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A KEGYES OLVASÓHOZ 

a szerző. 

EZ kisded munkám, alig eggy esztendő forgá-
sában, immár negyedszer kerül a közön-

ség elébe. Külseje eggyre szépült; de belseje bizony 
csak megmaradt a maga régi, eggyügyü mivoltá-
ban. Mindazáltal okúlván jóakaró tudós rostáló
imnak s zaván: kivetettem belőle mindent, amit 
neheztelni lehet vala benne. 

Mert ez a könyvecske, kivéve a Szent Írásnak 
eggynémelly betűjét, elejétől végig az én csekély el
mém szüleménye; és nem ama hamis evangyélio-
mok fordítása avagy jámbor hagyományok leírása, 
miként sokan hitték és hirdették is. Jí mi édes 
Megváltónk gyermekségének hellyén, Egyiptomban 
vándorolván, a régi Heliopolisz omladékai között, 

Aiij amaz 
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amaz öreg nagy fa alatt, mellynek árnyékában — 
ájtatos régi hit szerint — Ő szokott pihenni zent 
Anyjának kebelén: áhítatos vágyódás támadt lel

kemben eggynémelly történeteket írni a kisded Jé
zusról. Bizony vakmerőség volt ez; de talán bo-
csánandóvá teszi az imádó szeretet és az alázatos 
reménység, hogy nem vétkezem véle. 

Az a nagy tisztesség adatott nékem, hogy ez 
gyarló munkácskám díszéül Dürcr Albert mester-
nek hét remek műve szolgáljon. Megindúlással 
szemlélem a halhatatlan képíró ez immár közel 
négyszáz esztendős alkotásait; épülök buzgó vallá-
sosságán, melegszem szeretetének tüzénél, csodálom 
teremtő lelkének erejét, teremtő kezének művésze-
tét. És kétségeimben vigasztalásom, hogy íme én 
eggyügyü is csak azt mertem, amit az a nagy ke-
resztyén mester: jámbor szív szerint leírni a mi Urunk 
Jézus Krisztus gyermekségét, a hivő lélek álmai
val és az emberi felfogás gyarlóságaival. 

Írtam pedig mindezt a mi eleink nyelvén. Tu
dom, sokan kérdezik és talán gáncsolják is: miért 

szólok én, mai ember, úgy, mint a régiek. Meg
felelek 
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felelek nékik. Én beszélni nagyanyámtól tanultam, 
attól az áldott jó lélektől, aki engemet legjobban sze
retett ez világon. Ő, az Istenben boldogúlt, pedig 
még régi magyar úrasszony volt, és a mi eleink 
nyelvén szólott. Ez a nyelv nékem drága kincs; 
ódon fényével eggyütt a szeretet melegsége, az 
én édes nagyanyám szeretetének melegsége árad 
őszülő fejemre. Iskolák bölcsessége, írók divatja arra 
oktatott, hogy nem szabad többé ezen a nyelven 
szólani. De én mégis mindig ezeket a régi, elhaló 
hangokat hallom, mikor szívemben szeretet vagyon. 
Melly nyelven írhatok vala hát, ha nem ezen, 
mikor a szeretetnek ez könyvét szerzettem? 

Kegyes olvasó! Ha ez gyarló munkácskát ol-
vasván, te is érzel valamit ebből a szeretetből, 
juttass nékem vissza eggy parányit és emlékezzél 
meg, kérlek, rólam méltatlanról, imádságaidban. 

Aiv 









A pásztorok imádása. 





K E Z D E T I K A M I U R U N K J É Z U S 

K R I S Z T U S G Y E R M E K S É G É -

ről irott könyv. 

ELSŐ RÉSZ. 

Koron ízületek a gyermek 
Betlehemben, Júda nem
zetségének várofiában, el-
méne az Ur angyala a 
pálztorokhoz, akik a me
zőn hálnak vala és vigyáz

nak vala ejtlzaka az ő nyájok mellett. 
2 És a páíztorok nagy félelemmel meg-

félemlének. 
3 És monda az angyal nékik: Ne féljetek, 

mert íme nagy örömet hirdetek néktek. 
Av 4 Megfzü-

xA csordapá torok imádj k a Kri, tust és aján
dékokat adnak nékie. 
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4 Megfzületett ez világnak Megváltója, az 
Ur Krifztus, Dávid vároliaban; menjetek és 
találtok eggy kis gyermeket bepólyálva fekünni 
a jálzolban. 

5 És hirtelenséggel jelenének a mennyei 
íeregek és ezt mondják vala: 

6 Dicsőség Iítennek a magafságban és a 
földön békefség a jóakaratú embereknek. 

7 Mikor pedig az angyalok viffzamentek 
volna a mennyégbe, a pásztorok mondának 
egymásnak: Menjünk el mind Betlehembe. 

8 Elmenének azért lietséggel és megtalálák 
Máriát és Józsefet és a kis gyermeket, aki a 
jáízolban fekülzön vala. 

9 És imádák őtet és oda tevék melléje az 
ő ajándékaikat, mellyeket néki hozának. 

10 Ada pedig az öreg páfztor fejér báránybő
röcskét, melly puhára vala ványolva. 

11 A bojtárok pedig adának tejet, vajat, 
túrót, gomolyát és fajtot. 

12 Ámde a legkiflebbik bojtárnak nem vala fem-
mije, amit adhatna; elővéve azért az ő furulyáját és 

a jáfzol 
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a jáfzol fölött halkkal elfújá a legszebb nótát, amit 
tud vala, hogy ő is tifztefséget tenne aKriíztusnak. 

13 A gyermek pedig mofolyga álmában 
és fényefséges lón az ő ábrázata. 

14 A páfztorok pedig haza térének, dicső
ítvén és dicsérvén az Iitent mindazok felől, 
mellyeket hallottak és láttak. 

M Á S O D I K 



I 

EKüvén pedig Jézus a jáfzolban, hová 
Mária, bepólyálván őtet, helyezteté, 
az iítállóban környös-körűl állának az 

oktalan állatok: tehenek, juhok és eggy fzamár. 
2 És az Úr, ki ez napon a világnak Meg

váltót ada, arra méltatá ez oktalan és lelketlen 
állatokat, hogy még ők is érezzék az Ilten 
Fiának közelvalóságát; és irgalmaffan meg-
világofítá az ő fötét értelmüket, hogy a kirá
lyok királlyának, ki a fzegénység fzalmáján fe-
küízön és dermedezik a télnek hidegségében, 
ők az alacsony barmok is tifztefséget teheflenek 
a maguk módja fzerint. 

