






OOMPENDIÜM, 

R0VÍI^J|ÍMMAJA 

XXXIV Articuluuaiban 
foglaltatott, 

Es 
AZ IDVEZSEGNEK S2. ÍRÁSBELI 

RENDI 
kérdéfekben és Feleletekben 

eleintén Német Nyelven el - kéfzíttctett 

által 5 
mull: pedig 

Az igaz hkbéíi M ^ a r Anyafeentegyliás 
Magyar nyelvre fordíttatott 

Es az igaz kerefztényi Életre vald 

i •,, BEL MATYAS 
i fennek előtte az Icet neveaetes Német ésTótNatló-
Pol álló Befztercze Banyai Igaz Hitbeli Gyülekezet-
^ nek Sz. Örfébet Tempiománál Lelki Pafztora, 

mofUnában pedig azon helyt Oskola 
Mefterákak 

^̂ fonía 'MÉi^mlíMÉ£í^í^'k 

)« 
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4^ kettds Thzféletű 
Nemt-etes^ Tudós és Ijlenben Áhítatos 

TORKOS ANDRÁS, 
Nagy-Gyor Városában az meg nem mások 

AuguftánaConfesfionléTO'Sz:. Gyüle-
kezemek hív és érdemes 

LELKI PÁSZTORÁNAK 
a' Chriftusbán Bizodalmas Jó Akaró 

Uramnak 
kegyeImet,IrgaImaírágot^BékeíIeget/uíyos Tiszti-* 

ben erot̂  Hiíféger̂ AIdáft, kívántba elo-me-
netelt, hoszzu ideig tartó boldog életet 

és 
'amaz nemes hartznak diadalmas meg-vívása 

és futásának idvözséges el~végezése után, 
gnlköTon meg-jelenéndik ama* Juhoknak nagy Párztofok> 

A* MI URUNK JESÜS, 
ií ditsollegnek fonnyadhatatlan koronáját 

AZ ATYA ISTENTŐL 
ízíveíTen kívánván 

Ez jelen való Sz. írásbéli kerefztény Tudománynak 
SUMMÁJÁT, 

mini hozzá viíelt kegyes indiíí4tomnak 
néminémíí jelét. 

Szeretettel ajánlom 
Minden tovább valé 

atyafiúi fzerctetre 
2Z Úrban 

Köteles 16 Akar^jt 

Bél Mátyá^^ 

^w 
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Elöljáró BefzÁA 
' mi UnínkJéíusChriftuf*,^ 
nak Iftene,a' ditsoííégnek '̂  
amaz Atya, áldgyon-mcg 
a' boltseíTégnek és jelen
tésnek Lelkével, az o ef-
méretibenj, és a' Te t r 
médnek meg-vilagosítta-
tott ízeméivel, hogy tud-
haílad mi légyen az ö iii« 

vatallyának reméníege, és az ó örökségének nu 
némií gazdagfági legyenek a' fzentekbenjAmen! 

Kegyes Olvasó! 
Hogy ezeti jelen léve Sz. írásbéli igaz Tudo

mánynak Summáját Magyar nyelvre fordítanom 
és azont az igaz Hitbéli Nemzetíínkben Icvo E-
vangelika Anyafzentegyházzal közlenem meréfz-
lettem, fok és fulyos okaim voltának; melyeket 
moftanában retide fzerínt elo-fzámlálnom fzük-» 
fégefnek lenni nem állítom ; főképpen, holott 
nyílván vagyon, hogy e'-féle írások nélkül mind 
e' md napigian Nemzetünk felette^ igen feűköl-
ködik, 

$eIL 



Eto^áro Befi'édy 

$.11 Miadazonáltal, hogy ezen ielki javodra 
tzélozó munlammal. Lelkednek épületire hafe-
aoilan élheíf, ím ezeket adom elődbe: Mindé-
leknek előtte azon légy, hogy kegyes, tsendes és 
^ :> fzívvei olvaíradjvisgállyad és vegyed elmélkedéf-
*e mindazon Sz. írásbéli és IfteniTudományokat, 
aielyek ezen Summában foglaltatnak. A>égreke^ 
esd-fel a'Sz.Bibliában mind azon Sz. írás ígéit^me-

^yekkel az Artikuluflbknak Tzikkelyei meg-bizo-
nyittatnak j hogy űgy Hited és Valláfod fundá-' 
mentoma ne légyen emberi 's~híjába való véle-
iicdés, hanem amaz a' Sz. írásnak O és üj Te-
ftamentomában meg-jelentettettlftennektökélle-^ 
tes akarattya. 

§JII . Meglásd pedigj hogy mind azzal, a* 
melyet e*-képpen olvastál, visgákál és elmélke-
aéfre vettél, lelkednek épületire és az jóban való 
gyarapodáfodra^ û ŷ mint amaz Lélek gyüm :'>I-

hitnek ^ dii^iítúfság/iak es mértekletefségnek hen^ 
nedvdó elo-ho^^sárd, híven élly, 's-ne gondol-
lyad elegendőnek lenni, annak merő és meddcí 
tudományát; fot inkább fziíntelen elmédben fo
rogjon Chriftus Urunknak amaz hatható igéje: 
Ha ezreket tiidgjdtök^ boldogok lefi^tek ha tsele-^ 
kefz.itek y Ján. XIII, 17. egybe-vetvén c. Vil, 17. 
mely végre a' jelen való Summát egyiígyií és rö
vid vezérléfiíl veheted; holott, nem tsak az Ar-
tikuluíToknak minden Tzildcelyei fzép rendel 

) (3 ^ előd-
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Bl'ó^jÁró Befz^éd^ 

i 

elődbe adattatnak, de azokkal való élés-is zz 
igaz és kép-mutata's nélkiíl való kegveflegnek 
feívedben való fel-görjesztésére, nyílván miitat-
tatik, 

§.IV. A' kik pedig ugyan ezen Summát, I-
ílennek áldáfa alatt, az Oskolabéli Iffiúságnak 
Taníta'sában akarja'k forgatni, fzükséges hogy 
leg-elsoben-is említett módra, magok, tulajdon 
hiteknek gyakorlására híven éllyenek véle, hogy 
ha Tanításoknak kívántha hafznát akarják látni. 
Mert a' Tanítónak főképpen abban kelletik fzor-
galmatoskodnia, hogy az líleni Tudományokat 
és Igazságokat fontoíTan és nyílván expticálhas-
fa, vagy-is ki-fejtegetheíTe, és'helyeíFen applicál-
haíla; leg-inkább az Thcologiabéli Tanításban: 
és úgy nem tsak az Értelemnek^ hanem d Sím
nek és Akarat fiak meg-jobbítását-is tzéliíl fel
tegye magának: De mivel hogy fem az explica-
tio,fem pedig az applicatio azon ftílyos és fzok-
talan dolognak végben vitelére, nem elegendő', 
hogy ha maga az Iften Sz. Lelke újával ugyan 
azon Tanítás által, az o Igazságát bé nem" írja 
ítiinda* Tanító ,.'s-mind a' Tanítványoknak fzí-
vekbe: mert fem a" ki plántál, valami, fim d 
ki dnto<>y háMM íJieB d ki eletmeneteit ád i 
Kor. I l i , 7. egybe-vetvén Ezek. X X X V I 
26. 27, Jerem. XXXII,39. Sid. VI I I , lo.ij! 

Kies hmz\ jmadtallek, és úgy lúnd kinek fcf-
jkcppcs 



T.lo-jÁró Besz^éd. 
ííéppen az o tulajdon maga, és o általa egyebei 
klke-is réízefalhelTen benne. 

§. V* A* mi pediglen magát a' Tudományt il
leti , mely ezen írásotskának rendiben kezedbe 
adatik, az nem egyéb, hanem ama<* iga.z> hefz^é^ 
deknek féldáiok y a<^ hit és (meretet felölj mely, 
vagyon a' chrijim Jéfmbaii 2 Tim. 1,13. az az: 
^y/ÍFrófetak^ Evangélisták és Apo-* 
.^Jiolok Canomcm írásiból ̂  mint 
\^jhitünknek és Vallásunknak egjtdül 
r,^al6 Regulájából oszVe-Jhedegetett 
^Jíjtta^ és az. igaz. Lutherams E^ 
^^Vangelika Anjafzentegyháznak 
^:^Sjmbolicm köíiyvei Jzerint való 
.^:lTudomány y melybeî  mind az kerefztényi 
hitnek és vallásnak, mind pedig a' kegyes és I-
fteni életnek tzikkelyei jó rendével egybe-foglal-
tatnak, és az lelki gyarapodáíl kercfo áhítatos 
!©Ivafó eleibe terjesztetnek. 

§.VI. Vegyed annakokáért, kegyes Kerefz--̂  
tényem, ezen jelen lévő munkátskámat jó ízível, 
€s élly véle Chriftus vérivel meg-váltatott Lelked 

f 
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A: . *u*f^,i; --é^/h)-s^ 

Elű-jdrű Beszed* 

idvö2jségének boldogságos elöbb-mozdírásári* 
A világoirágnak Atya pedig) és minden fegye
lemnek Iftene, ki hívót minket az örökké való 
Ditsoflegre a'Jéíiis Chriftusban^ és kitíl minden 
jó adomány) és minden tökélletes ajándék on
nét fellytíl vagyon^ és kinél nintsen változi 
vagy változásnak árnyéka^ tegyen tökélleteíi.^ 
erősítsen-meg, tegyen állandóvá és álhatatoíl£ 
Ö nékie legyen ditsoíTég és birodalom örökkőíi 
örökkéj Ámen! 

Iram Sef^tercze Ba^^m 
MBCCXIIL Efztendoben^Szent'^éáb 

UáVánák ilL mfjrn^ 

¥ AX^tP' 



A Jéjm Neveién! Ámen! 

ELSp RÉSZ 
és annak 

t Articulusía vagy Agozattya* 
Az Ifteiinek Esmére-
tirül, az o Alíartya, Tuíaj-

donsági és ízemelyí felöl. 

It Icerefztény hítriíí való Sz. 
írásbéli Tatiitáft ^ aUcal-
mSLtÖÍÍznket részre o í z tha t -
ni: iTielynek első réfzê  az 
Jftemaii maTodik pedig az 

emberről való Tanitáft foglallya o ma
gában. 

§.n. 
Az IfteniiekEfméreti j vagy a^ terme--

netb'ul vagy ^ Sz, Irasbul való* á^íer--
meszetbúi való efinéret̂  mely Ifteiitul 
oltatott az embernek terméízetibe j 
semmi nem egyéb, hanem amaz az 
emberrel egyiitt teremtett IftenKépé-

A ben 

Miként ohu 
hatdí-el a' 
kercfEtényi 
hitrül valé 
Sté Irásbéii 
Tanitáft í 

Hány fele at 
Iftennek Ef. !l 

11 



i Eho Refzneh t Arttkt 

ben álló világoflagiiak hátra maradott^^ ^ 
vékony fzikrátskája; melynek általa ' 
tudhattyuk, hogy vagyon Iften, a* 
kit fzeretníxnk és félniínk kell. Romáb: 
1,18.19. Kívántatik pedig hogy ezeniíl 
efméretben az Iften tselekedetinek vis-i 1 
gálása által ó'regbullyimk és gyarapod-* i 
gyánkj Romáb. 1,20. ^ ' Sz. Irdsbúl valaí 
esméret pedig, az Iftemiek Igéjébul|| 
származik â  Sz. Léleknek meg-világ 
skáfa által azoknál, a' kik fzívekben helyt̂ J 
adnak az o munkálkodásánalc. EfeQí 
1,17.2 Pét. 1,19. 

§.in. 
Miísoda te- Az ISTEN amaz leg-fobb, jófág< 
^^^^^^^^^^'és tokhW^iQS lelki állat, a' melynél 

semmi kezdeti nintsen, fot nem-is le
het; hanem maga minden jó dolgok^ 
nak el-fogyhatatlan kut-feje és kezdetei 
Mof. a Könyv. III, Í 4. Sz. Ján. Jelen, l,^ 
Máth. XíX, i7 . Rom.XXsó. Ján.rv;"^ 

§. IV. 
Mújtk^^ l- Az ISTENNEK az o leg-fobb Tu 
ftenack az öi^jj^^^.J,^, ezek ; az Örökké-valóságJ 

"^^^^''Meg-változhatatlanQ'g^Mindenhatófágii; 
Meg--mérhetetkn értekm, Boltseflcg, 
Jelenvaíóság, Igazság, Szmtség, Sze
retet és Irgakiiiífág, 

főbb 
donsagi 

§.IV.' 



Az Ifiennek Esmireth'óí.^s.aj. 3 
. "TV. 

Az ISTENNEK az cf Orohké Valósá
ga az, hogy foba íemmi kezdete nem 
volt; íot íemmi ?ége foha nem-is le
het. Solt.XQ2-f. Ezokáért-is örök 
kegyelem és Szeretet tulajdom'ttatik 
nckie. 2 Tim.I, 9. Solt. CIÍI, 17. követ-
kezendoképpen a' ki oíet igaz hit által 
fel-fogadgya, annak eí-mulhatatlan és 
örökké maradandó java vagyon. Sok* 
GXLVI, 3,4. f. 

§. m. 
Az ISTENNEK Meg n^dltozhdtMÍansÁ^ 

ga a^Jiogy azíftennilfemAilattyiban, 
fem Tulajdonsagiban femmi változás 
nintsen, Solt. CII, 26.27.sg. Jak. 1,17. 
Maiak. Ili, á. Azon líktm Me^ tálíűzha-
tdddwságnpk eleven csméreti az ember
nek míndennémd ínfégben cs nyomo-
ráságb'auíu!íyede7-o fzívet igen igen vi-
gasztaíhattya, Solt.XLIV^ ^.*6. 's-ax 
íftenhez való ízeretethez és Bizodaiom-
hoz hataimaíTan fei-ébrcsEthcti. Solt* 
CXLVÍ,3-6. 

§. VIL 
Az ISTENNEK az o MlfdenhMÓdga, 

olíy hatalmas ero, mely altai mindent 
véghez vihet, és mely fecrínt fernmi 
lehe\:ede*i dolog az Iftennel nintsen^ 
Solt,cx\/,3. Luki,;7. EÍ^Í: in, so. 

A % Mák 

Mítsoűa 22 
Iftennek ^^ 
ö Örökké-

Míttírtesz az 
Iftcnnekaz d 
Meg-váltüz-
hatatlaosága 
általi 

Iftennekaző 
Mindenha
tósága \ 

I • 

ám 



X.v^ 

4 Ms'ö Résznek L Artik. 

Hítsoáa az 
Iftennek az 
ö Meg mér
hetetlen Ér
telme i 

Mitsoda az 
Iftennekazö 
Véghetetlen 
8ölt$e0egef 

Máth. i n , 9 . Ugyan ezen Ifteni Min» 
denhatóságnak valóságos esmérete oUy 
Bizodalmat görjeszt fzívunkben,a' mely 
hiszi, hogy az Iften minden veszede
lemből ki~fegithet. 2 Kor. 1,9. és hogy 
minden igéretit meg-tellyesítheti. Rom. 
IV, I7-ZI . Sid.XI, 17.19. 

$. VIII. 
Az ISTENNEK Meg-n^érhetetlen ErtcL 

me, minden dolgokat jól tud, főt meg 
áz mi szívünknek el-rejtetett gondola
tit és indulatít-is bizonyoíTan áítaHát-
tya! Solt. CXXXIX, i~4. I I . 12. if, 
\6. lüyetén Ifteni Tulajdonságának 
esméreti igaz félelmet ízerez nálunk 
minden el-rejtett bifntul, Ravaszságtiil 
és képmutatáftul, Sirák. XXIII, 26.27* 
28. Ugy hogy szíviínket az Iftennek a-
lázatoífan mint egy fel~adgyuk, hogy 
azt meg-visgálná és meg-probálná. 
Solt. CXXXIX, 23. 24. főtíiui bizodal
mat görjeszt minálunk minden haszon
talan gondok és buslalkodások ellen. 
Máth. VI, 31- ' I 

i IX. ' ^ 
^Az I S T E N N E K azŐ Véghetetlen 

h'oltsefsége az, a' mely saerínt minden 
dolgokat jól és bőltsen igazgat és ren
del, és önnön maga taaátsát minden ,, 
bisonyal é$ ditsőségeíTen véghez vifzi.| 

EfaiásJ 

ÉM 



Az Iftennek Esméretir'ol, ^s»a. t. y 

Efaias. XL, 13.14. Dan. 11,20.21. Ezen 
Ifleni B'oltstjfégmk esmérete, azt hozza 
magával, hogy az Ift ent minden litaink-
ban az o Boítseflégének ajándékáért 
imádgyukjak.l,^ i Király. K.III,7.8.9-
és minden tselekedetünketazUrIgazga-' 
tásának engedelmeíTen hagyuk. Solt. 
XXXVil^y. iPé t .V,7 . 

§. X. 
Az IS7ENNEK Mindenütt valdJelen- Miben all az 

létele abban áll, hogy önnön maga AUat-- iftcnnckMin-
cyában mindenütt valóságoíTan és ha- Tef̂ nlctcU^ 
talmaíl'an jelen vagyon. Solt.CXXXIX, 
7-10. Apoft. Tsel. XVII, a?. Ennek es-
méreti azt ízerzi nálunk, hogy mind 
éltig ügy visellyük magúnkat, mintha 
az o szentséges szemei előtt járnánk. 
yioí I Könyv. XVII, i. a' bíínt távoz-
taíTuk. Jer. XXIII, 3t 3. 24. és ágy min
denütt az o segítségériíl 's-óltalmárűí 
bizonyoíTak vagyunk Jef. XLV, i. Solt, 
xxni,4. 

i X I . 
Az ISTENNEK Igazsága, vagy az O' Mítioda az 

Igeretités Eenegeté(it\ vagy pedig o Al- Iftconckigw-
dasÁt éíBüntetését íllctL Amaz nem egyéb, **̂ S*' 
hanem hogy maga Igéretit es Fenege-
téíit bizonyos ideiben igazán Vhatal-
maíTan meg-tellyesíci. iSam.XV,29. 
Solt,XXXra,4, Sid.VI,i7. 18. Ezen 

A 3 l^m 
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Elsű Refznek L Ariik. 

