népnek twdatlanfagaerth, 

azth akarwan ky yelenteny az zenth lelek, 

hogy meegh kj'we nem nylattatot vona az 

zentóknek wta, myglen az eleebbely taber-

naculomnak helye vona. Ky mynd ez maf-

tany ydónek poeldazattya, kynek moogya ze-

rent ayanflekot(A) es hoítyak aldoztathnak, 

kyt az zolgalok teekelleteffee nem tehetyk 

lelky yfmerethnek ygaíTaga zerent, czak 

eetelbe ytalba, es kylemb kylemb yozagok-

ban, es teíly ygaffagos teetemeenyekben, 

mynd az yteelethnek ydeyglen. Criílus ke-

deegh mynden yeWendp yoknak fcyedelme 

lewen, nagyob es teekelletefben nem kéz

zel zerzet templomba, az az nem ez vy-

laghy teremteef zerét, fem bakoknak, fem 

twlykoknak veerewel, de twlaydon hw zent 

veerevv'el meene be egyzer az erekké való 

megh valthfaghnak zenthfegheeben. Merth 

ha az bakoknak es twlkoknak veere, es az 

borywnak hamwya el hymthween az byne-

feket megh zentply, tefthnek tyztwlattyara: 

meenewel ynkab Criílufnak veere, ky zent 

leeleknek zerzeefe myat ennen magát aldo-

zaa zepletelen yllennek, megh tyztoyttya 

az my lelk\^nkket zywnket halálos teete-

meenyekbyl az eel9 yílennek zolgalattyara? 

Annak okaert az wy teílamentomnak h^}v 

kíjzbe yaroya, hogy az h^ív halálának effedó-

zeefe myat az erek vezedelemnek megh 

valthfagara ywthathnanak, ky az elleeb hely 

teílamentom aiat tartatyk vala, vehethneek 
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ymaran az ygyeeretpt, kyk mynd hyvata-

lofok az erek eelethnek erekfeeghere. Mert 

vala hol teílamentom zereztetyk, zykfegh 

hoé' halai kpweffe azth, ky az teílamento-

mot teezy, mert eegyebkeppen erey nyn-

czen az teílamentomnak, ha meeg eel ky 

az teílamentomot tetthe. De meegh az elfp 

teílamentom es nem weernel kyl zent9lte-

tóth megh. Megh megh olWafwan mynden 

leczketh az t9rweenben moyfeftwl foghwa 

mynd az k9z népnek, fel veven az twly 

koknak es bakoknak veeret vyzzel, es barf-

fon gyapywal, es yfoppal, (es) az tprweennek 

kóiiyweet es mynd az kez népet megh 

hyxnthee, mondwan: Ez az teftamentomnak 

veere, kyt tynektek paranczolt yften. An

nak felette mynd az tabernaculomot, ef az 

aldozathnak mynden ezkcjzeeth azonképpen 

megh hymthee az veerrel. Merth ooh t9r-

wen zerent tellyeffeghel myndenek veer-

ben tyztwltathnak megh, es veernek ontafa-

nal kyl nem lehet boczanath. Zykfegh az-

erth yoUehet peldazath zerenth az mennye-

veket ez eellyenekkel megh tyztwltathny, 

az menneyeket kedeegh ennél yob áldozattal 

megh ygazoyta(Ony- Megh nem kézzel zer-

zet zenthfeghben meene be Jefus az byzon-

faghnak peldazattyara, de vgyan azon meny-

orzaghban, hog ymaran yftennek zyne el^t 

leegyen my erettwnk; nem azért hogy gya-

kortaa aldozya ennenmagat, mykeppen az 

feyedelem be meegyen egyzer eztendóben 

az fanctuariomban ydeghen veerrel; mert ha 

az nem volt vona, haat gyakorta kellet vo-̂  

na zenwedny h^^neky ez vylaghnak kezde-

tythwl foghwa; maftan kedeg ez vylagh

nak eppwletyre es az bynnek t^redelnieere 

ennen magát egy áldozattal be yelentette. 

Es mykeppé megh teekellettetyt egyzer 

mynden embernek megh halny, ky wtan le-

zen az vtolfo yteelet: azonképpen Criftuf es 

egyzer áldozót, fókáknak byneknek megh 

emezteefere. Mafodzer ymará bynnel kyL 

yelenyk megh myndenek varwan hw yd-

weffeghekre. 

Merth az t^rween czak árnyékát tart-

tya az yewendp yoknak, es nem az allatok

nak kepeeth, mert az áldozatokkal, kyket 

eztenden keed zenethlen áldoznak, foha az

okat kyk rea yarwlnak teekelleteffee nem 

tehety. Ha kedeglen ymaran megh zenié

nek vona az aldozattwl azért hogy towaba 

femy lelky bantafok nem vona, bynnek yf-

meretyrót egyzer megh tyztwlafnak okaerth. 

De ymaran mynden eztenden keed emlek9-

zet lezen hw bennek my byneynkr9l, merth 

lehetethlen dologh, hogy twikoknak es ba

koknak veerevel bynek el mofattaffának. 

Annak okaerth mongya yewen ez vylagra: 

Hoftyat es áldozatot nem akaraal, azért 

zerzeel énnekem teftet. Adományok fem léé

nek keellemetefek bynekeert te eletted. Ot

tan mondeek: Yme el meegyek en! Mykep

pen megh vagyon yrwan az kénynek eleyn,, 
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en roIam, hogy the akaratodat teegyem en 

wr yllen. Annak elette es mondwan vagyon: 

merth hoftyakat, áldozatokat, cs adományo

kat bynekecrth nem akaraal, fem nem kel-

lemetefek teencked, kyk tyrweennek vota 

keppcn aldoztatimak; azért mondám: yme 

en el meegyek hogy az the akaratodat be 

tellyefeyczem wr yfteii. Az elAit el vezy, 

hogy az mafodot ffel allafía. Mely akarath-

ban my mynd megh zenteltettwnk Jefns 

Criftus zent emherfeghenek aldozattya ze

rent egyzcr. Es niykeppen myndon p;ip 

keez naponked aldozwan, es azon zenth-

feghet gyakortta aldozwan, kyk embernek 

byneet el nem vehetyk; ez Jefus kedogh 

egy zenthfegliet egyzer aldozwan mynden 

bynekeerth, ymaran erekké yl yítennek 

yoghyara, czak azth varwan, mykoron vef-

fee ymaran h\\'' ellenfeghyt hw labaynak 

gyamola alaa, ky azon eegy áldozattal megh 

zcDtóltte mynd erekké az hw zentyt. Ta-

noyth mynket arra meegh az zent lelek es, 

mylioron vgy miinda: Az lezen az toítamen-

tom, kyt en zerzek liwnekyk az napoknak 

A'tanna, azth mongya wr yílen: Nylwan 

adom az en tórweenyemet hw zy^'^kbe, es 

liw elmoyekbe be yrom hwket, es az h\v 

bynekról, es gonoffagokrol ymaran megh 

nem emleknzóm. Towabba: hol kedegh eel-

lyen boczanat vagyon, ymaran oth nynczen 

íeh áldozat bynekeerth. Azért zercthó atyam-

ffyay, ecllyen byzodalmat tarthwan az zen-

töknek be flFeerkózeefere criíluffnakzentvee-

-fl-ur. RÉGI M. NYELVÍiMIi. V . 

re myat, kyt kezde mynekwnk wy vtath, 

es eerek eeletet el fedeezefnek myatta, az 

az hw zent emberfegheenek myatfa, nagy 

pappaa lewcn wr yítennek haazan: yarwl-

lywnk azerth h^Sv hozya tyzta zywel, tel-

lyes hyttel, megh tyztoytliwan m\' zywnket 

mynden gonoíTagokbol, es mogh mofwan 

my teítwnkket tyzta, az az zentólt vyzzel; 

es azonképpen tarczok me:;h creffeii my re-

meenfeghv í̂̂ nknek vallafath, mert hywreghes 

az {ki) azth megh ygyertte; es eellywnk 

egymaíhoz zerettettel, es yo mywelkódet-

tcl, nem hagywan el my yítenben való gyv^-

lekózetynkketh, mykeppen zokafok vagyon 

nem ellyeknek, de egymaíth vygaztalwan 

lelkyckben, esanneowai ynkab, mygh k(,)zel-

benlattyokveegh||*' napwnkkat eUnve ywny. 

Merth mykoron zabád akaratwnk zerent 

vethkeztt\^nk vona, de ymaran az ygaf-

faghnak yfmeretynek ÍFel veetele Avtan nem 

zykfeegh áldozat ah my byneynkertli, merth 

azt es mondom: bog yghen rettenetes az 

yteelethnek hw varaafa, es az megh emeeztp 

thyz, ky az ellenPecghóket megh emeezten-

dó. Nam wgy vagyon maítan es, hogy vala 

ky megh wtallya moyfeffnek t^rweenyeth 

mynden yrgalmaffaghnal kyl, ket awagy 

barom byzonfagokkal megh kel halny; me-

newel jnkab aloyttyatoknagyob es keferweb 

keenth érdemnek azok, kyk az yítennek zent 

fFyat megh nyomoggyak, es az wy teíta-

mentomnak zét (vérét) megh ferteztetendyk, 

kyben ymaran megh zentóltet9t, es az ma-

52 
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lazthnak zent lelkeenek bozzwfagot awagy 
karomlaflh tehendnek? Nain yol az yrafban ky 
mondafa ez: Add énnekem az bozzw allaílh, 
es en megh állom. Es maf helyen : Mert 
meegh megh {itélt) wr yften az hw neepet. 
Oh meely yghen rettenetes az eel^ yílennek 
markában efny, Emlekezyetek megh azért 
az ydókr^l, kykben ymaran z«nt lelek 
myat megh vattok vylagofwltathwan, es 
eroffen vyafkodwan nagy nyomorvvfagokat 
zenwettetek; azcrt egy fel̂ )l ez ellyé zy-
dalmaffagokban es nyomorwfagokban mél
tók vattok tekeentettrc, maflfel()l kedeegh 
taríTay Adattok azoknak, kyk azonképpen 
nyayafkodnak. Twdom, hogy az foglyok
kal es yrgalmaffagot t9ttetek, es ty yozag-
toknak el ragadozafan eremetek volt, es 
eremeíl zenwetteetek, meg yfmerAven, hogy 
leiekben yob es megh maradandó yozagtok 
vagon. Ne akarjatok azért el hadny ez eel-
lyeii byzodalmas remenfeeghteket, ky nagy 
erdemet hoz tynektek. Azért yghen zyk-
feegh tynektek az bekefeeg zenvsedefnek 
yozaga, az paciencia, hogy wr yítennek 
akarattyat be tellyefeythwen, adhaffatok 
megh ez nemef malaztos adomant. Mert no
ha meegh egy keveffee es valamygh addygh 
keefyk, de hamar el yewendó es el yew, 
nem keefyk. Es az ygaz ember hw hyty 
tartaffabol eel; bog ha el vonangya ennen-
inagat, nem kel en lelkemnek. My azért ne 
legywnk megh vonyafnak ffyay erekké való 
el vczeefre, de az zent hythnek ffyay, lel-
ky nemes gyoropodafban. 

Ct)3en ígt) (íLűp 

Mondatyk kedeegh az hyth rcmeenly9 
allatoknak teekelletef mywota, kynek by-
zonfaghy lathhatatlanok. Mert ezen nemes 
yozaghban byzonyAvltattanak megh mynd az 
reghy veen atyaak. Nam erthettyek hogy 
hyth myat eppwlteteek megli ez vylagh-
nak my vota Avr yílennek zent ygheyewel, 
hogy az láthatatlanokból látandó allatok 
leenneenek, hyth myat, Ábel yob es teeb 
áldozatot teen yítennek, honnem kaym, 
kyknek myatta byzonfagot erdemlee, hogy 
ygaznak neweztethneek, hw ayandeekynak 
vallafy myat yítennek elélte; es azonban 
ky mwlwan, meegh es zol mykeppen eeljj. 
Hyth myat ragattateek el eenok, hogy ha-
lalth ne lathna, es megh nem talaltateek, 
mert yíten vyvee el ennen h\\'tet, de h\^ 
el vyteletynek elette lattatyk kellemetefnek 
leth leenny yílennel; mert lehetethlen hyth-
nel kyl kellemeteffee lenny yílennel. Nam 
zykfegh hythynek lenny ky yften eleebe 
akar yarvvlny, mert vgy vagyon, es kyk 
hA^tet kerefyk hogy megh ayandekozya. 
Hyth myatli Noe feleletet veven mynd azok
ról , kyk meegh nem lattathnak vala, nagy 
fedelemmel eppeyttee fel az barkaath h^^ 
hazának ydweffeeghere, ky myat el kar-
hoztataa mynd ez vylagot, es az ygaffágii
ban, ky az hyth myath vagyon, erekes leen. 
Hyth myat Ábrahám enghedelmos len ky 
menny az herre, kyt erekfeegliwl veyend9 
vala; es ky mene, nem twdvan howa men-
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ne. Hyth myat lakozeek az ygyerethnek 

felddeen mykeppen ydeghen, kyfded kw-

tyaczkaban lakozwan yfaakkal, es yakob-

bal, azon yfteny ygyeerethnek ór^kefywel; 

merth varya vala az yfteny varafth, kynek 

fondamentü vetóye, es teremt^ye wr yf-

ten ennen maga. Hyt myat ennen maga Sa

ra es , mykoron meddvv vona, erdcmle foga-

nafnak ereytli, ymaran hw ydeynek el mvv-

lafanak vtanna, merth hyAvnek yteelee azth, 

ky az ygyeereteth megh fogatta vala. Annak 

okaerth vgyan ezen eegyttwl, ky ymaran 

(fel holt vala, zyleteenek es zaporodanak 

anne fokán, mynd az eghnek Cyilaghy es az 

tenghernek feweny. Vgj-an ezen hyt mellet 

mwlanak kywe es mynd ez bodogh népek, 

meeg el nem eerwen az ygyeeretót, de 

czak tawl neezven, tyztelwen, dyczerwen, 

ydwezelwen, es valvan, myert czak ven-

deegh<,)k es zarándokok volnának ez feld-

nek zyiieen; nam vala kyk ezent vaU'ak, 

azth yegzyk hogy maíT hazath es lakodal

mat kerefnek; de ha efniegh oda akartának 

vona meenny, honnan ky yettenek vala, 

byzonyawal eelegh ydcyek vala meg hattra 

terny;maftan kedeghyobbatkyvannak, merth 

mennyeyth. Azért yftcn es nem zegyenl)^ 

ennen magát hw yfteneknek hyvatathny, 

merth aldot varaft ez zerzet hwnekyk. Hyth 

myat aldozaa Ábrahám wr yftennek hw flFyat 

yfaakot, mykoró yftenttwl megh keefer 

tethneek, maga kyben az ygheeret9t érdem 

lye liallany, mondwan: Ifaakban newezte 

tyk teeneked magod, yol veelven, mert 

hallottaybol es hatalma vagyon yftennek fel 

tamaztany. Hyth myat meegh yewend^ire 

es alda megh Ifaak az hv/ flyayth Jacobot 

es efuuth. Hyt myat Jacob hw halálának 

ydeyn JofefFnek mynd ket ff'yayt, megh es 

ymadaa hw vezzóeenek teteyth. Hyt myat 

Joftíff h ^ halálának ydeyn megh emlekí,)-

zeek Izrael ITyaynak onnan ky meenefekrel, 

es paranczolaa hogy onnan vel^k az h w 

tefteet ky vynneek. Hyt myat Moyfes h^i(f 

zyleteefenek ydeyn barom honapygli tytkol-

tatek el Iv^ zyleytwl, mykoron lattaak vona 

az gyermeknek ekeffeeghet, es nem feele-

nek az kyralnak paranczolattyatwl. Hyt 

myat , mykoron ymaran naggj'a leth vona, 

tagadaa megh magaat, hogy nem A'̂ ona ff"a-

raho kyral leányának maghzattya, ynkab 

valazthwan gyettretny az yftennek neepe-

w e l , honnem ez ydew zerent való bynnek 

gyenerwfegheben erekóffee lenny. Nagyob 

kcencznek aloythwan Criftuínak zydalniaf-

fugat Egiptomnak keenczenel. Hyth myat 

hagya azért egiptomot, nem felwen az kyral

nak hw nag liaraghyat; \f° BLZ lathatathlant oly 

mynt lathwan zenwedee. Hyth myat zol-

galaa meg az hofveethnak aldozattyat, es 

az veernek ky entheefeet, hogy az halai, 

ky az el9 zyletteket ronttya vala, iiwket ne 

yllethnee. Hyth myat meeneenek atal az vc)-

ref tengheren, mykeppé az azzyw felden, 

kyt az egiptombelyek es megh kefer thwen, 

mynd belee mer^^leenek. Hyth myat zaka-
52* 
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daiiak le Jericonak kewffaly heet napy ke-
rví'leeffel. Hyt myat nemes raab ázzon 
tartateek megh az hyteihlenek kézzel, be fo-
gadwan bekeffeegghel az kymeketh. Es myth 
mongyak tebbet? El fogyathkozyk en elcjlem 
az ydew, ha en zoiny akarandok, mykep-
pen Gedeon, Barak, Samfon, yepte , dá-
id , Sámuel, es mynd az reghy proffetak 
hw hyteknek myatta orzagokat gyeztenek, 
ygaz dolgokat czelekettenek, es ygyeereU^-
ket vettcnek, be dwghtaak orozlanoknak 
hw zayokat, megh oltok(Otak tyznek herte-
leníeegh<,)ket, megh gyeztcek fereghnek ere-
yóke t , fel tainattanak hw korffagokbol, 
ereí'íek voltának hw hadakozafokban, ffel 
bantuk az ydegh(,)neknek hw táborokat, meg 
wyoytotiak az azzonyallutok fel tamadafbol 
hvv hallottokat. Nemellyek kedegh keent 
zcnwettek, nem fogadwan az megh zaba-
dwlaílh, hogy yob fel tamadaflh talalhatli-
nanak. Nemellyek kedeegh nyaAvalyaffagot 
es vereffeegh9ket zenwedwen, annak fe
lette köteleket, es temleczcket la thwan, es 
nu'gh k()vvezteteenek, t(,')retteteenek , kee-
í'erteteenek, es tőrnek myatta ez vylaghbol 
ky mwlanak; teetowafwtoí'fanak Ciliciomba, 
es vadnak kemeen bwreból zVvth rwhakban, 
keczke bwrókben , eenféghet zenvedwcn, 
zomorkodwan, nyomorkodvvan, kykhez nem 
vala melto ez vylagh, kyethlenekben tewc,)-
lyóghwcn , hegyekben, barlangokba , es 
feldnek vermeyLen. Es mynd ez eellyenek 
czak hythnek ereffegheewel byzonywltatta-

nak megh, meegh el nem eeiwen az ygyee-
retet, de mynket wr yften mynd ezeknél 
yobbal latot megh, kyk my nalwnknal kyl 
el ne veegheztethneenek. 

tljjfn kett (£Q|) 

Annak okaerth, mykoron mynekwnk 

eellyen nylvan való byzófagliwnk legyen, 

lee vethwen azerth mynden bynth, ky 

mynketh kewrwl veth, bekeleghben fwf-

fwnk mynekwnk megh zerzet gyezedelem-

r e ; koronked neezwen ez hythnek terem-

teyeere es el veeghez^)yere, Jefufra, ky 

ennen magának nagy eremet zerezwen, ky 

az megh vtalt kerezthnek zegyeníeeghet 

zenwedee, es annak okaerth ymaran yl yf

ten zekynek yogliyara. Tekeenczetek megh 

azerth hwtet , ky ellyen nagy eUenzeeílh 

zenwedet ennen magában az bynefekiwl, 

hogy ty es ne faraggyatok meg ty lelk(,)tek-

ben hw érette. Merth meegh nem allotatok 

ellenéé az bynnek ty veeretek hwUaí'iaygian 

rwgodozwan; es el felettkóztet(,)k az yfte-

ny vygaztalafrol, kyt tynektek zol mynt 

ffyaynak, mondwan: En édes ffyam, ne akar-

yad el mwlathny vradnak hw zolgalattyat, 

megh fe ftirag mykoron hw twle megh fed-

detól. Merlh kyt wr yften zeret, megh fed-

dy, megh oftoiozya kedegh mynden ffyat kyt 

liozj'a fogad. Maraggyatok megh azért az 

yftennek feelelmes zolgalattyaban. Mykep-

pen fyaynak koronked aggyá tynektek w r 

yftennek ennen magát; de ky vagyon oly 
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flfyw, kyt megh nem fedd az hví' attya? Ha 

kedegh wr yílennek feelelmy kywle vattok, 

kyben myndenck leezefí'e lettének, azért ty 

meegh es fertelmefek vattok, es byzon 

ffyak nem vattok. Ha ez vylaghy tefty 

atyánktwi feeltwnk, es tyztplween feelt^ik 

hwketh mykoron niynket tanoytottanak; 

haat my oka hogy nagyobban nem enghe-

dwnk my lelky attyanknak, hogy eelneenk? 

Azok yollehet egy keWeffee ez cl mwlando 

yd9 zerent tanuythnak vala mynketh h\v 

akarattyok zerenth; ez lelky atyánk ke 

deegh arra tanoyth, ky mynekwnk haznala 

twnkra vagyon es zenth()leefwnkre. Yolle 

het mynden zolgalat ezen vylagon nem lat-

tatyk vygaffagoí'nak, de kefferwnek, mynt 

penitencia. De annak vtanna bekeffeghes 

gymeiczet teremth azoknak mynd, kyk hw-

teth eelteek ygaffagh zerenth. Annak oka-

erth ty le ereztpt kezet^keth, es el lankath 

terdethóket ygazoyczatok flFel, es yarya-

tok ygazan, es fenky k^zz^letók keth ffe-

lee ne íaiitailycin teewplyóghween, de yn-

kaab hogy megh gyogyilyon. Myndennel be-

kefféghet tarczatok es zenthféghet, kynel 

kyl foha fenky wr yítent nem lattya. Az-

erth koronkeed vygyazyatok, hogy az yf-

tennek malaztyanak fogyathkozafa ne le

gyen, femy keferwfeghnek gyekére oth ff el 

ne neAvekegg}'eek hwtet megh banthwan, 

honnan ozttan fokak tantoroggyanak megh. 

Senky ne legyen ty keztetyk gonoz termee-

ze t , awagy gonoz hyrw new^i, mykeppen 

Efau, ky e | ebeederth el adaa elfp zylete-

tyk(#). Twgyatok, mert mykoron annak vtána 

k3'vanna az atyay aldomafban erekeffee len-

ny , megh vtaltateek, mert nem lele ozttan 

helth penitencia tartaffra, yollehet maga 

nagy fyrafful kcrcílhe vona h^^tet. Mert ty 

fem kezelghtteet9k az yíleny látandó es yl-

letend(i tyzhez, esküdhez, es feeneíleeghez, 

es vezhez, es kyrth zenghecffhez, es zok-

nak hallafyhoz, kyk mykoron nekyk hal

lottak vona, megh menteek ennen magokat, 

hogy ne lenne hwnekyk az zolaf; mert nem 

vyfelhetyk vala el az bezeedeket, kyk ak

koron oth mondathnak vala: Merth ha meely 

beílya yllethnee az heegyeth, ottan megh 

keweztethneek. Es annak okaerth felette 

rettenetes vala, ky oth lattat^'k vala; Moy-

fef es vgy monda: Nagyon megh yyettem 

en es megh reettenttem; azért ymará ya-

rwltatok ty kezeiben fyonnak hegyéhez, az 

eel^ yílennek varafahoz, meennyey Jerwfa-

lemhez, es nagy fokfaghw ezer angyalyok-

nak tarffaffagokban, es myndeneknek by-

rayahoz w r yítenhez, es teekelletes ygazak-

nak lelkeehez, es ez wyonnan zyleteth anya 

zent egyházhoz, kyk mynd yrwan vannak 

meennyeknek orzagaban, es ez wy t^rween-

nek kíjzbe yaroyahoz Jefufhoz, es az h\^ 

zenth veereiiek hymtefehez, ky nylvabban 

zol honnem Ábel. í l a az reeghyek el nem 

tawozthattattak hwtet ellenéé mondwan, ky 

ezen felden zola hw nekyk: meenewel yn-

kab my, ha azth hattra vettyek, ky meny-
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b^l zol mynek^nk, kynek hw retten(eí)es 
zawa akoron mynd ez tellyes feldet megh 
yndoyttaa. Maítan kedeegh meegh azt fo-
gaggya mondwan: Meegh egyzer En es megh 
yndoytom nem czak ez feldet, de az meny-
orzagot es. Hogy kedeegh meeg egyzer mon-
gya, magyarazya mynden yndwlando alla
toknak megh wy vvlafath, hogy azok mynd 
erekké megh maraggyanak, kyk yndwlha-
tatlanok. Azért ha az erek orzagot valaz-
tyok ymaran malazttwnk vagyon, ky myat 
keellethwen vr yílének [|" maghwnkkat zol-
^allywnk mynden feelelemel es tyztple-
tefféggel; mert megh emeezt^ tyz az my 
yílenwnk. ^dííA/̂ íiyü .;; Í>O;;;1; .: .̂ . ;Í;J^ 

.. ., CijjEn l)űr(tnoíi (£ap) 

Atyaffywy zent zereteth lakozyeek ty 

bennetek. Es vendeegh fogadafnak malazt)'a-

rol ne akaryatok el felethkózny, mert an

nak myatta lettek ne kyk keellemetefek wr 

yítennek zent angyalyt vendeegghe fogad-

Avan. Emlekezyetek megh az en kcíteleym-

r^I, mykeppen ha velem vonatok, es kyk 

mwkalkodnak mykeppen ty magatokról 

niygh ez tellhben eeltek. Tyzteffeghes eeg-

gyeffeeghet zerezyetek myndének kezet, es 

ty agyatok zepletelen legyen; mert az pa

ráznákat es az fprtelmefeket mejíh yteely 

wr yftcn. íiegyen ty zokaílok feefwenfegli-

nelkyl megh eleghedween azzal, ky va

gyon; mert am vgy mond ennen maga wr 

yíten: Nem hadlak el theghed, el fem fe 

ledlek; wgy hogy byzwan mondhaffok: Wr 

yílen énnekem feghedelmem, nem feelyek 

myth teegyen. énnekem ember. Emlekez

yetek megh ty elettet^k yárokról, kyk ty-

nektek az yftennek ygyeyeeth predicallot-

tak; kyknek megh tekeenthwen hw nyayas 

eelet(,)ket, k^weffetek ez zent hytet. Mert 

mynd ma, mynd hónap, es mynd erekkwl 

erekké yelen vagyon wr Jefus Criftus. Ee-

gyeb kylemb kylemb twdomanyoknak es 

ydeghen tanwfagoknak myatta ne akarya

tok megh czalathny; yghen bodogh azért 

malazthban ty zyweteket ffel eppejtheny, 

es nem czak gyakorta való eetelben zabal-

ny, merth femyt nem haznal azoknak kyk 

h^ív benne eelnek. Azért mondom: merth 

mynekwnk oltarwnk vagyon, honnan nyn-

czen hatalmok eelny azoknak, kyk az re-

ghy egyházban zolgaliiak; mert oth meely 

lelkeff allatoknak aldoztatyk byneerth az 

Sanctuariomba az papy feyedelemttwl, azok-, 

nak hw tellek megh eeghetethnek az gyv^-

lekí^zethnek kywle , awagy az tábornak 

kywle. Annak okaerth Jefiises, hogy megh 

zentelnee az hw nepeeth hw zent vecrewel, 

az varafnak kapwya kywl zenvedee halalth. 