3 Járu-

K usnak a barmok ti zte tizet te nek; a 
kiváltképpenvaló becsület, mettyre a 

méltóltahk. 
amar 
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3 Járulának azért a tehenek a jáfzolhoz 
és meleg párát fújának a kisdedre; mire olly 
meleg lón az iítállóban, aminő meleg nincsen 
a cédrus-fa lángjánál fűtőző gazdagok palotá
ján fem. 

4 A juhok pedig feregeítül odasimúlának 
a kisdedhez, hogy gyapjúkkal védelmezzék 
őtet a fagy és zúzmaráz ellen; és nincsen femmi 
király, kinek lágyabb és melegebb ágy-fuper-
látja lenne, mint aminő vala ez jámbor állatok 
teftének gyapja. 

5 Csak a fzegény fzamár nem tuda íem-
mivel fzolgálni a gyermeknek: és amért nem 
tehet vala tifztefséget ő is, bánattal és ízemé-
remmel álldogála jáfzla mellett magában. 

6 De az Ur, ki ez fzent és boldog éjtfzakán 
a legalacsonyabb teremtett állatoknak is értelmet 
és fzabad akaratot adni méltók, ő nagy könyö-
rületefségével fzáná és ő nagy igazságofságá-
val megböcsűlé a ízamár ízívének fzerelmes 
bánatát és alázatos ízemérmét. 

7 És arra a nagy dicsőségre válafztá ki 
őtet 
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őtet, hogy az ő neme hordozza majdan Jézuít, 
midőn bemégyen Jeruzsálemnek vároffába és 
a fokaság pálmaágakat vévén kiáltja: Hozsánna! 
Áldott, ki jött az Urnák nevében! 

8 Mert meg vagyon írva: Ne félj, Sionnak 
leánya! ímé, ama te királyod jő, ülvén a fzamár 
vemhéjének hátán. 

9 És a jámborok hite fzerint, ez idő óta 
vifeli hátán a izamárnak minden neme a ke-
refzt jelét, fzőrének csíkjában. 

H A R M A D I K 



A három szent királyok. 





I 

Z IDöben, mikor ízületeit volna 
Jézus Betlehemben, Júda nemzet
ségének várofiában, Heródes ki
rály idejében, ímé napkelet felöl 

jövének a három királyok, hogy néki tifztefséget 
tegyenek. 

2 És mondának: Hol vagyon a zsidóknak 
királlyá, aki ízületett ? Mert láttuk az ő csillagát 
napkeleten. 

3 Elföben látá meg a csillagot Boldog-Arábi
ának 

H A R M A D I K RÉSZ 

jí három ent királyok vi ntagságos útban 
etlehembe mennek, hogy a Kri tust imádjak. 
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ának bölcs és vitéz királlyá, Gház-al-Bár, aki 
mondatik Gáfpárnak. 

4 És drága fából való fzelencébe legjava 
tömjént tévén, hogy ajándékot vigyen a kis
dednek, lóra űle fzáz derék vitézével és útnak 
indúla a Vörös-Tenger mentén. 

5 Máfodiknak látá meg a csillagot Ör-
ményorfzág tudós és gazdag királlyá, Mekhi-
tár, aki mondatik Menyhártnak. 

6 És felyemerfzénybe aranyat tévén, hogy 
ajándékot vigyen a kisdednek, fzamárra űle ta-
palztalt és ügyes kalmárokkal és útnak indúla 
az Eufrátes mentén. 

7 Utolfónak látá meg a csillagot Szere-
csenyorfzág jámbor és alázatos királlyá, Bul-
dumzur, aki mondatik Boldizsárnak. 

8 És elefántcsontból való bokályba mirha
kenetet öntvén, hogy ajándékot vigyen a kis
dednek, tevére űle az ő legjobb barátaival és 
útnak indúla a Nílus mentén. 

9 Azon útmutató csillag vezérlége alatt 
haladván, öfzvetalálkozának a három királyok 

a iza-
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a fzaracén pufztában és együtt ménének to
vább mind ó népükkel. 

10 De a pufzta véghetetlen nagy vala 
és mindenek kifogyának az ételből és az italból. 

11 Éhezek és fzomjúhozék ember és állat; 
és nem vala fehol pálmafa és víz. 

12 Lön ekkor, hogy nagy fegyveres csapat 
közeiedék a három királyok felé. 

13 Szóla pedig a vitéz Gáfpár: Ha a ma
guk jóizántából nem adnak nékünk eleséget, 
megfarcoljuk őket. 

14 És monda az okos Menyhárt: Pénzen 
vefzünk tőlük. 

13 És monda a jámbor Boldizsár: Kérni 
fogunk tőlük. 

16 Vala pedig a csapat gonofz útonálló 
latroknak ferege. 

17 És Izóla az arabok királlyá, kivonván 
az ő kardját: Le fogjuk őket győzni. 

18 Monda pedig az örmények fejedelme: 
Váltságpénzt fizetünk nékiek, hogy ne bánt-
lanak bennünket. 

B 19 Szóla 
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19 Szók vifzontag a ízerecsenyek ura: Ke
gyelmet fogunk tőlük kérni. 

20 Igen fzámos vala pedig a gonofztévók 
ferege és fzétvervén a jámbor utalok csapatát, 
rabságba hurcolá a három királyokat. 

21 És monda az útonálló latrok vezére a 
királyok népének: Ha eggy holdforgáfáig nem 
hoztok nékem váltságpénzt, fejét vétetem a 
te uraitoknak. 

22 Elkövetkezék pedig az éjtfzaka és a há
rom királyok gúzsba kötötten heverének a 
gonofzok fötét barlangjában. 

23 Midőn a latrok mind elaluvának, bé-
ofona a barlangba eggy affzonyi állat, vala
mely gonofznak a felesége, és monda a fog
lyoknak : Tudom, hogy ti vagytok ama három 
bölcs királyok. 

24 Segítséget kérek tőletek, és fegítséget 
is hozok néktek. 

25 Gyógyítfátok meg az én kisded fiamat, 
akit ördögkígyó mart vala meg és azóta holt
eleven; és megfzabadítalak benneteket. 

26 Szóla 
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26 Szók pedig Menyhárt: Hozd elő a 
mi legdrágalátofíabb marhánkat, az aranyat, a 
tömjént és a mirhát, amellyet a latrok elvő-
nek tőlünk, és meggyógyítjuk a te cselédedet. 

27 Elfuta azért az aíízony és hozá a drá
galátos marhát és eggybe az ő holteleven fiát; 
és elvagdofá a foglyok kötelékeit. 

28 Menyhárt pedig vevé az aranyat és 
megilleté vele a kisdednek homlokát; mire a 
gyermek fölnyitá az ő fzemét. 

29 Gáfpár megrága eggy fzikra tömjént 
és a fiú karjára kené; mire a gyönge csemete 
legott erős és izmos lón. 

30 Boldizsár pedig mirhát önte a kisded 
fzívének gödrébe; mire a gyermek felmofolyga 
az ő anyjára. 

31 És az affzonyi állat leborúla a királyok 
lábához és lecsókolá az ő faruikról a port és 
monda: Fuffatok innen. 