Mi íeKet pe-

Jfien Igazsága ^rta. vezérel bennünket, 
hogy minden hazugságot szíveíTengy u-
liíJlyank és az Igazságot szereíTük. Efef. 
1̂ 5̂25-. Jak. V, 12. Magunkat az Iften-
nek ig TCtire tellyes hittel függeszszük, 
cs az oFenegetését fiúi szível íéllyük. Z 
Sam. VII, 23. Rom, IV,2^. Sid. Xn,29-
Mos. ^ Könyv. XXIX, 19.20. Mos. i 
Könyv. XXXIX, o. 

§.XÍI. 
Ezen ISTENNEK Igazsága pedig 

éig lílennek ygyan azon Tulajdonsá^, mely által az 
azon Igazsa, j ^ ^ ^ ^ ^,-^^ j^^^^^ j j . ^^ ^ J J^sáva l i l let i , 

álraia k̂ iiek ^'gonoszszat pedig gyiilüli és bünteti 
kinek az ö Mos. 2 Könyv. X X , f. 6. Mely íg^^z^ 
tselekedete sdgn^k az o csmércte, arra ébreszt ben-
szerint £zet ? nifnket, hogy az Iftennek szolgállyűnk 

félelemmel és tiszreííéggel. Sid. XII, g. 
29. Vmagiínkat e' világban Fcle-bará-
tiinkhoz igazán visellyiik. Péld. Besz, 
XVíI,if. és igaz dolgunkban az Ken
nek oltalmában és fegedelmében bixa-
kodgyűnk, minden tulajdon boszszu-
mm íére tévén. Solt. Cin, '6. Romáb. 
XIÍ,Io. 

§. XIE I 
Az ISTENNEK az oSzentsége, 0Í-' 

lyatén Tulajdonság, a' mely minden 
teremtett állatnak értelmét feíal haliad-
gya, magában pedig tcllyeííen boldog, 

jó , 

M'tsodíí azÖ 



Az Ijlennek Esméretirol ̂  V. 4. U 7 

jó^ és minden biint'I tiszta, egyebet 
nem-is tselekedhetik, hanem a' mi me
rő Jófág és Tökéli etefleg. jeílVI, 3. I 
Ján. III, N. Ugyan ezen Tulajdonság esmé-
retinek azt kelletik nálunk véghez vinni, 
hogy oUyszentségét^Iftent illendő* bötsií-
lettel tisztellyük, Éf.Vl, 2. &Ján.Jd.IV, 
g-io. Iften és Ember el *Jtt tellyes éle
tünkben szentek legyiínk, 's-^magunkat 
€ világhoz ne fzabjuk. 2 Kor. VII, i, i 
Pét .I , if- i7. Rom.XII,2. 

§.XIV. 
Az ISTENNEK Jóvdíta és Irgdnuip'ga Mítsoda 

azon Tulajdonfág,meIy fzerint az Iften iftsnnek jó
maga fzeretetit,Jótcteményét,Irgalmár, '̂̂ .̂ ^̂  J^ ^r 
mmden teremtett állatra,kiváltképpen 
az emberekre, és azok között főképpen 
az o töredelmes híveire bofégeíTen ki-
terjefzti. Solt. XXXVI,6.7.8. Ho£ Xl.g. 
9. Ezen Tuldidonsdgnak esméretivel~is 
ügy kell élniink, hogy illyetén keg)^el-
mes Iftenhez minden ízükfégunkben íiiii 
bizodalomtűl viselteílíínk, s- abban ál-
hatatoűak legyünk. Solt.XXXI.g.Imád-. 
Ságunkat azon Irgalmaűagban fundál-
lyuk. Solt.XIU,.6. Sot z fzerint fele^ba-
rátiinkhoz-is minden ízeretcttePs-jósá-
gostselekedettel legyiínk. Luk.VI,3& 
Máth,V,4í--48* 

A,4 5,xy, 
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8 f/fö Resznrk I.'Jrtik'. t 
Vúlyan 
níntsen^é 
több egy 
Iftcnnéí ? 

Mitsoda te-
|iár,és minek 
neveztetik 
€z az egye. 
dül való egy 
Itten? 

Miként bízQ-
Dyithatod azt 
f z O Tcfta-
mcntombul ? 

§.XV. ^ .:< 
Az ISTEN tsak egyedül egy, melyen 

kiviil egyéb igaz Iften nintsen. Mos. f 
Könyv. VI, 4. Ef. XLV, T - 7. i Kor. 
Vni , 4 - 6 . Annakokaért-is minden fiúi 
félelemmel, szeretettel és bizodalom
mal egyedül o hozzá, mint ama' leg-« 
főbb jónkhoz kelletik ragaszkodnunk, 
Solt.LXXIII, 25-. 26. és nem e' Világ 
szereteti által valami egyéb líleneket 
magunknak tsinálnúnk. Filip.III, 19. E-
fes, V^ f. Kol. in, f. 1 Ján, II, 16,17, m 

§,xvi. • I 
Ugyan ezen EGY ISTEN, nevezte^ 

tik ATYÁNAK, FIÚNAK és SZ. LE-
LEKNEK; melyek ez-okáért nem há
rom Iftenekjhanem három személyek, 
egy Ifteni AÜMban: ezen Igazság pedig 
az Sz, írásnak O és Uj Teftamentomá-
ban fundáltatik, 

§.xvn. 
Az O Teftamerítomb/d azon Igazság

nak meg-bizcnyítására szolgálhat: [1.] 
jf Teremtésnek fummis meg - irása. Mos, 
1 Könyv. I , l - :̂ . öszve-vetvén. Solt, 
XXXIII,6. és J á a l , I.Í2.3. [2.] Az 
jíngyalokra^k ditmt'o émkek Jef. VI , 3. 
öszve-vetvén, Ján. XII,4.o. 41, és Apoft, 
TselXXVIII,zf. 26. [3.] Aáronnak és 
4z 0 liainak dlddsa. Mos. 4Könyv. VI, 

24, 

^m^r^ 
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24.2^. 26. [4.] Mosesnek 4' tiéphez tett 
hirdetése Mos.f Könyv. VI, 4. Halljad 
Izrael [*] a* mi Uriiiik, [/s] Menünk, 
egyetlen egy [y] Iften. [(\ MfUsnak 
az 'ó beíz éde Jef. Vni , 18. öszve-vetven, 
Sid. 11,13. 

§, xvm. 
kiUj Teftamentomhan azon Igazsá-kiként az Uj 

got bizonyíttyák: (l.) A Jordán vize meU Teftamen-
kt lón Sz. Háromságnak Meg-Jelenése.tomUU 
Máth. in , T 6. 17, (z.) A' Sz Keresztség, 
nek Igéu Máth. XXVin, 19. (3 ) ^^^í-
flmnak Igézeti, Ján.XíV, l6. 17, (4 •) -̂ * 
három menyei Bizonyság nevezése^ mely egy. 
\ Ján.V, 7. (fO Az APoftolok Idvezlések^ 
Pálé, 2Kor. XIII, I i. és Jánosé, Ján. 
Jelen. 1,4. f, 

§.XIX. 
Az mi Tisztmk az: ( i ) hogy az Ur^^"^^* «* 

Iftemiek ezen TitolmakSz/Igéjében J"̂ ^̂ ^̂  
való Meg-Jelentéséért alázatoíTan hálát jisg ĵĵ ĵ  > 
adgyúnk (2 ) Ötét imádgyuk, hogy 
magát az mi szíveinkncik-is, mint A-
tyánkat^ Idvezttonkct és Vigasztalónkat je- ' 
lentse-meg. 2 Kor. XIII, 13. (? ) hogy 
Iftennel igaz hit és szeretet által meg-
egyesiíllyiínk, és a' biínt ezen meg-
egyes ülésnek egyediíl való akadállyát, 
távoztaí&k. Solt. LXXIII, Zf. %6. i Ján. 
1,6.7. 

Ar §.xx. 

1! hüíi 
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i 
§. XX. 

Mlnémo Vi. ^bbűl a' Tudománybúi folyó Vigasz-
gasztalasfoly taüs cz: (í) hogy aziftennek igaz hit-
cbbül a'Tu-béli és elevcii esmérete az örök élet. 
dománybúl? J^ii.XVII,^. (2) hogy az Ifteii, az 

otet szerető hií léleknek,magát valósa-
'^ goflan meg-jelenti. Ján.XIV, 21 -2 3. Es 

(3) hogy az örök életben hasonlatosfok 
lésziínk o hozzá, mert meg-láttyuk otet 
a' mint vagyon. \ Kor.XIÍt S'-YL^I Ján, 
111,2. 

IL Articulus'. 
A' Teremtésről l 

§. I. 
Hogy liogy A * Teremtés ugyan zxovich'oMm, 
következik jLJimelyben a' Sz. Háromság egy bi-
ezen Agozat zony Iften, kiváltképpen az Atya, a' S2. .}; 
az elöbbeni Háromságnak első személye magát 

meg-jelentette. 
§.ii. 

Minden dolj^oknak Terem>die a' Sz, 
Háromsásí, J S H O V A ISTEN, Mos. 
1 Könyv. í i . Ef.XLV,i8. AZ ATYA, 
iTíor. V n i , 6. A' FIU, Ján.I,?. Sid. I, 
10. Es a' SZ. LELEK, Mos. iKönyv.I, 
s.Solt.XXXíII,6. f. 

§. m . 
Mítífid* a* A' rend, mely szerint az Ur Ifteii 
Teremtésnek minden 
az ö rendií • 

re? 

Kitsoda a* 
Teremtő ? 

.3m 



A' Teremfeí'oL I I 

minden dolgokat teremtet, ím ez: Az 
cbo nap teremte az Iften a'VilágoíTágot;, 
Mos. I Könyv. 1,2. Mdf}d k *2.^, az Eget 
a'Ftldtul el-választá; vers.6-8. vala
mint birmad^k napon a' Vh^t a' Fold-
tül, a' mely magárul mindennémö tse-
megét hoz vaia elo vers. 9 - T ^. Negve-
dík nap teremte 2L Napot a' Hóldot és 
a'Tsillagokat, vers. 14- 19. Otb'dík naf 
a'Halakat és Madarakat3 vers. 20-23. 
Hdtodik nap 2! Vadakat és a' tsúsza 
mászó állatokat: mind ezek után pedig, 
az Embert j maga Képére és hasonla-^ 
toííígára;, vers. 24-27. Es ágy meg
nyugszik vala a' maga mmikájátiil, ma
gát azon nyugosztalván^Mos. I Könyv. 
11,1-4. 

§.IV. 
A'Teremtés pedig aziftennek merő MÍ móddal 

Sz. és hatalmas akarattyábúi amaz ige vitte aŝ  iftea 
által vitetett véghez, minden hozzá-?•'Teremték 
késziilés és Fárasztás nélkiíl, Ján. ]eL ^̂ S^̂ ^ > 
IV, 11. Ján. 1,3. EE XL,22.28. Ugy hogy 
a' láthatok d! láthatatlanokbul lennének. 
Sid.XI,3. 

§.v. 
A' teremtett állatok, vagy /̂ ^̂ ^̂ ''̂ "̂ 'i Miként oszt-

vagy lÁíhatatlanok, Kol. I, í6. A' Uthd- hatni. ei a 
tok között leg-nemeflébbek az Emberek^t^xtmtttt l 
4' UihMatUnok között pedig az ángya- allatokat > 



MI végre te
remtette azl-

i 

12 Első Refznek IL Artik^ 

lok, a' melyeket az Iften kezdetben I 
jókká teremtett vala. Mos. i Könyv. I> 

§. VI. 
A' Teremtésnek a' vége, melyért az 

ílcn mlndca Iften mindeneket teremtet, az o Mél-
dolgokat? tóságának. Mindenhatóságának, Bol-

tseíTégének és JófágánakMeg-Jelentéfe, 
melyekben a' teremtett állatoktul akart 
vala tiszteltetni, és ditsoíttetni, Rom. 
1,20. Ján. Jelen. IV, r i. 

§. VIL 
A* mi Tiíztünk á2f: ( í ) hogy a* terem

tett dolgoknak meg-fzemlélésébol és 
vélek való élésből, fzívunket a*Terem
tőnek fzeretetire ésDitsoítéféreébresz-
szük. Solt. CrV, í. feqq. i Kor, X, 30.3 r. 
(2) Magúnkat Lélekben és Teftben,me--
lyek Iftennek teremtéíi, az o Ditsoíté-
sere és fzolgálattyára fel-áldozzuk. i Kor. 
VI, 20. Rom. \ ^ , Xj. Es (3) A teremtett 
illatokhoz minden rendetlen szerelmet 
's-azokkal való viszsza-éléfttávoztaffuk, 
sot fziviinket egyediíl azoknak terem
tő jökben nyugtaíTuk, Solt. LXXIII^2f. 

§. vm. 
. . , ^. Ezen Tudománybiil folyó Viiasz-

íírztiá'foly '^^^' ^^^ ( 0 Hogy az Iften minden te-
cbbüi a*Tu. remtett allatihoz,rÖkeppen pedig az em-
dománybúl f bérhez , fzíves fzeretectuJ vifeltetik. 

BŐlts, 

Mitsoáa c' 
Tudomány 
szerint a' mi 
Tisztünk ? 
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Boltsefleg. XI, 2 f-27. (2) Hogy mivd 
Allatunk és Eletiínk o tiík vagyon, azt-
is meg-adandgya, a' mi azoknak táp
lálására kívántatik. Máth.VI^af. (3) 
Hogy azok a* kik a' Chriftusban Uj te
remtésekké lettek, Uj eget és új főidet 
vésznek örökségül. 2 Pét. III, 10.13. Ján. 
Jel.XXI,r.^ 

Ili Articulus. 
Az AngyalokrúL 

Mivel az Angyak)k a' láthatatlan 
Teremtések között leg-nemeíTeb-

bek, ugyan-is méltó dolog hogy itten 
felölök kiváltképpen ízóUyunk. 

§. IL 
Ezen név Angyal Görög fzózat, V 

annyit téfzen, mitity Hir-mondó^ avagy 
Követ, Es ugy nem valami Termé
szetnek vagy Állatnak, hanem azon lát
hatatlan Lelkeknek^melyekrül itten fzól-
lúnk. Tiszteknek és Szolgalattyoknak neve* 

§.m. 
Az Angyalok között némelyek jók^ 

kik egy általlyában Angyaloknak nevez
tetnek; némelyek pedig gonoszszak, kik 
Ördögöknek-k hivattatnak. 

Hogy hogy 
következik 
ezen Agozac 
az elöbbe-
nire ? 

Mit tesz ezen 
név,Angyall 

Mítsoda kti-
lömbség va« 
gyen az An
gyalok kö
zött? 

S.IV. 



i 

T>ermé?2stek. 
re nézve 
inírsodák az 
Ai)gjalük ? 

Í4 Ehű Résznek IIL Artik. 
~ _ ^ 

Honnan fzár- A' mi az Angyaloknak eredeteket ÍI4I 
maztanak a' Jeti; tudniink ülik/hogy a' fz. H:í o : i 4 | 
jó Angyalok? gág^egy bizoíiyiftennek tercmtéíl. Solc,"" 

CIV, 4. Kol 1,16, SoIt.XXXin,6. Mcs. 
I Könyv. II, L g 

§,V. ^ / ^ 
Természetek sz^mtLlkck, azéit-k 

egyéb módra nem láthami őket,hanem 
bizonyos feí-yött példa alatt, Sid. 1,14̂  
Mindazáltal -ol ík és na^y én dm ok, % 
Sam. Könyv.XIV, ao. e^ílfk, Solt.CIII, 
20. 2 Királ Könyv. XíX,'^^. szennk^ 
Máth. X X y , 5 í. és í ^ ^ . ^ ^ cap. XIIX, 
10. Egyébként igen igen számos *s-szép 
és jeles rendű lehet az Angyali féregé 
DaaVn, íaEfe f . I ,2F . 

§,VI. 
Az Angyalok foglalatoííági és Tisz

tek kiváltképpen az Iften és Emberek 
kör íl vadnak; mivel az Iftent sziínteleniíl 
ditsérikj és az o Parantsolatit véghez 
viszik 5 Sölc. Clíl, 20. zí. Ef. VI, q, zt 
embereket pedig, főképpen az Iften-
féloketj óltahna/izák Máth, XVIII, 10. 
Sid. 1,14. ^Kir.Könyv.XiX,^^. éshól-^ 
tok után az el-jegyzett nyugodalomnak 
és idvözségnek helyére kísérik^ Luk^ 
XVí,22. 

S, V í l , 

Mínémöek 
azoknakfog 



Az Angyalokrál^ I f 

Az mi Tiszánk az: hogy ( 0 az Iften- ^^J^^^^{^* 
tiek az Angyali oltalomért halát ^d-̂ "̂̂ ^̂ ^̂ f̂ -
gyánk, Tob.Xlí, 7. ig. 20.^22. C^)^^ Tisztünk> 
Angyalokat a'mi meg-térésiínkel meg-
rigasztallyuk, Luk. XV, 10. Es (3) jó 
példajokat, szeretetben Jfteni ditséret-
ben^ ártatlanságban, engedelmeíTég-
ben, és alázatoíTágban köveílük, hogy 
az Iftennek az o akarattya megJégyen, 
miképpen menyben, azonképpen itt a' 
földön nálúnk-^is, Máth. Ví, 10, öszve-
vetvén. Luk. XX, 36. 