Mennywnk kyvve azért h^ hozya az tá

bornak kywle, hw zemeremféghet hordoz-

wan; mert nynczen eth megh maradandó 

varafwnk, de yewendíjt kerefMnk. U^ 

feghedelmeewel azért aldozywnk koron-

keed dyczeerethnek aldozattyath wr yften

nek , vrnak azért yo teetenienycr^l, es az 
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kynyrnek inegh zegheefeerpl el ne akarya-

tok felethkezny, mert az ollyan hoítiaknak 

myatta leelettetyk megh wr yíten. Engheg-

gyetek ty prepoílotoknak, es halgaffatok 

liwket, mert hwk koronked vygyaznak oly 

mynt okoth adnának ty lelketekeerth, es 

zomorwfagra ne yndwhatok hwket, hogy 

eremért zolgallyanak. Ymaggyatok my éret

tünk es, kyben byzonyofok vagywnk es 

hogy yo lelky yfmeretVínk vagyon mynden-

tekben, kyk yol ygazgattyak h\v eeleteket. 

Az erek bekefeghnek kedegh wra yítene, 

ky flFel tamaztotta ez zegheen yohoknak 

nagy paztorat, ez erekkee való wy tprween-

nek zent veereben, my wrwnkat vr Je-

fuílh Criftuíth, eeppehen ffel tyteket mynden 

yoban, hogy teheffeetek koronkeed h ^ zent 

akarattyat; Iivv es azth zerezye ty bennetek, 

ky kellemetes h\^ zyneenek elette wr Jefuf-

nak malaztya myat; kynek dyczpfeegh le

gyen mynd erekk'^I erekké, ám, 

Eth veeghe vagon az fydoknak yrt zent 

pal apoílol leweleenek. 

:>•' .•/ '<r'. yr-:~i;-:-r.-' f í - í * i :V ' r 

' V "̂i ,•- I { • • i / ' • 

I f i . , V . 1 . . . . 1 . . . - ! 
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l, 
ETH KEZDETYK EL ZENTH JACAB APOSTOLNAK, AZ SY-

DOKNAK EZ HYTH MELLETH YRTH LEWELE. 

\ 

Jacab apoílol, yftennek es my wrvnk Jefnf 

Criftufnak zolgaya, Sydofaghbely tyzenketh 

nemzetiíiiek, kyk mynd ez vylagon eg maf-

twl el ozlottanak, kezenetet mond. Mynden 

eremnek aloyczatok, en zereth^ atyamffyay, 

ínykoron mynden keefertetókben effende-

t ekbe , nylvan twdvan, hogy az ty hyte-

teknek megh byzonywlafa bekefegheth ze-

rez, az bekeffeghnek kedeegh teekelletes 

dolga vagyon, hogy ty es myndenben teekel-

letefek es eghezzek legyetek, fcmyben megh 

ne fogyathkozvvan. Ha ky kedegh kezzele-

tek zykfeegh(es) belczeffeeghnel kyl, keer-

ye yftentt>^l, ky myndennek bewen aggyá, 

es megh nem poroyth; es adatyk h\5('neky. 

Keerye kedeegh egheez hyttel, fehiyt ne 

ket9lk(,)ggyck; mert vala ky ketelkedyk, ha-

fonlatos az tengher habahoz, ky az zelnek 

myatta haborgattatyk. Annak okaert ne alo-

ha az ollyan ember, hogy femyt veegyen 

\vr yílentt'sí^i. Az ketli ezew ember mynden 

h ^ dolgayban alhatatlan. Dyczekódhetyk 

azért vyzon ellen az alázatos attyalfyw ĥ '̂' 

ffel magaztatafanak ydeyn, az kazdagh h-^ 

alazatoffaganak ydeyn, merth mykeppen az 

fywnek h^^ vyraga, vgyan el mvvlyk. Mert 

mynt az nap ffel támad nagy hewíegghel, 

es megh azallya az fywet, cs az liw vyraga 

el efyk, es hw zepfegheenek ekeffeghe ot

tan el vez: azonképpen az kazdagh es liw 

vtayban meg herwad. Rodogh ember azért, 

az, ky keefeertet9ket bekewel zcnAved, 

mertli mykoron megh byzonyoytatand.vk, 

veezy az erek eelethnek koronayat, kyt 

megh ygyeerth wr yftcn liwtet zoretóknek. 

Azerth fenky ne mongya, mykoron hew kee

fertetyk, mert yftenttv^l keefertetyk; az 

••ílTí. 
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yílen foha fenkyt gonozba nem keeferth; 

kymynd ennen maga gonoz kyvanfaga myat 

keefeertetyk, yottwl el hayolwan, es gonoz 

ra yndwltathvan. Annak vtanna mykoron 

az gonoz kyvanfagh magában fogadand, ot 

tan bynth zyl, az byn kedcegb, mykoron 

meghteekeellettetendyk, lialanf/Jt nemz. Az-

ertb ne akaryatok teevvelgheny, en zerelmes 

atyamlfyay! Mynden adatot yghen yo, es 

mynden teekelletes ayandeek menybpl va

gyon , le zalwan es feeneffeghnek attyatwl, 

kynel femy változás, fem vyzonfaghnak ár

nyéka nynczé. Azért zabád akarattya ze-

rent zylth m)'nket b\^ ygafPaganak ygheye-

ben, ho '̂ nemykeppen eley lennénk mynden 

teremtet allatoknak. Vgy twggyatok zerelmes 

atyamlfyay. Mynden ember legyen azért 

gyorff halgatafra, es reílh zolafra, es ha-

raglira. Merth embernek hw haraghya ygaf-

fagot nem czelek9dyk. Annak okaerth vef-

fetpk lewe mynden f^rtelmeteffeeghet, es 

gonoffagnak zaporaffagat, mynden kegyef-

fegghel fogaggyatok megh tynektek ky ye-

lentct ygheet, ky az ty lelk^fóket ydvvezoyt-

hety. Leegyetek kedegh az ygyeenek my-

velk^d^y, es nem czak halloy, tymagatokat 

megh czaiwan; mert ha vala ky czak hal-

loya le'end, es nem thew^ye, ez eellyen ha-

fonlattatyk az oly emberhez, ky az tyker-

be neezy hÂ  zyletetynek napyath, mert ak

koron megh gondolta magát es el meent, es 

ottan megh el felette, mynemw volt, ky ke

deegh ennen magát megh tekeentendy az t9r-

RÉGI M. NYELVEML. V. 

veen'nek teekelletes zabadfagaban, es megh 

maradand hw beAe, halwan el nem feleden-

dy, de az dolgot be tellyefeytendy, ez eel

lyen bodogh leezen hew yo teetemeenye-

ben. IJ'̂  Ha ky kedeegh aloyttya ennenmagat 

zerzetefnek lenny, es megh nem ehneyth-

Wen az hw nyelweeth, ez ehllyennek hey-

yaba való hw zerzeteíTeghe. Az tyzta es 

zepletelen zerzeteíTeegh wr yílennek es 

atyának elette ez: arwakat latokathny, es 

9zwegyeket fegheelleny \v^ zykfeghekbe, 

es zepletelen megh óryzny ennen magát ez 

vylaghttwl. 

En zerelmes atyamlfyay! Ne akarya

tok zemelyeknek valazthafaban aloytany my 

Vrwnk Jefiif Criílufnak zenth hytyth. Az-

erth ha be menent ty gywlekózeeílekben va

la meely ember, kynek arán" gyerwye, es 

feenes rwhaya vagyon: be menend efmegh 

vala meely zeghen rozzaíT rwhaban, es arra 

veffeetek zemeteket, ky fenes rwhaban 

menth be, es mongyatok annak: The ylle et 

tyzteffeegghel; az zegheennek kcdeg: The al 

towa, awagy ylle az pad alat: nem de ty-

magatokban yteeltek ee? es az thy gonoz ál

nok gondolatytoknak yteeló byray vattok 

ee? Halfátok azerth, zerelmes atyamlfyayí 

nem de az wr yílen zeglienyeket valazta ee 

ez vylagon, es az kazdagokat csak hythben, 

az orzaghnak ór()kófyt!i, kyt megh ygyert-

te yílen hwtet zeretpknek? Ty kedeegh megh 
53 
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tyzt9leth(/e)neyteetek az zegheent. Nem de 

az kazdagok ew hataimaffagoknak myatta 

nyomoroythnak megh tyteket? es er9\ve(/) 

vonznak tyteket yteelettre? Nem de hwk 

karomlyak megh az yo aldot neveeth, ky hy-

vattathvan vagyon my rayttwnk? Ha ke-

deegh az kyraly terweent be tellyefeytytek, 

az yras zerenth: Zereffed , vgy mond, the 

barátodat, mykeppen the magadat, — azt yol 

tezytek; ha kedegh zemeelt néztek, ottan 

bynt teztek, zeemermet zenwettek az ter-

wen myath, mykeppen t9rwen zeghtjk. Vala 

ky kedegh mynd az egheez terwenth be tei-

lyefeytendy, es czak egyben veethkpzen-

dyk, ottan myndenben bynez leezen. Mert 

ky azth monta: Ne paraznalkoggyak(/), azth 

cs monta hogy: Ne ewly. Ha azért egyket nem 

teezed, de az mafykat teezed, ottan az t9r-

wenth megh zektted. Eerról bezeellyetek, es 

ezt tegyetek, mykeppen az tórweennek za-

badfaga zerent kezdettetek yteelny. Mert ytee-

Icth yrgalmaffaghnal kyl lezen annak, ky yr-

galmaffagot nem teezen. De felwl halággyá az 

yrgalmaffagh az yteeleteth. Azerth mondom: 

Myth haznal, zerelmes atyamffyay! ha ky 

mondangya, hogy hyty vagyon, es teetemee 

nye nynczen? nem de az hyt ydwezeythetye 

hwtet? Ha azerth hwneky attyaflya, awagy 

hwga mezeytelenek le'en'nek, es zykfeghek 

leegyen naponkeed való eelettre, es mongya 

az hwnekyk: yaryatok beekefegghel, fytezye-

tekmegh, es lakyatok yol, es nem adangya 

hwnekyk ky zykfeegh, valljon myth haznal? 

Azonképpen az hyt es, ha nem le'end my-

welk9dety, myth haznal, mert megh holt en

nen magában. De ha ky ymaran mondanaa: 

Teeneked hyted vagyon, énnekem myvelk9-

detem vagyon; mwtaffad megh az hyteedet 

myvelk9dethnel kyl, en es megh mwtatom 

az en mywelk9detemb9l az en hytemeth. 

Te hyzed, merth eegy az yíten. Yol tee/ed; 

azth az erdeghekyf hyzyk, es retteghyk. 

Akarod kedegh megh tvvdny, oh heyth em

ber, merth az hyt mywelkíjdethnel kyl hew-

fagos? My &k{ty)a,nk Ábrahám nem de my-

\velk9dethb9l ygazwlth ee megh, yftennek 

aldozwan h ^ ffyak(í) yfaakoth az oltáron? 

Latod ee, mert az hyt eegyetembe czelek9-

dyk vala hw teetemeenyevel, es teeteme-

nyekb9l teekelletteteek megh az hyth? Es 

bel tellyefetteteek az yras, mondwan: Hywe 

ábrahám yftennek, es veeteteek hwneky 

ygaffagra, es yftennek barattyanak neewez-

teteek. Lattyatok azért, merth yo mywel-

kedetekb9l ygazwl megh ember, es né 

czak azon hythb9l. Azonképpen az nemes 

raab ázzon nem de teetemeenyekb9l yga-

zwltateek ee megh, hazában fogadwan az 

k9wet9keth, es mas wton megh ky erezth-

ween? Merth mykeppen az embery tefth le

ieknél kyl megh holth, azon keppen az hyth, 

teetemeenyeknel kyl mogh holth. 

, í i ) ' . ; ; ? ; ; ; • / • ' • • V/.( "/ 

Ne akaryatok fokán mefterek lenny, ze

relmes attyamffyay! merth twggyatok, hogy 

file:///velk9dethb9l
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nagyob yteeletet veztek. Merth myndnya^ 

yan fok keppen veethk9zttwnk. Vala ky h^ 

bezeedeben nem veethk^)Z(,)t, az teekelletes 

ember; azért az ollyan meegh mynd hw tel-

lyes teíleeth es megh zabolazhattya. Mykep-

pen ha az lowaknak zabolath vet> '̂nk za-

yokban, hogy mynekA '̂iik enghegyenek, 

azonképpen mynd my tellyes teílví'nkket 

my bezed\^nkkel megh ehnythettyek. To-

Vfabba lattyok mykeppen akar meely nagy 

hayok leegyenek, es akar mecf ygheen ha-

borgattaffanak az zel vez myath, meegh es 

el ygazgattathnak egy kyf kormanoílwl oda, 

howa hv^ akaranggya. Azonképpen ember

nek h\^ nyelwe, yollehet kyfded teít lee

gyen, de maga nagyot hatalmaz. Ymee ineel" 

kyfded tyz meely nagy erdeeth gywlazth ffel. 

Tyz azerth embernek h'^ nyelwe es, myn-

dennek alnokfaga; embernek hw nyelwe te-

remtetyt hw tagaynak kózzeeye, ky megh 

ferteztety mynd hw tellyes teíleeth, es ffel 

gywlazttya h\v zyleteefPeenek forgafaat az 

pokolbely tyznek langhawal. Mj'keppen nyl-

wan lattyok: mynden vadaknak, madaraknak, 

es feergheknek hw termeezetek megh ehny-

thethethnek az embery termeezett^^l: az nyel-

weth kedeegli foha egy ember es nem ehny-

tethety megh, ez az ny wkhatatlan gonof-

fagh, ky tellyes halálos meregghel. H ^ ben

ne algyok, dyczeeryek wr yílenth es atyath. 

Zent agofton doctor mongya: My napon-
ked való tyzes kemenezenk mondatyk em
bernek hw nyelwe. 

es h^^bene athkozwnk megh embereketh, 

kyk wr yítennek zemelyeere es hafonlatof-

fagara teremtettenek. Azerth azon zanak 

atala zarmazyk mynd aldomaf mynd athko* 

zat. De nem yllyk, zerelmes atyamffyay, an

nak azonképpen leenny. Nem de lehet ee 

hogy az kwthffee azon fednek vermeeb^il 

édes es keferw vyzet zyrenczen? Nem de 

lehet ee, zerelmes atyamffyay, hogy az fyghe 

ffa zel9t teremezen, awagy az zel̂ J veffew 

fyghet? Azonképpen nem lehet hogy az foof 

kwth édes vyzeth aggyon. Ky vagyon belez 

es yozagos ty keztet^k ? Mwtaffa megh hw 

nyayaffagabol hw yo mywelk^detykí^) hw 

belczeffeeghenek értelme zerenth. Hog ha ke

ferw kpwethfeghtek vagyon, es vyzzaa vo-

nyafok leegyenek ty kpztetók es ty zywe-

t^kben: ne akaryatok dyczek^dny, es ha-

zwgok lenny az ygaffaagh ellen. Mert ez eel-

lyen belczeffeegh nem menybpl zallot le az 

erek vylagoffaghnak attyattwl, de ezen fel-

dy, teíly, es erdeghy. Mert vala hol haragh 

es vetek9deef vagyon, oth mynden alha-

tathlanfagh es mynden gonoz myvelk^det 

vralkodyk. Az belczeffeegh kedegh ky felA l̂ 

vagyon, myndennek elette zepletelen, an

nak vtanna bekeffeghes, tyzteffeghes, edef-

feghes, yonakjp' enghedelmes, tellyes yrgal-

maffaggal es yo lelky gymelczekkel, es 

mynden hamyffaglinal kyl yteel^. Az ygaí-

fagnak kedeegh gymeicze bekeffeghben hym-

tetyk el, kyk mynd bekeffeghben eelnek 

es lakoznak. ,̂  ,, . , 

53» 
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Honnan vagyon tykeztetpk vyzza vo-

nyas es haborwfagh? Nem de az tynnen go-

noz kyvanatoíTaghtokbol, kyk vralkodnak 

az ty teltetekben? Kywannyatok, es nem 

veezytek megh; ewiytek, es yzytek, es 

nem lehet hogy el eeryetek; háborgott ok es 

vyafkottok, es nem veezytek, annak okaerth 

hogy yol nem keerytek; keerytek, cs nem 

veezytek, azerth, hogy gonozwl keerytek, 

merth az ty gonoz gyenyerwfeghtekre kel-

tytek. Oh gonoz palazok! hogy nem twggya-

tok, merth ez vylaghy baraczak ellenfeghe 

\vr yítennek? Vala ky azerth akarand barat-

tya lenny ez vylaghnak, wr yllennek ottan 

ellenfegheewe veetetyk. Aloyttyatok ee hogy 

heyyaba mongya az yras: Gyl^feghre kyz-

leltet az lelek, ky ty bennetek lakozyk? De 

anneval nagyob malazttal zeret; kyr9l es 

wgy mond: Wr ylten az keweelyeknek el

lenek aul, az alazatofoknak kedeegh malaz-

tot aad. Alazyatük megh azért magatokat 

yítennek, es allyatok ellenéé pokolbely er-

deghnek, es el tawozyk ty twletek. De kp-

zelgheíTetek wr yltenhez, es hozyatok kó-

zelghet hw es. Tyztohatok ty bynes keze-

t9keth, es moffatok megh, ty kettpztetyk, 

zywetíjketh. Yfmeryttek megh gyarlofagh-

tokat, fyryatok, ohayczatok; ty mewetef-

tek fyralomra fordwllyon, es ty eremetek 

keferwfeeghre. Legyetek alazatofok vrnak 

zyne eleth, es ffel magáztál tyteket. Ne ra-

galmazyatok egy maíth, zerelmes atyamlfyay! 

Yala ky maAh megh ragalmasix], awagy megh 

yteel, az terweent ragalmazya es ytely az 

oUyan megh. De egy vagyon, ky mynd az 

tcrweennek zerzpye, mynd byraya, ky el es 

vezthet, megh cs zabadoythat; te kedegh 

ky vagy, ky az the barátodat megh yteeled? 

Yme leeletyk ty k9ZZ9let9k ky azth mongya: 

Ma awagy hónap az maf varofban mee-

gyek, ezth teezen(m), es ezt teezem, awagy 

oth lakozd eztendeegh, es arwlok, es vee» 

temeent vcezek; ky maga nem tvvggya mynth 

leezen dolga honapyg. Myczoda azért ez ty 

eelettek? Eegy kewes ydeyglen valo kód, 

awagy arnyeek, es yngyan maydan megh 

el mwlyk. Wgy ho^ mongyatok : Ha wr 

yílen azt akarangya, cs: Ha azth eerengyek, 

ezth awag azth teezyek. Maítan kedeegh 

vygattok az ty keweelfeghtekben. Mynden 

eellyen nemw vygaffagh gonoz es bynnel 

valo. Ha ky azért twggya az yoth, es nem 

teezy, bynre veetetyk hwneky. r 

(ClDtl) (íap 

Tarczatok azerth penitenciat, oh ty kaz-

dagok! ohayczatok, ord ^ythwan thy nyawa-

lyatokban, kyk hamar reátok yewnek. Az 

ty kazdagliíagtok megh rotadot, es ekés ew-

t9zett9ket megh eette az moly. Az ty ara

nyatok es ezyftetek meg rofdafodoth, es 

zw leezen hv^nekyk tanobyssonfagok, ky 

megh emeezty az thy teíteteketh, mykeppen 

az tyz. Eellyen keenczet gyeyttetek thy ma-
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gatoknak: erek haragot, az wtolfo ydeek-
nek napyayra. Yme hol az myweffeknek eer-
demek, kyk eelteek az ty feldetpket, ky-
kcth el ydegheneytettek tytV^Ietek, ky ze-
nethlen yVí'pthnek, kyaythnak; es az hw 
kyaytafíbk ffel hatot az meenybely wr yf-
tennck hallaíTara. Czak lakozaffra yztetek 
ez felden, es gyenyerwfeghben eeltetteetek 
ty zyweteketh az halainak napj'an. Megh 
fogatuk es megh pleetek az ygazat, es nem 
rwgodozeek ty ellentek. Azerth ty es bckef-
fegghel zenweggyetek addyglan, mygh el 
yew, zerelmes atyamffyay! Yme az nemes 
zantho mywes varya hw feldeenek haznath, 
bekefegghel zenvveduen, myglen be gyeycze 
hoUaly es elthwely (eső) haznath. Legyetek 
azért ty es bekeíTeghefek, es ereffeyczeetek 
megh ty zyweteket, merth vrnak hw yewe-
tely el k9Zelghet. Ne akaryatok egy mafra 
haragh keppen epedny, hogy megh ne yteel-
tefíetek. Merth yme az byro az ayto eleth 
aall. Vegyetek pe'dat, zerelmes atyamffyay, 
az proffctaknak hw goiioz veeghezettyekrj)!, 
liozzyan való varafokrol, mwkayokrol, es 
bekeefegghel való zenwedeefekr^l, kyk 
mynd zoltanak vrnak neweoben. Yme my-
keppen mynd bodogoknak mongyok azokath 
kyk zenvettenek. Hallottatok Jobnak zen-
wedeefeeth, es wrwnknak veeghezetyk(í) 
lattatok, ky ygheen yrgalmaffagos es yrgal-
niaíTagh. De myndennek elette azth mondom 
hogy ne efkwggyetek, en zerelmes atyam
ffyay! fe az mcnyorzagra, fe ez feldre, fe 

akar my eegyeb efk^^eeílh ne teegyetek; 
legyen azért ty zawatok: wgy w g y , nem 
nem! hogy femy yteelet alaa ne effetek. 
Zomorkodyk ee vala ky ty kezzeletek? édes 
leiekkel ymathkozyeek es kenyereghyen. 
Megh korwith ee vala ky ty kezzeletek? 
hywyon eegyhazbol papokat hozya, es ymath-
koznak hw érette, megh kenwen hwtet zent 
olayyal wrnak neweebe; es az hythnek yma-
czaga megh kynnytty az beteghet, es gyo-
gyttya h ^ t e t wr yílen, es ha bynben le"end, 
megh boczatathnak hwneky. Gyonnyatok 
megh azért egy mafnak ty byneyteket, es 
ymaggyatok egy mafeert, hogy ydwezvíi-
lyetek; mert yghen haznal az ygaz ember
nek hw zenetlen való kenyergheefe. Yllyes 
proífeta hozyank hafonlatos halandó ember 
vala; es ymathfagghal ymadaa hogy ne ef-
nee efíew ez feldnek zyneere, es nem efee 
három eztendeegh es hath honapygh; ef-
megh ymathkozeek, es az meeny efíeth ada, 
es ez féld gymeeiczeet adaa. En zerelmes 
attyamlfyay! ha ky thy kezzeletek el tewe-
dend az ygaffagrol, es vala ky h^ te t megh 
tereytendy, azth nylwan twggya, merth vala 
ky az bynefth hw teewelgheefenek wtarol 
{megh tereytendy), ydwezeyty hw' lelkeet 
halaiból, es el fedezy byneknek fokafíagat. 
Ámen. 