32 A barlangnak gádorában három őriző 
vagyon: eggy vitéz, eggy bűvös, és eggy hegedős. 

33 A vitézt legyőzhetitek bátorsággal, a 
Bij bűvöft 
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bűvölt okofsággal, a hegedőst esdeklő fzóval, 
mert az ő fzíve még tifzta. 

34 És menvén a királyok, a bajnok Gáfpár 
levágá az őriző vitézt; a bölcs Menyhárt 
Ízemének pillantáíával mélységes álomba rae-
ríté a bűvöst; a jámbor Boldizsár pedig fze-
relmes kérleléffel reá bírá a hegedőst, hogy 
hagyná őket menekedni. 

35 Minekutánna a királyok kimenetiek a 
fivatag pufztába és megtalálák az ő kefergő 
népüket. 

36 És lón nagy öröm az ő fzabaduláíukon. 
37 Tovább indulván, datolyával kínálkozó 

pálmákra és hűs forrásra akadának és megelé
gedve haladának az ő útjokon, a merre a 
csillag mutatja vala. 

38 Mikoron közelgetnének Betlehem felé, 
nagyon kezde fzikrázni a csillag. 

39 És előttük mégyen vala, míglen jutna 
és megállana a hely fölött, ahol a gyermek vala. 

40 És a három királyok igen nagy öröm
mel örvendezének. 

41 És 
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41 És bemenvén a házba, megtalálák a 
gyermeket Máriával, az ő anyjával, és lebo
rulván, tifzteíséget tőnek néki; és az ő kin-
csöket megnyitván, adának néki ajándékokat, 
aranyat, tömjént és mirhát. 

Biij N E G Y E D I K 



ÉTEL vén pedig Mária tifztuláfának nap
jai a Mózes törvénye fzerint, felvivék 
a kis gyermeket Jeruzsálembe, hogy az 

Urnák bemutatnák őtet. 
23 (Miképpen meg vagyon írva az Urnák 

törvényében: Minden elfő fzülött férjfiú-mag 
az Urnák fzentelteffék.) 

24 És hogy áldozatra valót adnának a fze
rint, a mint megmondatott az Ur törvényében, 
két gerlicét vagy két galambfiat. 

25 És ímé vala Jeruzsálemben eggy ember, 
kinek Simeon vala neve, és ez igaz és iften-
félő ember vala, ki Izraelnek vigafztaláfát várja 
vala és a fzent Lélek vala ő rajta. 

26 És Iftentöl fzent Lélek által megmon
datott 

N E G Y E D I K RÉSZ 

Jí Krifáus bémutattatik a templomban. S\ent 
Lukács evangeüjtának megírása fzerint (2, 22—40). 



A bemutatás a templomban. 
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datott vala néki, hogy halált sem látna addig, 
míg meg nem látná az Urnák ama Krifztusát. 

27 Ez annak okáért a fzent Lélek indítá-
fából méne a templomba. És mikor a kis gyer
mek Jézust bévinnék az ő ízűiéi, hogy érette 
cselekednének a törvénynek fzokása fzerint: 

28 Akkor ő vevé őtet ölébe, és áldá az 
Iftent és monda: 

29 Moftan bocsátod el a te fzolgádat, Uram, 
békelséggel, a te befzéded fzerint! 

30 Mert látták az én fzemeim a te Idve-
zítődet. 

31 Kit kéfzítettél minden népeknek fzemei előtt. 
32 A pogány népeknek megvilágofításokra 

való világofságot, és a te népednek, az Izraelnek 
dicsőfégét. 

33 József pedig és az ő anyja csodálkoz
nak azokon, amellveket mondanak vala ő felőle. 

34 És megáldd őket Simeon, és monda Má
riának, annak anyjának: Imé vettetett ez fókák
nak efetére és fókáknak feltámadáfára Izraelben, 
és jegyűi, kinek fokán ellene mondanak. 

Biv 35 Sőt 
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35 Sőt a te lelkedet is általhatja az éles 
tőr, hogy megjelentefsenek fok fzíveknek gon
dolatai. 

36 Vala pedig egy Anna nevű prófétaafz-
fzony, Fánuel leánya, Azernek nemzetfégéből 
való. Ez fok időt élt vala, minekutánna élt 
volna az ő férjével hét efztendeig. 

37 És mikor volna mintegy nyolcvannégy 
eíztendős özvegy, nem távozik vala el a tem
plomból, hanem éjjel és nappal fzolgál vala 
Iftennek bőjtöléfekkel és imádságokkal. 

38 Ez azért, mikor azon órában oda ment 
volna, vifzontag valláft téfzen vala az Úrról, és 
fzólt vala ő felőle mindeneknek, kik várják vala 
Izrael váltságát. 

39 Azok pedig, minekutánna elvégeztek 
volna mindeneket az Urnák törvénve fzerint, 
megtérének Galileába, az ő vároffokba, Názáretbe 

40 A kis gyermek pedig nevekedik és erő
födik vala lélekben, és teljefedik vala bölcsef-
séggel, és az Iftennek kegyelme vala ő rajta. 

Ö T Ö D I K 



A Krifztus Egyiptomba vitetik. 





Ö T Ö D I K RÉSZ 

A KriJ\tns Egyiptomba vitetik és a fant család
nak a{ ő uta^áfában gonof^tevőkkel vagyon 

találkozása. 

I 

LMéne az Urnák angyala Józsefhez 
álomban és monda: Kelj fel, vegyed 
a gyermeket az ő anyjával eggybe, 

és fzaladj Egyiptomba, és légy ott, míglen mon
dom néked; mert Heródes majd halálra fogja 
kerefni a gyermeket. 

2 József pedig felkelvén, vevé a gyermeket 
az ö anyjával eggybe, éjtlzakán, és fzalada Egyip
tomba. 

3 Mikor érének a pufztában a Vörös-Ten
gernek tájékára, eleségük nem vala már egyéb 
öt árpakenyérnél és két halacskánál és kiizá-
radni kezde az ő vizes tömlőjük. 

4 Monda pedig ekkor József Máriának: 
Bv Ha nin-
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Ha nincsen ételünk és italunk, honnan léízen 
neked tejed, hogy a gyermeked emteffed? 

5 Mire felele Mária: Vallyon nem léfzen-é 
a partok kemény köveiből mind lágy kenyér 
és nem váland-é a keferű tenger édes vízzé, 
ha az Úr éhezik és szomjúhozik? 

6 Áldott nekem minden falat kenyerem, 
áldott nékem minden korty vizem és áldottak 
az én emlőim, mert arra méltóitattak, hogy 
Jézus belőlük csillapítfa az ő éhségét és az ő 
fzomjúságát. 