§ VííL 
Ezen Tudománybul folyó Vígasztalai Mínémö Vi-

€z: hogy (r) a" hívek életekben és ha-gaszulás 
lüokban az Angyali óltalomrulés azok-^^ly ebből a' 
nak barátságokról bizonyoífak lehet-.^"^^^^ny-
nek. Lásd. ^. VI. bot (2) hogy az orok 
életben o hozzájok halbnlatoílak ken
dének boldog társaílágokban mind 
örökké elvén. Luk. XX, }6. Sid. Xir,22. 

§. iX. 
A' gonosz Angyalok az Jftentdl nem ^̂ ĵ̂ ^ ijiftusg 

gonoszszdkkd^hzntiTí ízentekké ísjokka^' gonosz 
teremtettenek vala. Mos. i Könyv. 1,31. ArjgpJok̂  
Magok pedig az Igazságban nem ál- "̂ k Eredé-
bttak-mee. Tán. Vi I í, 44. hanem vét- ̂ ^"^ ŝ Eft. 
Acztenek, 2re tJ í ,4 . es ugy magik tu^ 
kidon véi'kekb'fngonosiszi és merő utá
latos Tetétíégé loteaek. §,X, 

m 



I6 Blso Résznek III. Artikl 

Természetek- Természetek és Allatok szerint, Leh 
IC nézve, kekyz\2immt a* jó Angyalok, 's- követ-* 
mítsodástef-kezendoképpen láthatatlanok. A' mel-
mészctück ? 1̂ ^ pedig erojfk ^S hatatmaffak ,L\xh xr̂  

21. ravaszszak és fsalárdcfk,zK.ov,xi^^é 
14. tiézt Át alánok^ Luk. x i j 24. / / hazt^gok, 
Ján.v:ií,44. Annak-felette boldogtalan 
lelkek,mint hogy a' fetttségnek vas lán-i 
czaival az pokolra taszíttattanak^és oda. 1 
adattattanak, hogy meg-tartáíTanak a' 
kárhozatra ama' nagy napnak ítéletire* 
2 Pét.n,4. Jud.v.é. Egyébként igen szá
mosoknak és bizonyos rendre osztat-
taknak kell lenni. Márk.V,9. Luk.XI^if* 

., §.XI. 
Valamint a* jóAngyaloknak bizonyos 

foglalatoíTágok es végezések vagyon; 
fogialatoíTá- hasonlatosképpen az Ördög-is, és an-
gi és Vége- nak Angyalija fzdntelenul munkálkod« 

nak. Minden igyekezete pedig és Vé
gezése az IftenAkarattyával,és az embe^ 
rek idvezségével ellenkező;mivel, nem 
tsak kezdetben az embereket a' biínben 
ejtette,Mof. i Könyv. 111, i.feqq. hanem 
azokat m íg moft-is az Ghriftusban úr 
jonnan meg-jelent Idvözségnek esmé-
tetibcn számláihatatlan íncselkedéíi ál* 
tal akadalyosztattya, 1 Kor.IV,4. Sot a-
aoii szorgalmatoskodik,högy még az hí

veket* 

Mínémöek 
ezeknek-is 

á:éíi? 



'J^" 'Af^'gjahkríiL T7 
TAet-is el-idegeníthefle és eKnyelhef-
fe^aKor.xi33. i Pét. V,8. 

§.XIL 
Â  mi Ttfhtmk ez: hogy (i) kiki zi ^ j , , ^ ^ ^ .̂ 

ördögnek hatalmatul az líteiihez térjen. Tudomány 
Apoft. Tsel.XXVí, i g. (") Annak el- szerint a* mi 
lene allyon erős lévén a hitben, i Pét. Tisztünk? 
V,9. és meg-gyozvén ama'gonoszszat, 
j Ján. I í, 14. Es azon végre (3) az Iften-
iiek minden fegyverével a' mint Efef. 
VI, n. feqq. meg-írattatik, fel-fegyvar-
kedgyen. 

§.XÍII 
A' gonosz Angyalok ellen való Fi^.,. , ,.-

^^i-^í../^^e7^:ho^^ 
az litennek íia, hogy az ördögnek tse-vagyon â go* 
lekedit el-rontsa, i Ján. II!, g. (2) hogy nősz Ángya* 
minden kísértetineka'lvveknek javok- °̂̂ ^ ^̂ ^̂ ^ ^ 
ra kell lenni. % Kor.Xií, 7. g. 9. (3) 
Hogy a' Sátánt a* békeíTégnek íftene 
meg-rontya lábok alatt hamar, és hogy 
otet itéini fogja az o Angvalaival e-
gyütt Ítélet napkor j Rom.XVíjZO. i 
Í\or,VÍ3 3. 

IV. Articulus. 
Az Iftemiek Gondvi

seléséről és ígazgatásárul 
8 |. í. 



I8 tí^so Ehznek IV. Artik. 

I 

Mitsoda az 
Iftennek má
sodik Müve 
*% Jótétemé
nye I 

A ' Gondviselés és minden dolgok
nak Iga^igatása, rmsodík Jótéte^. 

meny y mel/ben magát az Iften, főkép
pen az Atya, meg-jelentete, ezokáért-* 
is a' Teremtésrcl való articulufra mél
tán következik. 

IT. 
Ki Müve 
vagy dulga 
tehát a' 
Gondviselés 
és Igazgatás ? 

Mire visel ax 
Iften gondot? 

A'Gondviselfs és minden dolgoknak 
Igazgatása a'tellves Sz. Háromság Mü
ve: A,Z ATYAE ,̂ Ján. V,i7. A' FíUE, 
loc. cit. Kol. I5I7. és a' SZ. LELEKE. 
Solt. CXXXlX, 7. A' nnel/ ugyan azon 
Gondviselésben, maga Mindenhatósá
gát, Meg-mérhetetlen értelmét, Bol-
tseíTégétjIrgalmaíTágátés 'gazságát je-
lenti-meg. Jóllehet pedig az Iften, 0-
zen tselekedésében femmi fegitok nél
kül nem szükölködik5Rom.XI,34, min
dazáltal tettzik nékie gyakorta az An
gyalok és emberek, mint maga eszközi 
és szolgai által, azont fok dolgokban 
véghez vinni. Ján.V,3.4. Bolts.Ví, 4.f* 

^ §. ílí. 
Gondot visel az Iften: ( i ) közönsé-

geíTen minden teremtett állatra, Bolts. 
Xr,T3. sot mindennémo dolgokra e-
gyenként, (individua) még azokra-is 
a' melyeket leg-tsekéllyebbeknek és 
lcg-haszöntalaaabbaknaktartunk,Máth, 

X,25. 



Az Jjlemek GondviseUsiéroL 

X,29.30. {i)Kiváltképpen pedig %z 
Emberi nemzetre;» Math. V^ 4v. Es 
(5) kg-fdképpen az o hív Fiaira, Máth, 
VI3 2ö. 30* X , 30. I Tim. IV, í0. 

§. IV. 
Az ífteni Gondviselésnek voltakép

pen való módgya abban all: (r) hogy Ĵ ^̂ *̂̂  ^̂^ *̂^ 
minden teremtett állatokat táplál, Síd. vislje'ŝ ek" ̂  
1,3, és az el-fogyatkozóknak helyekbe,módgya? 
másokat állít, Solt ClV, 29.3 j . Ele- Vagy mí 
delt és Tápláláíl szerez nékiek Solt. n̂ óddalvifelí 
CXLV, i ^ 16. azont 2: lr)1dbdl e^Ó-J^^Yf''^ 
hozván. (2) hogy az íften a'teremtett ĝ ^̂ ĝ̂ ^̂ ? 
állatokban és vélek együtt tselekeszi'r^ 
el-annyira, hogy azoknak természet-
béli jó miiveléíí és Tselekedeti, mel ek 
o bennek és o általok víttetnek véghez^ 
IftenneK tulajdoni, Máth. V,4c',Apoft, 
Tsel. X V l l , 2S. (3) hog;v mindent 
szentséges akarattya szerint igazgat, 
Efe£ 1,11. Ide számlálhatni, hogy z% 
embereknek szíveket oda hajthactya^ 
az hová akarja. Solt. XXXilf, lo/if. 
Péld.Besz. XXÍ,i. ' s -o köztük néme
lyeket méltóságoíTokká és gazdagok
ká , némelyeket pedig, meg-aláz és 
szegényekké részen, i Sam. K. 11,7. g. 
és kiki életinek bizonyos czélt vetet ̂  
Job. XlV, f. de' a' melyet az Ember 
iíiaga vétkéből meg--rövidíthet. SirJfí, 

B % 27, 



/cr 

fZO Bsú Reszriek 'IV. Jrtík. 

m 

•í..̂  

i 

Sí 

szaí 

27. XXX, 22. XXXI, 30.XXXViII^3^ 
'Azlften pedig meg-mérhetetlen kegyek 
méból meg - hoszszabíthat 3 Efaiás* 
XXXVíII,f. 

Hmtscn-éaz -^^ ^^^^ ^^^^ femmi gonoszt nem 
Ifteni Gond, tsq;lekeszik, Jak. I, [3. főt azt inkább 
vifclésnck akadályoztattya, Mof. i Könyv. XX^ 6^, 
valami közi ̂ yagy pedig, szent és el-röjtettett okai-
- gonosz- j^^j ^̂ ^̂ ^̂  meg-engedi, 2Sam. XVí, ir. 

bizonyos czélt vét nékie, Job.l, 12. és, 
11^6. 's-jóra fo.rdiítya. Mos. i Könyvj 
L520. és végtére szörnyei! meg-is bün
teti, Solt V,f. 

Ml vége és A* Gondviselésnek végé, Iftennek 
l̂ l-tett czél- az o ditsossége, Solt. CIV, l. feqq. és 
lya vagyon ^^ embereknek kiváltképpen azoknak, 
^̂ ^ \ "̂V a' kik hozzá tartozandók,javok,Bolts, 
Gondvi^eies- 1 1 1 1 / / 1 

XI, 24. 27, melyek kedvéért gyakorta 
még a' gonoszokat-is sajnállya,azlften 
vélek jót tévén, Mof. i Könyv. XVIII, 
24. feqq. XXX, 22'-30. XXXIX, ^. A-
poft.TselXXVII,24. -f 

?. vn. 
Mltsoda e K mi Tísztu/ik ez: hogy (i) ami 
Tudomány Világi Táplálás es meg-tartás felölj 
szerint a mi minden bús^bajos és kétséges gondok-
Tisztünk ? ^ magánkat ójjuk. Máth. VI, 2s - 34-

(2} Minneii magunkat s~yalamink va
gyon 

GCk? 



Jz Iflennek Gondviseléséről tx 
gyón az Ur Igazgatásában ajánlyuk, 
Solt. XXXVII, 4. y. Es (3) minden-
némo eseteket zúgolódás és tiírhetet-
lenség nclkiíl, jó névvel vegyükj Job,I, 

§. VIIL , , . , ,^. 
A V^gasztahs ez: hogy^ (i) maga ^^.^^^xkmvik 

az Iften gondot fog reánk viselni,Sid. vagyon czca 
Xni, 5". 6. (2) hogy az o tanátsa és z- Tudomány-
karattya nélkül rajtunk semmi sem bóR 
eshetik. Máth. X , 29. Es (3) hogy 
mindenek az Iftentol egyeránt javunkra 
lesznek, Romáb. VHI, 28. 

V. Articulus. 
A' Kegyelem fzeiint 

valő Választásról 

AzonharmadikMuv ésjotétemenjy 
a' mely az Atyának tulajdonítta

tik a' Kegyelem szerint való Választás j 
holott az íftennek Idvözségankrol való 
tellyes Tanátsát kelletik visgálniink. 

§. 11. 
íftennek azon Tanátsa abban álh 

hogy (i) az Iften az el-esett Emberi 
nemzethez öröktiíl fogva ama' könyö-
ríílo szeretetitiíl viseltetvén minnyá-
junknak az Idyezséget ei-kcszítete, i 

B 3 Tiitj. 

tóffsoáa ^ 
Sz. Három
ság clsö sze* 
ixiélyénck *z, 
ö harmadik 
Jótéteményei 

Miben alltcs-
hát afzouT** 
uáts l 

i 

i 



^, 

Miként htt 
teliát AZ El
választás ? 

Mi kovötkc-
zik mlad eb 
böl? 

^2 Eisú Résznek V> Ariik. 

Tim. n, ^ 4. Ezek. XyiII ,23.32. (2) 
hogy azon szeretetibiíl bizonyos idei
ben mimiyájunkértja' maga fiát az ha
lálra adta minket magával meg-békél
tetvén, Jan.IIIjiS. Romáb. IV, 24. ^ 
Kor. V, 14. lg. 19. T Ján. p , 2. (5) Hogy 
mindeneket mindenUtt és közönségei
ben az Idvezséghez és vaUhán hivat ̂  
és annakel-nyerésére hatható eszközt, 
és erot-is nyújt. Ef!XLV, 2:2. Romalx'^' 
X, lg. (4) Hogy bizonyos rendet-ís 
szabót mdy szerint az embereket i^--
vezíteni akarja, úgy hogy egyebek va* 
lóságoíían nem idveî  ehetnek, hanem 
fsak azok, a kik Carfitüjban hiŝ '̂ nek, 
és az oílyatén hitben mind végig mcg-
maradandnak; valamint pedig azol^at 
öröktiíl íbgva tudta, ugyan azonképpen _ 
kegyelemből el-ís választotta. Ján. III, 

§. m. 
Â  Választás öröktdl fogva lett, Efes^ 

I, 4. a' Chriftusban, v. 4. f. 6. "7 Tim.I, 
9, az lílennek végezése szerint, Romáb. 
VIII, 2g. az. hitre n-zvén. y.29. az Id-
vözségre, v, 29,^^0. 

^§.IV, ^ 
] Mind ezekből nyílván következik, 
hogj>' valaki ama' könyörülő Iften sze-
retetíbcíl sízármazott örök élethoz való 

hivat-* 

A 



A Kegyelem szenr/f való Valafzt. 2 5 

hivatallyanak igaz meg-térés által en
ged, Chriftusban valóságoffan és iávti-
ségeíTen hiszen és azon hitben mind 
végig meg-maradand.; hogy az ollya-
lén keresztény Ember minden kétség 
nélkiíl az örök életre el-választatott. 
Ellenben valaki az Iftcn hivataílyántk 
igaz meg-térés által nem engedelmeske
dik, a' Chriftusban idvezségeíTen minci 
végig nem hiend; hogy azon Ember 9 
maga vétkebul, meg-vcttetett. 

?. V. 
A' mi Tisztünk az: hogy magűn- Mítsoda «' 

kat igaz hitben az Iftennek kegyelem Tudomány ^ 
reriüihez szabjuk,és mint Iftennek vá- ̂ "^f^^^^ ^^^ 
lasztotti, szentéi és szerelmefi járjunk ^̂ ^̂ "" ' 
hívek lévén mind halálig, aThes.II^ij, 
14.2 Pét. I, y -10. |án. Jelen. lí, i ű. 

., 5. Vl. 
Az Iften hív Fiainak Vigasztalasd Mksodi a* 

ez: hogy (i) azon Iften 2L ki okét örök*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^ 
tál fogva szerété és el-választota 5 e"" Vi
lágon soha el nem hadgya, Jer.XXXI, 
5. Bdlts. Ili, 9. (2) Bizonyoflik lehet
nek , hogy okét a"* Chriftus szeretetitul 
soha senki el nem szakaszthattya,fem 
pedig az Atyának kezébiíl ki nem ragad-
hattya. Rom. VIII,30-39, Ján.X,29. 
Luk. XXII, 31. g2. T Tim.tí, i f. (3) 
Hogy okét az Iften igézetre azontö-

B 4 kélletes 



Vg^í^gljtv^ 
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kélletes idvezségbe, a' melyhe2 el-va-j^,. 
lasztota vala, el-bé fogja venui. Máth/"' 

Ví Artieulus. 
Cliriftus Urunk Ifteii-

nek és Embernek FiárőL 

liatnLel a' 
Hrifíus Urunk felöl való Tucio-* • 
iianyt leg - alkalmatoííabban &i-

Chriilus fe- ofzthatoi (i) a2 o személye^Ca) közben-* ^ 
^f ^f""!^' Fí^ó tiszte, C:̂ } és az o kétféle állapot- ^ 

omanyt? '^^^^ ^^^ mmty Maga Meg-Alázása 
avagy meg Uresítése és Fei-Magaszta-
lása szerint. 