Eeth zenth Jacab epiílolayanak veeghe 
vagyon, yílennek hyrevel. 
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i Péter, wr Jefus Criftufnak apoftola, va-

laztottaknak, yeweweenyeknek, el ozlot-

taknak pontyban, Bytinyaban, Capadocia-

ban, Galaciaban, es Afyaban, Atya wr yf-

teunek yfmerety zerent, lelky inegh zentó-

leefre, engbedelmeffeegre es my wrvnk 

Jefus criftus zent veerenek ky hwUafaara: 

inalazth tynektek, es bekeffeegh megh bee-

Mlteffeegh(A). Aldot leegyen wr yften, es 

my vrwnk Jefus Criftufnak zent attya, ky 

ennen na^ yrgalmaffaga zerent wyonnan 

zyle mynket eelfj remeenfegre my vrwnk 

Jefuf Criftufnak fel tamadafa myath hallot-

taybol, mennyeknek orzagaban el tprhetet-

len, zepletelen, es megh hervatthatatlan, 

megh tartót es zerzeth ewrekfegre ty ben

netek , kyktíth wr yften hw hatalmawal otal-

maz ez hydmek ereywel megh zerzet yd-

weffeegre, ky megh yelentetyk ydónek 

vtolfo reezeben; kyben akkoron oztan ew-

rwltek es vygattok,||** ha maftan egy kewef-

fee yllyk zomorkodny kylemb kylemb kee-

fertetíjkben, hogy az ty hyteteknek byzon-

faga naggyal dragalatofb leegyen az arannal, 

ky az zenen megh byzonoyttatyk, azonkep-

pé leeleteffetek ty es wr Jefuf Criftufnak 

megh yelenety koron yftennek dyczeretyre 

es dyczófeghere es tyzteffeghere; kyt my-

koron nem lattatok, ymaran zeretytek, es 

kyben, nem lathwan, hyztek; hyween kedegh 

ewrv^lt^k mondhatatlan nagy es dyczpfe-

ghes eremmel, eleybe gyeythwen ty hyte

teknek veeghezetyk(í), thy lelketeknek yd-

weffeeghet; mely ydweffeghríjl kerefkette-

nek es twdakoztanak mynd az reghy proffe-

tak, kyk mynd ez thy bennetek yewendp 

malazttrol profletaltanak, gondolkodwanrayt-
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ta, meel awagy mynemví' yd9re yelengheth-

nee megh hvir bennek Criílufnak zent lelke, 

mynemA^ zenwedeefek es vtanna való dy-

czófeeghek volnának az Criftuf ban, kyknek 

nylwan megh yelentetpth, hogy nem ennen 

magoknak, de tynektek zolgaltattyak vala 

mynd azokat, kyk maílan ymaran hyrdeth-

ween vannak tynektek azok atal, kyk pre-

dicallottanak tynektek, menybpl adatot zent 

leieknek myatta, kyre kywankoznak meegh 

az zent angyalok es neezny. Annak okaerth 

9Wedzeet(,)k ffel ty zyweteknek eehat, yozan-

faghban, teekelleteíTegghel remeenkeggye-

tek hví' hozya az nemes malazttra, ky ty

nektek adatyk wr Jefus Criílnf yelenety-

nek ydeyn, oly mynt byzon enghedelmef-

íeghnek ÍTyay ne keb()ztethween az ty elfe 

twdathlanfaghtoknak vezedelmes gyenyerw-

feghyhez, de az zenthfeghez, ky tytfketh 

az zenthfegre hywot, hogy ty es mynden 

eggyeffeghes nyayafkodafban (zentek legye

tek); mykeppen megh vagyon yrwan: Zentek 

legyetek, merth en zenth vagyok. Ha azerth 

atyának hywyatok azt, ky mynden zemee-

lyeknek veeteleenel kyl yteel, kyt mynd hw 

mywelkí^dety zerentli, ha, mygh ez yd9ben 

eeltek, fedelembe nyayafkoggyatok, merth 

twggyatok hogy nem rotatando arannyal awag 

ezyftel valtattatok megh az ty hewffagos 

atyatoknak zerzet nyayaíTaghybol, de my

keppen az ártatlan es zepletelen barannak, 

my vrwnk Jefuf Criíluínak, drágalátos zent 

veerewel, megh yfmertethwen, yoUeheth 

meegh ez vylaghnak terem teefenek elette, ky 

yelentethwen kedeegh ydenek vtolfo reeze-

ben ty érettetek, kyk hw myatta ymaran 

mynd hywek vattok wr yítenben, ky ffel ta-

maztotta hA t̂et hallottaybol, es mynden dy-

cz(,)feghet adót h\íí^neky, hogy az thy hytptyk 

es remeenfeghtek vr yítenben leenne. Tyzto-

hatok megh azért ty lelketeket zent zereteth-

nek enghedelmeffeegheben es atyaffywfagli-

nak zeretetyben, eggyegyV^ zyw zerent egy 

maíth kywalth keppen zereffeetek; wyonnan 

zylethween nem rotadando maghbol, de rotat-

hatatlan, wr yílennek erekké eelp, es megh 

maradandó zent ygheye myath. Merth myn

den teílh ollyan mynt az ffyW/ es mynden hVv 

dycz^feghe mykent az fywnek h^ vyraga; de 

az fyw megh azz, es az hw vyraga el hwl; 

wr j'ítennek kedeegh zent ygheye erekké 

megh marad. Ez kedeegh az zent yghe, ky 

ymaran predioalwan va^'on tykeztetek. 

Vefíetpk le azért mynden gonoffagot, 

es mynden alnokfagot, hazWghfagot, yrygli-

feghet, es mynden ragalmazaílh, mykeppen 

az maílan zylet9t okos lelk^, mynden ainok-

faghnai kyl , teyeth kywannyatok, hogy 

hw benne newekpggyetek ydweffeghre, ha 

maga koíloltatok meely edef legyen az wr 

yílen. Kyhez yarwlvan elew kewhez, em-

berektw'l yolehet megh zydalmaztathwan, 

de wr yílenttwl megh tyztefeytethwen es 

valaztathwan; kywel ty es, mykeppen eel9 
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kówek, egyetembe rakattaffatok lelky ha

zakban, zent papfaghban, aldozwan lelky 

kellemetef hoílyakat wr yílennek wr Jeftif 

Criílufnak myattan, kyr(>l es vgy mond az 

yras : Yme vet^k fyonbá nagy keweth, 

zeegheílh, megh byzonoytattath, valaztottat, 

dragalatoíl; es ky hywend hw benne, megh 

nem zegyenwl. Tynektek azerth hyw(,)knek 

tyzteíTeegh, nem hyw^knek kedeegh azon 

kew, kyt megh wtaltanak az rakook, ez 

leen az zeghelethnek feyezety, otalomnak 

kewee, es tantorodafnak zyklaya azoknak, 

kyk veethkpznek hw bezedekben, fem hyz-

nek hw benne, kyben ymaran el érettek. 

Ty kedegh vattok valaztot nemzet, kyraly 

papfaagh, zent neep, kerefóth neep, hogy 

hw yozaghyt hyrdeffeetek, ky az feteth-

feghbpl lyteketh ky hyth; hw czodalatos vy-

lagoíTagara, kyk néha nem valanatok yílen

nek népe, maflán kedegh vattok yílennek 

népe; kyk néha valatok yrgalmarfaghnal 

kyl, maílan kedegh yrgalmaffatokfg-oí) lelte-

tpk. En zereth(,) atyamífyay! keerlek tyteketh 

mykent yeweweenyeket es zarandekokat, 

tarczatok megh magatokat teílhy gyenyerví-

feghektwl, kyk vytezkódnek az leélek el

len; leegyen yo naj affaglitok az ydeghen 

nemzet k9Z9t, hogy azokban, mykoron ty 

rólatok zolnak oly mynth gonoz teev^król, 

lathwan tyteket az yo mywelkódetpkben 

dyczóyczeethíA) wr yílent Yviv latogatafanak 

napyan. Legyetek azért cnghedelmefek myn-

den embery teremtet allathnak wr yíle-

neerth, akar kyralnak, oly mynth feyedelem-

nek, akar byraknak, oly mynt h:^ Viv\e el 

boczatathwan gonoz teewtjknek megh byn-

teteefekre, yoknak kedegh dyczeerettyekre; 

merth wgy vagyon yílennek akarattya, hogy 

yo teetemeennyel neemwyczatok megh az 

zegyentelen embereknek twdathlanfago-

kath. Legyetek mykeppen zabadofok, es ne 

wgy mynth ha el fedeztethwen vona ty za-

badfaghtok gonoffaggal, de mykeppen by-

zon j'ílennek zolgay. Myndent tyzrellyetek, 

atyaffywfagot zereíTetek, wr yllenth feellye-

tek, kyralth tyztellyetek. Zolgak, enghedel-

mefek legyetek mynden feelelembe ty wra-

toknak, nem czak yoknak es yamboroknak, 

de meegh vyzza vonyoknak es; mert ez az 

yílennek malaztya, hogy mykoron wr yílen

nek akarattyaerth vala ky bozzwfagot zen-

wed hamyffan. Mynemw malazth az, my

koron ember veethk9zyk, es w^ zenwed 

verelTeoghet? De az ah malazth, mykoron 

yo teetemen' kózót bekefeegghel zenvettpk 

ellenzeeílh. Ezenbe vattok hyvatalofok, mert 

Criíluf es zenvedee my erettwnk, peldat 

hagywan ty nektek, hogy h\5̂  lába nyomat 

kówefroet9k; ky femy bynth nem teth, fem 

alnokfagh nem leeleteek hw zayaban, ky 

mykoron megh zydalmaztathneek, fenkyt 

hw nem zydalmaz vala, mykoron keent 

zenvednee, fenkyt nem fenyeghet vala, de 

zabadon aggyá vala ennen magát hamyf ytee-

lettre; ky az my bynwnket \viv zenwedee 

hw teíleeben az kerezth ffan, hogy bynnek 
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megh hallywnk, es ygaffaghnak eellywnk, 
kynek hw febeywel ymaran megh gyogyt-
tattwnk. Mert valatok neeha mykeppen az 
el teevedet j'ohok, de megh terttet^k yma
ran ty lelketeknek byzon paztorahoz es 
pj'fpekeehcz. 

^arntab (íapítulum 

IP'Azonképpen ty es, Azonyallatok, enghe-
delmefek legyetek ty wratoknak, hogy ha 
kyk nem hyznek az yílen ygheeyenek, az-
zonyallathnak nyayaffaga myat ygheenel kyl 
nyereteffenek megh, megh tekeen{tiveeu) 
yíleny feelelemel ty zenthfeghes nyayafko-
daítokat. Kyk kezzj)! ha eggyk fem le"end 
kywl maga vyfeleefeben Arannyal ekewA^l-
tetót, aWagy, awag" kylemben kylemben 
ewt9Ztetót, de myert el enyeztetíjt ember
nek hw zywee, ember hw zepletelenfeghe-
nek nywgodahnaban es lelkeenek meer-
tekleteffegheeben, ky kazdagh mynden yo-
ban Avr yítennek zynee elóth. Merth néha 
ezenképpen az reghy zent azzonyallatok es 
teeznek vala, de maga mynden rémeenfe-
gh<,)ket wr yltenben vethwen, ekewfeytyk 
vala ennen magokat enghedelmefek lewen 
h ^ thvviaydon wroknak. Mykeppen Sara 
ázzon enghed vala Abrahannak, h^teth Avra-
nak hywan, kynek ty es mynd leány vat-
tok, ha yol eeltek, es femy haborwfaghtwl 
nem fedtek. Ty megh azonképpen feerflFyak, 
kyk eegyetembe lakoztok az azzonyallatok-
kal mynden belczeíTeegli zerent, mykeppen 

ll£GX M. JNYELVE.ML. V. 

gyarló azzonyallat termeezethnek mynden 

tyzteffeeghben reezth tecgyetek, vgy mynt 

malaztof eelethnek «,)r9keffynek, hogy megh 

ne bantaffanak az ty ymaczaghtok. Hyth-

ben kedegh mynd eegyenl(,)k legj^etek, ké

ny erA^lveen, atyaffywfagnak zerethóy, yr-

galmafok, merteekletefek, alazatofok; nem 

teween gonozt gonozeerth, fem athkot ato-

keerth; de vyzon ellen myndenth aldwan, 

mert abban vattok liywatalofok, hogy az 

aldomaílh (,)rókfeghwl byryatok. Mert ky 

az erek eelet9t akarya zerethny, es yo na

pokat kywan lathny, meg ehnyhe hw nyel-

weeth, es hw ayakay ne zollyanak hazvvgh-

fagot. Tavvozyeek el gonoffaghttwl, es tee-

gyen yoth; kereffen bekefeeghet, es k9vvcf-

fee hwtet; merth koronkecd vrnak hw ze-

mey az ygazakon vagyon, es fyley hw 

ymaczaghyn; vrnak kedeegh zyne az gonoz 

teew9k9n. Es ky vagyon, ky ty nektek 

arczon, ha yonak zereth9y le'endetek? De 

azonban ha myt zenvvedend9t9k az ygaf-

faghert, bodogok leztek. Az ollyanoknak 

kedeegh feelelm9keth ne feellyeetí^k, hogy 

megh ne haboroggyatok; de zentóUyetek 

my wrvnk Jefuít Criítoít ty zywetekbcn, 

koronked keezek lewen az eelegh teeterre 

mynden twietek keer9nek azon remeen-

feghnek okaerth, ky ty bennetek vagyon; 

de mynden móddal es fedelemmel; ygaz 

lelky yfmeret alath, hogy azonbol honnan 

megh mcwethnek ty tekét, megh zegyenwl-

lyenek, kyk megh czwífollyat(A-) az ty yo 
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nyayaffaglitokat Criítuf Jefuf bari. Mert nag
gyal yob hogy myndennel yol teegyetek, 
ha w r yítennek az akarattya, honnem gono-
zwl ; mert Criítnf es megh holt egyzer az 
my bynvvnkerth, ygaz az hamyffakert, 
hogy mynket yítennek áldozna; teíthbé 
yoUehet mogh holtakat, de eelóketh lee-
lekben, kyben azoknak es, kyk az temlecz-
ben valanak, lelek zerent hozyayok ye-
ween predicalla, kyk néha hytetlilenek va
lanak , mykoron yítennek bekeí'íeegbe var-
ya vala noeenak ydeyn, mykoron az barka 
faragtatyk vala, kyben czak kewefen, az az 
nyolcz lelkek ydwezVvleenek az vyz ózonén, 
ky tyteketh es maítan hafonlatos kerezth-
feeghnek formaya ydwezeyth, nem teíty 
tortelemnek le veteeffe, de lelky yfme-
rethnek megh kerdózeefe, yítenhez my 
vrwnk Jefus Criítufnak fel tamadafanak 
myatta hallottaybol, ky yl atya yítennek 
yoghyara, el nyelwen az halalt, hogy az 
erek eelethnek órókófy lehethneenk, meny
be menwen es mynd az zent angjálokat, 
liatalmaííagokatli , es yozagokath alaya 
haythvvan. ^ 

Hlegt) €ű | í 

Kriítus azerth zenwedween tcíthben, ty 
es azon gondolkodafban fegywerkezyetek 
be; merth ky hvv teíleeben zenwed, az megh 
zónyk bynekt\S^'l, hogy ymaran nem embe-
ry gyenyerwfeegh zerent, de yítennek aka
rattya zerent eellye teíthbé hvv ydeynek 

tebbyth. Merth eelegh az el mwlt ydcw, az 
ydegheu nemzeteknek akarattyanak el tel-
lyefódeeffeere, azoknak kyk yarltanak myn-
den fertelmeteffoghekbcn, kyvvanatoffagok-
ban, ytalffaghban, lakozaffban, torkoffagh-
ban, rczeghfeeghbcn, es Bahvanyoknak 
wndokfagos ymadafokban. Kyben hVí'k na
gyon czodalkoznak, liogy hw velők nem 
eeltók eggywth azon ondokfaghban, zcgyen-
feghben, karomlaf ban. Kyk okot adnak 
annak ky kezén vagyon megh yteelny ele-
wenóket es holtakath; mert azonnak olía-
erth predicahvan vagon az hallottaknak es, 
hogy megh yteelteffenek mykeppen embe
rek teíthben es, eellyenek yílenzerent le-
lekben. Myndennek kedeegh hvv veegliczet-
tyek el kózelghet. Legyetek azért belezek, 
es wygyazyatok thy ymaczaktokban. Myn
dennek kedegh felette egymafhoz való ze-
rethfeghtek legyen tybennetek; mert az ze-
retet el bwroythya bynnek lokfagat. Egy 
inafnak zallaíth aggyatok mynden zwggo-
dafnal kyl. Kymynd mynemvv malaztot veet 
wr yítenttwl, oilyanth zolgaltaffatok egy 
mafnak, mykeppen yítennek fokképpen 
való malazttyanak yo fuffaary. Ha ky my
koron predical, wgy zoUyon mynt yítennek 
bezeedeet; ha ky zolgal, wgy zolgallyon 
mynt yítennek ereyból, kyt hvvneky adót 
yíten, hogy myndenekben tyztelteffeegh wr 
yíten aldot w r Jefuf Criítufnak myatta, ky-
nek dyczíjfeegh legyen es hatalmaílag mynd 
erekkvvl erekké Ámen. Zeretlió atyamífyay 1 
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ne akaryatok teetowa bW'dofny ez hyttwl 
el zakadwan lieAvenyeeben, ky tynektek 
keefertett^kre lezc, oly mynt wyonnan vala 
my tórteenendyk; de ree/zefvvlven Criítuf-
nak keenzenwedefyben, ewrwiyetek , hogy 
oztan az h^^ dyczófeeglies megli yelenety-
koron nagj^ob eremmel vygaggyatok. Ha 
megli zydalmaztattok Ciiítufnak newecben, 
bodogok lezt(jk; merth az dj^czóffeeglmck 
vala mynemw tyztóffegbe vagyon, es Avr 
yítennek mynemvv ereye, es ky legyen az 
liw zent lelke, ty raytatok ny wgozyk. Senky 
azért tykezzeletók vgyan ne zenweggyen, 
mykeent az gylkos, awagy orw, awagy atli-
kozot, awagy maf morhayanak zomehozoya. 
Ilakedeegh mykcnth kereztyen, ne zeegj'en-
lye, de dyczóycze wr yítent ez zent new 
alat. Mert ydeye, hogy el kezdeí'feek az ytee-
leth yílcnnck liazatwl. Ha kedegb elezcr my 
twlwnk (kezdetijk), baath mynemw veghók 
Iczen azoknak, kyk nem byznek az ewan-
geliomnak? Es ha meegh az ygaz es nehe
zen ydwózvíi, nz kegyetlen es az bynes hol 
maradnak megh? Azért mynd azok, kyk 
vala myth zenwcdnck wr jílennek akarat-
tya zcrent, az aldot hywfeghes teremtő
nek ayanlyak hw lelk^keth mynden yo tee-
temecnben, 

€tütl) Cup ' ' 

Az veeneket azerth, kyk ty kóztetók 
vannak, keerem, velők eegyetembe megh 
veehenedet, es wr Jcíus Criíhis zcnwedee-

fynek tanoya, ky es azon ycwendóre megh 
yelenend^) dyczófegheenek reezefóyt()ye, eel-
teffeetek Avr yllennek yohaj't, kyk ty kóz-
zóletók wagyon, hozyayoklathwan nem eró-
zak(6o/) 11̂^ fem keetelen, de zabadon twiay-
don czak yften zerent, fe gonoz n3'crefeegh-
nek okaerth, de akarat zerent; se wralkodaí-
keppen az papok kőzet, de példa zeröt, 
tellyes leiekkel leween az yohokhoz. Wgy 
hogy mykoron megh yelencndyk az pazto-
roknak feyedelme, akoron veegyetek az 
erek dyczőfeghnek megh herwathatatlan ko-
ronayath. Azonkcp])en keerem az yffyakat, 
hogy enghedehnofek legyenek ah veenek-
nek. Myndnyayan azért egymafhoz alaza-
tofíagligal leegyetek; mert az keweelyeknek 
wr yíten ellenek aal, az alazatofoknak ke-
deegh nialaztot aad. Alazyatok megh azért ty 
magatokat wr yítennek hatalmaz kczee alaa, 
liogy ffel magaztaíTon tyteketh hw megh la-
togatafanak ydeyn. Mynden zorgalmatof-
faghtokat hw reaya vethwcen, mert gongja 
vagyon hwneky ty rólatok. Yozanok legye
tek es vygyazyatok, merth az thy ellen-
feghtek pokolbely erdegh, ínyképpen az or-
doyto orozlan kewrwi kerengh, kerefween 
kyt megh maryon; kynek erefíen ellenéé 
allyatok hytliben, t^Adwan azon kecnt zen-
wedny , mcUyet tynektek teezé ez vyla-
gon. Mynden malazthnak kedeegh wra yfte-
ne , ky íiyvot tyteketh az erek dycz()feghre, 
kyk maílun Criítuí'ban egy kewefet zenvet
tek , kyth ennen maga megii confirnial, es 
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megh eroffeytli. Kynek dyczóffeegh leegyen 
es hatalmaffagh mynd erekkwl erekké. Ámen. 
Wr yílennek zent malaztya legyen veletek, 
es az hw zent lelke lakozyeeth(A) ty benne
tek , kyk mynd eeltek my vnvnk Jefuf ban 
Criítufban. Ámen. 

Eth veeghezyk el zent peter apoítolnak 
elfe lewelee, vrnak aldot zent hyreewel 
Ámen. 

^matűtt ti kfjktijk mofoíJ imút 
: , . • (Eifíiü Ctt}) / 

Symon peter, wr Jefus Criílufnak zol-
gaya es apoítola, azoknak kyk my welwnk 
ygyenlí) hytet vettek my yítenenknek, es my 
ydwezeytenknek wr Jefus Criítiifnak ygaf-
faga zerent. Malazt es bekeffeegh ty benne
tek be tellyefeggyek, wr yílennek es my 
wrvnk Jefus Criítufnak yfmeretybe. Yme 
mykeppen myndent adót mynekwnk, h^ 
yftenfegheenek erey zerent kyk mynd az 
erek eelettre es kegyeffegre adathwan van
nak, hw zét yfmeretyre zerent, ky mynket 
hw thwlaydon dyczpfeegheere es yozaga-
ra hywot, kyknek myatta nagyokat es dra-
galatofokath j'gyerth mynekwnk, hogy an
nak myatta az hw yíteny termeezetyben re-
zefek leennenk, el tawoztathwan az gonoz 
kyAvanfaghnak romlandó votat ky ez vyla-
gon vagyon; ty azerth veffetek mynden zor-

galmatoffagoth reaya eróth zolgaltathwan h^ -
neky az ty hytetekben, ereffeghben kedegh 
twdomant, twdomanban kedeegh zenwede-
teffeegheth, zenwcdeteffeghben kedegh be
keffeegh zenwedeefth, zenwcdeefben ke
deegh kegyeffeghet, kegyeffeeghben kedeegh 
atyaífywy zeretet(,)t, zeretethben jíleny ze-
relmeth. Ha mynd ezek tybennetek nylwan 
le"endnek es bewplk^dennek, fem j^reffen, 
fem gymelczeffeeghnel kyl nem leeznek az 
my vrwnk Jefuf criítufnak yfmeretyben. 
Kyben kedeegh mynd ezek el fogyathkozan-
nak, vak az es czonka, es el felethk(,)Z(')t 
h\^ megh aggotli byncyiiek tyztt\AlatyokroI. 
Mynekokaert, zereth^ atyamffyay, annewai 
nagyob gondot vyzellyetek róla, hogy az ty 
mywelkíjdeteknek myatta teegyctek byzo-
noffaa az ty hywataltokat es valaztafto-
kat: ha ezeketh teezytek, nem veethkeztek 
vala mykoron; merth ezenképpen bewfeg-
ghel be zolgaltatyk tynektek my vrwnk es 
ydwezeytenk Jefus Criítufnak erek orzaga-
nak be ffeerk(,)zety. Mynek okaert akarlak 
koronkecd tyteket ynteny mynd ezekről, 
yollehet twdofokat es ercffeketh ezen ygaf-
faghban. Igazan alloyttom azerth, myglen ez 
gyarló haylokban vágok, en ynteeffeinmel 
tyteket íTel tamazttanom, merth byzonyof 
vagyok benne, hogy hamar leegyen ez en 
haylokomnak megh fefleeffe, kyt az en 
vram Jefus Criítuf es megh yelentct énne
kem. Azért gondot vyfelek róla, ho^ hol
tom vtan es megh emlekcjzyetek róla. Mert 
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nem twdatlan bezeedet kówethween, hyrre 
tettek tynektek my vrwnk Jefus criítufnak 
ereyth, yozaghat, es yfmeretyth, de mykep-
pen az nagyfagof hatalmaffaghnak meg yf-
merth hyrdetpy. Mykoron veen atya yíten-
twl tyztefPeghet es dyczóffeghet, ellyen 
nem\^ h'sv' rea zallo zowal az nagyfagos dy-
cztjffeegbíjl: Ez az en zereth9 ffyam, kyben 
énnekem kellemeteffeghem vag}'oii, liftet 
lialgaffagos(#o/í). Es ez zozatot my hallottok 
menyből alaa zahvan, mykoron vonank hw 
vele az zenth heegyen. Es vagyon proffetak 
myat mondót bezeed es, kynek yol teezytek 
ha hyztek, mykent az vylagofoyto zeweth-
nek homályos helyen, myke e]i(myuek) elette 
az nap ITel kellyen, es az haynal cyllagh ffel 
tamagyon ty zywetekben; azt yelefben öze
tekbe veven, hogy nem mynden yrafnak 
yewendy mondaAi twlaydon bewt\^zerent 
való magyarázattal nem leezen; mert nem 
embery akarathzerent yewt vala mykoron 
az prolTetalas, de zent leieknek yhleffeból 
zoltanak myd az yften embery. 