7 És ménének tovább a puíztában. 
8 Az eleségből pedig nem marada már 

egyéb eggy árpakenyérnél és eggy halacskánál 
és a vizes tömlőben nem vala több eggy ital 
víznél. 

9 És ekkor a vándoroknak útját állják vala 
két gonofztévő latrok, kiáltó fzóval mondván: 
Adjatok ennünk, adjatok innunk és adjatok 
nekünk pénzt, ha nem akartok halálnak halá
lával halni. 

10 Monda azért nékiek József: Honnan 
vesrvünk 
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vegyünk ételt, italt és kincset, holott nincsen 
egyebünk egy árpakenyérnél, eggy halacskánál, 
eggy ital víznél és fe aranyunk, fe ezüítünk? 

11 Mire felelék a latrok: Ember, nincs igaz-
sás,' a te ízavadban és hazug a te befzéded. 

12 És eggyikük, kinek neve Mardok vala, 
kioldozá az eleséges ifzákot és megnyitá a vi
zes tömlőt. 

13 Az ilzákból pedig előkerűle annyi árpa
kenyér és annyi halacska, hogy jól lakozhatik 
vala belőle tizenkét ember és még mindig ma
radott annyi morzsa, hogy fél koíar megtellik 
véle. 

14 Mert vala az árpakenyér és a halacska 
abból az öt árpakenyérből és abból a két ha
lacskából való, a kivel Jézus, mikor eljőve az 
ő órája, ötezer férjfiakat vendégele meg Gali-
leában és utánna felfzedének tizenkét kofárra 
való maradékot, hogy femmi el ne vefzfzen 
benne. 

15 A vizes tömlőbűi pedig kezde - öm
leni a hideg, tifzta víz, tifztábban és hidegeb

ben, 
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ben, mint a köfzálból eredő forrás; és elegendő 
lett volna eloltani tizenkét ember ízomjú-
ságát. 

16 Mert vala ez a víz abból a vízből való, 
amellvet Jézus, mikor eljőve az ő órája, borrá 
változtata Kánában, Galileának vároffában, a 
menyegzőn. 

17 A lator Mardok pedig megcsillapítá az 
ő éhségét és az ő fzomjúságát; és annak utánna 
megtölté az ő csobolyóját vízzel és megraká 
az ő tariíznyáját eleséggel. 

18 De a másik gonofztévő, ki neveztetek 
Gyefztásnak, jobban éhezvén és fzomjúhozván 
az aranvat és ezüftöt az ételnél és italnál, kin-
cseket kutat vala. 

19 És midőn fehol fem találna, megbontá 
a gyermek pólyáját, mert azt alítá, hogy a izü-
lék oda rejtették a drága marhát. 

20 És fzándoka vala megölni a gyermeket, 
ha ott fem lel femmit. 

21 És mikor mindent leoldoza a kisdedről, 
a gyermek, az ő mezítelenségében feküvén, a 

lator 
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lator felé nyújtja vala kezét és Augufztus csá-
fzár képére vert aranyat kínála néki tenyerén. 

22 Vala pedig ez az arany abból a pénz
ből való, mellyet Jézus, mikor eljőve az ő 
órája, a halnak fzájából vétete ki Péterrel, hogy 
megfizetnék az adót. 

23 A tolvaj mohófággal kap vala az ara
nyon; de mégfem vevé el a gyermektől. 

24 Mert a gyermek reá mofolyga és tefte 
ragyog vala, miként a hó, midőn nap fut reá. 

25 Vala pedig ez a ragyogás abból a fé-
nyelségből való, amelly környékezé Jézust az 
ő fzínének dicsőséges elváltozáfában a nagy 
magas hegyen, mikor eljőve az ő órája. 

26 Mire nagy édefség támada a lator fzívében. 
27 És monda az ő tárfának: Bizony mondom 

néked, iemmi pénz nincsen ez kisded pólyájában. 
28 Mire elmenének a gonosztévők; Mar-

dok jól lakozva, Gyefztás fzomjaffan és éheffen. 
29 Mardok pedig vala a kettő közül az a 

lator, aki harmincnégy efztendőnek utánna ke-
reíztre függefzteték a megfefzített Jézusnak bal

ján és 
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ján és ízidalmazza vala őtet, mondván: Ha te 
vagy ama Krifztus, fzabadítsd meg magadat is, 
minket is. 

30 A máílk lator pedig, jobbján, vala Gyefz-
tás, aki felele néki és dorgálá őtet, mondván: 
Az Iftent nem féled-é te, mivelhogy te azon 
kárhoztatás alatt vagy? 

31 Mi ugyan méltán (mert a mi cseleke
detünk méltó büntetéfét veízfzük), ez pedig 
femmi méltatlanfígot nem cselekedett. 

32 És monda Jézusnak: Uram, emlékezzél 
meg énrólam, mikor menendfz a te orfzágodba. 

33 És monda néki Jézus: Gyefztás, bizony 
mondom néked, ma velem lefzel a paradi
csomban. 

4* 

H A T O D I K 



A fzent család. 





H A T O D I K R É S Z 

Krif^tus Heliopolifz vároffában elvé/i a\ ő /{il
lőinek hajlékából; Mária és József kereféfére in
dulnak és megtalálják őtet a TsLilus folyó mellett, 

a{ Égyiptombéli ti/ítéletes állatok köpött. 

I 

?ELIOP01ifzban, Egyiptomnak várofiá
ban lakozván Mária és József a gyer
mekkel eggybe, a magafságból való 

csemete nevekedik és eröffödik vala. 
2 És eggy efztendős korában lábra álla és 

járni kezde. 
3 Mikor pedig eggy napon Mária vizet 

hozván a kútról, viffzatére az ő házukba, látá, 
hogy nincsen ottan a gyermek. 

4 Siete azért Józsefhez, ki dolgozik vala 
az ő ácsműhellyében, és monda nékie: Nin

csen 
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csen a házban a gyermek; jer, induljunk kere-
féfére. 

5 És ménének nagy bánattal. 
6 De nem öfmérének házuk környékére, 

mert az úton, melly a folyóvíz felé vifzen vala 
és addig pufzta vala, ímé nagy terebélyes zöld 
fák állának, és az égi madarak féfzket rakának 
az ő ágaikon. 

7 Nevezek pedig az Égyiptombéliek e fá
kat az ö nyelvükön fikomor-fáknak; és míg e 
fák ekkorára növekednek, belételik legalább 
négyfzáz efztendő. 

8 Megzavarodának ezért Jézus fzüléi, és 
nem tudák, merre járnak. 

9 Mert a fák akkor támadának, mikor a 
gyermek az úton méne; és azon terebefíen és 
lombofían kelvén ki ő előtte a földből, árnyé
kot tártának rá, hogy a nap meg ne füffe fejét. 