I. RÉSZ.. 
Chiiftiis Uríiiik Sze-̂^ 

§ . i 

CHriftus Urunk egyetlen egy sze-̂  

szeméivé-
fecB l 

Káfíj termé ^^ _, 
szét vagpt}\^mélyében, két természet vagyon 
a'cbriílus tudni41íik .tó ^r;í7 és/íz. ^̂ ^̂ ^w^ /-̂  

meszet, melyek leg-belsoképpen, és: 
meg - valasztathatlanál egyesültének-
meg, és egy személyt tesznek 

§.II. 
Honnan- bí- Qiriftus Uruuk íftcni természete fe-* 
zonylthaiKi- ' ' Jöl 



Chrifius Urunk íjlermek 's\ a. /. !2f 

loi való Igazságot, avagy hogy állat- meg az ő Í« 
tyában valóságos Iften légyen, meg- í̂ ení termé-
bizonyithatni (i) Chrtflus?íak áz. o /- szeut> 

fieni neveiből ^múj^k nékie tulajdo
níttatnak Ján. 1,2. Apoft. Tsel. XX, 28* 
j Ján. 1,1.2. Romáb. IX^y. Tit. II, 13. (2) 
Az. 0 és Uj Tefiainentómnak Igéinek 
'dszve-hasöMlításahűl j ágy példának 
okáért Mof. 4. Könyv. XXI, f. 6. és r 
Kor. X,9. és VI, í. feqq. és Ján. XII, 
4 0 . 4 1 . Solt. CII, 26. és Sid. 1,10. II. 12. 
(•*) Az Atjíttül való örök szülétéseh'oly 
Sok. II, 7. Mich. V:,!. 2. annakokáért-is 
az Atyának egyetlen egy-szülött és tu
lajdon fiának neveztetik, Ján.1,14. Rom^ 
VIII, 32. (4) Az 0 Ifieni Tulajdonsa^ 
giholy Örökké-vaUsÁgabóly Ján. I , r . 
XVII, f. Ján. Jelen. XXII, 13. Minden-
hatos dgahoL Filip. III, 21. Ai'mden doU 
goknak tudás áh öl, vagy véghetetlen ér
telméből, Sid. IV, 13. Adindenütt való 

"Jelenletelélfűl, Efef.1,23.Mátli. XVlU, 
20. (5") Az '0 Ijienim'dveiholy£ Jerem-^ 
íésbűlyjin,lji, mindeneknek Tápláld^ 
sabűly Sid. 1,3. Holtak tulajdon ereje 
Által vall) fel-t am ászt lis db öl, Ján.VjSf. 
a8.29. Luk. VII, 14. VIII, ^4. Ján. V, 
25'. 26. Az 'Emberi nemzetnek meg-vdl-
/;^W^^7, Apoft.Jsel.XX,28. i6)Azo^ 
Jfleni tiszteletbol.rnekel otet illetnmk 

By kcif. 

Ili I 
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Míísoda e* 
Tudomány 
szerint a' mi 
Tiszuink ? 

Minemű VI-
ga$ztalásiink 
vagyon ezen 
Tudomány-
bűi? 

A*Chnftus 
"Urunk Emr 
béri Tcrmé-
fzetiröl hogy 
kell érte
nünk? 
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kellj s~melyel otet valóban-is illeítyiJn 
Ján. V5 2^. Ján. JelV, 13.14.. Math.xxv.ni5. 
i9.Luk.XÍV,a<. 

§. I I I . 
Annakokáért cC miTisz>fmk ez: hogy 

Cliriftus Urunkat mint igaz, nagy és 
mindeneknek felette örökké áldandó 
Iftent, tiszteílyiik, és kész akartva enge-
dehneíTégben járjunk előtte, Lásd.Lulc 
VI ,46. 

i IV. 
A* vigasztaUs pedig ez: hogy ( i ) 

Chriftus Urunk Erdeméének és Elég-té
telének véghetetlen ereje, árra és hátha--
tósága vagyon, ;^iz/^/ hogj igaz, Jjien. 
Apoft.TseLXX,2 8. Es (2) holott Chri
ftus Uriink Immánuel ,Iften velünk, mi--
nékiínk senki nem árthat. Ef.VII,9.íO. 
Rom.VHí,3i . 

, §. V. 
Chriftus Urunknak Emberi Termi'-

szettről azt kell értenünk, hogy sziíz 
Máriának méhében Sz.Lélektai fogon-
tátott Ef. \TI, 14. Márh. Î  ig. %Q. Luk. I, 
3f. és úgy igaz emberré lett, a' ki ál-
lattya szerint veKÍnk egy termés2etu;Sid, 
II, 14. í 6. meíyc! egyiitt az emberi erot-
lenségeket-is magára vette, Máth, IV, 
2. Ján. XIX, 28. IV,6. XI333 - 38. XII,z7. 
ki-véién ^ bűnt hogy ügy benniínket 

dk 

4 

http://Math.xxv.ni5
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a' buíit-'ll cs az; ördögtdl meg-váithama 
€S nékiínk segíthetne ̂  % Kor. V, xi, Sid» 
IV, 17. Víí, 26. i Jáa. III, 5. í Pét.1,19. 

^.VI. 
Ezen kct Természet ama' Szemelj MlDemo a' 

s^crmt udo Egjesíilés által foglalta- chriftusban 
tott-öszveChriítus Urunkban, annako- valókécTer-
káért-is mindkét felöl léyd T u l a j d o n - ^ ^ J ^ ^ 
ságikat vdosÁ^ú(Jan k'dútk egymáíTal " 

Azon Tulajdonságok közlésének ^ Azon Tulaj-
Sz. írásban három módgyai vannak, donságok-
jk> első oUvaténmoiKlásokat, vagy ige- '̂ ^̂  valósa
két foglal magában, melyek által ^̂^̂  f ^̂ .̂̂ f/' 
"Emberi Természetiek Tuhjdőnsági ^ 
Chriftus tJrúnknsk^mmt iga^. Ijlennek y 
viszontag, a^ TJiem Természetnek Tti-
lájdonsÁgi azonChriftusnak,;^^/;^/ igciK. 
embernek tulajdoníttatnak, ügy amaz 
igéiben: ChrijlusAs^s^onji aliattM lőtt. 
Gal íV, 4. A<^ életnek Fejedelmét meg-' 
ölték Apoft. Tsel III, if. Addtsosségnek 
Urát me^-feszítteték* i Kor. íí, g. ^<. 
embernek fia fel-megj oda, £ hói elo--
s<Mr vé)lt.']án,Vl,6i, Második z'holoxt 
Chriftus Urunk Tisztinek tselekedeti 
mind a' két Természet felel valóba ma-
g^^aráztatnak, mindazáltal úgy, hogy 
mindenik Természetnek tulajdon mi-
veié se légyen j de a'másiknak közlésé--

veh 

% 

\ i 
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Mitsoda e* 
Tudomány 
szerint a* mi 
Tisziűnk ? 
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ueL Ide valók ím e'-féle mondásokcĵ ^ 
A<> ifien ttdAjdon vérével vdltatt^^^'; 
?neg a<> Anjas^entegjhÁK^at. Apoft.Tsd]" 
XX528. A<^ As^s^onji^alUtnűk m^gVá 
meg-toria! kígyónakfejétM^oí, i Könyv J 
111,15-. A Chrtjim meg-valíot minkeM 
d törvénynek átkatói, mikor mi éret4^' 
tünk lőtt átokká. 'Gal. líl, 13. A har4 
madik abban áll, hogy i^ ijleni Tidap 
donsdgok és Tékélletességek Chrijiu^^ 
Emberi Természetinek amd személy 
szerint való egyesülés által tulajdonít-^ 
tatnak kiváltképpen ̂ cái^^a'véghetetlen^ 
Értelem. Ján. 11,24. Mindenütt Jelen-\ 
valóságy Efes. 1,2^3. iV, lo. Máth.xvirr,^ 
20. XXVI lí ,20. Mindenhatóságaiul* 
XXVIII5lg. Hatalommeg-hűtsdtania* 
hunokét MáthA'X,6. lyii. Meg-eleve^' 
nttesnek ereje. Ján. V , ai. 26. Ví^ f i . 
Hatalom Ítéletet tenm,}£nN^2%,Ijleni 
imádásnak tisztefsége. Fii. II, .9 -1 Í . E-
2ieket pedig, úgy keJl értenünk, hogj^ 
az illyeténTulajdonságok az Ifteni Ter
mészetnek állattya szerint, az Emberi 
Természetnek pedig, 2! személy sze-' 
rint való Egyesülés által tulajdoni. 

• §. W I 
A' mi Tisztünk ez: hogy (i) Chrí-^ 

fiiis Urunknak az o teftiínkel való E-
gy esiíléséért szíves hálát adgyunk i hogy 
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(2) a* mi Természetüíiker, melyet Chri-
íhis feJ-vet magára, bűnnel meg ne fer-
toztefsük, 1 Kor, VI, 13. sot (3) lelkikép
pen Chriftus ürúnkal az hit által meg-
egyesuUytínk, valamint o a'mi Termé
szetünkéi ama' személy szerint való E-
§ye$ulés által meg-egyesíílt. v. 17, 

§. IX. 
A' Vigi^s^tdás ez: (r) hogy a' mí 

meg-váltásúnk valóságos, mint hogy ^̂ /̂ ®̂̂ f̂* 
a' mi Meg-Váltónk igaz Ember és ve- ^̂ ^̂ ^ 
Jiínkegy tef-mészetu és egy állata iTim. 
II5 5-. 6. (2) Hogy az Iftennek Fia a' mí 
tefttinkel való Egyesülés által, mi A-
tyánk'fiává lött, a' ki a' mi erőtlensé
günkön 5 meg-indulhat, és a' kihez min
den szükségünkben bizodalommal já
rulhatunk. Sid. II, II. [7. IV, 1^.16. (3) 
hogy a' mi Természetífnk azon Chri-
ftusnak teftiínkel való Egyesülése által 
igen igen meg-nemesíttetert, és ki
mondhatatlan méltóságra és ditsóifégre 
emeltetett. Sid. 1,16. 

II. RÉSZ. 
Chriftus Urunknak 

közben-jcirő Tisztiről 
§ 1 . 

EZen Tudomány melíet szükség Mit kell elö. 
dőre '« nieg.ffi-

k' 



^ 

ilí 
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-Járó xísatî  CHRI&TÜS es Kb'z ben-Jaro Ugjen, mdy j 
föl vaioTu^ felől minnyájan a'Próxétak ^öycnddkekf 

mellet? ^ r j 

Azoü bizonyító EroíTégek, melyek-
^̂ ^̂ -̂ 'k-̂  ^ kel azt meg-bÍ7,önyíthatni, va^y a^A 
azok a bizo- ^ i i / /̂ - // , . -̂̂  
gek, a' me- Úgy miiit példának okiért Apoíf. Tsel,|j. 
jyekkel azt ^^ 2 . feqq. I I I , 22 . fcqq. I V , U. 2 ^ . 2 7 J : 

eyit actyu . ̂ ^ ^^ Tejiámentomnak ös^ve-hasor/W 
tdsábol fűlp Erojjegek y melyek közöri^ 
ezek leg-jeleíTebbek: (1} Mivel a'Naza^L 
rethbéli Jéfusnak ollyatén tiidomanyárf 
volt, a' mint a' Mesfiás felöl jövenduP^^ 
tetett vala ̂  Mos. y Könyv, XVIII, r f 4,. 
Í9. Ef XLH^i. 3. L,4. LXI, 13. öszve-^ 
hasonlítván, Máth. XH17. ig. Luk. IV,^ 
2L Ján. I, 17. VI, Ó8. Márk. XVI, if. i ̂ . 
so. 2 Kor. V, 20. (2) Mivel mind azo- | 
kat a^tsuda tételeket vigliez vitte, d!^ 
melyeket a' Mesfiásnak kellet vala tse- | | 
lekednie Ef. XXXV, i-6, LXI, i. %/: 
öszve-hasonlítván. Máth. XI, f. Ján. X, \ 
24. 2f. XV, 24. XX, 31. ( 3 ) Mivel,; 
mind azok a' melyek a' Mesíiás Meg-;*: 
Feszítéséről, Eletéről, Haláláról, Te- ' • 
metésérdl, Fel-Tamaáásáról> Menyben 

való ' 



Chr^lus JJrúnk Tiflteiril. gi 
faló Meneteléről, és 2! Sz. Léleknek ki-
ontásáról, melynek o általa kellet vala 
meg-lennie, jövendoltettek vala, a' Nar-
íárethbéli Jésuson meg-teílyesedtek. 
Mos. IKönyv. III,ír. Solt. XVI, 11.12.. 
LXVIII,CX, EXLIU, öszve-hasoíiiítr 
van,Luk.XVIII,3i- -u. XXIV,26.27. 
46,4^^ (4) Mivel,a'DaVid Nemzetsé
gébe^ 3 a' Sidó Országban lévő Betle
hem Városában, a'Sidó birodalonxnak 
meg-romlásakor 5 a' második Tem
plomnak idejében, és úgy ama'Paniel 
Prófétának 70. heti után, születtetett i 
mely környul álló dolgok egyetemben 
a' Mcsfiásnak születésér̂ í̂l jövendoltet
tek vala, % Sam. Könyv. VII, 12. Mich. 
V,2. Mos. I Könyv. XLIX, 10. Maiak, 
in, i.Dan JX32.; .öszvc-hasonlítván^Luk. 
II,ésMáth.II, 

A' mi Tis^^tmk ez: hogy (r) az I- ^ . , , 
ftenneka' Chriftusban igértidvözségnek Xudomán̂  
meg-tellyesítéséért alázatos hálát ad-szerint a* m£ 
gyünk, Luk. 1,68. íeqq. II,13.14.20.38. Tisztünk ? 
(2) az hitnek általa o'tet szívünkben bé-
fogadgyuk, Ján. 1,12. Es f3) egyebeket-
is o hozzá, mint egyedifi való Idvezí-
tűhöz, igazítsunk és vezessünk. Ján. I, 
4 7. 41. feqq.IIÍ, a 6. ftqq. 2 Kor, IV^y. 
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Mí lehet a' 
Vigasztalás? 

Miként OS2. 
tatik-elChrí-
ftusnak az ö 
Közben - Já
ró Tiszti.^ 

Miben áll az 
6 Prófénai 
XÍS2Ű? 

Micsoda a' 
mí Tisztiiok 
e'Tudooiány 

A' vigasztdlÁsúnk pedig az: hogy 
illyetén. riitnek általa minden Bóídogta-
lanságtul valóba meg-váltatánk, s-az 
életet és a' fogadott Fiúságnak méltó-̂ ,̂ 
ságát el-nyérjük JánJ,i2.XX,3r.GaL^ 

^ §. V. 
Chriftus Uriiak Közben-Járo Tisz' 

Prófetuip Papi és/ör̂ Vĵ 'i Tisztre oszt; 
tik. 

CHRISTÜS Prof étid Tiszti abbat^ 
áll, hogy életinek napjaiban, azl íkn^ 
nek Idvözségimk felöl való Sz. akarat^ 
tyát hirdette. Ján. I, ig. XII, p . XVIf,i: 
a6, Sid.I, T.2. és azon Ifteniakarattyátí 
mind eddig az híveknek szívekben Igéje 
és Ldke által meg-jelenti, ókét annafc 
esméretiben meg-szentelvén és be-pe-í 
tsérelvén. i Ján.II,20.27. Ján. 1,9. Efes.j| 
i2.sKor.I,2í.a2. ^ 

§.m 
Chriftusnak Próíétíai Tiszti szerint 

való Ttsumk ez: hogy (Í) Chriftuftaí: 
mi egyediíl való Tanítónknak é|jAíeíte* 
riínknek eismérjük lenni Máth^í VlII, 
10. és (2) óter halgaíTuk^MoíyKönyn: 
XVin,i^.íéqq. Máth.XVH T. Ján.% 

ivin-



Mítsoáa a* 
Vigasztalás t 

Chriflus XJrmk Tifk^teiroL ^j 
_ ĝ  Víll. ' 

A"* /^/^.^j^/zí/ii"pedig az: hogy ( i ) 
ezen nagy Próféta által tiidatíansigűnjí « 
tói és lelki vakságunktól, meg-szaba-
dulhatűnkj Efes.V>T4. Ján. Jelen. Ili 
jí8. (2) hogy az o Igéretinek bator-
ságoílan hihetiínk, Vmagánkat min
den el-hittetésilek félelme nélkiíl Inté-^ 
sére^ és Tanátsára bízhattyük. Ján. Jel, 
n i , i4 .Ján.Vn, i7 .VIÍÍ , i2 . 

Chriftusnak az o Papi 'Tiszti ^ (\) 2ii 
Áldomásban ( a ) minden emberekért 
nlóEsedewben és(^) a2 Áldásban álL 

§. X. 
Chriftusnak Aldózattya ileíii egyéb^ 

hailem amaz ó Teftamentom ábrázolt 
áldozatoknak meg-teílyesítése ̂  és meg
felelő valósága. Lásd. Sid. IX^ és X , 
's-abban áll 5 hogy egész életinek rendi
ben teílyes szeretetibol és engedelmes
ségéből mindeílíaémo belső és kíílso 
szenvedéseknek I ama' gyalázatos ke
reszt-fán való haláláig alája adta maga% 
és ágy biíniínkérf való áldozatul állít
ván öníiön magát az) Atyának. Ján. X,̂  
í 8. Solt. XL, 7. g. 9.1 Pét. 11,24. Efes. Vj 
^Gal.lI^2o. Ilf^ij. 

. , , ^ §. XI. • 
Az ó' Jkéréset pedig avagy Es^deű- Mikof vUte 

Míbtfn áíl 
Chríiliisnak 
a^ ö Papi 
Tiszti l 

MeíyikCíirí-
ílnsíiak az Ó 
Aidozattva I 
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EfeJezéset; sét ^ mi érettíínk nem tsak akkor, mi-
végbe? dón a' földön járt vala, gyakorlottaf 

ChriftusUrunk, Sid. V,^. ]án.XVII,9^. 
feqqXuk. XXII, j s . XXIII, 34, hanem 
még moil-is gyakorollya, az érettiínk 
lőtt engesztelő áldozattyának liatható-^ 
ságában, ülvén az íílennek jobbján, a* 
Menyekben. Sid. VII, sy. IX, 24. i Ján. 
II , i .Rom.VllI,34. 

§ . X l l 
.. , , Végtére Chriftus Urunk Aldasá z% 

chriftusnak Idvezscgnek el-nyerescre szükséges ke-
azöÁldása? gyelcmnck és adománynak drágalátos 

Ajándéka, melynek az o tellyeflégébol 
részeíi vagyunk hogy ha o benne hi-
sziínk, Apoft. Tsel III, ̂ 6. Gal m,8.9-
14. Tán. 1,16. 