Myndazonnal(/«/) voltának hamys proffe
tak es az neep kóz9th, mykeppen ty közte
tek es leeznek hazví'gh meíterek, kyk ez 
hythben vezedelemnek kywethfegheet be 
hozyak, es az wr yítent, ky h\vket megh vál
totta, megh tagaggyak, harmafagos (hamars..) 
karhozatot hozwan hwmagokra. Es fokán k9-
wetj'k az hw gyalazatoffagokat, kyknek my-

atta az ygaffaglmak wta megh karomlattatjk; 
es fokát hw hamyf bezeedeknek myatta fef-
weenfegre gyeytek9znek , kyknek h^ ytee-
lettyek ymaran regben el kezdetoth, es az 
hw vezedelmek nem zwnnyadoz. Merth ha 
az wr yílen az veethk9Z9t angyaloknak nem 
enghede, de mynd kíjtózwen pokorra adaa 
h\\'ket alaa vonny, kenzafnak yteeletyre tart-
tathny; es az elfe teremtet vylaghnak nem 
enghedee, de Noénak nyolczad ygaffaga-
nak hyrdetteeffeeth megh otalmazaa, az go-
noz tew9k vylagara vyz ezenth hozwan; es 
annak vtanna Sodomanak Gomorranak va-
rafyth hamwaa teewen, es el bwroytAvan 
el karhoztataa, azoknak peldayokra veth-
ween, kyk mynd yewendíjre kegyethlenwl 
czclekíjdween, es az megh nyomoroytot 
jgaz lottót az athkozottaknak yryghfeghek-
ból es fertelmes nyayaffagokbol ky zaba-
doyttaa, ky yollehet tekeentet zerent es hal
lomás zerent ygaz vala, lakozvvan azok ke-
zíjt, ky napról nappra az ygaz lelket alnok-
fagüs teetemeenyekkel keenozz'ak vala.- de 
twggya wr yíten az kegyes népeket az kee-
fertethbt)! ky zabadoytany; az álnokokat 
kedeegh az yteelethnek napyara tartany 
Ueenzafra, nagyoban kedegh azokath, kyk 
hw tellek wtan yarnak wndokfaghnak fer
telmes kyAvanfagában, byrodalmat kedeegh 
megh wtalnak, vakmer9k, | p ennenmagokuak 
kellemetefek, hamyff tanwfagokat nem feel-
nek be hozna(f«) karomlafth zerefween; hol 
oth yllyk twdny, mywel az mennyey an-
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gyalok azoknaal ereffebbek es hatalmafbak 

legyenek, meegh fem zercznek ennen ma

gok ellen atJikozot yteeletóth. Ezek kedegb, 

mykeent oktalan allatok, bw ternieezetek zc-

renth erek fogbfagra os azok vezedelmek-

re , kyk mynd twdathlanok bw karomla-

Pokban bw romlandofagokban erekké el 

veznek; az bamyffaghnak ywtalmaatb vee-

ven, gyenyerwfegbnek aloytbwan ez napy 

fL'rtelmeteí'í'eegbnck es bynnek enyelyvÁ'le-

tcíTeogbcetb , mynden gyenyerwfeeggliel 

egyelcytbween bw lakozafokatb palazolkod-

wan ty veletek; bw zóm^kctb be tellyc-

íeytbAveen gonoz kywanfaggal es zcnetblen 

való bynnel; megh ezaluan h\v aliiatatlan 

lelkóketb, bw zyuók mynden fefweeníeg-

re keez, athkoztaknak ffyay, el bagywan az 

)gaz wtat mynd el teeAvettenek, kówetb-

Aven Boforbely Balaamnak tanvvfagat, ky 

alnokfagbnak ywtalmat zeretbee, leen ke

degb ennenmaga bvv bolondfaganak megb 

feddój'e, b w alatta való iicma barom állat 

enibery zowal zoh \an , meg tylttaa az prof-

fetanak eztelcnfegbcet. Mynd ez eellyenek 

mondatbnak vyznel kyl való kwtb ífew, es 

zel wez myath baborgato bomaly es feelbó, 

kyknek tartatyk az pokolnak bw fetetbfee 

glie; mert keweelfegbból bewfagot zohvan, 

teíly nyawalyaffagbnak gyenyerwfegby my

ath megb czallyak azokath, kyk egy ke 

weílennoe battia mecntenek, kyk azok te-

wólgheefben nyayafkodwan; zabadfagot y-

gyeetwen bVv'ntkyk, mykoron mccgb bvvk 

es romlafnak zolgay leegyem>k, mert valaky 

kytwl megb gyeztetyk, annak ottan zolgaya 

It'zen. Ha azért ymaran iiattra hantatok ez 

\ylagby fórtelmcteí'fcgbóketh my vrwnknak 

cs ydwezty^tenk Jefnf Criftnfnak yfmerety-

be, azért kyk efmogb azokban egyelednek, 

megh gyeztethnek, leeznek azerth az ol-

lyannak bw vtollya gonozbak az elAiknel; 

de yob volth vona az oUyanoknak megh 

nem yfmerny az ygaffaghnak wtatb, bonnem 

j'fmeretbnek vtaniia azokból battra terny, 

kyk bwnekyk zent paranczolatb zercnt ada-

totb. Mert reayok eerkózótb az byzon példa 

bezeednek mondafa : Az beílye tcrv^'ecn az 

bw ky okadafara, es az dyzno megb fered-

Aven az faárnak poczateekayabnn. • • 

^artnatr €^ 

íme ez mafod lewelet yrom tynektek, 

zeretbó attyamfFyay! kybnn ffel yndoytom 

ynthween az ty zereiines elmeeteketb: hogy 

megh emlekezyetek azokról, kyk mondwan 

vannak tynektek az zent proffetaktwl, az 

zent apoítoloktwl, ty meílertektwl es ydwe-

zeytenktwl. Azth elezer ezctekbe vevcen: 

hogy yewnck ydónek vtolfo rezyben czalard-

faghban cwtózct czwffok, bv^ twlaydon go

noz kywanfagbynak bolonfagbyban yarwan, 

es mondwan: Hol vagyon vrnak ygyerety, 

awagy yewetely? Mert myerth az regby 

atyák mynd megb h .Itanak, mynd azonkép

pen veeghezyk el {mynt) ez vylagb kczdettvvl 

foghwa. Nem twggyak azok, kyk ezth ve-
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I jk , liogy elezer az egliek lécnek, annak 
Manna az vyzb()l az féld, es az vyzen yai-
wan az yftennek ygheye,kynek myatta azon 
vylagli vyz aradafa myat el vezee; az meen-
nyek kedegli, kyk maílan vannak, es az 
féld, azon yglieenek myatta yltetecnek mcgh, 
tyzre tartathvvan az vtolfo yteclethnek nap-
yara, gonoz nccpcknek vezedelmókre. Ez 
eegy kedeegh akaioni, l>ogy megh twgg3\a-
tok zeiethó atíyamífyay! hogy eegy nap wr 
yítennel annoe, mynth ezer eztcnd^i, es 
ezer eztendó m \ n t eegy nap. Nem keeflely 
megh wr yíten az hw fogadafaatli, mykcppen 
nekyk aloyttyak, de bekeffegghel czelekó 
dyk ty érettetek, nem akarwan vaha kyketh 
cl vezny, de myndent penitenciara terny 
El yew kedegh wrnak hw napj'a, mykenth 
az orw; kyben mynd az eghek nagy herte 
len el mwlnak, az eeltethíj allatok kedeegh 
hewfegh myat el olwadnak, az féld ke
deegh, es kyk mynd hw raytta vannak, 
megh eeghnek. Mynek okaerth myndenek 
el olwadandok, mynemwknek kel tynektek 
lennetek zenth nyayaffaghban es kegyes 
dolgokban, varwan es fyethween wr yíten-
nck yewendó napyara, ky myat az eghek 
ffel gywladwan el olwadnak, es az eelteth^ 

allatok hewfeghnek myat(a cl záradnak. 
Azerth \vy mennyeket es vty feldct mynd 
hw fogadafawal varwnk, kykben ygaffagh 
lakozyk. Mynek okaertli, zerethó attyarii-
ffyay! mynd ezeketh varwan, ecnczclkóg-
gyctek zepletelen es tyztan leelettethny livv 
elctte mynden bekeffegliben; cs my vrVvnk 
Jefufban Criftufban, vaarafaban, vcthwen 
ty ydweffeghteket, mykcppen az my zerethó 
at3'̂ ankffya pal apollói es, hwncky enghedet 
malaztos twdomanya zerent, yrth tynektek; 
mykeppen az teb epiítohaynak rezybcn cs, 
zolwan hVv bennek mynd ezekről, kykben 
vannak hw bennek nemecUyek nehezek ér
telemre, kyket az tw'datlanok es az allia-
tathlanok megh nem erthween, gonozwl 
magyaráznak, mynt eegyeb yrafokath es, hw 
vezedelmókre. Ty azért, zerethó atyamflyay! 
ezeket mynd yo veegre er thwen, ewryz-
yetek magatokat, («e)hogy az twdatlanoknak 
tewelghefekben be efwen, ez hyttwl el za-
kaggyatok. Newek()ggyetek azért malazth-
bá es Wr Jefufnak yfmeretybe, kynek dy-
czófeegh legyen mynd erekké am. 

Eeth veeghezyk el zent pether mafod 
epiítolaya, am. 
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ETH KEZDETYK EL ZENTH JÁNOS APOSTOLNAK 
EPISTOLAYA. 

imfm (£ű|)) • 
Ky vala kezdettwl fog\\ a, kyth hallot-

twnk, kyth lattwnk my zemwnkkel, kyth 
neezttwnk, es my kezwnk yllette, az erek 
eelethnek ygheyeeról, es az eeleth megh 
yelentetyth, es lattok, es byzonyoyttyok, 
es hyrdettyek tynektek az erek eeletcth, ky 
vala atyánál, es megh yelenth mynekwnk, 
kyt lattwnk es hallottwnk, azt hyrdettyek 
ty nektek, hogy ty es tarffaffagot tarczatok 
my velVí'nk, es az my tarffalkodafwnk le
gyen atyawal es hw ffyawal, wr Jefuf Cri-
ftuffal. Azerth es yr^nk tynektek, hogy ew-
rwUyetek, es az ty eremetek tellyes legyen. 
Ez azért, kyt en hyrdetek, kyt hw twle 
hallottwnk, es megh yelenttyek tynektek: 
Mert az yílen vylagoffagh, es femy feteth-
feeg nynczen hw benne. Ha mondangyok, 
merth tarffaffaghwnk vagyon hw vele, es 
fetethfeghben yarwnk, hazwdwnk, es ygaf-

fagot nem teezwnk. Ha kedegh vylagoffagh-
ban yarwnk, mykeent hw es vylagoffaghbaii 
vagyon, tarffaffagot tarttwnk egy mafhoz, 
es az h^v zét fFyanak, wr Jefuf Criftufnak 
veere megh tyztoyth mynketh ínynden by-
nwnkbc,)!. Ha kedegh mondangyok, mert by-
nwnk nynczen, my magwnkkat meg czal-
lyok, es ygaffagh my bennwnk nynczen. Ha 
megh gyonnyok my bynwnketh, hywfeghes 
es ygaz hw, hogy megh(boczaffa) mynekwnk 
my byneynket, es meg tyztohod(M) mynden 
ondokfaghbol. Ha mondangyok, hogy nem 
veethkczttwnk, hamyffaa teezyek hwtet, es 
az hw ygheye my benn>vnk nynczen. 

(Jílűfoi dűp) 
II'* En édes fj aczkaym, azt yrom tynektek, 

hogy ne veethkyzyetek. De ha ky veethkí,)-
zendyk, zolzolonk vagyon az aldot atyánál^ 
az ygaz wr Jefus criftiis; es h\^ mynden íny 
byneynknek megh boczatoyaj de nem czak 
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myenknek, de mynd ez vylaghnak. Ennen 
es twggyok, mert megh yfmertek hwketh, 
hogy ha az hw paranczolattyath megh tart-
tyok. Ha ky mondangya, hogy yfmery hw-
tet, es az hw paianczolattyat nem tarttya, 
hazwg az, es ygaíTagli h ^ benne nynczen. 
Ky kedegh az hw inondafat tarttya, byzon 
az ollyanban \vr yílennek zeretety tekeelle-
tes, ennen twggyok, hogy hew benne va
gy wnk. Ha ky mongya, hog" Criíliifban 
lakozyk, azonképpen kel yarny, mykeppen 
hw yarth. En zereth^ym! nem wy paranczo-
latot yrok tynektek, de reghy paranczola-
tot, ky reghtwl fogliwa volth; az reghy pa-
ranczolatli az yghe, kyth hallottatok. Yma-
ran wy paranczolatot yrok tynektek, ky 
ygaz mynd hw benne, mynd ty bennetek; 
mert az íetethfeghek ymaran el mwUanak, 
es az byzon vylagnfíagh ymaran vylago-
foythnak. Ha ky ennen magát vylagofíagh-
ban mongya lenny, es hw attyaffyat gyly-
ly, íetethfeghbeii vagyon mynd addeglan. 
Ky hw attyaffyat zerety, vylagoflaghban 
lakozyk, es tantorodaf hw benne nynczen. 
Ky kedegh gylyly hw attyaffyat, fetethfegh-
ben va^on, es fetethfeghben yaar, es nem 
thwd howa menny, mert az fetethfeghek 
megh vakoytottak h^ zemeyth. Yrok ty
nektek, fyaczkaym! merth megh boczattath-
nak tynektek bynetek az hw neweerth. Yrok 
tynektek, atyák! mert megh yfmerteetpk azth, 
ky eredettsvl foghwan vagyon. Yrok tynek
tek, yfl"yak! mert megh gyezteetek az go-

RÉGI M. NYELVEML. V. 

nozth. Yrok tynektek, aproczkaak! mert meg!i 
yfinerteetók ty atyatokath. Yrok tynektek 
es gyermeczkek! mert ereífek vattok, es 
yílennek ygheye lakozyk ty bennetek, es 
inegli gyeztetók az gonozth. Ne akaryatok 
zerethny ez vylagot, fe azokath, kyk ez vy-
lagon vannak. Mert vala ky ez vylagot ze
rety, nynczen atyának zeretety ]\\v benne. 
Mert mynden vala my ez vylagon vagyon, 
awagy telly gonoz kywanfagh, awagy zem-
nek mohlalatoí'íaga, awasy eelethnek kewel 
vota/ ky nynczen atyatwl, de ez vylagh-
twl. De ez vylagh es el mwlyk, hw ky-
waní'aga es; vala ky kedegh wr yílennek 
akaratt"at teezy, erekké megh marad. Fyacz
kaym! ymaran vtolfo hóra vagyon; es my
keppen hallottatok, merth anticrilliis el 
yewth, ymaran anticriílus reezere íokan van
nak; ennen twggyok liogy wtolío hóra va
gyon. My k9ZZ9lywnk valanak, azaz va-
laztasszerét, de nem valanak my k^zzp-
lywnk, azaz megh maradaízerent, mert iia my 
kózzólwnk voltának voltának vona, meg ma-
rattanak vona my vei wnk; de hogy nylwan 
legyenek, mert nem mynd my k^izzplv/nk 
vannak. TynekCtek) azért yímerettek vagyon 
az zent wrtwl, es myndent tvvttok. Nem yrt-
tá kedegh tynektek, mykeent twdathla-
noknak az ygaíTagrol, de mykent h\X'tet yf-
mer^)knek, de myert mynden hazwgfak 
nynczen ygaffaghbol. Kyczoda az hazwgh, 
hanem czak az ky azth tagaggya, hogy Je-

fus nem vona Criílnsí Ez az anticriílus, ky 
55 
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tagaggya atyát cs fywtii. Myndcn ky fywth 

tagaggya, hat attya es n}'nczen, ky az fywth 

vallya, annak atya es vagyon. T} kedegh kyt 

hallottatok kezdcttwl foghwa, az thy benne

tek megli maraggyon; nierth ha ty bennetek 

niegh niaradand kyt hallottatok kezdettvvl 

foghwa, tehát nijnd atya mynd ffyw tybenne-

tek megh marad lakozwan, es ty hw bennek. 

Ez azerth az } gyeereth, kyt hw megh ygyeerth 

mynekwnk, erek eleteth. Ezeket jram 

tynektek azokról, kyk el hj'tethnek tyte-

keth. Ty kedegh az zent lelket, kyt hw twle 

vetletók, lakozyeek tybennetek, es femy 

zykfeghtek njnczen, hogy vala ky tanolion 

tyteketh; merth az hw adománya megh ta-

noyt tyteketh myndenryl, es ygaz ez, cs 

né hazwgffagh, azért mykeppen megh ta-

noytot tyteketh, azonban maraggyatok megh. 

Azért meegh cs mondón, édes ffyaczkaym! 

maraggyatok megh hw beime, hogy myko-

ron megh yelenendyk, byzodalmwnk le

gyen , es megh ne zegyencggywnk hw tvv-

le, mykoron el yewpnk. Ha azt twggyatok 

mert ygaz, azth es twggyatok, merth myn-

den ky ygaffagot teezen, hw twle zylet()th. 

r / : . • 

^ütm (íap 

Laffatok mynemw zeretetót adót m)-

nekwnk atya wr yften, hogy yftennek ffyay-

nak newezteffwnk, es legywnk. Annak oka-

crtli ez vylag nem yfmer mynketh, mert 

hwtet fem yfmer}. En zeretóym! ymaran 

mynd yílennek ffyay vagywnk, de meegh 

megh nem yelent, mynemw lezwnk. Azth 

kedegh veellyók, merth mykoron megh ye-

lenendyk, hvv hozya hafonlatofok lezwnk; 

mert megh lattyok hwtet \otakcppen. Es 

m>'nden kynek eellyen remeenfeghe vagyon, 

megh zent^ly ennenmagat, mykeppen hw 

es zenth. Mynden vala ky bynt teezen, az 

alnokíiigot es tezen, merth az byn alnok-

fagh. Azt es twggyatok, merth hw azért ye-

leneek megh, hogy az bynt el veennee, es 

byn hwbenne nynczen. Azért mynden, vala 

ky hwbenne lakozyk, nem veethkózyk, es 

mynden ky vethkózyk, nem lattya, fem 

yfmery hwtet. Fyaczkaym! fenky tytoketh 

megh ne czall) on. Vala ky ygaffagot tezen, 

y|;az az, mykeppen hw cs ygaz. K)' bynt 

teezen, órdeghtwl vag\on, mert kezdettwl 

foghwa veethkózyk az erdegh. Azért yele-

neek megh az yftennek ffya, hog meg feycze 

az erdegnek teetemeenycth. Mynden ky yf-

tenttwl zj'letet, bynth nem tezen, mert az 

hw maghwa ennen mugaban lakozyk, es 

nem vethkózhetyk, merth yftenttwl zyle-

tóth. Eetlv yelentethnek megh az yftennek 

ffyay, es az erdeghnek hw ftyay. Mynden 

ky nem ygaz, nynczen yftenttwl, sem az 

ky nem zercthy hw attyaftyath; merth ez az 

hyrdetees, kyt hallottatok kezdettwl fogh

wa , hogy zereffetek egymafth, nem my

keppen kayn, ky gonozttwl vala, es megh 

ólee hw attyaflyat. Es my oka hogy megh 

ólee hwtet. Mert az hw my>\elk(,)det}' go-

nozok valanak, hw attyaffyaee kedeegh 
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869 SZ. JÁNOS APOSTOLNAK ELSŐ EPIST01,AÍA. 870 

ygazak. Azért ne czodallyatok, attyamffyay, 
ha gylól tyteketh ez vylagh. My twggyok, 
mertli ky veetettwnk az halaiból eelettre, 
merth zerettyek atyankffyath. Ha ky né 
zerety, halaiban lakozyk, Mynden, ky gylóly 
h^ attyaffyat, gylkos az; de twggyatok, 
hogy egy gylkos es nynczcn magában megh 
maradandó erek eeletre. Ebben yfmertek 
megh y/tennek liozyank valo zerelmceth, 
merth az hw lelkeeth my erettwnk vethee; 
hogy my es kywe veffek my attyankffyay 
erth az my lelkvvnkketh. Ha kynek ez vy-
lagliy yozaga le'end, es latangya hV̂  attya
ffyat zykiegben lenny, es be rekeztendy 
hw tagliyayth hw elette: hog)' lakozyk yf-
teimek zeretety az oliyanban? En édes ffy-
aczkavm! ne zoreíifwnk bezedwnkkel czak, 
es nyelwónkkel, de mywelk()dettel es 
ygaffaggal. Eebbenyfmerhettyek megh, hogy 
ygaffaghbol vagywnk, es az h^' zyneenek 
elette zeretettrc hayttyok az my zywnkket. 
Mert ha meg feddend mynket az my zy-
Ví-nk, t\Aggyatok hogjf̂  nagyob yíteii az my 
zywnknel, es myndeiith yfmer. Zerethó 
ffyam! ha az my zywnk megh nem fed
dend mynket, byzodalmwnk vagyon yarwl-
ny yílenhez, es vala niyth keerendwnk hw 
tű'le, veezyek, merth az hw paranczolat-
tyat tarttyok, es azokath teezyek,- kyk hw 
elette kellemetefek. Az kedegh az h\^ pa-
ranczolattya: hogy hyggywnk az hw zent 
ffyanak nedvéében; es zereíTek egy maílli, 
mykeppen hw megh paranczolta mynekwnk. 

Es ky az hw paranczolattyath tarttya, hw 
benne lakozyk, es az megh hw benne; es 
eennen twggyok hogy my benwnk lako
zyk, az h\^ zent lelkeeból, kyth myne-, 
kAí/nk adoth. 

En zerethó ffyam! ne akarjatok myn
den leieknek hynny, de keerferczetek megh 
az lelket ha yílentt^l vagyon; merth fok 
hazwgh proffetak yettenek kywe ez vylag-
ra. Azért ebb9l yfmertetyk megh az yílen-
nek lelke: Mynden lelek, ha ky vallya my 
wrwnk Jefuílh Criítiiílh teíthben el yewt 
Icnny, yílenttwl vagyon az. Es mynden le
lek ky megh feyty wr Jefuílh, yftenttwl az 
nynczen, az azerth Anticriltiis, kyról hallot
tatok, merth el yewt, es ymaran ez vyla-
gon vagyon. Ty kedeg yílenttwl vattok 
fyaczkaym, es megh gyezteetek hw'tet; merth 
nagyob az ky ty bennetek vagyon, hoiniem 
ky ez vylagon. Azok ez vylaghbol vannak, 
annak okaerth ez vylaghbol zolnak, es ez 
vylag hwket halgattya. De my yílentt^í^l va
gywnk, Vala ky yílent yfmery, az halgát 
mynket; de ky yílenttwl nynczen, nem hal
gát mynket es; ezekbpl yfmerhettyek megh 
az ygaffaghnak h\^ lelkeet, es tewólgheef-
nek lelkeeth. En zerethó ffyaczkaym! zeref-
fek my egymafth, merth az zeretet yílen
ttwl vagyon. Es mynden ky maílh zeret, 
yílenttvl z^let^t, es yfmery yllenth. Ky 
mait nem zeret, nem yfmery yílent; mert 
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az jíten zeretet. Ebból > clent megh yftennek 
zeretety my brnwnk, merlb az bw eggyet-
len egy ffyat ez \ ylagra l)oczatta, hogy eel-
lywnk hw myatta. Ebben vágjon az zere-
teth; nem hogj' my eleeb zerettók vona yf-
tent , (le hogy hw eleeb zerctót mynket , es 
el boczatta hw zent ffyat az my byneynknek 
níegh boczatafara. Zerethó ffyam! ha wryílent 
zeretóth mynket , mynekwnk kel egj'mafth 
zerethnwnk. Yftent foha fenky nem(/flí//fl'). 
Ha kedegli egy niaílh zere t t jek , yílen my 
hennwnk iakozyk, es az hw zeretety my 
bennwnk teekellctes lezen. Ebb(,)l yí'meiiict-
tyek megh hw benne lakozwnk, es h\v my 
hennwnk, mert ez ennen lelkéből avande-
kozot megh mynket. Es my lattok, es val-
lyok, mert az aldot atya el kyldette az bw 
ffyat, ez vylaghnak megh valtoyat. Vala ky 
azert azt vallangya, hogy Jefiis yftennek 
ffya, yften liw benne Iakozyk, es hw yften-
be. Es my megh yfmertók, es hyzwnk az 
zeretethnek, kyt yílen tarth my bennwiik 
Mert az jften zeretet, es ky zerctethben ia
kozyk , yftenben Iakozyk, es yften bw ben
ne. Ennen vagyon hogy az yftennek zere
tety teekelletes my bennwnk, hog byzodal-
mwnk legyen az yteeletbnek napyan. Mert 
mykeppen hvv vagyon, azonképpen my cs 
vagywnk ez vylagon. Feelelem nynczen az 
zeretethben, de az tekelletes zeretet ky re-
kezty az feelelmet; mert az födelemnek 
kynnya vagyon; ky azert feelelmes, az né 
tt'keUetPS az zeretetben. My azert zerefíek 

yftent, mert hw eleeb zeretót mynket. Ha 
ky mondangya, mert zeret9m, es hw attya-
ffyat gylóly, bazwg az. Mert ky hw attya-
ffyat nem zerety, kyt laat, yftent, kyt nem 
laat, hogy hogy zerethetj? Azert eellj'en 
paranczolatwnk vagyon yftenttwl: hogy ha 
ky yftent zerety, zereíTee bVv attyaffyat es. 