10 Soká tétovázának ezért a fzülék és szo
morkodva fzólának: Nem hogv azt nem tud-
juk, hol vagyon a gyermek, de még azt fem 
tudjuk, hol vagyunk mink magunk. 

n És 
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11 És madarak fzállának fölöttük feregeftül, 
mind a Nílus vize felé törekedve, mint ván-
dorláfkor. 

12 Holott az időben nem vala madárván
dorlás ideje. 

13 És fzóla Mária Józsefhez, az ő fzívé-
nek fugallata fzerint: Menjünk mi is arra. 

14 És menvén a nagy fák között, kiérnek 
vala a folyó partjára és ottan megtalálák a gyer
meket, ki űl és játfzadozik vala a pázsiton. 

15 Almélkodának és megrettenének pedig 
mind a ketten, mikoron látnák, hogy őtet 
mindennemű állatok környékezik: négylábúak, 
madarak, csúfzómáízók és bogarak. 

16 Vala ottan bika, farkas, róka, kutya, 
macska. 

17 Eízterág, íbifz, pelikán-madár, flamingó. 
18 Krokodilus, gyík, kígyó. 
19 És fkarabéus-bogár. 
20 És Jézus játfzadozék mindez teremtett 

állatokkal, kik jámborak valának és engedel-
meffen fzolgálának nékie. 

C 21 Valá-
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21 Valának pedig ezek az Égyiptombéliek 
fzent állatai, kik kijövének az ő templomaik
ból és ott hagyák az ő papjaikat, hogy a 
Krifztusnak tifztefséget tegyenek és néki ked
vel kedjenek. 

22 A bika, az ápifz, lefzegett nyakkal, nagy 
alázatoffan nyalogatá a kisded lábát; a íarkas, a 
róka és az eb furcsa táncot jára, hogy ő mo-
folyogjon rajta; a macska pedig dorombolván, 
hízelkedék nékie. 

23 Az eízterág kelepeléflel tőn tiizteiséget 
a gyermeknek; az íbifz tarka tojáft raka mellé, 
hogy legyen mivel játfzadoznia; a pelikán-ma
dár, mulatságot fzerzendő nékie, felfúvá pofáját; 
a flamingó pedig az ő fzárnyának legfzebb pi
ros tollait tépé ki és adá Jézusnak. 

24 A báránynál fzelídebb krokodilus játék 
gyanánt klárifokat és csigákat hoza fzájában, 
úgy hódola becsülettel; a gyík hozzá fímúla, a 
kígyó pediglen mélységes barlangba temetett 
kincsből való kárbunkuluft tőn eléje. 

25 A fkarabéus-bogarak pedig mind feré-
nyen 
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nyen hengergetek az ö golyóbiffaikat, azon 
fzorgofkodván, hogy a kisdednek ők is tei
len ek. 

26 így imádák a gyermek Jézust az Égyip-
tombéli fzent állatok, akik iftenek valának az ő 
földjükön. 

27 Vala pedig mindez annak a jele, hogy 
a Krifztus egykoron megdöntendi a pogány
ságot az ő idegen ifteneivel és bálványaival 
eggybe, és győzedelmefkedik rajta. 

Cij H E T E D I K 
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A rózsáknak jele. 

I 

Z IDŐben lőn Jézus két eszten-
dős és húfvét táján, a tavafznak 
elfő verőfényes napján, kiméne 
az ő házukból és lefeküvén eggy 

rózsabokor alá, elalufzon vala. 
2 Vala pedig ez a rózsabokor kopár és 

mezítelen, mert még nem következek el az 
ideje, hogy kileveledznék és bimbókkal duz
zadna. 

3 Kijővén a házból Mária, kerefni az ő 
fiát, álmélkodva látá, hogy az affzú bokor tö
méntelen fok zöld levelekkel fakadozott meg 
és fzinte rofkadozik a kinyílott piros rózsáktól. 

4 Annyi rózsa vala a bokron, hogy még 
le is hulladozék az aluvó gyermek Jézusra. 

5 Reá 
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5 Reá hull vala pedig öt rózsa, a mint ha
nyatt és kitérj efztett karokkal feküfzön vala. 

6 Eggy-eggy rózsa efék az ő két kis te
nyerébe. 

7 Eggy-eggy rózsa az ő két kis lábára. 
8 Eggy igen nagy rózsa pedig az ő bal oldalára. 
9 Valának pedig ezek a rózsák piroűak, 

mint a vér. 
10 És megjelenték a Krifztusnak öt febeit, 

amellyek majdan a kerefztfán gyakdoftatnak ő 
rajta, ez világ megváltáíáért. 

11 Két tenyerén a két piros rózsa és két 
lábán a két piros rózsa vala a ízegeknek vér
rel feftett hellyé. 

12 Oldalán pedig az igen nagy piros rózsa 
vala az a feb, amellyet az ő halálának utánna 
a római vitéz öklelend dárdával, azért, hogy 
bételjefednék az írás: Meglátják azt, akit által-
fzegeztek. 

13 És az igen nagy piros rózsának valának 
fejér fzirmai is, annak jeléül, hogy az ő olda
lának iebéböl folyand vér és víz. 

Ciij 14 És 
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14 És ez jelenéinek közepette gyermek Jé 
zus vala igen halovány és az ő álmában mái
kor mindig moíolygó orcája igen fzenvedetes. 

15 Megérté pedig Mária ezt a jelet és le
térdepelvén, keferves könnyhullatáfíal imádá az 
ő fiát. 

16 Nemfokára lön, hogy Jézus fölébrede 
és orcája kipirul vala és mofolyog vala és meg-
fényefedék az ő egéffz valójában. 

17 És fölkelvén, öfzvefzedé az öt rózsát és 
adá az ö anyjának. 

18 A magafságokból pedig hangozék az 
angyaloknak éneke: 

19 Mennynek királyné Aflzonya, örvendj 
fzép fzűz, alleluja! , 

20 Mert kit hordozni méltó valál, miként 
mondta, föltámadand, alleluja! 

21 És Mária vígadozék és imádá az ő eggy-
fzülött fiát, ki az ő kebelére hajtván fejét, édef-
deden nyugovék ottan. 

N Y O L C A D I K 
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*A harmadik karácsonykor a{ apró fipntek j'át-
fiadoTjii jönnek a Krij^tusho^. 

I 

ÖZELgete pedig Jézus immár harmadik 
efztendejéhez. 

2 És Mária fzomorúlággal gon
dola el, hogy nincsen néki laptája, talyigácskája 
és karikája, amellyel játfzadozhatna, mint a többi 
gyermekek. 