§. XIIL 
Mltsoda a' A' mi Ttsumk ezen Tudomány 
mi Tisztünk g^erínt az: hogy (1) egyediíl az Urnák 
^"^.^.tT^"^í^^ érettiínk adatott áídozattya által, 

bűneinknek botsánattyát, és minden 
szükséges kegyelmet kerefsíink az Iften-
nél, magánkat viszont az o tiszteletire 
tifzta szeretetből fel-áldozván,mint hogy 
azUr mi érettiínk szeretetitol vifeltetvén, 
áldozatul adta magát, Sid.X, 19-2^-
2 Kor. V, ly. Rom. XII , i. ( 2) hogy 
magúnkat Chriftus hatható Efedezésé-
Bsk ismereti áital, Könyörgésű'nkben 

Iftcnr 

sgeiint ? 



Chrijtus Xjrunk Tis'^ieiroL 3 f 

Iftenben vala iiui édeíTéges bkodalom-
hoz feKserkentsiikjés az o példája sze
rint, mint lelki Papok 3 egyebekért-is, 
ugyanazon szeretetnek lelkéből könyö
rögjünk. Sid. X/Í9. 20. I Tim, ií, í. Es 
(^) minden lelki áldásával az o DicsoA 
ségének ki-terjeíztésére 's-felabarátuak 
Idvözségének és javának előbb való 
mozdítására, élyiuik i Pét.lVj lO. i Kor. 

A' Vlgdsudas ez: hpgy (i) Chriűas 
Urunk maga Aldozattya által az Atok-
tál meg-szabadítot bennünket5 Gal. Ili, 
13. í Tim. 11,6. Iftennel meg-békélretet, 
^ Kor» V, 19. Rom. V, 1.10. es az Igazsá
got, örök életet és halhatatlanságot 
újonnan világoílágra hozta, Dan. IX, 
24.2^ Tim. 1,10. (z) hogy az Wícn ama* 
fogadott fiain ragadó vétkeket és fo-
gyatkozásokat,ezenFo-pEpnakEsede2é* 
séért, nékiek nem tuiajdonittya, i Ján. 
II, I. Rom. VIÍI, r. Es hogy (3) az Ab
dámban el-vesztett áldáft ó általa és o 
belőle ájonnan boségeíTen ^l-nyerhet« 
tyük Apoft. Tsel \l\%s- ^ •̂ 

§.XV. 
Chriftusürdíiktiak/öri/j''/ TitsUit az ö" 
Orízágláíanak külömb külGmb-Öe álla--
pottya szerint illik értenuak^mivel hogy 

gaszralásimk 
vagyon e^en 
Tudomáiíy-
ból2 

kei! értenünk 
ChriRus U-
nink Királyi 
tiucit \ 
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In 

szagának 
Polgári ? 
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az o Országa három féle ̂  tudni illik 2C^ 
(I) Ha^t dómnak (z) a' Kegjelemnek és a1 
(3) T>it$o(Tégnek országa. 

§. XVí. 
Melyek azon ĵ » Hatalomnak vagy TermisK^etnehk 
^^^^^^^Ot' Qys^AgÁhan Chriftus alatt való P^/^i-.' 

fí?)&, minden teremtett állatok, melye
ket úgy táplál és igazgat, hogy o nála 
nélkül femmit sem tselekedhetnek.Solt.| 
VlII,7.Máth,XXVU 3^8. Sid. I.3. 

A'Kegyelem A' Kegjekm OrszcgáHak Polgárij; 
^^T^^^\^ minden igaz hívek, melyeket az ö Sz.t 

" " '^-- £^j]^^ ĝ Sacramentomi által cgybe-|; 
gy tjt 5 igazgat, mindennémd ajándékok-^, 
kai ékesít, es maga Országát szívek--: 
ben bírja, okét a' setétségnek országá-r 
tál oltalmazván, Máth. XVI, ig. Luk, 
XII, 32. és azt o vélek és o általok 
meg-bírván és meg-gyozvén, i Ján. V^ 

§, XVIII ,, 
A' Dítsoííég A' Bítsöjfég Ors^agánÁ ( meíyetü 
Országának ChriftusUrúnk Menyben-Menetele ál-*, 
pedig melyek t^l^ az Iftennek jobjára ülvén el-fbg!alti 

és a' melyben a' győzedelmet vett A^̂  
nyaszentegyházat bírja és igazgattya) 
Polgári y minden idvöziílt és el-vá
lasztott lelkek, melyek a'Kegyelemnek 
Országában, Chriftusban hitte!iek,és 

az 

Polgári mc 



Chrijius Urunk Ti^teir'H. 

az o Igazságában, Szentségében és szen
vedésében részt vettenek, melyekkel 
azért y maga Chriftus, Ellenségek meg
emésztése után, ditsolTégeíTen uralko
dik , okét véghetetlen ditsoíTéggel meg
ajándékozván. Luk. XVI, 23. XXII, 28-
29.30. XXIII 43. 2 Pét. f, 8. 2 Tim. 11, 
31.12. 2 Thes. 1,4-7. Ján. Jel.III, 2í.VII, 
13.17. XX, 4. 

% XIX. 
Es mind ezekből ki-tettzik, hogy vóltakeppaa 

Chriftusnak az o Országa nem j^/ídgi Chúííus u-
és mulandó; sot inkább íelki és b'rb'kké^''^^^^^^ ^^' 
mlo\ Ján. XVIII, 36. Luk. 1,33. ^ "̂ "̂̂ ' 

f. XX. '^^• 
A' mi Tis^mk az: hogy ( i ) ezen Mítsoda a* 

király birodalmának, és az o Sz. Lei-ctiiTisztünké 
ke Igazgatásának magúnkat kész aka
rattal alája adgyuk,és o nékie szolgal
ly únk. Luk. XIX, 14.27. Solt. II, Io-1í^. 
(2) Mint lelki királyok az o erejében az 
ördögön, e' világon és a* mi ailajdon 
teftiínkön és vériínkön uralkodgyűnk: 
Es (:?) az o Országának ditsoflégéért 
e'Világot minden distolTégévelfemmi-
iiek állítsuk és meg-tagadgyuk, 's-a-
marra nézve mindent békeíféges túréit 
fel szenvedgyíink, Filip. IIl,20.8id.XI, 
a4-26.iThes. I, f - 7 . 

C3 §,XXIí 

11 

líií 
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^Iso tesz>Hek IV. ^Artik. 
§7Txi. ~"^ , 

Mítsoáa a' ^ ' hívck Vigasz>tdasa ^zi hogy (iM 
^̂ T̂ ^̂ ^̂ B̂ ^̂ * a* Chriftus Országa meg-gyozhetet^ 
^ *^ '̂ len 5 el-mulhatatlan és őrökké vaíó^SoItJ 

lí,4. feqq. XLV,7. Dan. VII, 14. E$' 
(2) hogy azon Országában véle cgyütd 
cini és uralkodni fognak, a TimlI^u.i^J 

I l i . R , E S Z . q, 
CliriftusXlrúiik Műg^ 
Meg-Aíazasának és Feí-Maf 

gasztalásának Aüapottya- V' 
rőL ? 

HÓI vagyon 
u Sz. írásban 
írva a' Chri-
űm ezen kéc-
féie Aliapot-
tyárűi ? 
Miben áll az 
ö Maga Meg-
i^iázásanak 
Ailapotíya ? 

CHrifttis Uriink két féle Allaoottyl 
voltaképpen meg-irattatik, Filip. i t 

Az o Maga Meg-Alázásának Alla-
pottya ím ezekben áll, (r.) AzIfrennel 
való Egyenlöfégének avagy az ó̂  I-
fteni Tulajdonfáginak^ tellyes ^yakoi> 
lásátál valóMeg-üresítésében; ligjr üror 
síré^megmagát: Adinden dolgoknaktv^. 
dasÁtúl; Márk. XI^ 13, XIIÍ, 32. Aén^ 
der/hatűsagÁtóly 2Kor .XíII ,4 . Jólle
het azokkal bírván, azoknak fényes (vir 
gárít néha az o teílenek napjaiban ki

mutatta > 

- ^ • \ 



Chrijfíís XJrtmk MdgáMeg-AUz.Jj. 5 ̂  

mutatta, a' mirxt-is minden o tsuda-té-
teli aztmeg-bizonyíttyak. ("a) Szolgai 
formának fel-vételében, és a' kereszt
fának haláláig való íiui engedelmeííégé-
ben, Fii. n , 7.8. Es. Lüí^ Máth,XX,^g. 
Gal.III;, 13. 

Chriflus Urunk Á4eg-ÁUKÍsÁnak a- Mdyek az 3̂  
vaĉ y Me^-Uresítésének paráditsai ím ,̂̂ f̂ ^^g-
^zek: ( i ) az o íogontatasa, az o sze- ĝ yŷ ŝi ? 
gény születéfe és fel-neveltetése. (2) 
az o meg-vetett és alázatos élete az Em
berek közt. (5) az o belső és kulso 
szenvedés j (4) az o gyalázatos és lítá-
latos halála, és (^) az o temetése. 

% etén Meí^-Alázásánák az okát, ^.-r 4 
a' mi Eíetunkben es az altal meg-ser- jvíaga 
tetett Iftennek Igazságában kereshet-Alazásanak 
tyük, mely Ifteni Igazságot Chriftus az oka? 
Urunknak eképpen meg-kellet vala elé
gítenie, hogy úgy mink a'buntol és ha
láltól meg»szabadíttathatnánk és idve-
'zulhetnénk, Mos.i KönvvJUf.é. sKon 
yiIÍ,9.Eraiás.LIII,T. ^ 

§. V, 
A' Fel-Magasztalásnak AUápottya , , . 

ezekben áll: (1) Azon Ertídenségeknek ^ j ^ ^ , ^ ^ 
le-tételében,melyeket mi érettiínkma- tálasnak AU 
gára vett yaU, Rom. VI^ 9. (2) az I- lapottya i 

G 4 íleni 

aezcti 
Mcgc 



Melyek az 0 
garáditsi > 

Mttsocia en
nek a' Fel-
Magasztalás-
nak az oka? 

Mitsoda c' 
Tudomány 
szerint a' mi 
Tisztünk ? 
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fteni tdlyes Méltóságnak és DitsoíTég 
nek el-foglalásaban, Fi%. 11^9. Efes.Ij| 
2^0-23. C?) Es annak jövendő meg~je 
lentésében, Kol III, 3;4. Sid, lí, g. 

A' Fel - Magasztalásának garáditíí 1 
^zek: (1) Chriftus Uriínk Pokolra való | 
alá-nienetele Í Pét. lÖ, iS- 20. Efes. IV,J 
9. 10. (2)Fel~támadása, (::?)Menybe;l 
való fel-menetele, (4) Iftennek jobjára | 
való ülése, és azt követő Sz. Lelckiie^i 
ki-ontása, Apoft. Tsel.II, 33. ( 0 -•"*. 
ítélethez való el-jövétele és az o DitsoJ&.| 
íégének tellyes meg-íelentcse. 

§VK. ^ 
Ezen Chriílus üránk Fel-Magaszta^f 

lásanak az oka pedig az, hogy cjlyatca| 
Meg-váltóra volt szükségaiik,a' kiuemj 
tsak az d halála altal az Idve2S%etszer-J 
zené, hanem azt vcliínk-is kozlené, a*; 
ki meg nem lehetic volna, hogy li^| 
Chriftus az hajálban maradót vólii^^l 
Rom.XiV,9. Kor.XV,T4. 

§. VIII 
A' mi Tisuűnk € Tudomány szerint 

következendő: hogy (Í , Chriftus Urunk 
illy Tiélységes Meg-Uresítéséb('l cse--
tífnk hatiiacoságát és útalatofiagáttörí^-' 
delmeíTen meg-esmérjük. (a, magiin-
kílt Chriftusnak alázatos indiílattyával^ 

fel̂  



fel-fegyvérezzük, Filip. 11,3.5-. i Pét. IV, 
I. Máth. XX, 26-28. sot (3) hogy az o 
hatalmat és Fel-Magasztalasanak életit, 
a' mi egész életiíakel hircIeíTük, Rom, 
Vi, 10. r I. 2 Kor.III, 3. 4. Es (4} az 
<5' DitsoíTcgének tellyes m§g~jelentését 
reméiilyük és kívanatoíTan rarjuk, Titr 
II, 13. iThes, 1,10, 

$.IX. 
A'y^/^4J*</^/ij'pedig ez: hog)?' ( i ) Mítsoda pe* 

rhriíiiis Urunk Maga Meg-Alázása a- ^^^ ^ ^J Vi-
..^y Meg-üresítése által, az Ádámnak ^^^^^^^^' 

és aa o maradékinak esetéért, tellyes-
sen eleget tett, Rom. V,Tg, ip. (i) Hogy 
a' kereszt, ínséges meg-utalás alatt az 
o képéhez hasonlktatunk, Rom.VlII, 
a9jan.XV,2D. Es^3)hogy az o bi
zonyos idejében véle fel~is magasztal
tatánk, I Pét. V, 6. Rom. VIÍI, 17, 

VíLArticuliis. 
A' Sz. Lélekről 

§, I. 

A' Sz. Háromságnak harmadik Sze- Melyik a Sz. 
mélye a' SZ. LELEK, melynekHáromság-

S^^emél'^ét és Tisztít y illik szíiksége§ el-nak hárma-
mélkedésre venniínk. djkfzeméiye? 

§. n. 
A' SZ. LELEK Személyéről azt kell Mit kell ér-

Q ^ é r t e - ^ "̂î í̂ k a* Sz. 

Ilfli 
1 



^--^Míl^-V'^a^i^^^vu 
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telek szemé- értenünk, hogy ( i ) bizony Iften, / 2 
ivéföi ? hogy valóságos az Atyától és azFiutó] 

külömbözo személy, (3) Hogy az Atyá
tól és a'Fiútól származik. 

§. III 
Hontian bi- Az o ISTENSÉGET pedig meg-̂ bí-
zonyithatni- zonyíthatni: ( i ) am/í^ ijleni nevekkM^ 
meg az ö ^ melyek néki tulajdoníttatnak, iKor. 
Iftenségét? n i , i6 .Apoí lTse lV,3 .4 . 2PéíJ ,2i , 

öszve-hasonlitván Sid. I, I, !zTim.ni,i6^ 
(2) az O és Uj Teftanientom Igéinél 
öszve-hasonlításából, példának okáért 
Ef.VI,9. ésApoft .TselXXViII ,2 
Solt. XCV5 7-1?. öszve-hasonlítván Si< 
lil, 7 - 1 0 . ( 3) az Ifteni Tulajdonságok-! 
ból, a'Mindenütt való Jekn-lételbdlji. 
Solt.CXXXlX,7-i3. A'Mindenható^ 
ságból5 I Kor. II5 le. 11.12. EC XI, 2, 
Bolts. VII, 21 - 23. (4) Az Ifteni müvek
ből, a' Teremtésből, Mos. i Könyv.íj 
2. Solt. XXXIII, 6. Az Újonnan való 
szülésből, Meg-világosításból, Meg-
Szentelesbol, Ján. Ilf, y. Tit. Ili, f. A 
lelki ajándékoknak szabad ki-osztásá-̂ -
ból, I Kor. XII, I I . A' T anítók és Pré
dikátorok kaldésébol. Apoft.Tsel XX,j 
23. ()") Az Ifteni Imádásnak tiszteleti
ből, a* mely néki tulajdoníttatik, Eŝ ' 
V I . ^ öszve - hasonlítván, Apoft. Tseljí 
X X t l I í , 2f. it, Máth. XXViH, 15). 

§.IV.? 



A' S^^em Leiekről 4? 
í.iV. 

Hogy 2: Sz. Lélek nem merő'Tiilaj-j^^^^^ .̂̂  
donság avagy Hatalom, hanem inkább zonyithatni-
igoj^ szemelj légyeny nyílván ki-tettzik meg hogy a* 
abból, hogy a' Sz. írás oUyatén dolgo- Sz Lélek igaz 
kat tulajdonítnékie,a* melyek egyediíl ^'^^^^^1 ^ '̂ 
személ t illetnek, Lásd Apoft.Tsel XX, ^̂ ^̂  * 
25. sg. iKor. X r , I T. Ján. XVí,i3.14. 
iKor. JI, 16. Hogy pedig a<^ ATYÁ
TÓL éy FIÜTOL külowiho<^o személy 
nyilván vagyon, Máth.III, 16.XXVIIÍ, 
i^ . Ján .XiV^iő . i J á n . V , 7 , 

§. V. 
Tovább , hogy a' SZ, LELEK az Honnan bí-

Atyától származik magyarán van fel-zonylthatní-
jegyezve Ján. XV, 26. Hogy pedig a' ^^^ ^^§7 *" 
Fiiitól-is származik Sz. írásnak egvéb / '^^^^ ^̂» 
' /. 1 .. ./.. , l u - ^ t t • / í • Atya to les a 
igeiKozul, im ezekből bizonyíthatni-pj^t^l S2̂ j„ 
meg, Gal. IV, 6. ^ Thes. II, g. Ef.Xí,4. mazik i 
Ján.XV, 26. XVí, IS'. Lisdannak felet
te Ján. XX, 22, Ján. Jelen. XXIÍ, r. 

§. Ví. 
A' Sz. Léleknek Tiszti néey fele (0 rr̂  r^x ^ 

í T̂  1 1 •/. T-- - / N A ^ ./ ^. / / Hány fele a* 
az o tedao liszti. (2) Az o lamto sz. Lejeknek 
Tiszti. C 3) az o Vezérlő és ínto Tiszti. Tísz ci i 
(4) az o Vigasztaló Tiszti. 