(Emtl) (£ű}) 

Mynden ky hyzy hogy az Jefus Criftiis 
legyen, yftenttwl zylct9t; es mynd, ky azt 
zerety, ky h\Á''tet z j l t e , zerety azt es , ky 
yftentlwl zylet^t. Ennen 3 fmerhcttyek megh 
hogy zerettyek az } ftennek zylóttyt, myko-
ron yftent zerettyek, es az hw paranczolat-
tyat teezyek. Mert ez az yftennek zeretety, 
liogj-̂  az ew paranczolattjat óryzyek, es az 
hw paranczolaty nem nehezek; mynden az-
erth, vala ky yftentwl zyletót, megli gyezte 
ez vylagoth; es ez az gje/.edelem, ky ez vy-
lagot megh gyezte, az my hytwnk. Kyczo-
da azerth, ky megli gyezte ez vylagot, ha-
neuj az ky hyzy hogy az Jefus yftennek 
ffya? Ez az ky yewt vyznek es veernek 
myatta, Wr Jefus Criftus, neni czak vyzbe, 
de vyzbe es veerbe. Es lelek az, ky azt 
byzonoyttya, mert Criftus az ygaffagh. Mert 
hármak vannak, kyk byzonfagot teeznek 
menyben.- Atya, yghe es zenth lelek; es 
ez hármak egy hw allattyabá. Es hármak 
vannak, kyk byzonfagot teznek ez felden: 
lelek, vyz , es veer; es ez hármak egj . 
Ha embereknek hw byzonfagokat be veez-
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yek, yílennek liw byzonfaga annál nagyob; 

mert yílennek liw byzonfaga az, ky nagyob; 

mert byzonfagot teth az liw ffyarol. Ky az

ért byzen jílennek fl'yaba, yílennek byzon

faga vagyon hw benne; ky kedog nem hy-

zé bamyffaa tezy l>wtet, mert nem liyzen 

az byzonfaghnak, kyvvel byzonfagot tetb 

yflen az liw zent ffyarol. Ez azért az by-

zonfagli, mertli erek eeletet adót myne-

k^^nk yften; oz az erek eelet bw ffyaban 

vagyon. Kyneek az yílen ffya vagyon, eelete 

vagyon; de k)nek nynczen, annak eelete 

es nynczen. Ezeket azért yrom ty nektek, 

hogy megh twggyatok, njertli ymaran ty-

nektek erek eelettek vagyon, kyk hyztek 

3Íl(;nnek ffyanak neweeben. Ez azért az 

nagy byzodalom, kyt tarttwnk yftenbez, 

mert vala mytb keerendwnk hw akarattya 

zerét, megh halgát mynketb. Es twggyok, 

merth megh halgát mynket vala myt ké

rünk , twggyok azth es merth keerefwnk 

^ agyon, kyket keernwnk ke! hw twle. Vala 

ky twggya hw attyaffyat \ ethkózny nem ha

lárra, keerre{kérjen), es megh adatyk hvvnek}' 

hw attyaffyanak eelet}' nem balarra. Vagyon 

halárra való byn; es kyerth nem mondom hogy 

vala ky ymathkoz\eek. Mynden alnokfagh 

byn; es balarra va!o byn. Twggjok aztli 

hogy mynden, ky jftenttwl vagyon, nem 

vetbkózyk, de az yílennek zyleteefe megh 

tarttya hwteth, es az gonoz nem yllety 

hwtet. Azth es twgg} ok merth yílenttwl 

vagywnk, es mj'nd ez telhes vylagh go-

noffaghban vettetótli. Azth es twggj'ok, 

merth az yílennek ffj^a ymaran el yewth, 

es mynekwnk ertelmeth adót, hogy megh 

yfmeryek az byzon yílenth, es hw byzon 

ffyaban legyvíoik. Ez az b}zon yílen es erek 

eeleth. Édes fyaczkaym! ewryzyetek megh 

magatokat az bahvan ymadaílwl. Ámen. 

Eeth veghezyk el zent János elfew 

epyílolaya Ámen. 

|rntl) |an0$ niafoli t|)i|!0lai)a. 

Aldot ween, valaztoth azzonnak es h^ 

fyaynak, kyket en zeretók ygaffaggal; de 

nem czak ennen magam, de mynd kyk megh 

yfmertek az ygaffagot, azon ygaffaghert, 

ky tybennetek megh marad. Legyen ty vele-

tek||""' malazth, yrgalmaffagh, es bekeffeegh 

atya yftenttvvl, es Jefuftvvl Criftuftwl hvv' 

ffyatvv'i ygafí\ighban es zeretetben. Felette 

nagy cremem vagyon, hogy találtam az the 

ffyayd k^zzí^l yarvvan jgaffaghban, mjkep-

pen paranczolatot vettv^nk atyatvvl. Azerth 

keerlek ymaran tegbed, yo a/zon, nem vgy 

mynt wy" paranczolatot j'rwan teeneked, 

de kyt vettvvnk kezdettvvl loghwa, bog" 

zereíTek egy maAh. Es azért az zereteth, 

hogy az hw paranczoiattj'a zerent yaryv^í'nk. 

Az kedegh az paranczolat, bog mykeppen 

ballottok kezdettvvl foghvva, azonban yar-

} wnk; merth fok czalardok yettenek ky ez 

vylagra, kyk nem vallyak vvr Jefnftb Crif-
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tiiílli teílhben yewth lenny; ez az czalard, 

es anticriílus. Tekeenczetek niegh tyma-

gatokat, hogy el ne vezeíTeetek, kyt czele-

k9ttetók, de hogy tellyes erdemeeth vegye

tek. Mynden ky elpl yar, es megh nem ma

rad Criílufnak twdomanyaban, annak yf-

tenee nynczen; ky kedegh megh marad 

mynd atya, mynd fyw vagyon. Ha ky ty 

hozyatok yewend, es ez twdomant vele 

nem hozangya, ne akaryatok h>vtet ty ha

zatokba be fogadny, fe ydwezlet^t ne mon-

gyatok liAÍmeky. Vala ky hwneky ydwez-

letót mondand, k9zófkydyk hw gonoz my-

welk9detybé. Yme ky yelentettem tynek-

tek hogy wr yewetelynek hw napyan megh 

ne zegyenwilyetek. Ennél tebbet akarttam 

tynektek yrnom, de nem akaram lewelnek 

es teentanak atala; merth remeenlem en ma

gamat yewendóre tynalatok lennem, es zam-

mal zatoknak zolnom, hogy az ty ereme-

tek tellyes legyen. K9zónnek teeneked te 

hwgodnak ffyay, valaztot ázzon. Ámen. 

Eth va^'on veeghe zent János mafod 

epiílolayanak. Ámen. 

. ^ent |an0$ f^nmú epiftolap. 

Megh ve(«)hedeth, Caiofnak zerelmes at-

tyafFyanak, kyth en zerettjk mynden ygaf-

faghal. En zerethew attyamffya! ymathko-

zon(«í) en the eerettem(<i), hogy myndenekben 

yol yarz, es egheffeghben vagy, mykeppen 

yol czelekfjdyk az the lelkied ces. Nagyon 

erwendeek en, mykoron az atyafFyak onnan 

yettenek vona, es az the ygaíTagodrol yo 

byzonfagot hoztanak vona, mynem>v ygaí-

faghban yarz the. Ennél nagyob malaztom 

énnekem nynczen, hogy mykoron hallom 

az en ffyaymath ygaíTaghban yarny, En 

zeret9 ffyam! mynd hywfegiíhel tczed vala 

myt mywelkódól az atyaíTyakhoz, yelef-

fen az zarandekokhoz , kyk byfonfagot tet

tének az the zerelmedról mynd az zenth 

egyhazbelyeknek elette; kyt yol teezed, 

hogy yíleneerth teezed; merth az hew ne-

we'erth yewtt^^nk ede, femyth nem keerwcn 

az ydeghen nemzetcktwl. Mynekwnk ke

degh be kel fogadnAÍÍ'nk az ollyanokat, hogy 

eggywth vongyok az ygaffaggal. Netalantal 

yrttam vona az zent egyháznak es, de 

Dyotrepes, ky az tyztóffeghet zerety hw 

benne vyfeiny, nem fogad mynket be. An

nak okaerth ha oda yewendek, nylwan megh 

feddé az hw gonoz teetemeenyeth, kyket 

tezen, gonoz bezeedywei czaczoghwan my 

reánk, oly mynt ezek hwneky eleghek nem 

vonanak, sem az atyaífyakat be nem fo-

gaggya, azok es, kyk be fogaggyak, megh 

tyltya, es az egyházból ky hannya. En ze-

reth9 fiyam! az gonozt te ne k9wefd, de 

azt ky yo. Vala ky yol czelek9dyk, yílent-

tV l̂ vagyon; ky gonozwl czelek9dyk, nem 

lattya yllenth. Demeternek byzonfagh ada-

tyk myndentt\í^l, meegh az zent cgyhaz-

twl es, de meeg my es byzonfagot tee-
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zwnk; es twdod, hogy az niy byzonfagwnk 

ygaz, Tebbet akarttam teeneked yrnom, de 

ne akai'ttá lewcinek es teentanak my-

atta. Aloytom kedegh, liogy hamar megh 

lathlak teghedet, es egmas zayawai zolwnk 

egybe. Bekeffeeg te veled. K^z^nnek tee

neked te baratyd, kyzpny te es my bara-

tynknak zemeeiy zerent. Ámen. 

Eth vagyon vcghe zenth János harmad 

epiftolayanak. Ámen. 

O 
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JÜDAS APOSTOL. 

JVdas apoAol, \vr Jefus criílufnak zol-

gaya, Jacabnak kedegh attyaífya, azoknak, 

kyk atya yílenben vannak zerelmefeknek, 

es Jefufban criítufban valaztottaknak, es 

hywatalofoknak. YrgalmaíTagli tynektek, es 

bekeffeegh es zeretet megh bewelteffeegh. 

En zeretpym! mynden zorgalinatoffagom volt 

tynektek yrnoni ty kezenfeghes ydweffegh-

t^kr^\(kéri'é/t) felette vyafkodny ez egyzer ffel 

vett byteerth. Mert enneehan népek be ytót-

tenek, kyk meegh reghen be yrattanak 

az álnokoknak h^^ yteeletpk kpzzee, my 

vrwnknak hw malaztyat el valtoztathwan 

hV̂  gonoz elettyeknek zepleffegheere, es 

myndennek wrat, my wrwnk Jefuít, meg ta-

gadwan, ynthlek azért tyteket, myert yma-

ran myndet twttok, mert wr Jef9 ez né

pet egiptomnak f^ldeb^l ky zabadoyttaa, an

nak vtanna kyk nem hyweek, mynd el 

veztee. Az angyalokath es, kyk megh nem 

tartaak az \vív vraffagokat, de az hw hay-

lokokat el hagyak, az nagy yílennek ytee-

letyre erekké való kötelekben az feteth 

kódben hagyaa megh tartathny. Azonkép

pen Sodoma, es Gomorra, es hw k^iA^le 

való varafok azon módon zepleffeghben eel-

wen, es maf teíth vtan bagozwan , peldawl 

vetteteenek erekkee való tyznek keennyat 

zenwedwen. Azonkeppé ezek es yollehet 

hw teftet fertelemre boczattyak, byrodal-

mat kedeegh megh wtalnak, es az felffe-

ghet meg karomlyak. Mykoron Myhal arch-

angyal az erdegghel vetekódneek Moyfef-

nek teíleer9l, nem mereezlyeek yteeletet 
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vethny az karomlafnak, de monda: Paran-

czollyon teeneked wr yften. Ezek kedegh 

yollehet femyt ne twggyanak, megh es ká

romkodnak; mynden kedcegh vala my tér

ni eezethzerent vagyon, mykeppen az ok

talan allatok, azokban tijrethnek el. Yay 

azoknak, kyk az gonoz kaynnak vtanyar-

nak, es Balaamnak tewelghó ywtalmaban 

értenek, es Koreenak ellentartaffan ragaz-

kottanak. Ez eellyenek vannak hw lakoza-

fokban fertelmes vendeeghók, mynden íee-

lelemnel kyl ennen magokatb eeltethweon, 

vyznel kyl való kód, ky czak az zeel my-

ath forgattatyk, gymelcznel kyl valo med-

d\v ffaak, kethzer holtak, tóweeból ky dewl-

tek; tenghernek kegyethlen haaba, tay-

tekozwan h^^ gyalazatoffagokatb, lewól-

gh^ Cyllagok, kyknek az fetetiifegheknek 

erek haborvvfaga tartatyk, mynd erekkwl 

erekkee. ProfFctalth kedeegh mynd ezekrpl 

heted yz adamnak vtanna Enok , mondwan : 

yme el yew vr yílen hw ezerzer valo zen-

tywel, yteeleteth tenny myndennck ellene, 

es megh fedde(//)y mynd az kegyethleneketh 

mynden h^ kegyethlenfeegheknek mywel-

kpdettyekbpl , kykben kegyetlenwl czele-

kpttek, es myndenekbpl kyketh kemee-

nyen zoltanak wr yften ellen az kegyetlen 

bynefek. Ez eellyenek az panazlo morgook, 

h^Sv kywanfagokban yarwan. Es az hw za-

yok koronkeed keweelfegheth zool, czodal-

kozwan zemeelyeken, nyerefeghnek oka-

ertli. Ty kedeegh, zerelmes attyamffyay! em-

RÉGl M. JSYKLVEML. V. 

lekózyetek mcgh az bezeedekrpl, kyk my 

vrwnk Jefus Criftus apoftolynak atalok 

mondwan vannak, kyk mynd megh mon-

dottaak tynektek, hogy mywel ydenek v-

tolfo, yewnek cz\5í'ffok, hw gonoz kyvan-

fagok wtan yarwan mynden bynnek ke-

gyethlenfeegheben. Ezek azok, kyk magok

nak valazttyak ennenmagokat, jp"' oktalanok, 

mynden leieknél kyl. Ty kedeegh, zerethp 

attyamffyay! felette eppeythwen ty magato> 

kath ez my zrnthfeghes hyt^í^nknek, koron

keed zenth leelekben )'mathkozwan, tyma-

gatokath yftennek zerelmeeben zepletelen 

tarczatok, varwá my vrwnk Jefufnak Crif-

tufnak yrgalmaffagat eerek eeletre. Ezeketh 

kedegh feggyeetek mcgh ymaran megh yteel-

teketh; azokath kedegh ydwezeyczeetek, ky 

ragadwan az erek tyzból; eegyebeken ke

deegh kenyerwllyetek mynden fedelemben, 

gy^^l9lwen mynd azonnal az teftet zerenth 

valo megh zeplefedet kentefth. Annak ke

deegh , kynek hatalma vagyon tjteketh myn* 

den byntt\^l megh tartany, es helyheztethr 

ny hw dyczófeghes zenth zyneenek elette 

zepletelen, ffel magaztatwan my vrwnk Je

fufnak Criftufnak el yewetelynek napyan, 

twiaydon yftennek, my ydwezeytenknek, es 

azon my wrwnknak Jefufnak criftufnak my-

atta, erek dyczpffeegh, nagfagh, vraffagh es 

hatalmaffagh mynden vylagoknak elette, es 

maftan es mynd erekkAvl erekké. Ámen. 

Eth veegheztetyk el zenth Judas apof-

tolnak epiftolaya. Ámen. 
56 
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INCIPIT APOKALYPSIS JOHANNIS APOSTOLI. 

Etth el kezdetyk zent János ewangelif-

tanak latafaarol való kenyw, kyth wrwnk 

Jef9 xpus azenth ewangeliomnak byzon 

vallafa zerenth mynd az teb apoílolok kó-

zpth fellyeb zerete, kyt az ^eegh vaczo-

rant meellyeen hagya nywgodny, es kynek 

ew zent annyaath fywl Iiagyaa evv halála 

koron az magaíT zenth keiezthffanak alatta, 

kyben megh yelenthee ew nagy zeuthfee-

ghes zerehnenek yegyeeth. 

(Éiím €op 
1 

Vr Jefus xpus yelenethy, kyt ewneky^ 

ada wr yíten nyhvan megh yelenteny ew, 

zolgaynak, kyknek hamar be keel telnye,i 

es megh yelentee el kyldween ew angyala-1 

twl ew zolgayanak Janofnak, ky byzonfa-l 

güt teen lílennek ygheeyeeri^l, es Jefuf, 

xpufnak byzonfaga vala kyket mynd lataa.^ 

Bodogh k}" olwafía es halgattya ez yeven-

dew mondafnak ygheytli, es tarttja azo

kat, kyk ew benne J'r^\•an vannak; merth az 

ydew kózel vagon. János yr heeth egyhazak

nak, kyk aíyahan vannak. Malazth tynektek 

es bekeffeegli az wr Ifttenttwl, ky vagyon, 

ky vala, es ky yevendew; es az heet zent 

lelkókttwl, kyk az ew zekynek elette aal-

nak; es Jefuílwl xpuftwl, ky hyw tano, hal

lottaknak elfew zylettp, es feldy kyralyok-

nak feyedelme; ky zerethe niynket, es ky 

tyztoyta my byneynkb9l ew zent veereben, 

es teen mynketh orzaggaa es papokkaa If 

tennék es ew zent attyanak; ewneky dy-

czewfeegh, es byrodalom mynd erekkwl 

en'kkee. Ámen. 

Ym el yew k^d^kkel, es megh lattya 

ewteth mjnden zem, es kyk ewtet megh fa-

ghattaak; es fyrattyaak magokat raytta myn

den feldy nemzetek es. Amrn. 
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En vagyok alffa es o, kezdet es vee-

ghezet, azth mond wr I/len, ky vagyon, es 

ky vala, es ky yewendew, myndenhato. En 

János ty atyatokffya, es leezes nyomorw-

faghban, es orzaghban es zenwedetejffeeghben 

wrJeAifban xpufban, valeek pathmos newó 

zygethben, wriílennek ygheeyeerth es Jefiif-

nak byzonfagaertli. Valeek lelky reewienjen 

eg vafaarnap napon, es halieek en vvtaii-

nam nagy zozatot, niynth ha kyrt^ileef vo-

na, moadwan: Kyth latz, yryad be egy kény

be, es kylgyed az heeth egyhazaknak, kyk 

afyaba vannak, effefomba, Smyrnaba, per-

gamuniba, tyatyraba, Sardifba, Filadel-

ffyaba es Jaodiciaba. Es hattra fordwleck, 

hogy meg lathnaani az zozatot, ky en vé

lem zool vala; es lateek hect aranyas gyeit-

tyatartokatli, es ew kózte hafonlatoíth em

bernek flyahoz, »,)tózAveen papy rwliaba, es 

megh ewedeztethween aranyos partba ewel, 

cw feye kedegb, es hayzaly feyeerek vajá

nak,, mynt az feyeer gyapyw, es mynt az 

hoc, es ew zoniey mykenth az tyznek langh-

ya, es ew labay hafonlatofok az tyzes vaf-

hoz, es ew zozattya mykentli az fok vyz-

nek zwggafa; es tart vaJa ew yoghyaan heet 

cyllagokath, es ew zayabol ketli eJew eleff 

tpr zarniazyk vala ky, es ew zyne, mykeent 

az fenef(««/w) íeenlyk ew ereyben. Es hogy 

láttam vona ewteth, lábához eíTeem mynt egy 

megli holth; es vetee ew yoghyaat en reani, 

mondwan: Ne akary feelny, en vagyok el-

few es wtolfo, es eeljj; inegh holtam vala, 

es ym eelok mynd erekkvvl erekkee, es ná

lam vagyon mynd az halainak, mynd po

kolnak kwczay. Yryad megh azért kyketh 

lattal, es kyk meeg Wgyan vannak, es kyk-

nek hamar el kel yeny ezek wfan. Az heeth 

cyMagoknak zenthfeghe, kyketh lataal en yo-

gomon, es az heeth gyertatartook: az heet 

cyllagok heeth angyalok, es az heet gyer-

ta tartok heeth egyhazak. 