3 Mert az ő ízegénységüktől nem tellik 
vala illyes játékokra. 

4 És nem vehetnek néki ajándékot még 
fzületésének napján fem. 

5 Méne pedig Mária az nap, hogy Jézus 
három efztendős lón, a kertbe, melly vala a 
ház mellett, a hol ők lakának Heliopolifz vá
rofiában. 

Civ 6 És 
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6 És álmélkodva látá, hogy a nagy fa alatt, 
mellyet az Égyiptombéliek fikomomak nevez
nek, Jézus fejér köntöfbe öltözött kis gyerme
kek fokaságának közepette drágalátos játékok
kal játfzadozik. 

7 Vala néki topáz-kőből való laptája, fzín 
aranyból való talyigácskája és királyok koroná
jánál ékeflebb karikája. 

8 És mennyei világofság árada fzét a ker
ten és csodálatos harmóniák hallatfzának a fák 
között. 

9 Leborúla pedig Mária, hogy imádja Fiát 
ez dicsőségének közepette; de keferűlé fzívé-
ben, hogy ama Jézuffal játfzadozó és nékie 
fzolgáló gyermekek között piros orcájú nincsen 
eggy fem. 

10 És valának e kisdedek mind fiúk és 
mind két efztendőffek és azoknál kiffebbek; és 
ábrázatuk és köntöffük tündöklék, miként a hó. 

11 Mert ők valának ama kisdedek, a kiket 
a megbúfúlt haragú Heródes levágata fzolgái-
val Betlehemben és annak minden határiban: 

a két 
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a két efztendőííek és azoknál kiffebbek, az idő 
fzerint, mellyet kérdezett vala a Bölcsektől. 

12 És ímé moftan eljövének Jézushoz az 
ő fzületése napján és elhozák a mennyorfzág-
ból drágalátos játékaikat is; de ez játékoknak 
arannyá és klárifía mind általlátfzó és könnyű 
vala, mint a vízen relzkető habocska. 

13 És űle Jézusnak jobbja felől Rákhélnek 
ama keservei fen megfíratott két fia. 

14 És mig a betlehemi kisdedek ígyen ját-
fzadozának, a gyönyörűséges ének és muzsika-
izó azért hallatízék, mert az apró fzentekkel 
lelzállott angyalok énekelnek, hegedűlnek és 
cimbalmot pengetnek vala. 

15 Mikoron pedig Mária fölemelé fejét, a 
gyermekek már nem valának ottan és nem 
izóla többé az ének és a muzsikafzó. 

16 És Jézus egymaga ülvén a nagy fa 
alatt, édefségeffen mofolyga az ő Anyjára és az 
orcája piros vala, miként a rózsa. 

Cv K I L E N C E D I K 
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t 4 Krifyus köntöfkéje; a{ arany, a tömjén és a 
mirha; a váfott gyermeken mutatott jel. 

I 

IKor pedig lakozott volna 
Mária és József a gyermek
kel eggybe Heliopolilzban, 
Egyiptomnak várofiában, a 

magafságból való csemete négy efztendős lön. 
2 És játfzadozni jára a többi gyermekekkel 

a mezőnek pázsitjára. 
3 De a gyermekek csúffal nevetek őtet, 

mert fölnevekedvén, immár kicsiny vala néki 
az ő köntöfkéje és ócska is vala. 

4 Keferűlé pedig az ő anyja, hogy a ne
gédes csintalanok guggolják őtet fzegénysé-
géért. 

5 És 
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5 És monda Józsefnek: Vegyünk ruhát a 
gyermeknek, hogy a váfottak ne csúfolják az 
ő mezítelenségét. 

6 Felele pedig néki József: Tudod, hogy 
nincsen pénzünk. 

7 De vagyon még az aranyból, mellyet ama 
napkeleti bölcs, kincsét megnyitván, ada Jézus
nak Betlehemben; azon vegyünk néki ruhát. 

8 Megfzégyelli vala pedig magát Mária és 
pironsággal monda: Én azt az aranyat még 
Izrael orfzágában titkonnan ama fzegény fzom-
fzédaffzonynak adtam, midőn nem vala miből 
eltemetnie az ő leányát. 

9 De megvagyon még a tömjén, mellyet 
a máíik napkeleti bölcs ajándékoza Jézusnak 
Betlehemben; a kalmár megad érette egy vég 
fejérített vásznat és lefzlz miből varrnom kön-
töfkét. 

10 Moftan pedig József pirul vala meg és 
fzeméremmel monda: Bizony nincsen meg a 
tömjén fem, mert én égő áldozatnak áldoztam, 
midőn nem lett volna egyéb áldozatunk. 

ii Mi-
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11 Minekutánna monda Mária: Ha már 
ezekből ki is fogytunk, megmaradt a mirha, 
mellyet ama harmadik napkeleti Bölcs ada Jé
zusnak Betlehemben; azért is kapunk jó eggy-
néhány sing váfznat és léfzen a gyermeknek 
köntöfkéje. 

12 Vinni akarák tehát a mirhát a kalmár
hoz; de hiába kerefék az egéffz házban, nem 
találák fehol. 

13 Ekkor haza jöve Jézus a mező pázsitjá
ról és kezében hozá a mirhának üres edénnyét. 

14 És monda néki az ő anyja: Fiam, mit 
cselekedtél ama drága kenettel? 

15 Felele pedig Jézus: Midőn ma a gyer
mekek megint megcsúfolák az én ócska kön-
töfkémet, a legnagyobbik követ foga, hogy 
reám hajítaná. 

16 De a kő vifízaefék az ő fejére és oly-
lyan febet üte homlokán, hogy aléltan rogy-
gyanék le; mire a gyermekek megfutamo-
dának. 

17 Én pedig haza fieték, vevém a mirhát, 
aztán 
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aztán viffza kimének hozzá és az ő homlo
kára öntém a kenetet. 

18 Legottan beforrada az ő sebe és lábra álla. 
19 Monda erre József: Bizony nem vala 

érdemes a drága fűfzerfzámra ama gonofz; és 
ha nincsen mirha fem, miből vefzünk váfznat, 
a miből anyád új köntöfkét varrjon tenéked? 

20 Szóla pedig Jézus: Vallyon nincsen-é 
meg a kis fejér ványolt báránybőr, mellyet a 
legöregebbik páfztor ada nékem Betlehemben 
a jáfzolnál? jó léfzen az nékem ruhácskának. 

21 Hallván ezeket Mária, nem fzóla, csak 
megölelé az ő fzerelmes fiát és megapolá őtet. 

TIZEDIK 
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*A Krifctus viffcavitetik Izraelbe; a\ árfinoéi erdő 
kővé válik. 

I 

[Kor pedig megholt volna Heródes, 
ímé az Urnák angyala megjelenek 
álomban Józsefnek Egyiptomban. 