$. VIí. 
Azo;̂ F î/̂ ^̂ ^ 

dl a banrol, hogy az^ valóba m(gg.es-öFcddöTísz. 
mérvén igaz meg-térésnek általa az út gyakoria-

Chrx-«i^ 

•
liii 

iii 
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MSsen áll z% 
6 Tanitü 
Tiszti ? 

Musoíía az é 
Vezérlő es 
Intő TiSzti? 

Kín gyako-
roílya az Ö 
Vigaszta?® 
Tisztit ? 

Mífsoda e* 
Tudomány 
szerint z mi 
Tiszíií^k ? 

Ciiriftushoz hozatliaffék. Jan. XVI, 8-9-. 
§. VIII. ^ ^̂  

A' Tanító Tísz^ti pedig abban áll, 
hogy ama* menyei igazságokat, az hí
veknek olly elevenen és liatalmaiTan 
jelenri-meg, Vvélek mint egy meg-
kóftóltattya^högy azokat mint valósa-
goslga^sagokatlfteni bizonyságban fel-
íogadgyak, sot minden kétség nélkül 
tudhattyak, melyeket készítet nékick | 
^z Iften. I Kor. II, 6- ^^, i Tan. II, 27. 

^§.IX. 
Az o Ve^erlo avagy Intó Tiszti suj^ 

hogy az Iftennek Fiait a* biíntol meg-\i 
tartóztattya, és a' jóra hatalmaíían ve- ' 
zérli Rom. Vlií, 14. Solt, CXLIíí, 11, 

§.X. 
Végezetre az o Vigasztaló Tisztif 

az híveknek szenvedésekben és szomó-* 
rüságokban gyakorollya, azokat Vigasz-i 
tálasa által meg-édesítvén és meg kön-* 
nyebbítvén, i Pét. iV, 14. Apoft. Tsel, 
V , 4 i . 

§.XI. 
A' mi Tisztünk ez: hogy (i) az h 

ftent az o Fiának nevében a' Sz. Léle
kért alazatoíían imádgyuk, Luk. XI,! 3. 
Ján. IV, 10. (2) Az o Tisztei szerint 
való munkálkodaíinak szívünkben 
helyt adgyiínk, és (3) otct sem nálunk 

sem 

á i 

X 



A' Szefií Leiekről. 4r thT^^ 
_ _ I I ' ' W 

sem egyebeknél el ne óksuk és meg ne 
szomorítsuk; sot inkább az o ajándé
kit benníínk £el-gerjeszs2ük, r Thes. V, 
jj.Efes. IV, 30.1 TimJ,6 . 

§.XíL 
A'Vigasztalás pedig ez, hogy (i) a' MÍ vígaszu-

menyei Atyánk kés:2 akarattal kazli ve- iásBiik' va-
liínk 2! Sz. Lelket, Luk. Xf, 13, (2) Hogy ŷ̂^̂^ ezen 
a' Sz. Léleknek benníínk való lakozása Tado^nány-
által, az Ifteíii fogadott ííuságunkrólés 
2^ jövendő örökségünkről bizoilyoílak 
lehetíínk, Rom. VIII, i f. Gal. IV, 6. % 
Kor. 1,22. Es (3) hogy mind annak 
felette Sz. Léleknek világoífágában Ere
jében és Vigasztalásában soha femmi 
fogyatkozásunk nem lésizen. 

MÁSODIK RÉSZ. 
L ArticLilus* 

Az Iftennek KépéröL 
Z Emberről, mely felől ebben z' HmyféleAL 
második részben fogunk szóUani, ^^^'^^^ 'f,̂  
t ..|.. , .. ./. 4n / 1 rirtt szemlel-

negy kulombozo Allapottya sizermi: el- hetaimcga^ 
mélkedhetwnk, Az (r) Ártatlanságnak Embcn? 
(2) Bűnben való esetnek, (3) Kegyelem
nek és (4) 2! DitsŐíTégnek Allapottya, 
szermc 

§.I1 

i 

A 



Mí kívánta^ 
tikazEmber-
nek ereden
dő Ártatlan
ságának es-
mérctihcz ? 

Akarom tu ci
ni , kik azok, 
a' melyek az 
Iften Képére 
leremtettek ? 

Mi V'̂ a tehát 
ez ai2lftennek 
Képe ? 

46 'Mafodik B^esznek L Artik. 
_ _ _ _ ^ 

A:̂  Embernek az. 0 ArtatldnsÁgá 
szerint való esméretihez kí\^antatik a2:| 
o eredetinek visgalása, a'mely meg-| 
írattatik Mos. i Könyv. Î  és IÎ , A' hon
nan ki tettzikj hogy az Embera'látha-* 
tó teremtések között leg-nemeíTebb^cs 
leg-kellemeteííebb yóít, azon méltósá
ga pedig az lílennek képében állat J 
melyet az )ííen véle együtt teremteti 
vala, a'mint láthatni Mos. 1 Könyv, i j 

i ni 
Teremtettek vala pedig az Iften ké

pére a' mi első szifléink^ Ádám ésEvaJ 
a' kik nem tsakmagokért^ hanem egészl 
Maradékiért-is vették va!a az lítennekj 
képét. Mos. IKönvv. Ij a8. eg\'be-vet-i 
vén. Apoft.Tsel.XVír,26 

§. IV. ^ 
Maga az íftennekKépe femnii ner 

egyéb volt, hanem amaz Iftenhez valói 
Hasonlatoűag, melyei azEmberjAr-l 
tátíanságának Aílapottyában bírt valaJ 
és mely főképpen ím ezekben állótól 
hogy azo Értelme, amaz menyei ból--
tseíTéggel, melynek általa magát, az I-
ílent és a' Természetet-is minden Té- | 
yelvgés n:/;lküí m^eg-esmérhette, Mos*i 
í Könyv, ÍJ, í o, 20,2j. 24. ^ o Akarat-" 

yHMMÜl 



'J4Z Ijlennek Kephol 4>7 

tya Ifteni Szeretettel és erővel Jiogy zz 
iftennek az őSz. akarattya szerint niin-
dcn biín nelkiil szolgálhatot, Efes.IV, 
íZ4. Az Ő Tefte pedig olly féle hal
hatatlansággal meg-áldatott vala, hogv 
minden gyarlóság, betegség és halál 
nélkiil az Iftennek ditsősségében d-bé-
^étetett volna. Bőlts. 1,13.14 

Oda számlálhatni a' teremtett ál- Tovább míc 
latokon való üralkodáft. Mos. I Könvv ^̂^̂ ^̂ ^̂ '̂  ^ '̂g 
1,28. BáIts.IX,2.3. és a' paraditsomi '̂̂ ^^^^"'̂ -"^^ 
gyön^öriiséges lakozáft, melynek gyö-s^Iíkí^ek 
nyöriíségével az lílenben az Ő* DitsŐs-iftenhez val6 
ségére szabadon élhetet vólna. Mos. i Hasonlatos-
Könyv. 11, if. 16. Ságokhoz i 

, §.vi. 
Ezen ditsösséges Képnek vége vaIa,Mi valaaa 

2.t lítennel valo egyesülés és közléseiéin Képé. 
meljr által az Iften magát meg-akará"^'^ '̂̂ '8*̂  
ditsoíteni, az Embert pedig e' világon 
és örökké boldoggá tenni. • 

í. vn. 
A' mi moftani Tisztmk ím ez: rr^^r r 4 

•Hogy ama= veliínk együtt teremtett I r í - " ' ' ' 
Jlen Kepének Ditsoflégércíl, szorgal-szerinr a'mi 
ínatoflan emlékezzünk, és f2) magűn-'T''«"nkí 
kat Chriftus Urunk és az o Ldke által, 
a^on Ifteni Képére viszontag meg-uJT* 
íafluk, minek utánna axt, az Ádámban 

cl-

U 

•1 
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48 Második RésK^ek IL Ariik. 
€l-ves2tettük, Efes. IV, 24. Kol. in , io. 
Rom. XII, 2. 

§. vni. 
Mltsoáa vi- A' mi Vigcisz^tdasünk pedig â  s 
gasztalásúnk hogy ( i) ama' velünk együtt teremtett 
If^r^^tT" Ift̂ "̂  Képéből, az Ö hozzánk viselt jói 
1̂ 51 > Kedvéről es szeretetirol bizonyöíTak lel

hetünk. (2) Kogy kész az Iften ben
nünket , azon Képére a' Chriftusban jel
ien való életünkben meg-ujíttani, a 
Kor. III, lg. 2 Pét.f^4. Es ( 3 ) hogy 
azont a^más világon Lelkűnk és Tefta'ní 
szerint tökélleteíTen helyre fogja állítani 
Solt. XVII,r^, I JánJil,^, 1 Kor.XV,49 

' 54. Fil.IIi,ai. 

l í AítícuÍLis-
Az EmbernekEsetir ö l 

és â  BünróL 

Az Ember eredendő Ártatlansága 
nak Allapöttyára^ az Esetnek és a' 

Biínnek Allapottya következet, mely 
rol boveíl olvashatni Mos. i Könyv.IÜi 

AzEmbernek Esete foképpen,az o szívé-̂ i 
neklftétűl önnön magához és eVilághosí 
sot magához az ördöghöz való belső el-
fordításban állót vala. Mo£ i Könyvi II. 

ő.mely 

Mítsodá Ál
lapot követ
kezet 3Z Em
bernek ere
dendő Ártat
lanságára ? 
Miben áll az 
Bnib érnek 
tz ö Esete ? 

y^ 



kéli a' 
Bünflek erő-

Az^ tmhernekEsetiről V, á.t. 49 
^, melynek általa az Iften Képe el-vesz
tetett, és a* Btín jött e'Világra. Mos. t 
Könyv, m 7.1 ^ Romab. V, 1 % 

§. III. 
A'Bannek eredetiről ugy kell érte^^í^ 

íiíínk:, hóffvaZj áz Iftentcl femmikép- , . .., . 
pen nem si^arma^xiií mmt hogy az l^^üok/ 
ílen jó , Matli A:X, í% és mindeneket 
jóvá teremtet. Mos. í Könyv. í̂ jr* xján. 
11, i6. 's-a 'B'dire senkit nem kísért^ 
Jak. í^n.sot a:zt inkább tiltya,Moí!iKönyy 
lí, 17. utallya és bííntetí Solt. V, s* Mi
dőn tehát az írás így szóll az lílen feloí^ 
hogy meg-keméíiyít. Mos. 2 Könyv.lX, 
12. EC VI, rö. tisztátalan indulatoknak 
és el-fbrdált elmének ád valakit. Rom. 
]yié. 28. 's-több a -féle; azt nem e-
gyébként kell értenank, hanem hogy 
az Iften igaz Ítéletiből az ollyatén em* 
berektől,a' kik tulajdon gonoszakára-* 
tok által 6 tőle el-hajlanak és az o ke-* 
gyeimének kész akartva e]lent*'állanak,a2e 
o kegyelmét meg-vomiya, 's-cfket má« 
gok induláttyoknak az Ördög és a' Vi* 
!ag d-ámításánaköda-hadgya, i Király 
Könyv. XXíí^ 19* :ao-^3. Ellenben 
pedig a' Bííii az ördögtiíl, BJlts. 11,24* 
]án. VIíf,44. Vannak el-ámitása által, 
d! mi eíso szüléinktol vagyon, tudni il
lik, Ádámtól és Évától^ iTím.l 1,14. 

D ^ Rom, 

fi! hl 
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ô 'Második Résznek ILArtik. 

Mítsoda te 
hátalBüa? 

Rom V,is. melvektül a* gonosz kíyáL 
sáe minnyájúnkra eredet, a' kiből a: 
ördösnek el-ámításával együtt, mq 
moft-is mindennémo Biín származik^ 
Tak I i4.K.Mátk.Vn,2i.23.Efes.n,2. 
•' ' §. IV. 

Maga a- Biín a' Törvénynek éslftei 
• Parantsolatinak meg-rontása, :̂,.f./<* 
avagy az Embereknek meg-jelentetet 
Ifteni akarattyának el-hagyása, i Jan.Il| 
4 .JáaXVI,9. ^ ^ ^ ^ • 

A' Buti kétféle, az eredendő és 
tlitty föle a' f^eUkedcndS Biín. 
Biiní §. VI. 

Az eredendő B'm ama' természetiínk-
nek iszonyú megromlása, a' mely -̂̂  
tefti születésnek általa, minden Emb 
rekre mint valami lelki bél-poklofiai 
el-eredct, és a'jóhoz való alkalmatlan^ 
sásban és tányaságban áU, Sol t .Ul 
Ján. líl, 6. Romáb. V, 12.14- Efes. II, 

Melyek ne- 'jselekedendoBmöknek ^cái% mm^,. 
«eztstnektse^^^j^ neveztetnek, valamely gonoszsa-^ 
lekedendo ^^^ ^^^^ természetbeli meg-romlásbul, 

belső és kiílsoképpen véghez vittetnek 
Máth. XV, 19. Gal. V,T9. avagy vala
mely jóságok abban hagyattatnak. JaK, 
1V,I7. Lva5.Xn,47. ^jT 

Mítsodt az 
eredendő 

Bűnöknek ? 



Az^ Emhcrnek tseürU V* a. r. yi 

A' tselekedendoBlaiök avagy £'r/?/-
ImségbUy avagy p<̂ dig Lelkuesméret 
ellem való Biínök; az az, meg-botsá-
tandóés halálos BiínöL 

Erhlensigbul való Biínöknek neve:z-
tetnek, a' mi gonosz dolgok azUjonnan-
sziílt Hívektől^ Tudatlanságból,Gond-
viseletlenségboi, meg-hanyatlott íietés-
bol, és ugy a' Biínhöz való uralkodó 
szeretet és a' jónak meg-utálása nélkiíl 
származnak. Mos. 3 Könyv. V, 2. Solt^ 
XIX, 13. Gal VI, I. mely féle B&ök 
meg-botsatandóknak neveztetnek, mi
vel azokat az Iften Chriftusnak kedvé
ért az híveknek nem tulajdoníttya,Rom,' 
Vill ,LiJánJ,7.n,L 

§. X. 
A' hcsK. akdraíbúl való bíínök által 

értetik, midőn valaki az Lelki esmé
retnek ellene kész akarattal és szánt
szándékkal, és ugya'Bunnek szereteti-
tol, és a'jónak meg-utálásátul vifeltet-
vén, gonoszszat tselekeszik, és a* Bíínt 
magában uralkoldni hadgya, Ján. VíT, 
35. Rom. VI5 \%, I Ján. III, 6. g. 9. a Pét 
tll, <̂ . Mely fék Bíínök, halálos Bűnök
nek neveztetnek, mivel a' halált vakv 
ságoflan magokkal hozzák, RQm.VliJ_̂  
^á'Jak.I,if. Gal.VI,8. |.Xí. 

Hány félék a* 
tsekkedendö 
Bűnökf 

Mit nevez E-
rötlenségbíilj 
valóBiiiinck^ 

Mis ertes'^ 
Lelki-esmé-
ret ellen VA\S 
kész akarat-
búi valóBün* 
nek általai 

* 

m\ 
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^ MafoM Refí^íek II Artik. 

Mltsoda km-
lÖmbÖzésö 
vagyon a' 
kész akarat-
bttl valóBün-
nek? 

§. XI. ^ ^ , 
A' kész akaratbul való Bún egyiki 

másiknál sulyoíTabbLuk. XXII347. J^ 
XIX5II. annak felső garáditsa, a' 3| | 
Lélek ellen való Bíín, a'melj^ meg níál 
bötsátathatik mind örökké, ^Ml 
XU, 31,32.Márk.IU,28.29.Luk. Xl lM 

§•-"•,, r 
iclentscl-meg A' S^^ Lélek ellen való Bm ím ezí 
miben áll a' )^^^ ̂ \\ .j^ Sz. Léleknek valóságos m4 | 
Sz. ^ff^f^' világositása által meg--esmért Evani 

liomi Igazságnak Szsntszandekbul vm 
meg'tagadásában, 's-a^on lelki tulaj™! 
csméretnek bizonysága ellen való %\ 
szakadásnak áliiatatos meg-maradál 
ban, és az idvezség eszközeinek el 
séges meg-vetésében, karomlásáb 
és üldözésében: mely által az embi 
Sz. Léleknek munkálkodását, nemt! 
akadályosztattya, hanem annak fel 
a* kegyelemnek ajtaját maga előtt 
zárja, és ugy az idvölíégnek min< 
reménségétiíl maga önnön magát m#j 
fosztya. Máth. Xll, 31,32. Sidok. V í | | 

% XllL 
Miként ve- Az i4egen Biínökben részt vehetifJ 
hetni részt hogy ha azokat parautsollyuk, vagyfl 
az idegen j^y^ hagyuk, javallyuk, mentegettyiílj 
Biinökbcn? védelmezek és titkollyuk, és több f 

fet4 



Az, Emhernek Esettről*s. a. f. f 3 
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féle módra, i Tim. V, 22. Efes. V, 7.11. 
2 Ján. V. IX. 

§. XlV. 
A' Biínnek büntetése az halai,Mos. Micsoda a* 

iKönyv. I I , 17. R o m á b . V , I 2 . V I , 23.Bűnnek bün^ 
tudni illik (I) A' tefii hdíl, melyheztetésc? 
való minden elotte-jaró világi szenve
dés és nyomorúság. Mos. i Könyy.lII, 
16.19. (2) A' lelki halM^ z! mely a' 
lelki életnek el-vesztésében és a' gonosz 
Lelki esméretben áll, Jes. LíX, 2. Rom. 
Vili, 6. T 3. Mos. i Könyv. 111, g -10,Ahoz 
számlálhatni a* meg-kem niyítésnek Ité-̂  
letit'is, melyről fellyeb §. 111. Efes. VI, 
9.1o. z Kor. 111,14, ( 3} Az örökkévaló 
hdaly mely femmi nem egyéb, hanem 
ama* boldogok ditsdíTéges menyei éle* 
teknek fogyatkozása, és az örökkévaló 
kínzásnak és kínlódásnak érzése. 2 Thes. 
\% Máth.XXV,4i Ján Jel.xx,6.í4. xx 58. 