Effeefombely egyház angyalának yrd 

azth: ezt mon|a, ky heeth cyllagokath tarth 

ew yoghyan, ky yaar az heeth ecgghew 

gyertatartok kezeth: twdom az te dolgaydat 

es mwkadat es pacicncíadat, es mert nem 

zenwedheted el az gonozokath; es megh kee-

feertetted azokath, kyk magokath apollo-

loknak mongyaak, es nem azok, de hazw-

goknak leeleed ewketh. Es pacjen<;iad va

gyon benne, es zenwettel az en newe-

meerth, es nem fogyathkoztaal el. Deegy ke-

wes mondafom vagyon hozyaad. Emlékez

zél megh róla honnan ellél ky, es tarcz pe

nitenciat; es az elfew doJgayd zerent cze-> 

lekóggyel; ha kedegh nem, ym el yewpk 

hamar te hozyaad, es el yndoytom helyee-

rpl az the gyertatartodath, ha czak penitenciat 

nem tartandaz. De abban yol vagyon dolgod, 

hogy gywlpleed az Nicola kpwethkpzpynek 

teetemeenyth, kyketh en es gy^lplpk. Ky-

nek fyle vagyon, luilgaíTa, myth mond If-

ten lelke az egyhazaknak: Az g3'ezedelmer-

56* 
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nek adok az eeleth fának gymelczeeben, ky 
az en yftenemnek paradyczomaban vagyon. 
Es fmyrnabely egybaaz angyalának yrd azth : 
Ezth mongya az elfew es wtolfo, ky megh 
bolth vooth, es eel. Twdom az the nyo-
morwfagodat es zeeghenfeghewdetb , de 
kazdagb vagy, es megh karomtatol azoktwl, 
kyk fydoknak mongyaak magokatli, es nem 
azok, de az pokolbely Sathannak fynago-
gaj ok. Semyt ne feeí' az ollyanoktwl. Yine 
boczaat az pokolbely erdegh ennehaiiyat 
bennetek foghfagra, hogy megh keferczen; 
es nyomor\\faghtok lezen tyzed napygh. 
Leegy hyw azerth mynd halalygh, es az 
erek eelethnek coronayath adom teeneked. 
Kynek fyle vagon, halgaffa myt mond wr 
lílentiek zent lelke az egyhazaknak: Ky 
gézen, nem fertetyk megh az mafodyk lia-
laltwl. Es pergamy egyház angyalának yrd 
azth: Ezt mongya, az kynek keth elew t^re 
A agyon.- Twdom hol lakozol, hol oth az po 
kolbely Sathannak helye vagon; es az en ne-
Aeuiet tartod, es nem tagattad meg az en 
hytemeth es az ydókben antipas en hyvv 
byzonfagom, kj' megh ewleteek ty nálatok 
hol fathan lakozyk. De egy kewes monda-
fom vagon the neked, merth eennehan va-
^on k9Ztetók Báliamnak tauwfagaat tarih-
wan, ky tanoyttya vala Balak kyralt tan-
torodaílh zerezny az Izrael fyaynak elette, 
eenny ynnja es veethkózny; wgyan vagy 
the es. Azeith penitencíat tarcz; mert ha 
uem, el yevevvk hamar, es hadath yndo\'-

tok ew ellenek en zayam bely tőrrel. Ky
nek fyle vagyon, halgaffaa, myt wr Iften-
nek zent lelke mond az egj'hazaknak : Az 
gyezedelmefnek az el re>teth meennaath, es 
adok ewneky egy tyzes feneff erez tablaat, es 
ew raytta az en wy newemeth megh yrwan, 
kyt fenky nem twd, hanem ky veezj-. Es 
Tliyatyre bely egyhaaz angyalának yrd azth: 
Ezth mongya wv Iftennok zent ft'ya, kynek 
zemey ollyanok mynth az langazo tyz, es 
labay mynt egy aranyas crtz: Megh twttam 
az the teetemeenydeth, hytedet, zerelnie-
deth, zülgalatodat, es pacienciadat, es hog" 
az the teetemeenyd tebbek niynt eleeb. De 
egy kewes mondafom vagon hoz}'ad, mert 
el enghed(-'t(<i) az Jezabel azzont, ky ennen 
niagaat proffetanak mongya, gonozra tanoy-
tany, es el hytethny az en zolgaymath 
veethkózny es zabalny. Es yme jdpth at-
tani cwnek) penitencia tartafra, es nem 
akar penitenciat tartany ew gonoffagarol. 
Ym agyban eytóni eA\teth, es kyk ew.vele 
veethkóznek, nag\' nyomorvvfagban leeznek, 
iia penitentiat nem tartannak. Es az ew 
fyokath megh ólom halállal, ||'"- es mynden 
egyhazak megh twggyaak, mert en vagyok 
ky mynden zyveketii meg nézek, es kynek 
injnd ew mwkaya zerent fjzet^in megh. 
Tynektek kedegh azth mondom, es myn-
dennek kyk tyatyreben lakoztok: Vala ky
nek ollyan gonoz tanwffaga nynczen, es 
kyk az Sathannak meeifeegheet meg nem 
yfmerteek, ty reátok eegyeb terhet nem 
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boczatok; de maga, myben vattok, meg tar-
czatok myglen el jew^k. Vala ky azeitli 
gyezend, es megh tartangya az en teetemee-
nymeth, hatalmat adok cwneky myndden 
neepeken, es byrja ewkfth waff velTee-
vel, «'s mykeppen az farban mywehi mef-
ternek myveek(/) megh tóry ewketh, mykent 
en es hatalmat vettem en atyamttvvl, es 
adom ewneky az hayna! cyilagot. Kynek 
fyle vagyon halgaffa myth wr Iftennek zent 
lelke mond az egyhazaknak. 

jármai) Cap 

Es Sardys egyház angyalának yrd aztli: 
Eztli mongya, kyneel heeth Ifteny lelkek 
vannak, es lieet cjllagok.- Twdom az the 
dolgaydat, merth newed vagyon hog eel", 
es megh holtaal. Leegy vygyazo, es eref-
feycz megh ecgyebeketli, kyk meg holtának, 
merth nem leélem az te teetemeenydeth 
egheezzen en lítenemnek eletthe. Emlekpz 
yel megh azerth róla, mykeppen vetted es 
hallottad, tarcz megh, es penitenciat tarcz. 
Ha kedeegh nem vygyazandaz, wgy yewek 
hozyaad mykent orw, es nem tvvdod my-
koron yeuók. De egy kevef nevek vannak 
Sardifban, kyk megh nem ferteztetteek ew 
rwhayokath, es 3 árnak en velem feyeer-
ben, merth meltook rea. Vala ky gyezedel-
mef le'end, wgyan rwhaztatyk feyeerrel, es 
nem tórlypm ky ew neveeth az eelew keny-
bpl, es vallom ew neveeth en atyámnak 
es ew angyalynak elette. Kynek fyle va-

g'on, halgaffa myth mond wr Iftennek 
zent lelke az egyhazaknak. Es íTyladelíFya-
bely egyház angyalának yrd azth : Ezth mon
gya az ky zenth es ygaz, kynel dauid kw-
czaa vagyon; ky megli nyttya, es fenky 
be nem tezy; ky be teezy, es fenky megh 
nem nyttya. Twdom the teetemeenydeth. 
Yme megh nyttam tee eletted az aytood, 
kyt fenky be nem teheth; merth kewef 
erew vagon benned, cs az en bezeedeinet 
meg tartottad, es nem tagattad megh az en 
newemeth. Ym megh zabadoytlak teghed 
az fathannak Synagogayabol, kyk magokat 
zydoknak mongyaak, de nem azok, mert 
hazwdnak; ym azth tez(,)m hogy te labayd 
clej'ben yeyyenek, es ymaggyanak, es meg 
yfmerjeek merth en zerettelek tcghedet. 
Myert az en bezeedembe pacienciat tartot
tal, en es meg tartlak teghed az keefer-
tethnek horayatwl/ ky yewendew mynd 
ez éghez vylagra. Ym haniar el yewók, tarcz 
azt addeegh kyben vagy, hogy fenky el ne 
vegye the coronadat. Ky gyezend, ozloppaa 
tezpm ewtet en Iftcncmnek templomába, es 
onnan ky nem megyén towabba; es megh 
yrom ew raytta az en wy nevemeth, es 
en Iftenem warofanak wy Jerwfalemnek 
nevvceth, ky menyből en Iftenemttwl zallot 
le. Kynek fyle vagyon, hallj'a myt wr If
tennek lelke mond az egiiazaknak. Es Lao-
dieiabely egyház angyalának yrd azth: Ezth 
mongya ámen, ky hyw es ygaz thano, ky 
mynden Ifteny teremteth allatlmak kezdety. 
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Twdom niynden teeteincenyedet: inerth fem 

hydegh fem melegh nem vagy; awagy hy-

degh vonaal awagy melegh! de myerth eg-

gyk fem vagy, ky kezdlek pekny cn zam-

bol. Mertli azt mondod liogy kazdagli va-

g"ok, es fok morliayw, es femy zykfee-

ghem nynczen; es nem twdod hogy the 

nyawal3'as vag es nyawalyaffagos, zeeglien, 

Avak, es mezeytelen. Tanaczollyalak teghed 

enthwlem tyzef es tyzta aranyat venny, 

hogy kazdagli leegy; es feyeer rwhazath-

ban ewt^zzel, hogy ky ne lafTeek the me-

zeytelenfeeghednek rwthfaga; es kenettel 

megh kennyed te zemeydet, hog laff. En 

kyketh zeretek, megh fedd()m es megh ke-

ferghetóm; k^weff yot azért, es tarcz pe-

nitenciat. Ym en állok az ayton, es zerghe-

tek. Ha ky hall ángya az en zomath, es megh 

nytangya énnekem e\v aytayaat, be mee-

gyek ew hozyaa, es vaczoralom ew velee, 

es ew en velem. Ky gy^zend, yleeílh adok 

ewneky en velem az en zekémbe; mykenth 

en gy9zeek, es yltem en atyámmal az ew 

zekyben. Kynek fyle vagyon, halgaffa, mytli 

mond wr Iftennek zenth lelke az egyha

zaknak. 

Ezeknek wtanna latam, es yme egy 

aytho nythwa vala az menyorzaghba; es 

elfew zozat kyt halleek, ollyan vala niynt 

kyrthnek zawa, zolwan en velem: Yey ffel 

«de, es megh mwtatom teneked kyknek 

hamar be kel telnye. Ez vvtan ottan el roew-

teteem leelekben. Es yme egy zek vala le 

teeWel az menyorzaghban, es az zeghben 

egy ylew. Es ky az zekben yl vala, ha-

fonlatus vala Jafpis es Sardif kewnek te-

keentetykhóz, es yris vala az zeknek kew-

rwle, hafonlatos fmaraghdos hewhcjz. Es 

az kyraly zeknek kewrwle hwzon neegy ze-

k(Jk, es ew bennpk hwzon neegy veenek 

ylwen feyeer ewtpzethben, es myndenyk 

feyecben arany korona vala. Es az felfew 

zekb^l meny di^rgheefek, zozatok, es vylla-

mafok zarmaznak vala, es heeth eegghew 

lampafok valanak az zeknek elette, kyk 

mondathnak heet líleny lelkeknek. Es az 

zeknek elette mykent egy ywegh tengher, 

hafonlatos Criftalhoz, es az zeknek k9ze-

pette es keAvrwIe neegy lelkef allatok tel-

lyefes zemmel elpl es wtol. Az elfew lelkes 

allath hafonlatos orozlanhoz, mafodyk ha

fonlatos twiyokhoz, harmadyk ember zyn-

hez, neegyedyk hafonlatos kefelywhíjz. Es 

ez neegy lelkeff allatoknak hat hat zarnyok 

vala, es mynd kywl bel^l tellyefek valanak 

zemmel, es nywgodalmok nem vala eeyel 

es nappal, kyaythwan: Zent, zent, zent 

myndenhato wr lílen, ky vala, ky va

gyon , es ky yewendew. Es mykoron az 

neegy lelkef allatok dyczeeretet adnának, tyz-

tpffeeghet es aldomaílh az zekben eeipnek 

mynden erekkwl erekkee, le efnek vala az 

hwzon neegy veenek az zekben ylewnek 

elette, es ymaggyaak vala az eel^kCO erek-
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kwl erekkee, es le vetyk vala ew korona-
yokath, monduan: Meito vag" my wrwnk 
wr lílen, dycz9feegheth es tyztefíeegheth 
es er9th veenny, mertli the tcrem'ettel myn-
deneketh, myndenek te akaratod zerent va-
laaak, es teremtheteenek mennyen es felden. 

(Cmtl) Cap 

Es lateek az zekben ylónek ew yogh-
yan egy kenywet, kywl os bel^l megh yr-
wan es be peeczeteiwen heet peeczettel. 
Es lateek egy eieff angyalt, predicalvan 
nagy ffel zowal. Ky vagyon meIto megh 
nythny az kenywet, es meg oldozny az 
ew peeczetyth? Es fenkj' nem tehety vala 
fcm mennyen, fem feld^n, fem féld alat, 
de fenky rea fem neezhet vala. En kedtegh 
nagyon fyrok vala raytta. Es egy az veenek 
kpzzól monda énnekem: Ne fyry, yme gyeze 
az orozlan Judanak nemzetééből, Danidnak 
gyekére, megh nythny az kényweth, es 
megh oldozny az ew peeczetyth. Es latam, 
es yme az zeknek, es az lelkeff allatoknak 
es veeneknek k9Z9tt9k egy Baran állana, 
es ha megh 9leteth vona, es oly n)ynt heet 
zarwa vona, es heet zeme, kyk mondath-
nak heet Ifteny lelkeknek, boczatafhwan 
mynd ez egheez feldre. Es el yewe, es el 
veeve az zekben y^inek ew yoghyarol az 
konyweth. Es mynt megh nytta vona, az 
neeg lelkek es az hwzon neeg)' veenek ew 
orczaj'okra efeenek az Baran el9th, cs mj'n-
dennek heghedewye vala, es aranyas po-

harok, tellyes zeep yliatokkal, kyk mon-
dathnak a zenteknek ymaczaghy; es eene-
kelnek vala wy eenekeketh, mondwan: MeI
to vagy, feelfeghes wr, el venny az keny-
Weth, es megh feyteny ew yegzeefyth; mert 
megh 9lettel, es megh valtottaal mynketh 
Iftennek the veeredben, myiiden nemb9l, 
nyelb9l es neep k9zz9l, es tettel mynketh 
my lAenewnknek orzaggaa, es papokká; es 
orzaghlwnk ez felden. Es lataam es halleek 
fok angyaloknak zozatyth az zeknek, lel
keknek, es veeneknek kerwiíjk, es vala ew 
zamok ezerzer való ezer, mondván: MeIto 
az Barany venny ereffeeghet, Iftenfegheth, 
b9lczeffeghet, hatalmnt, tyzteffeghetli, dy-
czewfeeghct, es aldomaílh. Es mynden terem
tet allatot, ky menyen, felden, es féld alat 
vagyon, es az tengherben , mondwan annak 
wtanna: Dyczeret, tyzteffegh, dyczewfegh 
es hatalom erekkwl erekkee. Es az neegy lel-
kcl(A) mondanak: ámen, es az veenek le ef-
feenek ew orczayokra, ymadwan elót ere-
kwl erekkee. 

Es latam hogy megh nytta \ona az Ba
ran eggyketh az heet peeczethnek, liallaam az 
neegy lelkeknek eggvketh mondwan mj'-
kent meny dórghceílh: yey el, es laffad. Es la
tam , es yme egy feyer lo, es ky ew raytta 
yl vala, yweth tart \ona, es egy koronnaat 
adanak ewneky, es ky meene gyezwcn, 
hogy gyezne. Es mykoron megh nytotta vona 
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az mafüdyk peeczetet, hallaam az mafodyk 
lelketh mondwan: yey el, es laffad. Es yme 
niafrohlo, es ky ew rayta yl vala, hata
lom adateek ewneky, lio^ el vennee az be-
keffeeghet ez feldrel, es hogy egy mafth 
mynd megh ólneek, es nagy fegywerth ada-
nak ewneky. Es mykoron megh nytta vona 
az harmadyk peczetet, hallaam az harma-
dyk lelketh mondwan : yey el, es laffad. 
Es yme egy fekete lo. Es ky ew raytta yl 
vala, meertek vala ew kezeeben, es hallaam 
az négy lelkeketh ón kpztók mondwan: 
Keth gabona merteketh egy pénzen, es zab 
merteketh egy pénzen; borth es olayth meg 
ne fertz. Es mykoron meg nytta vona az 
negyedyk peczeteth, az neg'edyk lelky za-
wat es hallaam, mondwan: yey el, es laf
fad. Es yme egy herwadot lo, es ky ew 
raytta yl vala, halai newe, es az pokol ke-
wety vala ewteth, es hatalom adateek ew
neky ez feldnek ne^' rezén myndent megh 
piny fegyverrel, ehfegghel, hallallal, es fel-
dy vadakkal. Es mykoron megh nytta vona 
az ewtpdyk peczeteth, latani az oltár alath 
az meg plth zenieknek lelkpketh yílennek 
ygheeyeerth, es az byzonfagherth, ky ew-
nekyk volth, es kyayttyak va'a nagy fel 
zoval, mondwan: Myglen wram, ky zenth 
es ygazwagy, megh nem yteeled, es nem 
allod megh Bozzwyaat az my werwnknek 
azokon, kyk ez feldpn lakoznak? Es myn-
dennek feyer ílolat adanak; es mondaak azt 
ewnekyk , hogy nywgodnanak meegh egy 

kewes ydeygh, myglen be nem telneek ew 
zolga tarffynak es attyokffyanak zamok, 
kyk meeg megh ewlendók volnának, my-
kent ewk. Es latam mykoron meg nytta 
vona az hatodyk peczeteth; yme ottan nag" 
féld yndwiaf leen, es az nap ollyan fekethe 
len mynt egy Ciliciom faak, es az hold tel-
lyes veerree valtozeek; es az cillagok meny
ből le hwllanak ez feldre, mykent mykoron 
el hwllattya ew eerethlenyt. Es az meny 
el mwleek, mynt ha egy kenyvet be tetté
nek vona, es mynden heegy es tartomá
nyok ew helyekrúi ky yndwlanak; es ez 
feldy kyralyok, feyedelmek es tyztartok, 
kazdagok es ereffek, mynden zolga es za-
badoff, el enezteek enenmagokath udv^k-
ba, es hegyeknek kew zyklayokba, mond
wan az heegy éknek, es kew zyklaaknak: Ef-
fetek my reánk, es reyczetek 'el az zek-
ben ylewnek zyne elót, es az barannak ha-
raghyabol. Mert el yewt az ew haragh-
yoknak nag napya, es ky alhat meghi 

$rrll| €fip 

Ezeknek wtanna lateek ne^ angyalokat 
alwan ez feldnek neegy zegheen, tarthvan 
ez vylaghnak nee^ zeleeth, hogy ne fwna-
nak ez feldre, fe az tengherre, fe vala mely 
faára. Es lateek maf angyalth fel menny 
nap kelettról, kyn az eelew yílennek yegye 
vala, es kyaytta nagy ífel zowal az nee^ an
gyaloknak , kyknek hatalom adatot artany 
feldnek es tenghernek, mondwan: Ne akar-
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yatok artany feldnek, tenghernek es faak-
nak, myglen meg nem yegyezyek az lílen-
nek zolgayt ew homlokokon. Es hallaam az 
megh yegyzeteknek zamokat zaaz negwen 
n e e | ezerén lenny Izraelnek mynden nemzety 
k^zzp]. Judanak nemzetééből tyzen ketli 
ezeríh; Rubennek nemzeteebpl tyzen ketli 
ezerth; Gaad nemzetééből tyzen keth ezeríh; 
Afer nemzetééből tyzen keth ezerth; Nep-
talym nemzetebpl tyien ket ezerth; Ma-
naffe nemzeteebpl tyzen ket ezerth; Sy-
meon nemzetééből tyzen ket ezerth; Leui 
nemzeteebpl thyzen keth ezerth. ífakar iiem-
zeteeb^il tyzeii keth ezerth; Zabulon nem
zetééből tyzen ket ezerth ; Jofcff nemzetéé
ből tyzen keth ezerth; Benyamyn nemzetee-
bpl tyzen keth ezerth. Ezeknek wtanna la-
tek nagy fokaffagot, kyt meglí nem zam-
lalhathnak vala, mynden fele nembpl, nyelw-
bpl, nemzethból es neepekbpl alwan, az 
zeknek es az barannak elette, ffel ptpzween 
feyeer rwhaban, es pálma agak valanak ew 
kezekben; kyaythwan nagy ífel zowai: Id-
weíTeegh, dyczeeiet my Illenwnknek ky 
az zekben yl , es az Barannak. Es mynd az 
angyalok álnak vala az Iften zekynek es az 
veeneknek es mynd az neegy lelkek kew-
rwlpk, es le effeenek ew orczayokra az 
zeknek eletfe, es ymadaak Iftent mondwan : 
.Ámen. Aldomaf, feneíTeegh, bólczeffeegh, 
es hala adaaf, tyzteffeegh es ereíTf egh legyen 
my lílenA '̂mknek erekVí'l erekkee! Ámen. Es 
felelwen egy az veenek kpzzpl, monda en-

RJÉGI M. NYELVEML. V. 

nekem: ,4zok kyk feyeer rwhaban etezte-
nek, kyczodaak, es honnan yeftenek? Es 
mondeek annak: En yo wram, the twdod. 
Es monda énnekem: Ezek azok, kyk nagy 
nyomorwfaghbol yettenek, es megh mofo-
gattaak ew rwhayokath, es megh feyerey-
tetteek ewketh az Barannak veereben. Azerth 
vannak W'r yftennek zeky el^t, es zolgalnak 
ewneky eeyel es nappal az ew templomá
ban, es ky az zekben yl, lakozyk ew ray-
tok. Soha nem éheznek, fem zonieehoziiak 
towabba, es nem eery ewketh az nap es 
az liewfeegh, mert az baran, ky az zek
nek kpzepette vagyon, wralkodyk ew ra j 
tok, es be vyzy ewketh az elew kwth wyz-
nek feyeere, es el tórpl wr Iften myndden 
fyralmakat ew zemek elpl. 

KtfotO QEűp 

Es mykoron megh nytta vona az he-
tedyk peczeteth, len nagy czeendeffeegh az 
menyorzaghba oly mynth ffel liorayglan. Es 
lateek Angyalokath alwan wr lílennek zeky 
elóth, es adateek ewnekyk heet kyrtli. Es 
maf angyal yewe el, es alla megh az olthaar 
elóth, kezeeben tarthwan egy twrybwlo-
moth; es adatának ewneky fok fyztplpk, 
hogy adna mynd az zenteknek ymaczagok-
bol az arany oltárra, ky az Iften zekynek 
elette vagyon. Es ffel meene az twrybw-
lomnak ew fyllhy az zenteknek ymaczaghy-
bol lílennek eleyben. Es ffel véve az an
gyal az arán twrybwlomot, es megh tpltee 

57 
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az oltárnak zenééből, es vetee ez feldre; es 
tamadanak nagy meny yteefek, dórgheefek, 
es í}llamafok, es nagy féld yndwlafok. Es 
az heet angyalok, kyknel az heet kyrt^k 
yalanak, hozyaa kezwleenek, hogy az kyr-
teketh fwnaak. Es mykoron az eggyk an
gyal kyrtelth vona, ottan nagy kew effew 
tamada es tyz, vcerrel elegh, es boczatta-
toek ez feldre, es ez feldnek harmad reeze 
megh eghe, es harmad reze az fáknak megh 
])erfól9deek, es myndden Z9Íd fyw megh 
aza. Mykoron az mafodyk angyalth kyrtelth 
vona, ottan mynth eg) nagy tyzzel eegghew 
heegy boczattateek az tengherre, es harmad 
reeze valtozeek veerree. Es mynden lelkef al
latoknak harmad reze megh(/m/a) kyk az ten-
gherben lakoznak vala, es az hayoknak har
mad reze el veze, kyk az tengheren yarnak 
vala. Mykoron az harmadyk angyal kyrtelt 
vona, es ottan nagj eegghew tyzes cyllagh ef-
feek le az feldre, es efeek az folyó vyzeknek 
harmad rezeere, es kwth fe)'ekre. Es az 
cyllaghnak newe yrpm, es valtozeek har
mad reze az vjzeknek keferwe, es fok 
eml)erek halaanak megh az vyz ytalban ke-
ferewfeghnek okaerth. Es mykoron az nee-
gjedyk angyal kyrtelth vona, megh vere-

Es mykoron az ewtódyk angyal kyr-
tplt vona, lateek eg" cyllagoth menyb9l le 
efny ez feldre, es neky adateek az meely 
kwthnak kwczya. Es megh nytaa az meely 
kwtath, es fFel yeve az kwthnak fyfty, 
mynth egy nag" kemeenczenek fyfty, es 
megh fetetwle az nap es az egh az tyfth 
myat. Es az kwthnak fyftyb9l faffkaat(A) 
tamadanak ky ez feldre, es hatalom adateek 
azoknak, mynt ez feldy fcarablya feeregh-
nek hatalma; es paranczolaanak ewnekyk, 
hogy megh ne ferteneek az z<,)ld fyweketh, 
fe faakath, hanem czak embereketh, kyk-
nek az eelp Iftennek yegye nynczen ew 
homlokokon. Es hogy ne 9lneek megh ew-
keth, de hogy czak gettreneek||"" ewth hona-
pygh; es ew gyettrelmy ollyan vona, mynt 
mykoron az fcarablya megh fwUya az em-
berth. Es az napokban halalt kerefnek em
berek, es nem talallyaak meg ewteth; es 
kyvankoznak meg hainy, de az halai es 
fvvth ew twl9k. Es faafkaknak kedeegh ha-
fonlatoffagot(A) az hadba keezwló lowakhoz, 
es ew feyekbe wgy mynt arankorona vona, 
zynók mynt embereknek ; ha} ok mynth az-

tetteenek az napnak, holdnak es cyllagok-jzonyallatoknak, es ew fogok mynt orozla-
nak harmad reze feteethfegghel wgy, hogy noknak, es oly mynth vaff pancyl vona ew 
harmad rezek ne vylagofoytana fe napnak,|raytok; es ew zarnyoknak vala mynt az fok 
fe eeynek. Es latam es hallaam egy kefe-;zekeref lowaknak, kyk az hadban fwthnak; 
lyvínek zozattyath repeffween az eghnek es ew kyrallyok vala az meely kwthnak an-
kózepette mondwan nagy zowal: yay, yay, gyala, kynek fydo nyelw9n newe abaddon, 
yay ez feldón lakozóknak. ghereghwl Apollyon, deak^vl exterminans. 
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es magyarwl el pwztoyto, Eth oggyk yay 
el mwleek, es yme ezeknek wtanna ket ya-
yok yewnek meegh elówe, Es mykoron az 
hatodyk angyal kyrtelth vona, egy zozatot 
halleek az arany oltárnak neegy zegheerpl, 
ky lílennek zyne elót vagyon, mondwan 
az hatod angyalnak: Oldozd meg az neegy 
angyalokath, kyk meg kptóztettenek az 
nagy efl'rateuf vyzben. Es megh oldoztataa-
nak, kyk valaztathwan valanak mynden lio-
rara, napra, hónapra, es eztend^re, hogy 
megh plneek harmad reezeet embery allath-
nak. Es ew feregheknek zainok vala hwz 
ezerzcr való tyz ezer. Es wgy lataam ew 
lovvokath az latafTba, es kyk ev̂ • raytok yl-
nek vala, tyzes, feneff, es keenkpvv byzw 
panceel vala ew raytok,(es) ew lowoknak feye 
mynt az orozlanoknak, es ew zayokbol, tyz 
fyílh es keenkew zarmazyk vala. Es ez há
rom czapaff myath megh óleteek az neep-
nek harmad reeze. Merth ew lowoknak ha
talmok ew zayokban vagyon, es ew far
kokban, mert ew farkokon es feypk vala. 

f W dEdp 

Es lateek niaf angyalth ereffeth le zal-
wan az menyorzaghbol, kpddel kpr^l vee-
tethveen, es Irys vala ew feyeben, es ew 
orczaya ollyan vala mynth az nap, es ew 
labay mynt az tyzes ozlop; es vala eW ke
zeeben egy meg nytot kény; es az ew yob 
labaat vetee az tengherre, bal labaath ke-
deegh ez feldre; es nagy kyaytafth theen, 

myth ha az orozlan ordoytana. Es mykoron 
kyaytoth vona, ottan heeth meny dqrgh^k 
zolanak, es mykoron zolnak vala, cn (»>///) 
akkorom vala, es halleek zozatoth menybpl 
mondwan énnekem: Az yegeketh, kyketh 
az heeth meny dprghók zolnak, megh ne 
yryad. Es az angyal, kyth latt<>k ew labayth 
vethween az tengherre es az feldre, ffel 
emelee ew kezeyth ah menyorzagra, es megh 
efkeweek az erekk\\'l er<-kkee eel^ire, ky 
feldet es menynek(e/) es tenghert teremtett, 
es kyk ew benne vannak: merth teb ydew 
nem lezen towabbaa; de mykoron az heted 
angyal kezdend kyrtelny, wr Illennek yele-
nety el veegheztetyk, m3'kenth megh mon
dotta ew zolgaynak es proflFetaynak myat-
ta. Es halleek efmegh zozatot menybpl zol-
wan en velem, es mondvvan: M»ny el, ved 
ky az angyalnak kezeebpl az kenywet. Es 
el meeneek az angyalhoz mondwan, hogy 
adnaa énnekem az kenyweth. Es monda: 
Ved ffel ez kenyweth , es nyeld be ewteth; 
es megh kefereyty te ehodath, de te zaadba 
ollyan eedef lezen mynth ah meez. Es el 
veem az angyal kezééből ah kenyweth, es 
el nyeleem ewteth, es ollyan leen en zamba 
mynt az édes meez; es hogy el nyelttem vo
na, megh keferpdeek en hafamba. Es mon
da énnekem: Zykfeg teeneked efmegh pró
fétálnod nemzeteknek, neepeknek, nyel-
weknek, es fok kyralyoknak. 