2 És monda: Kelj fel, vegyed a gyerme
ket az ó anyjával eggybe és eredj el Izrael 
orfzágába: mert megholtak, akik a gyermeknek 
életét kerefik vala. 

3 József azért felkelvén, vevé a gyermeket 
annak anyjával eggybe és méne Izrael orfzá
gába. 

4 Midőn pedig általmenének Árlinoé vá-
roffán, 
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roíian, a Vörös-Tenger mellett, beérének az 
erdős hegységbe és reájuk efteledék. 

5 Vala pedig ez az erdő a pogányoknak 
igen tifzteletes, mert az ő hitük fzerint ottan 
lakozának az ő félifteneik. 

6 És mikor lehajtá fejét József, Máriával 
és a gyermekkel, ifízonyú firalomtól lön han
gos az erdő. 

7 Sóhajtoznak vala a fák és könyűvel har-
matoztattak a füvek. 

8 Zokognak vala a forráfok és keserűség 
folyamit áraízták a patakok. 

9 Jajfzókat üvöltenek a kőfzálak és viffza-
fíránkozák panafzolkodáfukat mind a völgyek. 

10 Gyáfz vala az egéffz erdőségen és fzo-
morúságos bánat a hegyeken. 

11 Mert fák, füvek, forráfok, patakok, kő
fzálak, völgyek, erdőség és hegyek mind ke-
fergik vala az ő pogány félifteneiket, akiket 
addig uralának. 

12 És akik viffzatérnek a íemmiségbe, ha 
az Ember Fiának eljön az ő órája. 

13 Nem 
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13 Nem érté vala ezt József és Mária; és 
fölferkenvén álmukból, mind a ketten megfé-
lemlének. 

14 Jézus pedig csendefen alufzon vala. 
15 De a firalom oly igen rettenetes hangos 

lön, hogy végtére ő is ébredezni kezde, kér
dezvén: K i háborgatja az én álmomat? 

16 Mire minden megnémul vala. 
17 Hallgatónak a fák és meglapulának a 

füvek. 
18 Elcsöndefedének a forráfok és nem ízó-

lának többé a patakok. 
19 Megrekede a köfzálak fzava és vefzteg 

fülelének a völgyek. 
20 És nem mozdúla többé femmi erdőn 

és hegyen, hogy ne lenne az Ur álmának há-
borítáfa. 

21 Csodálá pedig ezt József és Mária; és 
mind a ketten lehajtván fejüket, tovább aluvának. 

22 Másnap reggel ébredvén, álmélkodva 
látják vala, hogy az erdőség kővé vált volna 
az éjtfzaka és nem találkozik fem eggy zöld 

fa a 
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fa a hegyeken, fem eggy eleven fűfzál a föl
dön, fem eggy csöpp víz a völgyekben. 

23 És az idegen féliftenek kővévált erdeje 
az idők végéig jele léfzen annak, hogy a 
Krifztus megdönté a pogányságot és győzedei-
melkedék rajta. 

D T I Z E N E G G Y E D I K 
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A héteszetndős Krisztus Názaretben Józsefnek 

Jézust és 1 álmélkodva látá, hogy a gyermek, 
bár nem próbálkozék addig, mefter módjára 
orgatván a fzekercét, fűréfzt és csapózsinórt, 
gerendákból kerefztet rótt vala eggybe. 

3 József míg örvendezne lzívében a gyer
mek ügyefségén, megháborodék lelkében a ke-
refzt láttára és monda: Miért fzorgalmatosko-
dol te azon, hogy a gonofztévők büntetésének 
efzközét alkofíad öfzve, holott nincs a várói
ban ács, aki kerefzt faragáfát fölvállalná, mert 
börtönök munkája az. 

mesterségébe elegyedik és jelet mutat. 

1 
ÖN pedig Jézus hét efztendős. 
* 2 Az időben József menvén Má-
' riával az ő ácsműhellyébe, ottan éré 

4 És 
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4 És miért tellik néked kedved a ízégyen 
jelében, holott minden jámbor irtózik tőle? 

5 Felele pedig néki Jézus: Bizony mon
dom néked, dicsőség jele léizen egykoron a 
kerefzt énáltalam. 

6 Templomok fogják hordozni tornyaikon 
és királyok a koronáikon. 

7 És nemzetek lógnak térdet, fejet hajtani 
előtte fzéles ez világon. 

8 Mert felmagafztaltatik és megfzenteltetik 
a kerefzt énbennem, mindeneknek megváltáfára. 

9 Nem érté József ezt a befzédet és meg-
zavarodék. 

10 De Mária keferves könnyhullatáffal bo
rúk a kerefztre, azután megölelé Jézust és meg-
csókolgatá őtet. 

Díj T I Z E N K E T T E D I K 
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A Krisztusnak tizenkét esztendős korában az 
írástudókkal vetekedése. 

I 

| j £ É Z U S ízűiéi mennek vala pedig minden 
| » | efztendőnként Jézus fzüléi Jeruzsá

lembe a húívét ünnepében. 
2 Mikor azért lett volna Jézus tizenkét efz-

tendős, felmenének ők Jeruzsálembe az ünnep
nek fzokása fzerint. 

3 És az ünnepnek napjai eltelvén, mikor 
ők haza tértek volna, elmarada a gyermek Jé
zus Jeruzsálemben; mellyet nem vőnek eízükbe 
fem József, fem az ő anyja. 

4 Azt alítván pedig, hogy az úti tárfaság-
ban volna, ménének eggy napi járó földet és 
keresik vala őtet a rokonságok és az öfmérők 
között. 

5 És 



A Krisztus és az írástudók. 
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5 És mikor őtet nem találták volna, viíz-
fzatérének Jeruzsálembe, kerefvén őtet. 

6 És lón, hogy harmadnapon megtalálák 
őtet a templomban, ki ül vala az írástudók 
között és hallgatja és kérdezi vala őket. 

7 Szóla pedig eggynémelly írástudó a papi 
fejedelmek legöregebbjéhez, kérdezvén: 

8 Mondjad, mefter, mi léfzen az emberből, 
miután meghala? 

9 Gyarló tefte, tudjuk, rothadáfba öltözik 
és férgek, nyűvek, pondrók, kígyók, békák lak
ják föl mindeneftül. 

10 Ámde Ezékiel próféta íráfa fzerint, az 
ember állatja kettőből vagyon: nemcsak teft-
ből, hanem lélekből is. 

n És a teft ollyan, mint eggy ház, kinek 
fzállója a lélek; és az ő fzállója nélkül üres a 
ház. 

Minekutánna tehát az ember meghala, mi
csoda forsra kerül az ő lelke? 