§.XV. 
A' mi Tisumk az: (r) hogy a* mi Mítfodaezco 

biínös mee-romlott állapotúnkat tőre- Tadoaiany 
j 1 rr / •-1 -. • 1 / szerint a mi 
aelmeflen meg-esmerjuk "̂ s-rajta ban-i«^s2tüök? 
kodgyúnk, Solt. Lí, y. feqq. Luk. XV,I7-
2r. XVm, 13. (.)Magúnkat Chriftus-
nak ama' biínök mcg-rontójának,igaz 
hitben ajánlyuk, hogy az o neve által 
biíneínknek borsánattyát nyerheífük, 
Kol. 1,14. Es (3) az o vérének és lel-

D 3 kének 
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54. 'Második Késinek III Arttk. 
•Jíének ereje által magúnkat azoktill im 
kább 's-inkább tisztítsuk, aKoi-.Vll,r» 
Sid.XU,!. • 

§. XVí. 
Mítsoda VI. ^ töredelmes híveknek Vigaszai' 
gasztalások Us^k pedig ez: ( i) hogyChrifius u n ^ 
vagyon a'tö' biíneinket, büntetésekkel cgyütt, r n a g ^ 
redehnes hi- j . ^ y^xs^, 's-mínket az Iftemiel újc--,aan, 
V^% "', meg-békéltetet, Es. L'IS4- • • J'̂ " U ' 
fim ellen. ^̂  í^or.V, lg. 21. (2) hogy ha ó-bcn 

•hivendunk, nem tsak minden brin.;;inl 
meg-botsátatnak, Apoft.Tsei.X,4- .ha-' 
nem benníínk-is meg-rontattatnr.;, i 
Ján. Ili, g. 9- Rom.VI,9. íeqq. 's-vcgter^-, 
tellyeffen meg-is emésztetnek, i ivor;! 

ííí. Articuíus. ^ 
'Az Embernek Szabad 

AkarattyárőL ^ 
avagy ^r 

AzEmber ErtelméneK, 
és Akaiattyanak az Eset 

utáa va!óErdrói. 
§.i . 

Mirelíelletik l í ^ Z e n mcg-esettEíiibcr biínös álla*! 
vigyázaúnk £j^pottyának meg-esméréséhez, tar- J 
hogy ha az ^'^^ü^^l 



^A^EmbernehSzabadAkarattydróL ff 

toxik, hogy az ágy nevezett Szabad A- S t / S n 
karatot, vagy-is az Ember Értelmének való allapot-
és Akarattyának az Eset után való ereit tyát meg-a-
fól meg-visgallvuk. karjuk érteni? 

^ §. n. 
Hogy pediglen azon Szabad Akarat- ^̂ s iraat pe-

nak álíapottyát annál jobban meg-es- ^l^ ^IZ^L 
merhefluk 3 kívántatik hogy azon dol-, 
goknak kiilömbözésekre, a' melyekkel 
a' Szabad Akarat foglalatoskodik y jól 
vigyázzunk, 

Es azon dolgok vagy te/mesKetbéli Hányfélék ^' 
kulso polgÁri dolgoky és jóságos tsele- 2on dolgok? 
kedetek; vagy-is pedig lelkíek^úgy mint: 
a' meg-térés, és egyéb lelki idveíTé-
gíínkhöz tartozandó dolgok. 

^§. iV. 
Azoknak első nemekre nézve vagyon ]y['itsoáa al* 

még az Embernek az Eset után valami Upottal va-
hátra - maradott ereje. Meg~vagyon gyón az Em-
igen-is d^' Értelme-i melynek általa va- ^̂ "̂  ^̂  ̂ "̂ ^̂ ^ 
lami dolgot meg-esmérhet, meg-vis- ^^^^ J-^né-
gálhat, fontolhat3 és egyet a'máíikbűl u êkgyanane 
ki"hozhat; sót világ és ház^béli dolgok
ban okoskodhatik-is: jóllehet ezen ter
mészetbeli értelem és okoíTág-is sok 
tudatlansággal és balgatagsággal meg
rakodott. Bólts. IX, 16. Meg-vagyon 
^i el-esQtt embernek ^^ oAkarattya-ís^ 

J) 4 a' melye.t 

í'l: 
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f 6 Második Résznek III. Artik. 

a' melyet annyii a Szabadnak mondhat" 
ni, mivel hogy ^^ yilági és foIdi dolgob 
ban yilogathat, vagy sem. Ezen Aka
ratnak természetb \i Szabadsága pedi; 
mtg a^on kiílso tseleixdetekrc-is, 
melyek a' meg-tér/shez v-ezérlenek bcni 
tiiínket, ügy mint: az Iften igéjéneí 
.hallására és olvasására,hasonló .éppei 
a^ tisztefleges éíetre-is, ki terjeszteti' 
Mái k Ví, zo, Filip. III, 6. De ugy 
^zon szabads íg-is nem íokélletes)^ 
gyakorta az Embernek hatalmas és g< 
nősz inddlatitul és magátdl az ördög 
tíílgátoltatik és meg-gyozettetik, 

§.v. 
Hát »* merő A' mi ü lelkieket avagy a' Meg-téré; ̂  
IcJkî  dolgok ĝ ̂ 2 Idvezséghez tartozandó dolgokai 
hogyVi^^ illeti, azokban ^' természettdl , fe 
magát az ffm ̂ ^^^ umtsen az Embernek. Holotíl 
béri Értelem ^z 0 Értelme olly homályos és meg*fí 
f$Akarat? Vakított, hogy azo at nem foghattyaá 

meg, sGt inkább bolondságnak állitty^^ 
I KonI ,8.9-^4.Efes.rV,ig. V,8.Ha* 
unióképpen a' természetbeli Akarafti 
nakAs femmi ereje nintsen,hogy a'lelki, 
dolgoiat valóságoílan lel! i-képpen l á | 
vánhatná és véghez vihetne, FÜip.Ű^ 
I : . Tin. XV, 5-. hanem rakva Iften ellen; 
való yiszszavonáíTal és ellen ezéíTeliJ 
feedvelli a' setétséget, és fogva tartat 

tik 
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tik az ördögnek és a' bűnnek hatalma-
tói, Mos, I Könyv. VI,:, Vili, 2: .Rom. 
VIII, 7. Ján. ni, i% Kol. 1,13. Rom. VI, 
i6.17.20, Vn, i 4. és lígy inkább S^ol^ 
gA és Raby és nem S^ab^dAkaratyZ' ki 
ugyan-is ennek előtte szabad vala, és 
a' kegyelem által kezdet szerint (incho-
ate) meg-is szabadulhat, a Kor. Ili, 17* 
Ián. VIU, 36. Rom. Vili, z-

§. yi. 
Mely Emberi Ereiknek iszonyú meg-Mí követkc-

romláfibiil, nyílyan következik: (i) hogy '̂̂  azEmber* 
minden természetbéli Embernek az cí|^Í[[^^^|; 
tselekedeti, jóllehet valami jámborság- ^̂ ^̂ ^̂ 1̂? 
nak formájo légyen, nem valóságos 
jó , hanem inkább meg-hólt gonosz 
tselekedetek, Máth. VTI, í á. ^7.18. (^) 
Hogy az üjonnan-való sziílés, elménk 
meg-világositása és meg-változtatása, 
szükséges legyen, és hogy nem emberi 
hanem Ifteni niiüika, Ján. ill, .Solt.LI, 
12. Ezech.XXXVI, 26.z. .Filip. 1,6. 

§.VIL 
A* mi Tisz>tmk az: ( Í ) hog^ a' mi^^ \^^^^ 

erotlenség-fnl et föképpen a* lelki dol-"^^"^.^!^^"^ 
go^Dan jol meg-esmerjiik es mmden^-^j^^ 
tulajdon erőnkben való bizakodáft, 
meg^-tagadg/uk, Ján. XV, 4. 5-. 2 Kor. 
Ili, . 6. (2) Ellenben az Uriftent an-
nái-is inkább az o Lelkének Világos-. 



fg h Második Resmek IV. Jrtík. 

ságáért és erejéért imádgyuk. Sol^ 
CX!X, egészen. Efes. 1,17. 19. Es(3), 
a' mi tseiekedetiínkön ragadó gonosz-^ 
ságot és álnokságot, mi önnön magúnk
nak 5 a' jót pedig Iftennek, és az ö Lel. 
ke munkálkodásának tulajdonítsuk.Solt, 
XIX, 13, I Kor, XV, 10. iRron.XXX, | 
10,14. 

§. VIII. I 
Mítfoda ví- -^^ VigdsudÁs ez: hogy áz Ur Iftenf 
gasztalasiink a' mi meg-vesztegetett erőnket, Jésus | 
vagyon ezen Chriftus által viszont helyre állittya, és J 
iBeg-romlás ^^.y a' mi' természetbéli erotlenségiín^f 
ellen? , ^^ ' / • T ^ T I:> ^ T -r# 

ket meg-segiti. Jan. 1,4. z r c t l , q. i |; 
Kor.I,30.FilipJI,i3. Sid. Xm,2i. l iogy | 
ha tsak az o K cgyelmes munkálkodá- p, 

• sánaí: kész akartva nem ellenkezünk,!, 
sőt nekie szíveflen engediínk, Ján. I, iI%S 
12. Apoft, Tsel. XlU, 46.48. 

IV. Articulüs. Í; 
Az Iftennek kegyel-'' 

raes tlivatalíyáröl. | 
§.i. 

Mcíyilí' asors 
harmadik zX-
lapot _, mely 
szerint az - o <• x ^ / / d 
Brnhert keî  Yigycízni íőgiuik, ( 0 A^^IJlcnrA Jo-te- J 
letik visgal- tpm-e^ h 
nuftk ? 

fk zon harmadik állapot,meIy szerint 
ÍM. azEmbert tovább vifgáínúnk kelle-

,rJ Ke^tele?nnek ÁllaPűttia; holott 

tem^-
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t:mrr^;:re; (2) A kegjelemnek\es^ko-
meire; (3; d mi resztünkről való rend-
fgrtÁsra^ és (4} az, Ijhrákegjelemnek 
réj^eítre, 

hz első ^ű-tétemény ^ melyben az I-
fien meg-jeleiité magát, ezen kegye
lemnek állapottya gyaránt,4^ 0 kegyel
mes Hivatalija. 

§. III . 
A' Htvó pedig, maga a' tellyes Sz. 

Háromság egy Iften, AZ ATYA, 2 
Tim. I,Q. A FIU vagy-is CHRISTUS, 
Máth. XX 111, ^7. XI,28.Luk.XV,4. 
és 2: SZ. LELEK, Máth.X,20. Apoft. 
Tsel Vll, 5-7. mely hivatalban a'Sz.Há-
romság az meglesett emberi nemzet
hez való könyöralo szcretctit mutattya-
meg. Mos. í Könyv. 111,9. 

§. IV. ^ 
Az Hivatalnak tulajdon és rend 

szerint való eszköze az^ Jjlennek Igéje y 
Rom. X, 14. Luk. XVI, %G, i Tim. 11,14. 
melynek hirdetésére a' Pr^dikátoriTisz-
tet rendelte az Iften, PéldaBesz. !X, 3. 
Máth. XXII, 3. 2 Kor. V, 20. sdt z' jo-
j/Hddk-is melyek mint egy billyegi az 
Igének, másoknak Hivatallyokra tzí-
loznak, i Pét. ÍII, Í. Máth. V, Í 6'. a' mint-
is a'Hivatalhoz való el-kcszítésnek kel

letik 

JclcRtsJ-meg 
az íftcnnek 
elsÖ Jó-tété-
meny ét, mely 
ben magát 
ezen kegye
lemnek álla
pottya iránt 
meg jelentet
te? 
Kitsoda teháfi 
a 'HÍVŐ? 

ii 

! 

MÍtsoda rend 
szerint val6 
eszközei van- * 
nak ezen Hi« | 
vatalnak ? 

1 
1 

, ,1 . 
,! ' 

i 
i 

'1! 
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letik tartanunk, Iftennek minden u^i 
'jó-téteménje^t» Rom. 11 4. Apoft. Tsel 
XIV, 17. XVII,a..27.//^/^/// és min* 
dennémo njomorüsagokcU: y Es.LVll,i7. 
főképpen a! betegséget ^ Job. XXXUl, 
I9.fas*-t.a'.£ 

§. V. 
^it hij tehát Az Iften minden Embereket hív, Esa, 
^^ iftcn? XLV,22.Márk. XVI, u . LuJc. XXlV, I 

46.47. mivel hogy minden Embernek % 
Idvezséget kívánnya, a' melyhez pedig y. 
ftnki maga tulajdon értelméből és ere- > 
jébol íiem juthat, i Tim. lí, 4.6. Luk. I, -
1% 

§.VL 
Honnan tcN Melylfteni Hivatalnak bötse ésmél- ; 
tzkkí ez<n tósága, ki tcttzik, mmd-a^'Sn boldog-' \ 

tdansdgbol y melyből az Iften ki-híja * 
az Embereket, Luk. XlX, ro. Efes.ll, , 
11.12.13.19. mindfedig az^on boldog-^ \ 
ságnak jwvmból^ a melyhez hivattat 
nak, minémoek : a'Pcenitentia tartásul 
Máth. XI, í 3. az o Fiának Jefus Chri-1 
ftusnak társaíTága, i Kor. 1,9. a'meg-
szentelés, iThes.lV,"- .Chriftusnak tiíro 
szenvedések alatt való követése, i Pét. 
11,21. ki Iftennek Országa,i Thes.Il,r 2» 
Es az örök életnek ditsoflége, 1 Pét. V, 
10.1 Tim. VI, 12. 

§vir. 

Hivatalnak 
mékoságaf 

i 
»? 
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'^i ípnnek kérelme s Hi'vatafí'iáról.61 
' §. VÍI. 

Az Ifteni Hivatalnak mivoltáról úgyEzeri iftetíi 
kell értenünk: hogy fi) r^/öWi?í,]ef."'.'''»/fl"»'í 
LXV,2.Máth.XUH,37, (2.hígyIftea^^tu"L 
részérdi hathtttoképpen hivattatnak azvább érte* 
emberek^ Rom. I, i6. Es hogy (3) 2̂: nünk? 
emberek eílent-alhatnak nékie és úgy 
önnön magok vétkekből magókon ero-^ 
telenéiáícúX Apoft* TselVU^yi.XlU, 
46.Rom.X,i6. 

§. VIIL 
A* mi Tisztünk \ (i) hogy az Iften-Mícioáa a' 

nek hívó szavát engedelmeilen és ha-mi Tísztüajr 
lasztás nélkül kövelfük, Sid. III, 7. (2) ̂ f̂ ̂  Tudo-
hogy a* mi elménknek meg-vilagosí-'̂ ^ "̂-J *̂'' 
tandó szemeiért könyörögjünk, hogy 
tudhaflük mi légyen a* mi hivatalunk
nak reménsége, Efes.1,17. í8^ Es (3) 
hogy járjunk ágy, mint illiii a' mi hiva
talunkhoz, Efes. IV, i-. I Pét. 11,9. 

§, IX 
A' vigasztalás az: hogy (íjezen hí-Mínemö v»-

^atalnak általa, az Iftennek hozzánkĝ ^̂ italdsúnk 
való, nagy és szíves szcretetiről bizo-̂ ^̂ Ĵ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
nyoflak lehetiínk. %Tim. I,9.Tít. 111,3. ból/^^^^" 
4. (2) hogy ezen hivatalnak engedei-
meíTége, mind azon boldogságot hoz 
magával, a' melyhez hivattatunk. Esa. 
LV, I. a. Rom. Vül, 28.30. 

i i l ; 

V.Ar-
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62 MÁfidíkkes&nek r Artí'í, 

V. Artículus, 
Az Ifteiii kegyelmeŝ  

Mcg-Vilá^ositáiróL Melyik az í-
ftcnnek ma^ 
sodiík jótéte- / r / / y ' t 
menye, mely- A Zoii masödik Jott^tem^nj, mely ^̂̂  
benazifteric- / j ^ b e n az Iften magát, a' kegyelem-^ 
Kenkegyelem-j^^i^^j^pQ^^y^, j , . ^ ^ ^ ^ meg^-jckiltettC ^ ^^' 
Bekaílapottya ^ ^ , ^^^^^^^ 
szerint lelen- -̂ '̂ ^ 6 '̂  ó 
tette-mcg .. /.* / / ^ ^ TT-I / 
ir/agat ? Az pedig, a' kitűl a' Meg-^yilagosi- • 
Kitiil vagyon ^as származik, maga a' Sz. Háromság 
eredete â  £QY ISTEN i AZ ATYA; 2 Kor. IV, 6. 
Meg-v^ago. ^ , FIU; Jáa.1,4. f .9. Xll l ,u.Xll , 46. 