57^ 
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ti|3fn qtf 

Es adateek en kezembe egy meerteek 

mynt egy vezz^ /aal, mondwan: Kel" ffel, es 

meerd megh az lAennek templomaath, es az 

oltarth es; tornaczoth kedeegh, ky az temp

lomnak kywle vagyon, had el, es ne meer-

yed megh, merth az pogaii neepeknek ze-

reztetóth, es az zent vvaraíth megli nyomog-

gyaak negywen keth honapygh. Es adom az 

en keth tanoymnak, es faakban etezAven, 

profeetalnak ezer keth zaaz hatliAvan napyg. 

Azok az ketli olay ffaak, es keth gjerttatar-

took, ez éghez féld wranak zyne elóth al-

Avan. Es ky akarangya ewketh megh ban-

tany, t)z yew ky e\v zayokbol, es megh 

emeezty ew ellenfeeghyth; es vala ky megh 

akarangya ewketh ferteny, yllyk hogy megh 

^leffenek azok. Azoknak hatalmok vagyon 

az menyorzagot be rekezteny, hogy effeth 

ne aggyanak ew proffetalafoknak ydeybe; 

es hatalmok az vyzeketh veerre valtoztath 

ny, es megh verny ez feldet mjnden cza-

paffal, vala meenezer akarangyak. Es my-

koron el veeghezendyk ew byzonfaagh tee-

teleketh, egy Beílya, ky fel yew az meel-

feghbpl, hadat yndoyth ew ellenek, es megh 

gyóz}' ewketh, es megh ply. Es ew hohh 

teltek fekwznek az nagy Warafnak wczayn, 

ky lelek zerent neA\eztetyk Sodornának es 

egyptomnak, hol az ew wrok es megh fe-

zwltctóth; es lattyaak mj'nden nemzetek 

az ew holth tefteketh barom es fel napon, 

es nem haggyaak koporffoban teennye. Es 

kyk ez feldón lakoznak, vygadnak ew ray-

tok, es egymafnak ayandekokath kyldeznek 

ewrwkókben, m^'erth az próféták neegyed 

napyglan gyettretteek ewketh. Es az negyed-

ffel napnak wtanna wr Illentwl eelethnek 

lelke boczattatyk ew beleeyek, es labokra 

aínak, es nag" feelelem efyk azokra, kyk 

ewketh lattyaak. Mynd azok be telween, 

az proffetak hallanak nagy zoot, ewnekyk 

mondwan: Yeyetek ffel ede! Es menybe 

meeneenek k9dbe, ew ellenfeghy azth lath-

wan. Es azon borában nagy féld jndwlaf 

leen, es az varafnak tyzed rceze el eíTeek, 

es beeth ezer emberek halának megh az féld 

yndwlafba; es az tebb> nagy feelelembe 

effeenek, es dycz^feghet teenek az mennyey 

wr lílennek. Az mafodyk yay el mwleek, 

es yme az harmadyk yay hamar el yew. 

Es mykoron az hetedyk angyal kyrtelth 

vona, nagy zozatok leenek az menyorzaghba 

mondwan : Ez vylaghnak orzaga adateek 

my wrwnknak es ew Criíloffanak, es wral-

kodnak mynd crekkwl erekkee Ámen. Es 

az hwzon neegy veenek, kyk wr Iften elpt 

ylnek ew zekykbe, le effeenek ew orcza-

} okra ymad\van Iftent, mondwan: Halau-

kath adwnk teeneked niy wrwnk, wr es 

myndenhato lílen, ky vagy, es kj' valaal, 

es ky yewendew vagy, mert fíel vetted az te 

nag' er9det, es yniaran wralkodwnk(o/). Es 

megh haraghwanak az ydeghen nemzetek, es 

rea'ok yewe az the nagy haragod az hal-
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lottaknak ydeyt megli yteelny, es megh fy-

zethny ywtalmokath az the zolgaydnak, prof-

fetaydnak, zeiitydnek, es k.vk mynd feelyk 

az the newedet, kyfdednek es nagynak, 

es elvezteny azokat kyk inegli ferteztetteek 

ez fpldet. Es megh nyttateek lílennek temp

loma az menyorzaghha, es megh lattatek az 

Ifteny zekrecn ah templomba. Es ottan nagy 

vyllamafok, meny d^rglieefek, féld yndw-

lafok leenek, es kóvvef effek. 

ti)jfn hett €ú9 

Es nagy yegy yeleneck az eghen: Egy 

azzonyállat, az nappal kervíl veetethvveen, 

es az hold ew labay alat valanak, es ew 

feyeeben tyzen keth c}'llaghbol zerzett ko

rona. Es ew meeheben leWeen, kyayth vala, 

zylwen, es keent zenwed vala mykoron 

zylne. Eslattateekmaí'yegy az eghen; os yme 

enCg'í/) nagy roh farkán", kynek heeth feye 

vala, es tyz zaiwa, es ew feyben heet ko

rona. Es ew farkawal wtanna vonzya vala 

az menyey cyllagoknak harmad rezeeth; es 

az farkán alia megh az azzonyallat elptli, 

hogy mynt fyat zylne, ottan be nyelnee. Es 

egy fyrflyw magh/atot zyle, kynek kel vala 

byrny mynden nemzeteth vaff \ezzewel. Es 

ragattateek el az ew ffya lílenliez, es az ew 

zekybe. Es az azzonyallat fwta az pwzta-

ban, hol ott zerzeth helye vala ewneky If-

tentwl, [es hogy ottb eelteffeegh ezer keth 

zaaz hathuan eztendeegh. Es nagy bay vy-

vaff len az menyorzaghban: Myhal es ew 

angyaly vyaf kodnak vala az Sárkánnyal; az 

Sarkán es ew angyalywal vyw vala; es nem 

g'ezheteenek, fem ew helyek leeletteek meg 

towabbaa menyorzaghban. Es le vetteteek 

onnan az nagy Sarkán, megh aggot zomak, 

kynek newe erdegh es Sathan, ky el hyte-

ty mynd ez egheez vylagot; es le vetteteek 

onnan ez feldre, mynd ew angyalywal. Es 

lialleek nagj' zozatot menyorzagban mond-

wan. Ymaran megh leelettet9t az ydwef-

feegh, yozaagh, es orzagh my lílenwnknek, 

es hatalom ew criíloffanak; merth le vette

teek my atyankffyaynak vadoloya, ky va-

dollya vala ewketh my lílenNV'nknek zyne 

el<,)th, eeyel es nappal. Ewk kedeegh megh 

gypzeek ewtet az barannak veere hwllaffa-

erlh, es ew bezeodeenek byzon vallafaerth, 

es nem zereteek ew lelkyketh mynd hala-

lygh. Annak okaerth ewrwllyetek, meennyek, 

es kyk eWbenne lakoztok.||'" Yay az feldiiek 

es az tenghetnek, merth le zalfa az pokol-

bely erdegh ty hozyatok nagy haraggal, mert 

twggya liogy kewes ydey vagyon. Es my

koron lattá vona az erdegh, hogy le ^ette-

t9t vona az feldre, yldpzny kezdee az az-

zonyaliatoth ky az fyrffyw magzatot zylte 

vala; es az azzonyallathnak keth zarny ada-

teek, mynth egy kofelyw madaarnak, hogy 

az pwztaban mennee, hol ewneky helye 

vona, hol ott eeltetyk ydeyglen, es ydeyg-

len, es ffel ydeyglen, a zumak kygyonak z j -

ne el^th. Es boczata az kygyo ew zayabol 

az azzonyallathnak wtanna nagy V3'zeth, hogy 

file:///ezzewel
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ewteth el raggattathnaa; es megh íegheellee 
az féld az azzonyallatoth, es megh nytaa 
ew zayaath, es be zywaa az folyó vyzeth. 
Es megh haraghweek az Sarkán az azzony-
aliattra, es el meene haborwfagot zerezny 
ew megh niaradekywal, kyk mynd wr If-
tennek paranczolatyth tarttyaak, es kyknel 
wr Jefuf criíhif hyty vagyon. Es álla meg 
az tenghernek fewenyeen. 

Es lateek az tengherbpl egy beílyat ky 
yeny, kynek heeth feye vala, es tyz zar-
wa, es ew tyz zarvvayn tyz korona, es ew 
feye feletth Ifteny karomlafnak ncAvy. Es az 
beílya, kyth lateek, hafonlatof vala heyoz 
vadhoz, es ew labay mynd az medweenek, 
es ew zaya mynth az orozlannak. Es ada 
ewneky az Sarkán nag" erpth es hatal-
math. Es iataam eggyk feyeeth mynth ha 
megh holth vona, es az ew halálos febe 
megh gyog}'wltateek. Es el ameeltateek 
mynd az egheez féld az beűyanak wtanna. 
Es ymadaak ewteth mondwan: Ky vagyon 
hafonlatos az beíliahoz, es ky eilenkedhe-
tyk ew vele? Es megh nyttateek ew zaya, 
nagyokath es karomlafokath zolny, es ha
talom adateek ewTieky teenny negywen ketli 
honapokath. Es megh nytaa ew zayaath If-
ten ellen való karomlafra, megh karomlany 
az ew zent neweeth es templomaath, es 
kyk nienyorzaghban lakoznak. Towabba ha
talom adateek ewneky vyafkodny az zét-

tek ellen, es ewketh megh gypzny. Towab
ba hatalom adateek ewneky myndden ne-
m^n, nemzeten, nyelw9n, es neepekón. 
Es mynd nyayan ymadaak ewteth kyk ez 
feld^n lakoznak, kyk ew newpk nynczen 
be yrwan az eelew kényben. Ha kynek fyle 
vagon, halgaff'a. Ha ky ewteth foghfagra 
vyendy, annak es foghfagra kel menny; ha 
ky ewteth tprrcl megh ewlendy, megli kel 
annak es hainy; es az zenteknek paciencia-
yok es hyt^k. Es lateek maf beílyat ffcl ye
ny ez feldrpl; es valanak keth zarway niyt 
az barannak, es zozattya vala mynth az 
orozlannak. Es myndenben annee hatalma 
vala mynt az elfew beítyanak, es ez felden 
lakozokkal ymattattya vala az elfew beAyat, 
kynek ew halálos febe megh gyogywlta-
teek. Es nagy czodakath tecn, wgy hogy 
tyzeth es zalloytana alaa menybpl emberek
nek elette. Es el hytetee ez felden lakozó 
neepeket az nagy czoda teetelnek niyatta, 
mondván ez felden lakozó embereknek, 
hogy allathnaak ffel keepeet az beílyanak 
kyn az czapaff volt vona, es megh gyogywl-
tatot vona. Es hatalom adateek ewneky hogy 
az nagy beAyanak lelket adna, es zoina az 
beílyanak kepe, es azth teezy hogy vala 
ky nem ymadangya az beílyanak kepeet ot
tan megh pleffeek. Es azt tezy, hogy myn-
denek, kyfdedek es nagyok, kazdagok es 
zeeghenyek, zolgaak es zabadofok ífel vee-
gyeek ew yogokra es homlokokra az beílya
nak yegyeeth; es fenkynek nem hannanak 
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arwiny es veiiny, hanem czak kyn az 
beílyanak yegje awagy newe, a\^agy az CAV 
feleynek zamok e\v homlokán vona. Es(e3) 
az nagy b9lczeíTeegh. Ha kynek értelme va
gyon, zamlall}a az beftyeeenek zamokat, kjé
nek e\v zamlalattyok mynd emberek; es ew 
zamok hat zaaz hathwan hatli. 

Es lataam, es yme egy baran aal vala 
Syonnak iiegye f^lóth, es ew vele zaz negy-
wen neegy ezerén, kyknek yrwan vala ew 
new9k es ew attyoknak newók ew homlo
kokon. Es zozatotlt halleek menyből, wgy 
mynt íok vyznek zengiieefe, es nagy meny 
dórgheefnek czattagafa, es az zozat kyt 
halleek, mykcnth fok heghedwfóknek he-
ghedwlcfek vona. Es eenekelnck vala oly 
mynt wy eeneketh az lílen zekynek, es az 
neegy lelkeknek, es az veenek elettíjk, es 
fenky nem eenekelhety vala az eeneketh, 
hanem czak az zaaz negywen neegy ezer 
martyr, kyk mogh ólettenek ez feldr()l. Ewk 
azok, kyk azzonyallattal fertezetet nem val-
lottanak, merth mynd zyzeth(A). Aziik kówe-
tyk az baiant, vala howa menend. Azok ólet
tenek megh myndenek kózzíjl elózór Iften-
nek es az barannak, es ew zayokban ha-
zwgfaagh nem leelettetpt, mert maculanal 
kyl vannak wr lílen zekynek elette. Es la-
teek maf angyalth repefwcen az eghnek kp-
zepette, kynel az erek ewangoliom va!a, 
hogy predicallana ez feldpn lakozóknak, es 

myndden nemnek, nyelywnek es nemzeth-
nek, es neepnek, mondwan nag" ffel zowal: 
Feellyetek wr lítent, es aggyatok tyztef-
feeghet ewnek}', mert el yewtt az ew ytee-
letynek hora}a, ky feldet, menynek, ten-
ghert, es folyó vyzeketh teremtet. Es yewe 
wtanna maf angyal mondwan: El effeek, el 
effeek ez nag" Bahylon, ky az ew haragof 
fórtelmeenek burából ytatot m)'nden neepe-
keth. Harmad angyal megh Avtannok yewe 
mondwan nag" ffel zowal: Vala ky az beftyat 
es az ew keepeet ymadangya, es ky ffel 
veendy az ew byllógheet ew homlokara, 
awagy ew kezeere, az ollyan yzyk az ha-
talmaf lílennek haraghyabol, ky tyzta bor
ral egyelywltetót ew haraghyanak pohará
ban , es keenzattatyk tyzzel, es keenkewel 
az zent angyaloknak elette, es az barannak 
z} ne élőt; es az ew gyettrelmynek fyfty ffel 
zarmazyk. mynd erekkwl erekkee; es nyw-
godalmok nynczen eeyel es nappal, kyk az 
beftyat ymattaak, es az ew nevéének byl
lógheet ffel vetteek. Ez az zenteknek pa-
cienciaj ok , kyk wr Iftennek paranczolatyt 
tarttyaak, es wr Jefufnak hytyt vallyaak. 
Es halleek menybpl zozatot mondwan: Énne
kem yryad: Bodogh hallottak, kyk wr If-
tenben megh halnak. Ez naptwl foghwa azt 
mongya az lelek, hog.v nywgoggyanak megh 
ew mwkayoktwl, mert eW teetemeenyek 
kówetyk ewketh. Es lataam, es yme egy fe
neff kód, es az feneff kc^dpn ylween oly 
mynt hafonlatoff embernek ffyahoz, kynek 
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ew feyeeben vala egy arán korona, es ew 

kezeeben egy eleff farro. Es maf ang3'̂ al 

yewe ky az templomból, kyaythwan nagy 

ffel zowaI annak, ky az fenef k^d^n yl vala: 

Boczaffal(í/) el az te farrodat es araff; merth 

el yewtli az hóra, hogy arattaíjfeek, merth 

yghen megh azzot az féld. Es mykoron el 

boczatta vona az ew farroyat, megh arataa 

ez feldet. Es annak wtanna megh ky yewe 

egy angyal az templomból, ky menyben va

gyon, annak es eg" eleff farro leWeen ew 

kezeeben. Annak vvtanna maf angyal meg 

ky yewe az oltárból, kynek hatalma vala az 

tyz9n, es monda nagy ffel zowaI annak, ky 

kezeeben az eleff farro vala mondwan: Bo-

czaffad el az the elefí* farrodat az feldre, es 

zyryed megh az zel9nek haznaat, mert megh 

eertek az zelew' feyek. Es mykoron megh 

zyrte vona, vetee az líten haraghyanak nagy 

tawaban; es megh nyomottateek az tho ah 

waraff ky\^l, es weer zarmazeek ky ew 

belple mynd az lo ereygh ezer keth zaaz 

nyomothnee feldygh. 

f 93en mi\i €op 

Es lateek egy maf nagy es czodalatos 

yegyeth ah menyorzagban, heeth angyalo-

kath, kykneei az heet veeghfew czappafok 

valanak; mert ew bennek veegheztetpt el 

wr lítennek haraghya. Es lateek oly mynt 

egy ywegh tenghert vérrel elegy; es azok , 

kyk megh gy9Zteek az bellyat, es kyk az 

CAV kepeeth es neweet nem ymattaak, al-

wan az ywegh tengheren, kezekben farth-

wan líleimek heghedwyth. Es enekehveen 

moyfefnek, yílen zolgayanak cenekeeth, es 

az Barannak eenekeet, mondwan: Nagyok 

es czodalatofok az the dolgayd wr Iften! 

ygazak es byzonyok az tlie wtayd, niynden 

vylaghnak wra kyrallya! Ky ne feellyen 

teghed, felffeeghes wr, es fel nem magaztal-

lya az te zent newedet? Mert twiay czak 

te vagy kegyes; mert myndden neepek el 

yewnek, es the zj'ned el9t ymadnak, merth 

az the yteeletyd nyiwan vannak. Es ezek

nek wtanna lataam, f s yme meg nyttateek 

az ooh t9rweenben zerzet Sátornak temp

loma az menyorzaghi an; es yeveenek ky 

heet angyalok az templomból, kyknel heet 

veeghfew czappafok val .nak , fel ewt9z-

ween tyzta es fenef kíjwekbe, es ew meel-

Iy9k9n valanak aranyas ewek. Es az neegy 

Ielk9k k9zz9l egyk ada ewnekyk heeth 

arán poharokath, kyk tellyefek valanak az 

erekkee ee\^ lílennek haraghyawal. Es bel 

teleek az templom fyftel az ew lílenfee-

gheenek ereyb9l; es fenky be nem mehet 

vala az templomba, myglen el nem veeghez-

tethneenek az heet Angyaloknak heet wtol-

fo czappafy. 

€il3rn ât̂  (íap 

11'°° Es halleek nagy zozatoth ah templom

ból mondwan az heet angyaloknak: Men

nyetek el, es enczeetek az líten haraghya

nak heet poharath ah feldre. Es el meene 
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az elfew angyal, es mykoron az ew poha
rat le entette vona ah feldre, nagy ondokfa-
gos íekcelyek efeenek emberekre, kyk az 
beftyanak byll^gheet ffel veetteek vala, es 
kyk yinaggyaak vala cwteth. Es mykoron 
az maíbdyk angyal le entette vona az ew 
poharaat az tengherre, ottan veerree valto-
zeek mynt ha megh holt vona, es mynden 
eelew lelek megh hala az tenglierben. Es 
mykoron az harmadyk angyal le entette 
vona az ew poharat az foly«» vizekre, cs az 
kvvth feyekre, ottan mynd verree valtozaa-
nak. Es hallaani az vyz?knek angyalát mond-
wan: igaz nagy wr lílen, ky vagy es va-
laal, zent, ky ezth m«g;li yteelted; mert az 
zenteknek es az pFoflfetaknak veerqketh 
hwilattaak, es vesrth adal ewnekyk yn-
nyok, mert meltook rea. Es halleek maf 
angyalth mondany: Wgy vagyon wr myn-
denhato Iften, hogy byzonyok es ygazak 
az tbc yteeletyd. Es az neegyed angyal 
le entte az ew poharat az nappra; es ha
talom adateek cwneky azallyal es tyzzel 
gyettreny embereketh; es megh fogyath-
kozaanak emberek az nagy azalban, es 
megh karomlaak wr lílennek zent neweet, 
kynek hatalma vagyon ez czapafokon, pe-
nitenciat fem tartanak róla, hogy dyczew-
feghet adnának wr lílennek. Es mykoron 
az ewtydyk angyal le entette vona az ew 
poharat az beílyanak zekyre, ottá megh 
homalyofodeek az ew orzaga, es megh ra-
gaak az ew nyelwpket faydalomnak my-

KÉGI M, NYELVEML. V, 

atta, es megh karomlyaak az mcnnyey If-
tenth az ew faydalmoknak es febpknek 
myalta, es nem tarttanak penitenciat, ew 
gonoz teetemenyekrpi, Es az hatod angyal 
le enttee ew poharat az nagy efFrate vyz-
nek folyaíTara, es megh zaraztaa ew vy-
zeeth, hogy wta leennee azon atal mynden 
keralnak nap kelcth felpl. Es latam az 
farkaűak es az beílyanak es az ew pro-
fetayanak zayokbol barom gonoz zeiletpt ky 
yewny békáknak zemely zerent. Az er-
degheknek leelkey, kyk cKodakat teeznek, 
es el mennek mynden ez feldy kyralyok-
hoz ewketh hadra kezeyteny wr lílennek 
nagy nappyara. Ym el yewpk mynt az 
orw. Bodogh az ky vygyas, es megh 9ry-
zy ew rwhayat, hogy mezeytelen ne yar-
yon, hogy megh laíTaak az ew zemerem-
feghet. Es gyeytj' ewketh az herre, kynek 
fydowl newe Hermagedon. Es az hetedyk 
angyal le enttee ew poharat az eeltethew 
eghre , es nagy zozat yewe ky az temp
lomban való zekbpl, mondwan: Be tellye-
fodet! Es ottan lenek nagy vyllamafok, 
meny dprgheefek, czattagafok, es kew ef-
feííek, es féld yndwiafok, kykhez hafon-
latofok füha nem voltának, mywita embe
rek voltának ez féld zyneen. Es az wara-
fok ozlanak három reezre, es az poganok-
nak warafok el efeek; es az nagy Babyl-
lon warafa emlekpzettre yewe lítennek e-
lette, es ew nagy liaraghyanak poharából 
borth adanak ynnya. Es myndden tartoma-

58 
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nyok el fwtanak, es az lieegyek towabba 

nem leelttteteenek. Es nagy k^wef eífew 

zalla le emberekre menybíjl mynt egy ma-

fa; es megh karomlyaak emberek wr If-

tenth az nagy kew eífewnek czappafaertli, 

myert felette ygWen es hertelen vala. 

€i)3tn ^eet €ap 

Es yewe el egg)'k az heet angyalok

nak, kyknel az heetli vala, es zola en ve

lem mondwan: Yey el, es meg mwtatom 

teeneked az nagy nemeíT azzonnak karlio-

zattyat, ky yl az Ayzek9n, kywel ferte-

zetet vallottak ez feldnek kyraly, es ree-

zeghefk^ttek kyk mynd ez feld9n lakoz

nak , az ew gonoz kerefmeenyeenek bo

rából. Es el vyn enghém Iclekzerét egy 

pvvztaban. Es latam az azzonyaliatot yl-

Aveen egy vereff beílyan, ky tellyes vala 

karomlafnak neweevel, es vala heetli feye 

es tyz zarwa. Es az az/onyallath fel e\v-

t^ztctpth vala aranyaf barffonban, bybor-

ban , aranban, kewekben es drága gyen-

gyekben, es egy arán pohart tarthwan ew 

kezeeben, ky tellyes vala mynden ez fel-

dy rwthfaggal, es fert9zethnek dohawal. 