13 Megfzólala moftan eggynémelly ifjú írás
tudó és közbevetvén monda: 

Diij 14 Mu-
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14 Mutaffad meg nékem: hol vagyon írva, 
hogy a lélek maradandóbb a teltnél és a ha
lálnak utánna el nem múlik a tefttel eggyütt 
és életben leledzik a teft nélkül. 

15 Bizony mondom néked, íemmi törvény 
nem tud erről és nem hirdeti ezt femmi próféta. 

16 Mire fzóla a papi fejedelmek legöregebbje: 
17 Mindkettőtöknek befzéde hamifság nél

kül való, de még fincsen benne igazság. 
18 Mert mikor az ember meghal, tefte és 

lelke vitetik az Urnák elejében, hogy elvegye 
jutalmát vagy büntetéíét; mivel hogy csakis 
ottan vagyon a jutalom és a büntetés. 

19 De nem adatott tudnunk nékünk e föl
dön, hogy az Ur miképpen téfzen igazságot és 
kinek a fzava fzerint ítél. 

20 Mert midőn vádoltatnék a teft az ő 
fok bűneivel, ígyen védelmezi magát fzorgal-
matoffan: Iftenem, ha mi vétekre vetemedtem, 
a lélek fugallta belém a gonofzt; mert én eggy-
űgyű és tehetetlen vagyok és femmit fem cse-
lekfzem magamban. 

21 Midőn 
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21 Midőn pedig a lelket fogják vallatóra 
fok rofízaságaiért, a lélek ezenképpen fzabódik 
ártatlanságában: Iftenem, ha bűnben találtattam, 
a teft vive reá; mert nékem nincsen kezem, 
lábam, fzemem, fülem, nyelvem, orrom és ágyé
kom, hogy fzóval avvagy cselekedettel vétkez
hetném: mert én a teft nélkül csak ollyan va
gyok, mint a vizeken lebegő üres pára. 

22 És bizony nem hazug a befzéde egyi-
kőjöknek fem. 

23 Monda ekkor eggynémelly öreg írás
tudó, példabefzédben ízólván: 

24 Valamely gazdag ember mefzfze földre 
akarván menni, drágalátos kertjét reá bízá az ő 
fzolgái közzűl eggy bénára és eggy vakra, hogy 
őriznék. 

25 Válafztá pedig őrizőűl a bénát és va
kot azért, hogy a fzolgák maguk fe teheffenek 
kárt a kert ritka gyümölcsében. 

26 De a fokon hív két fzolga roffz és hű-
telen vala: a jófzemű béna útba igazítja vala az 
éplábu vakot, hogy merre vagyon a legfzebb 

Div és leg-
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és legjobb gyümölcs; és ezenképpen föllakának 
mindent eggybe. 

27 így lön, hogy a gazdag ember megjő
vén, üreffen találá az ő kertjét és nem vala 
réfze a drága gyümölcsben. 

28 Mire monda a gazdag ember: Gonofz 
és hűségtelen fzolgák, kifofztottátok az én 
kertemet és elprédáltátok az én gyümölcsö
met. 

29 Szóla ekkor a béna: Uram, hogyan te
hettem volna, én nyomorék, mikor nem bírok 
mozdulni. 

30 És fzóla a vak: Uram, nem látok, ho
gyan találhattam volna meg, én világtalan, a 
te gyümölcsödet? 

31 Monda pedig ekkor a gazdag ember; 
Vak, vedd hátadra a bénát, ti pedig porofzlók 
csapdoffátok meg őket korbácsokkal, de úgy, 
hogy mind a kettőt egyetemben érje a fegye
lem és mind a kettőnek eggyképpen fájjon a 
verés. 

32 Megfzólala erre Jézus és kérdezé: Mond
játok 
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játok meg nékem: hogyan teremtetett az elfő 
ember ez világra? 

33 Felelének pedig az írástudók: Kicsoda 
nem tudja azt? Az Iíten megformálá Ádámot 
agyagból és reá lehelvén, támafztá ötet 
életre. 

34 Mire ízóla Jézus: Bizony mondom nék
tek, az Atya lelke vagyon a mi teltünkben. 

35 A halálban fzéjjeltöretik a mi lelkünk
nek edénnyé és viflzaízármazik a porba, ahon
nan vétetett. 

36 Mert alávaló és csekély a mi teltünk, 
ki a farból való, de méltó a mi lelkünk, ki az 
Atyától való. . 

37 Kicsoda hallotta valaha, hogy a fzolga 
parancsolna az ő fejedelmének és hogy a hit
ványt uralná a hatalmas? 

38 A léleknek jó és gonofz tudása fzerint 
cselekfzen a teft; magától nem indul íemmire, 
mert üres és halott a lélek nélkül. 

39 A pufztulásban és férgeknek adatott tef-
ten a halálnak utánna legott nem biráfkodik 

Dv az 
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az Ilten, hanem az örökkévaló lelket ítéli meg 
az ő irgalmaffága és az ő haragja fzerint. 

40 Ez léfzen az emberrel, miután meghala. 
41 De az Atya az napon, mikor ítélni fog 

eleveneket és holtakat, nagyra méltatja a porba 
vefzett teftet is és dicsőfégeffen föltámafztja ha
lálából örök életre. 

42 Almélkodának pedig mindnyájan, akik 
őtet hallgatják vala, az ő értelmén és az ő fe
leletén. 

43 És minekutánna őtet látták volna az ő 
fzüléi, elálmélkodának, és monda néki az ő 
anyja: Fiam, mért cselekedtél így mi vélünk? 
Imé a te atyád és én nagy bánattal kerefünk 
vala tégedet. 

44 És monda nékik Jézus: Mi dolog, hogy 
engemet kereftek vala? avvagy nem tudjátok-é, 
hogy azokban kell nékem foglalatofnak lennem, 
mellyek az én Atyámnak dolgai. 

45 De ők nem érték a befzédeket, mely-
iyeket ő nekik fzóla. 

46 És aláméne vélek, és méne Názáretbe 
és en-
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és engedelmes vala nékik; és az ő anyja mind
ezeket elméjében tartja vala. 

47 Jézus pedig gyarapodik vala bölcseí-
ségben, teltjének állapotjában és Ilten s em
berek előtt való kedveísé^ben. 

Jl MI UHU^K JÉZUS 
K R I S Z T U S G Y E R M E K S É G É R Ő L ÍROTT 

könyvnek vége. 





Ez könyvet nyomtatta 

a ^Pallas társaság betűivel és sajtóján 

P U S Z T A I F E R E N C , B U D A P E S T E N 

karácsony havában, a mi 

ÜDVÖZÍTŐ U%UNK JÉZUS K%ISZTUS 
S Z Ü L E T É S É N E K U T Á N N A 

ezer n y o l c fzáz k i l e n c v e n ö töd ik 

ESZTENDŐNEK, 


