Es ew homlokán meg vala yrwa: Az nagy 

Babyllonak lelky értelme mynden ez feldy 

f9rt9zetlinek es ondokfaghnak annya. Es 

lateek egy reezegh azzonyaliatot az zent 

martyromoknak es zenteknek veereb9l, es 

nagyon el amoelkodam raytta hogy láttam 

vona. Es monda énnekem az angyal: Myt 

czodalkozon(0 raytta? En megh mondón 

teeneked ez azzonyallathnak es az bellya-

nak lelky értelméét, ky ewtet hordozya, 

kynek het feye es tyz zarwa vagyon. Az 

beílya, kyt lataal, volth, es ymar nynczen; 

de ffel yewendew az meelfeglib9l, es erek 

vezedelemre meegyen; es czodallyak azt 

ez feldy neepek, kyknek ew new9k nyn

czen megh az eelew kényben ez vylagh-

nak kezdetytwl foghwa. Ez ennek ez ér

telme kynek b9lczeffeghe vagyon: Az heet 

few, heet heegyet yegyez. Az cWte el 

eftjtli, eggyk wgyan vagyon, eggyk yewen

dew, es azoknak heet kyraly kyken az 

azzonyallat yl, es mykoron az wtolfo el 

yevend, zykfecgh annak egy kewef ydeyg-

len maradny. Es az beílya, ky vala es nyn

czen, az nyolczadyk, es azon hethból való, 

es erek vezedelemre meegyen. Es az tyz 

zarway, kyketh lutaal, tyz kyralyokath ye-

gez, kyknek orzagy meegh el nem yet-

tenek; de mynt kyralyok egy horaygh w-

ralkodnak az beílya wthan. Ezeknek egy 

tanaczok lezen, eróth es hatalmat az 

bcílyanak adnak. Ezek az barannal vyaí-

kodnak, es az baran megh gyezy ewketh, 

mert ew wraknak wra es kyralyoknak 

kyrallya; es kyk ew vele vannak, mynd 

hywatalofok, valaztatofok, es hywck. Es 

monda énnekem: Az vyzek kyketh lataal, 

kyk9n az nemef ázzon yl, fok neepek, ne

miek, es nyelwk azok. Es az tyz zarwaj', 

kyketh az beílyan lataal, azok megh gy\v-
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Iplyk, es pwztaíTaghban hagyaak el e\v-

teth, es megli mezeyteleneytyk, es az ew 

hwfaat eezyk, es ennen magaat megh ee-

ghetyk; mert wr Iften azth atta ew zy-

wqkben, hogy myndazt teegyeek ky ew-

neky kellemetes, hogy az ew orzagokat 

aggyaak az beílyanak, myglen bel tellyc-

feggyenek wr lítennek mondafy. Es az a/.-

zonyallat, kyt lataal, az nagy AvaraíT, ky-

nek byrodalma vagyon mynd ez feldy ky-

ralyokon. 

Es ezeknek wtanna lateok maf an-

gyalth le zalwan az menyorzaghbol, kynek 

nag" hatalma vala; es megh vylagofodeek 

ez féld az ew dyczewfeghetwl. Es kyaytafth 

teen mynden hatalmaffaga zerent, mondwan: 

El effeek, el effeek az nagy Babyllon, es 

len erdegheknek lakodalma, es mynden 

fertelmes lelkeknek otalma, es mynden 

fertelmes madaarnak lakodalma; mert az 

ew haragof fertelméének borából ywanak 

mynden nemzetek, es ez feldy kyralyok 

ew vele veethkpzeenek, es ez feldy kalo-

marok az ew kazdaghfaganak ereyból mynd 

kazdagok leenek. Es halleek maf zozatot 

menybpl mondwan: Mennyetek ky ew be-

Iple, en neepem, es ne leegyetek reezefipk 

az vethkeyben, es az eW czappafyban ne 

veegyetek; merth fel hátának mynd az men"-

nygh az ew byney, es megh emlekyzeek 

wr Iften az ew fprti'lmeyrpl, Wgyan ag-

gyatok megh ewneky, mykenth ew atta 

mainak, es kettzer kettpzteffeetek megh 

ewneky ew myvelkpdetyzcrent; az po-

harth, kyt tynektek egyeleytpt, kethkeep-

pen egyelpheetck ewneky. Myneere dy-

czpytette ennenmagat, PS gyenyerwíeeghek-

ben eelth, annyat aggyatok ewneky az 

gyettrelembe es fyralomba, merth ew zy-

weeben azt mongya: Lakom mynt kyralne 

ázzon, es nem vágok óz^'eg", es fyralmat 

nem latok. Azért egy napon yewnek el az 

ew czappafy, halai, fyralom es ehfeegh, es 

tyzzel eegghettetyk megh; merth hatalmai 

az wr líten, ky megh ytcly ewteth. Syr-

nak os ohaythnak ew raytta mynden fel

dy kyralyok, kyk mynd ew vele veeth-

kpztenek, es gyenyerwfegben eeltenek, 

mykoron latangyak az ew eeghcefeenek 

fyftyth. Tawoly aiwan az ew nagy keen 

zenwedeefeenek feelelmeerth , mondwan : 

Yay yay ez az nagy Babyllon varafa, az 

nagy ereff varaff!||""' Mykeppen egy borában 

yewe el az ew yteelety. Es ez vylaghy 

tewferpk fyrnak es ohaythnak ew raytta, 

merth az ew arokat ymaran fenky nem 

veezy, arannak, ezyfthnek , drága kewek-

nek, es gyengyeknek, Bybornak , Barfíbn-

nak, felyemnek, mynden drága fának ne-

mpk, eeleffanth tetembpl, es eegyeb drága 

kewbpl zcrzet edeenyek, erczbpl, vaf bol, 

es marwan kewbpl, Balfamomot, cynnamo-

niot, amomoth, es eegyeb zep lUathw drá

ga kenetpketh, temyent, borth , olayth, 
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femlyt't es gabonath, Barmot, yohot, yo 
lowakath, kwcyth zekeret, es emberek
nek fogl}ayth. Es kylemb kylemb keevan-
fagos gymeiczpketli tebbee nem találnak 
the benned; ez feldy kaioniarok, kyk mynd 
kazdaggaa lettének ew myatta, akkoron 
tawi álnak az ew gyettrelmeenek feelel-
meerth, íyrwan, ohaythwan, es mondwan: 
Yay, yay, ez az nagy ^araíT, k\' bybor-
ral, barffonyal ífel 9tói5fet9tb A ala, es 
inegh aranyafwlth vala arannyal, gyengyel, 
es drága kewekkel, merth yme eg horaban 
vez>nek el mynd ennee drága yozagok! Es 
myndeii kormán tartok es hayofok, kyk 
az vyzeken es tengheren evveznek, tawoly 
állanak, kyaythwan, lathwan az ew eeght-e-
feenek helyéét, es mondwan.- Ky voltli ez 
warafhoz hafonlatos ez feld^n? Es porth 
hanyaanak ew feyek feelyre keyaythwan, 
es mondwan .- Yay, yay, ez az nagy va-
raff, kyb^l mynd kazdagokkaa lettének, 
kyknek njjnd hayoyok vala az tengheren 
arwth hordozwan, merth yme egy hora
ban yewt el az ew pwztaffaga! Ervíiiye-
tek azerth raytta, mennyek, zent apoílolok 
es proffeíak ! mcrtli megii ytelthe wr Iften 
az ty yteeletteketh ew róla. Es egy ang> al 
veen egy nagy keweth flfel, mynth egy 
malom kew vona, es vetee az tengherbe, 
mondwan : Eellyen heertelenfegghel ^ette-
tyk Babyllon az nagy Maraff, es towab-
baa ymaran nem leelettetyk. Es heghedw-
fóknek, keentaloknak, trombitafoknak, kyr-

tefeknek zozatíya zengheefe ymará nem 
leelettetyk towabba ew benne. Es femy 
mj «ef meíler, femy b^lczeffeeg nem le-
lettetyk te benned towabbaa, es órlpnek 
zawa nem hallattatyk the benned towab-
baa; es Zewethneknek \ ylaga nem vylago-
foj'th te benned továbbá; es vew legheen-
nek es yegyefnek zozattya nem hallatta
tyk te benned tou abbaa; merth az the ka-
loniaryd vaianak mynd ez feldy fe}edel-
mek, merth az the bayolafodban teewpl-
gheenek mynden nemzetek; es ew benne 
az zent prófétáknak es az zenteknek vee-
rpk hwllafa leletteteek m>nd, kyk megh 
plettenek ez feld^n. 

Ezeknek wtanna halleek nag zozatot, 
oly mynth fok kyrtoleef vona az menyor-
zaghba, mondwan: AUehiya! Dyczcereth es 
dycz^ifeegh es }Ozaagh my lítenwnknek 
merth ygazak az ew ytelefy, ky megh ytee-
lee az gonoffaghban eelew nemef azzonth, 
ky megh fertőztette ez feldet ew gonoz 
tenneezetynek myatta, es ky Bozzwt álla 
az ew zolgaynak veerek hwllafarol. Efmegh 
mondanak: Allelwya! es az ew fyüy ffel 
zarmazeek mynd erekkwl erekkee. Es le 
efíeenek az hwzon neeg\' veenek, es az 
neegy lelkók ew orczayokra, es )madaak 
wr lítent j iwen ew zekybe, mondwan : 
Ámen, Allelwya! Es az zekb^l zozat yewe 
ky mondwan: Dyczeereteth mongyatok my 
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wrwnk wr Iftcnnek mynd cw zéty, es 

kyk mynd feelytek lítcnt, kyfdcdek es 

nagyok! Es hallcek oly mynt egy nagy 

kyrth zooth, es mynt fok vizeknek za-

watli, es oly mynth nagy meny d^rghcef 

nek zawat, mondu'an : Allelwya! Mert wral-

kodyk my myndenhato wrwnk wr Iften. 

Ewrvviiywnk es \ ygaggywnk, es aggywnk 

dyczófegliet ewneky, mertli el yettenek az 

barannak ew meenyokzewy, es az ew ye-

gye£e ffel ekeffeytette ennen magát. Es za-

badfaagh adateek ewneky, hogy feenlew 

es tyzta byborban ewt^zneek; merth az by-

bor etezeth az zenieknek ygaíTagos teete-

meenyek. Es monda énnekem: Yryad: Bó

dogok azok, kyk az barannak vaczorayara 

vannak hywattathwan. Efmegh monda én

nekem : Ez wr yílennek bezeedy byzonyok. 

Es en efeem labalioz, iiogy ymadnaam ew-

teth. Es monda énnekem: LaíTad hogy ne 

teegyed, mert zolga tarfíbd vagyok, es te 

atyadffyaynak, kyk mynd wr Jefufnak liy-

tyth tarttyak. Iftentli ymaggyad. Mert Je

fufnak byzonfagli teetele profetalafnak lel

ke. Es latam nytliwan az menyorzagoth, 

es yme egy feyeer lo yewe ky, es ky ew 

raytta yl vala, neweztetyk vala hywnek 

es byzonfagofnak, es a/, ygaffaggal yteel 

es vyafkodyk. Az ew zemey valanak mynt 

az tyznek langya, es ew feyeeben fok ko

rona, es az ew nevve y'rwan vala, kyt 

íenky nem twd, hanem czak ennen maga. 

Es ew ewtpzety vala :veerben fprtpzpt, es 

hywattatyk vala ewneky newe: lílen yghe-

ye. Es az menyey zereghek kpwetyk vala 

ewteth mynd fe\eer lowon, fel ewt^zteth-

ween mj'nd zep feyeer bybor rwhaban. Es 

ew zayabol zarmazyk mynd keth fel()l keth 

elyw t9r, liogy annak myatta el ^erye az 

pogan neepeketh. Es b>rya ewketh vafaf 

vezzpwel, es faytoban nyomya ky az erek 

myndenhato lílen haraghyanak boraat. Es 

ew rvvhayan es tomporán ez yraf vagyon: 

Kyralyoknak kyrallya, es wraknak wra. 

Es lateek egy angyalt alwan az napnak 

fecneeben, es kyaytta nag ífel zowal mond-

v̂ •an mynden madaraknak, kyk repefnek 

vala az eghnek k^zepetthe: Yewetek el, es 

gywlek^zjetek az nagy waczorara, hogy 

eegyeetek kyralyoknak hwfaat, palogarok-

nak es erefTeknek, lovaknak, es kyk ew 

raytok ylnek, es myndeneknek, zabadofok-

nak, zülgaknak, kyfdedeknek es nagyoknak, 

Es latam az beílyat, es ez feldy kyrafo-

kat ew fereghííkkel egybe gywlveen, es 

hadat teenny azzal, ky az feyeer lowon yl 

vala, es az ew feregheewel. Es megh fo

gai tateek az bcílya es az ew profetaya, 

ky czodakath tetth ew elette, es ky el 

hytette azokath, kyk reayok vetteek az bef'̂  

t}'anak byllpghcet, es az ew kepeeth jmat-

taak. Eclween vettetenek mynd ketten tyz-

zel es keenkwel eggcw tóban. Es az tebby 

mynd megh ólettetenek tőrrel, k>" az lo
won ylcwnek za}abol ky zarmazyk vala: es 
myndnyaj'an az egh) madarak eléghet ee-

nek ew hwfogbol. 
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Es lateek egy angyalth le zalwan az 

menyorzaghbol, kynel az meelfeghnek kw-

cza vala, es ew kezeeben egy nag" vaff 

lancz. £s inegli ragadaa az Sarkan(0 / es az 

agh zomakoth, ky mondatyk erdeghnek es 

Sathannak, es megh kptpzce ewtet ezer ez-

tendeg, es vetee ewtet az meelfeghbea, 

es be rekeztee, es be peeczethlee hogy ne 

hytethne tebbee neepeket, myglen be nem 

telnek ezer eztendók; es annak wtanna meg 

kel ewtet odozny egy kevves ydeyglen. Es 

lateek zekpkcth, es nekyk le yleenek ew 

beleeyek, es adateek ewnekyk yteelctet 

tenny9k; azoknak kyk megh ewlettenek 

vala wr Jefufnak byzonfagaert, es Iftennek 

ygheerth, es kyk nem ymattaak az beílyat, 

es az ew keepeet, es kyk az ew keepeet 

ffel nem vetteek eW homlokokra, es ew 

kezekre; annak okacrtli eeltenek es orzag-

lottanak Criftuffal ezer eztendeegh. Az teb 

hallottak nem eeltenek, mygh be nem telth 

vona az ezer eztendew. Ez az elfew ffel 

tamadaaf. Bodogh az es zcnth, kynek reze 

vagyon az elfew ffel tamadafban; ezeken 

az mafodyk halainak hatalma nynczen, es 

mynd lílennek es Criftufnak papy leez-

nek, es ew vele orzagoliiak ezer ezten

deegh. Es mykoron bel telemnek ezer ez-

tend9k, megh odoztatyk az Sathan ew tpm-

l9czeeb9l, es ky yew, es el hytety az yde-

ghen nemzeteketh, kyk ez feldnck neegy 

zeegheletyn vannak, gog es magog, es gyey-

ty ewketh hadra, kynek zamok nem lezen, 

mynt az tengher fewenyeenek. Es ky zal-

lodanak ez feldnek zyneere, es el yaraak 

az zenteknek valalyth es az zerethevv va-

raíth. Es tliyz zalla le Iftent\íí'I menyből, 
es meg emeeztee ewketh, es az pokolhely 
erdegh ky hytety vala ewketh, vetteteek az 
tyzzel es keenkewel forró tóban, hol oth 
az beílya, es az ew hazwgh proffetaya 
gyettrethnek eeyel es nappal mynd erek-
k\v\ erekkee. Es lateek egy zeep feyeer ze-
keth, es eW benne yl9th, kynek zyne e!9t 
el fwta az egh es az féld, es ew helyek 
towabba nem leeletteteek. Es iataam az hal
lottakat, mynd nagyot mynd kyfdedót, al-
wan az zeknek elette. Es kenywek nytta-
tanak megh; es eg" kenyw megh nytta-
teek, ky mondatyk eelethnek H'"* kenywe; 
kyb9l megh yteelteteenek az hallottak ew 
mywelk9det9k zerent. Es az tengher ky 
adaa az ew hallottyt, kyk ew benne vak
nak; es az halaal az pokol es ky adaak 
kyk ewbenn9k valanak; es myndenek 
megh yteelteteenek ew teetemenyek jze-
rent. Az pokol es az halai vetteteenek az 
tyzes tóban; ez az mafod halaal. Es ky nem 
leelcttet9t az eelew kénybe be yrwan, vet-
tet9th az tyzes tóban. 

Es lateek wy mennyeth es wy fel-
det; mert az elfeW meny, es az elfew féld 
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el in«leek, es az tengher ymaran nynczen, 
Es en János lataam az zenth waraílh, wy 
Jerwfalemeth, le zalwan menybpl, atya vr 
lílenttwl zereztettet, mykeont eekef ye^eíl 
ew wranak. Es halleek nagy zozatot az 
zekbpi, mondwan: Yme wr lítennek haylo-
ka emberekkel, es lakozyk ew velpk; es 
ewk ew neepey leeznek, cs wr líten ew 
velpk ew Illenek leezen. Es el t9ról wr 
Iften niynddeii kenyhwllatafth ew zempk-
rpl; es halai towabba nem lezen, fem f}^-
ralom, fem kyaytaf, sem bánat nem lezen 
thowabbaa; kyk annak elette (i'oltak), mynd 
el mwltanak. Es monda ky az zekben yl va-
la: Yme myndent Mvat teezek! Es monda 
énnekem: Yryad, merth ez bezeedek hyw-
feeghefek es byzonyok. Efmeg monda én
nekem : Veeghe vagyon. En vagyok alffa 
es o, kezdet es weeghezeth. En zomeho-
zonak adok az eelew kwth feenek vyzee-
ben yngyen. Ky gy^zend, az vehety eze-
keth, es lezek ewneky Illene, es ew le
zen énnekem ff) am. Az feclelmeféknek ke-
deegh es hytetleneknek, megh vakwltak-
nak, gylkofoknak, fertelmefeknek, ydeghen 
Iften hywpknek, es mynden hazugoknak 
reezek leezen az tyzzel es kenkewel ffel 
gheryeztet tóban, ky mondatyk mafod ha
lainak. Es yewe el egŷ  az hcet angyal 
kpzzól, kyknel az heet poharok valanak 
tellyefck az heet wtolfo czappafokkal, es 
zola en velem mondwan: Yey el, es megh 
mwtatom teeneked az barannak yeg> efeeth. 

Es vyn enghem lelekzerent egy magaf es 
nagy heegyre, es megh mwtataa énnekem 
az zenth Jerwfalemnek warafaath, le zal
wan menyből Ifteny feneffeegghel, es ew 
vj'Iaga hafonlatos vala az drágalátos yafpis 
kewhpz, zeep mykent Criftal. Es vala nagy 
kewfala, es magaff kapwy tyzen kettéw, 
es az tyzen keth kapwknak zeegheletyn az 
Izrael íTyaynak tyzen keth nemzetynek ne-
wy yrwan valanak. Nap kelettrpl három 
kapwk, eezakrol barom kapwk, Deel felpl 
barom kapwk. Nap nj^vgattrol barom ka-
pAvk. Es az waraf falának fondamentoma 
vala tyzen kettew, es eW raytok yrwan 
valanak az Barannak es az t3'zen keth apof-
toloknak newy. Es ky en velem zool vala, 
tarth vala ew kezéében egy aranyas naad 
zaal meertekpt , Itogy megh meernee az 
warafth, mynd kapwyt, mynd ew falat. 
Az varaf kedeegh vala ncegy zeghew, es 
hozyaffaga annee, meeiiee zeeleífeghe; es 
megh meeree az waraíh az aranyas naad 
zallal t}'zen keth latatimyra, es ew hoz
yaffaga, inagaffaga, es zeeleffeghe ygyen-
l9k valanak. Es megh meree ew falyth 
zaaz negywen neegy fenghre embernek meer-
teeke zerent, ky vala angyalee. Es vala ew 
falának rakaffa yafpis kewból, ennen ma
ga kedeegh az varaf tyzta arany, hafonla
tos tyzta ywegh(,»z. Es az Avaraf falának 
fondamentoma vala mynden drága kewek-
b9l zereztetween. Ew fondamentomanak el-
few kewe yafpis, Mifod faffyrns, harmad 
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kalcedoneus, Negyed iSmaragdus, ewtpdfar-

donis, hatod fardius, hceted Crifolitus, 

N"oIczadBeryIlus, kylenczedTopafíus, tyzed 

CrifopalTus, tyzen eeggyed Jlyacintiis, ty

zen kettpd ametyllus. Es az tyzen kapwt(/') 

vannak ezen tyzen kettli drága kewekb^l, 

es az warafnak wczaya tyzta arany, vyla-

gos mynt az tyzta ywegh. Es templomot 

ew benne nem lateek, mert ennen maga 

ah myndenhato wr Iften es az Baran ewneky 

temploma. Es az varaf nem zykfeegh(cs) 

napnaal es holdnaal kyl , hogj' vylagofoha-

nak ew benne; merth lílennek feeneffe-

ghe vylagofoyttya íwtetb, es ew zeweeth-

neke az baran. Es yarnak ah neepek ew 

vylagofíagaban; es ez feldy kyralyok hoz-

yaak mynden dyczewfeegh^keth es tyztef-

feeghpket ew belee Es ew kapwy be nem 

teetethnek napwl nip eílygh; mert eey otli 

nem leezen, Es ew belee vyzyk neepek-

nek dyczpfeeghyt ts tyzteíTeeghyt. Seniy 

fertelmes, es ky goioffagot teenne, awagy 

hazwghfagot, ew biee né meegyen, lia-

nem czak kyk yrwm vannak az barannak 

eelew kenj'vveeben. 

^nijon hitt (íap 
Efmegh mwtatia énnekem az eelew 

vyznek folyafaath, cy oUyan zeep mynt 

az Criftal, zarmazvai lílennek es az Ba

rannak zekybpl. Az varafnak wczayan, es 

az eelew vyznek ku-es kewrví^le vagyon 

az eeleu- ffa, mynder hónap zerent tyzen 

ket keth gym9lcz9t lozwan, es teremth-

ween; az fának leweley haznos neepeknek 

egheffeeghekre. Es femy athkozot állat oth 

nem leelettetyk towabba, de wr lílennek 

(fs) az Barannak zekef helye lezen ew benne, 

es az ew zolgay zenethlon zolgalnak ew

neky. Es koronkeed lattyaak az ew zy-

neeth, es ew zenth newe ew homlokokon 

leezen. Es az eey towabba nem Iczen, es 

nem leznek zykfoegh(»fipk zeweethneknek 

awagy napnak vylagoíTaganaal kyl, merth 

ennen maga Wr Iften vylagofoyttya ewketh, 

es orzagolnak mynd erekkwl erekkee. Es 

monda énnekem : Ez bezeedek hywffee-

ghefek es byzonyok. Es az zent próféták 

leelkeenek wra Ifteno kyldette el ew an-

gyalaat megb yelenteny ew zolgajnak, 

kyknek zykfeegh hamar be tellnypk. Es 

yme hertelenfeegbel el yev\'(,)k. Bodogh az 

ky megli ^ryzy ez kényben való yewen-

dew mondafnak bezeedyt. Es en János hal

kam es lataam ezeketb, es mykoron hal

lottam es láttam vona, le elfecm hogy ew 

labay elpt yniadnaam evvtet, ky énnekem 

ezeketh yelenghety vala. Es monda énne

kem : Laffad hogy ne teegyed, merth tee-

neked es tbe atyadfTyaynak prófétáknak 

zolga tarff vagyok, es azoknak kyk mynd 

ez kony bely proiletalafnak bezeedyth tart-

tjaak. lílenth ymagg}ad. Efmegh monda 

énnekem: Be ne peeczetellyed ez kenybe-

ly proffetalafnak bezeedyth; merth az ydew 

kózel wagyon. Ky arth, arczon meegen; 

ky fprtíjzethben vagyon, f9rt9zycek mee-
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ghen, es ky ygaz, Igazwllyon meeghen, es| 
ky zenth, zentpiteffeegh meeghen. Yin ha
mar el yeWpk, es az en eerdeinem en ve
lem vagyon, megh fyzethnem myndennek 
ew mywelkpdety zerent. En vagyok alfFa es 
0, elíTew es wtolfo. Bódogok azok, kyk megh 
moíTaak ew ítolayokath az Barnnnak vee-
reben, hogy legyen ew hatalmok az elew 
fában, es az kappwkon meennyenek be az 
warafba. Merth kywl maradnak az eebok, 
bayofok, fertelmefek, gylkoíok, ydeghen 
Iften yniadook, es mynden, ky zereth es 
teezen hazwghfagoth. En Jefiis kyidettem el 
en angyalomat tynektek ezekről byzonfa-
goth teenny az egyhazakban. En vagyok 
daujdnak nemee es gyekére, az feneff es 
haynaly cyllagh. Kynek az leélek es az ye-
gyes mongyaak: Yey ede! Es ky hallya, mon-

gya : Yey ede! Es ky zomeehozyk, yeyen 
ede, es ky akar, veegyen eelew vyzeth yn-
gyen. Az(0 vallom myndennek ky ez kény
nek yewendew mondó bezeedeet hallangya: 
Vala ky ez latafnak mondafyhoz tebbet 
teend, awagy zerzend, megh tebbeyty an
nak \vr líten ez kényben megh yrth czap-
pafokath. Es ky megh kewefebbeytendy ez 
kényben megh yrth proffetalafnak bezee-
dyth, ky wonzya wr lílen az ew reezeet 
az eel9 kenybpl. Wgy mond, ky mynd ezek-
rpl byzonfagot teezen: Efmegh el yewpk 
hamar. Ámen! Yey el en wram Jefus! My 
wrwnk Jefus criílufnak malaztya mynd-
nyayatokkal. Ámen. Eeth vagyon veeghe-
zety zenth Janof latafaarpl való kénynek, 
ky mondatyk Apokalypfifnak. 
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