ICik szűköd £2^j^ Meg-Világosítás nelkiíl, a'Iel-
^ r Í " in t t r ki dolgokban való természetbeli vak-
gitás néikiín Ságnak miatta, minden EmtePek szií-

köíködnek^ Luk. 1,79. íKonU^í4. R^ 
fes, iV, T7» 5 8. Mndazákal egyebet 
meg nem világosíttathatnak valóban" 
hanem a' kik minden ktp-mutatás néi^ 
kííi meg'ternek y s-magokát a' bíínnek, 
haláiából fel-serkentetik ^ Efes. V^ 14. :̂  
Kor. 1 i 1,14 -16. S Tim. 11, 2 f, Ján. VU, 
17. Sok.X5CV,4. £0^5.1,4.5-. SiniV, 



A^Ip^^^^ kegyelmes Meg-Vílagosít. 63 

A' Meg-Világosításnak rend szerint Mítsoda a* 
való Eszlvöze, az Ijlennek Igéje, Solt. Meg világo-
X!X,8.9. 2 Pét, 1,19. Mmt hogy pedig " ^ ' ^ 
azt, a'Tanítóknak es Fra^dii^atoroKnaii Eizközel 
hirdetniek kell, azért o nékiek-is, mint 
Iften segítőinek tulajdoníttatik a' Meg-
Vüágosltás. Apoft. Tsel XXVI, ig. Z 
Kor. IV56. A' mi részünkről pedig szük
séges a' töredelmes és alázatos imád
ság. Solt. CXl'í,lg.34.73. i3f. Efes.I, 
16, feqq. Sir. LI, 2 6.27. 

A' Meg-Viláeosítás abban alL hogy , .̂, ,„ , 
, o T /í 1 17 u 1 '*' I , Miben álla ' 

a Sz. Lelcrv az Ember elmeiének a -^.^„xr-v -
menyei igazságot oUy nyilván es hátha- f̂ t̂ s i " 
tőképpen jeleiiti-meg, és mint egy 
meg-kóftóltattya véle, hogy azt,a'Sz. 
Léleknek világoíTágában, bizonyos i-
gazságnak esméri lenni, benne hiszen 
'S'jóltudgya minémo.ajándékokat vett 
az Iftennek kegyeiméből; sot a' lelki 
dolgokat lelkiképpen Ítélheti, iKor.II^ 
i^.ij.Xf. Máth.XVI,!/. Ján.VII, 17. 

§.VL 
A' Meg-Viiágosításnakbizonyos ga-"̂ "̂ ""21̂ '-e a' 

ridirsi varrnak, ágy hoâ y nevelkedhe-"^f^"^^^^?^* 
tik és gyarapodhatik, Kol. 1,9 -11. E- ^1]^^^^, '"* 
les.i, 17. ig. oszve-hasonlitvan, v. 13. dufig 
£ss hogy h4 az.Eiiibej:42;el-'Vettkegye-

gra-

• 1 

ii*í 

i 
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•' " '' ' ' ' • • ^ ' — ~ — ' " • ' — • ^ " • " - ' • ' • ' " ' j ' • ' * . 

lemben nem hií, meg-togyatkozhatik, 
Sot tellyeíTen el-is muíhatj Máth, XIII,: 
13 * Lásd. Rom. 1, í K. fcqq, 

§.Vl. 
Melyek a' ^ Az Ifteni kegyelmes Meg^Világosíg 
Világofitas- tasnak fubb jelei: (r) Az Iften parantsöM, 
Bakleg-főbb latinak tartása, ! Ján. J , .*4. foképpe^l 
ifiéi ? ^2) ifteti és felebarátunk szereteti, f 

Kor .Vir , 3. íján. V;7. g. (ijE^ilá^^ 
nak meg-*ta .adása. Ti . 11,1 r. 12, Sii 
X' , 24. 26. 14J Chriítus üríínk ábra-! 
zattyára való el-változtatás ;^Kor.il |! 

§. vm. i 
Mítsoái ez A' mi Tís^^tunkt ho:j(i) A'mi teM 
iránt a* mi mészettol való vakságunkat töredelme^ 
Tisztünk? s^íyel meg-esmérjiik Ján. IX, ^9.4'. 2) 

Azür Iftent az o Lelkének Meg-Vilá-* 
gosításáért, alízatoíían imádgyuk,lás<if 
fel. §* iV. és (3) az -AQUÍ vilá ,oíIa/ ál̂  
tal meg-esmértigazsá ; szerínr, mint a'-
világofs ignak fiai, szentül járjunk, EfeCj 
V,g. 9. if.Kol.'^9. ío. 

§. IX. 
Mísoda a' A' VigasztdUs: ( i ) ho^y az íjftei^ 
Yigasztalás? maga híveinek, a' Meg-Vilígosítás áP 

tal olly dolgokat jelent-meg, melyeke 
a' lelkes ember meg nem foghat, i Kor. 
11,7-12. (2)ho5y aziften az o Viiagoí'] 
sagát bennünk gyarapítani fogja, h£ 

hívcki 

m 



'Az, Vjonnatf való Szülésről. 6^ 

hívek leendank az el-vetr kegyelembe i 
lásd fel. §. VI, és (3) hogy néha az I -
ílent szemtul szembe, sot otet, a' mint 
vagyon, meg-Iattyuk, és o benne ör-
rendezni fogunk, i Kor.XIII, iz. iJáa. 
Ili, a. 

VL Artícuíus: 
Az Ujomiaii való Szü

lésről. .,.,.. 
^ I í^elyika'has* 

; ^ f , madijí Jóté-

AZ Ivtcnnóiharmadikykétemé^ye^ tcmény ezen 
a' mely rend szerint következik, ĵ ^̂ yelemnck 

áz Vjonnm való Smlés. fHapottyá. 
§.n. ^ '̂ ^̂ ' 

Az Újonnan való Szülésnek sziiksé- Miért szűk^ 
gefundaltatik, rész szerint az emberisége* az u-
romlásnak mélységében és rajta raga- i'̂ ^̂ ao vaié 
dó Iftennek haragjában Solt. Lí, 7. Ta. ^^'"^'' 
Ján.ní,5. Efes.11,9. rész szerint pedig 
az Iftennek szentségében és Igazsága*^ 
ban, a 'ki a' maga képét szívünknek 
belső részében vifzont kívánnya, mely-̂  
nek helyre álHtása nélkiíl senki a'meny
országot nem iatharcya, Rom/I I , 2g. 
29.Ján.II!,2.5'. f Ján.1,^7, 

Az, a' kitiil az Újonnan való Sziílés ícitűlftarms* 
52a.rmazik, az Sz. Háromság EGY í-s-'k az Ujoti, 

! i 

É 
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Szülésnek 
Eízközei ? 

66 Második Restnek 0. Artih. 

STEN, AZ ATYA, i Pét. 1, 3. J a k i é i 
JESUS CHRISTUS, melynek fiai.L 
ki magva jtefte és tsontya, ugyan azo 
okáért neveztetnek az Ujoanan sztíltr 
Ei^. Vni , 18.LIII, TI. Eíes. V, .0. és 
SZ. LELEK. Ján. III, 6. 8. Tít. 11^ ^. 
zech. ii XXVI, 26,2-7. i Sam. X, 6. 

§.IV. ^ 
Melyek azU- Az Újonnan való Sziílésnek Esz,i 
jonnan "^^^^ z.ei j ^z^i\\) A^ifiennek Igéje^ h< 

lott mint ama* rothadás núlkul va! 
mag,szívünkbebe-óltatik és azzal mii 
egy öszve~egyvclíttetik, 1 Pét. 1,23. J; 
I, I g. Sid. IV,2. (2) AS<>. KeresKtSx 
Ján. III, 3. Tit. líl,V. 6. Efes. V, 26. I Pl 
Iíl,2i. Es mivel hogy d Práídtkdt\ 
rok eze-n Eszközöknek Sáfári, annak 
káért nékiek-is tulajdoníttatik az 
jonnan vaíóSztílés,ínelyre nézve Atyái 
nak neveztetnek, 1 Kor. IV, 14.1 > " 
lem. V.10. 

Mit kei! észre -^^ Újonnan való Szülés felöl tu 
vennünk ma- iiunk illik: (i) hogy 2^ mi elménk 
prúl az 11- értelmifnk előtt el-rejtetett és meg-foĵ  
ionnaa való hatatlan légyen, Tán. III, 8.11. u . ( a l í 
Szülésről? , 1' ^ ^ -̂ î / 1 ^ 'Jk t 

hogy valóságos szules legyen, mma^ 
hogy annak általa az Embernek belsc 
mivolta és természete, valóságolTan é ^ í 
hathatóképpen meg-változtatik^ és oll)» ̂  

lelki 



A^ JJjorimn való S<^HlesroL Sj 

lelki indulat szulettctÍK, és^szereztetik 
benniííik, meí 'eí annak előtte neiíi bír-* 
tünk, Eze. Xí, 19.XXXVl,^f.2^. Jen 
XXXIs:?.^* (^) hogy ezeii Ujonnail 
vaíó sziíléft eí-veszthettyük, sot újon-
üan rneg-is nyerhettyük. Gal. iV^ 5'. 19, 

Az, a' mi az Újonnan való Szülés í̂ 'I-̂ ĵf ^\^^ ^^^ 
fal szereztetik és teremtetik bennifnk, h^ véghez 
semmi nem egyéb, hanem szívanknek bennünk â  
azon Üj és lelki mivolta, vag7 indulat^ Újonnan Vál6 
tya, a' iiiely ama' teíli szíílésbol való ^̂ "̂ ^̂  -̂  
Daiiös römlaíial ellenkezik, Jan . l í , ^ , 
és a' mirideíiiiapi meg-iíjuJas által ne-̂  
velkedhdrik és gyarapödhatikj mely 
klki belső iridűíat nemínémo hátható 
fievekkel neveztetik á"* Sz. írásban, Solt* 
LI, 12.1 Kor. V, 17. Efes. IV, 24* 1 Pét. 
li 4* I Kor. 11̂  16, Gal. IV^ 19* 

Annák leg-fobb jelei: (i) át Híeiíés ^ * - r 
Chfiftus kegyeíTégének és jó voltának ^"^ ^gik^zokkil 
ieyen esmérete, i Pét. Ily 3, (2) a' fiú
ságnak Lelke, Rom. VIÍI, rs*. rd Gal 
^̂ 3 6. (3 ) Ifteilhez és Chríftus üruíik-^ 
hoz, és minden Emberekhez hajlandó 
szeretet, Járt.VIII, 4a, i Ján. IV,7. §. V, 
í. 2, Máth. V, 44. 4r. (4) Eogedel-
í̂ ieűég íftennek pafántsolati iráilt, Gal 
'^^$tS. íján.II,251.Ili,9. ío . Es(f)a' 

E z h'm 



Mltsoda az 
Újonnan 
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^g Mksod'ík Résznek VI Artik. 

biín az Ördög és a'Világ ellen valóvá-̂  
lóságos tusáodás és győzedelem, f 
Jáa.V,l4. i8. 

§. Vili. 
Az Újonnan születteteknek Tis^s 

tek: (i) hogy az Iftent és a' mi Uróiií; 
születtetek- Jéfus Chriítusnak Atyát az Ujonn; 
nekTisztek? ^^^ Szülésnek kegyelméért áldgyák 

magasztalíyák, i Pét, 1,3. Rol. I, u. (j 
hogy az Újonnan való Szülésben ny< 
életnek lelki erejé\rel, a' mindenn 
nieg-újulásnak gyarapodására híven 
Ij ének, 2Kor. Vl, í. 2. i Pét. 1,3. ftqq. 
(3) az Iftennek, mint önnön Attyoki 
kész akarattyok szerint való és íiui 
rel, szolgái!yanak;,és annak Iftenes 
dúlattyát tellyes életekben meg-̂ mut; 
sák. Máth. V, 4^. Luk. V, 36. öszve-I 
sonlitván. Ján. VÍII, 39.44. 

§. IX. 
A?. Újonnan sziílt keresztények j | 

gdsUaUsok ( i ; hogy az Újonnan v; 
Szülésnek általa a' Sz. Háromság 
Ifteu Attyokká, magok pedig annak 
ivá avagy Ifteni cseléddé lettének, 1 
Ján. Ili, íjak.l, i g. Ján. 1,12.13. i Kor;| 
30. (2) Es hogy úgy ama' menyei öröf̂  
ségben jutalniok vagyon, és hogy m 
minden bizodalommal remélhetik ^ | 
virhattvák. i Pét. f, 3,4. Rom, Vllf, 17- , 

VŰÜ 

m 

Műsoda a' 



Melyik a'rtéii 
gyedik jóté-

A Meg-Iga^tílÁsróL 69 

VIL Articulusa 
A' Meg-lgazúlásról. 

kegyelem állapottyának ^e^edik'^^^'Jl^,^^ 
Jótétemé^je, a' Meg^Iga>Mls. lapotó^k ? 

Az, a'kitul a'Meg-Igazúlás vagyon,Kitülvagyon 
a' Sz. Háromság EGY ISTEN, SoIt. '̂Meg-iga-
XXXIÍ , i .2 . CXXX,4. AZ ATYA,'^^"'' 
Rom. V m , I?, A' Flü, Es. LIII, n. Rom. 
V,io. c%a^SZ.LELEK,iKor.V%ii. 

§. IIL 
A' Meg-Igazúlásnak szerző Okai,Melyek a' 

Iften részéről: ( i ) CL^ 0 kegyelme és?}^^'^^^^^' 
mcr'o ir^almdssa^ű.y a* mely á' tseléke-̂ '̂ .̂ "*.̂ .\̂ '̂̂ ' 
cetek eráemeneK ellenebe tetetik Rom. 
in,24.EfesJI,5'.8.9.TitJII,4.f. ( a ) 
Chrijim Urunknál^ Erdeme esElég-tke^ 
le, a' ki az Iftennek törvényét tökélle-
sefién be-tellyesítctte^ és a* mi bíinein-^ 
ket 's-̂ azokntak büntetéseket magara vá-
lalta, és cl-is vette, Es. Lllí,i2. Jer* 
XXIII,6, Rom..m,2f. V,ig.i5?. ^Kor. 
V, 21. Az Ember részéről pedig a' 
Kíeg-Igazúlasnak szerző Qka^ az HU, 
holott az Chriftushoz ragaszkodik, és 
oret drágalátos Elég-tételével és Erde-
ÍVLC?C1J mq ĵ-fogja és fel-fogadgya.Rom^ 

£ 3 III, 

i 

Mii 

iiM'i'^í 
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JcÖdnek ^' 
Meg'Igazu. 

Mihen áll 
maga ^̂  Meg 
Igazulas ? 

Meg - Igazií 
lásnak tzél 
lya? 

Iíi,2í.2 ;. 26. íV,f,V,i,X,3.4, G a m 
16, Efes.II, i§. 

Ezen Meg-Igazulás nilkill, a' közön^ 
séges bl'nbol eredett meg-romi :snal(̂  
és azon ragadó Iften haragjának mlatr** 
minnjajm fdlkolkddmk az. Embere. 
Rom. II, Q, feqq. 19,23. mindazáltal 
gyebek valóba részt abban nem vesZ; 
nek, hanem kik a'Chriftuft töredeimq 
hiY és kegyeimet éhező szívvel me " 
fogják. Xefti bátorságban el-mer 
darabos szíyek, yagy-is, a'kik ml; 
don igazságokban bizakodnak, ar)b' 
semmiképpen rí:S2.t nem vehctnek^Es; 
I, i6a 8- LXí^ î  2.3. SoltXI, 2. feqq. Lul 
XV, %u XVLI^g, 13,14. RomjX^i ; ! 
33, " 1 

Maga a- Meg-^ígazúlá$ abban 
hogy az Ifteri a* Chriftusnak az o Fi^ 
nak az o 'gazságát az igaz poenitent^ 
tartóknak, és hívaknejc, valóságoíí 
tulajdanittyaj és annak kedvéért, bt 
nőket meg^botsáttya és buntetésekáa 
d-engedi R om IV, ? - 8.9. Solt .XXXl^ 
i.z.Máth.xvin,:̂ .̂" " j 

5. VI , ; j 
. A' Meg-r gazúlásnak tzéllya Iften ré*^ 
• szérol maga az o Ditső'ífége^és szent-1 
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ségenek, Igazságának és IrgalmaíTágá-
hak fel-magasztalása,Rom.III,4.19,i6. 
27. Efes. I,f. a' mi részünkről p^dig ma-
gunK: Idvezsége, Rom. VI, 22, 

§. y i . 
Főbb gyümdltsei a* Meg-Igazúlás-M«Iyek a' 

nak: (i) A'gonosz Lelki-esmuretnek^^g-^g^^"-
uralkodásától való meg-szabadulás,^^'"^^..^^.^, 
Sid. X, 22. (2) Kennél való békcflég,S^^^^^"'^ ' 
Rom. V, I. (3) A' Sz. Lélek által való 
öröm, Rom. XlV, 17. Solt. LI, 10. (4) 
k szent élet 5 avagy a' meg-ujulás^Rom. 
VI,22. (f) A' jövendő' ditsolTégnek 
reménsége, Rom. V, 2. 

§.VIII. 
Ezen Tudományai nyílván való visz-Miként szók-

sxa élés: (1) holott az emberek a' bun^í^^^^^^^^' 
nek meg-általkodott szolgálattyában ^̂ Ĵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Chriftus érdeme által magokat meg- yijzsza élni ? 
igazultaknak állíttyá'K, (2) holott aChri-
ftusról való puszta hiftóriai esméretet, 
az emberi Jóvá-hagyáft és tefti biza-
kodáft, az igazító hitnek tartyák, (3J 
holott ezen tudomány által a' Sz. élet 
fel-bontatik, és a' bíínnek szabadság 
engedtetik^ Rom. Ví,i. feqq. Gain,i7-
V,n. Jud. V.4. JakJI,i4. Es(4) holott 
a* jó tselekedeteknek kegyelmes jutal
máról való Ígéret semminek állíttatik, 
es hogy Iftennek szolgálni haszontalan. 
Maiak.111,13,14.15-, IX, 

hi 

1 II 1 
1 i 

( 1 

" . 
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xultaki 
telcíTé: 
sninémö 

S. IX. , ^ 
A' Meg-Igazúkaknak Tisztek exs 

iiltaknakkö^hogy (i) a'Meg-ígazúlásnak kegyelméül 
^^'^^'^ meg ne t^eííet;sot in^^ább igaz hitDe^ 

meg-tartsak es ugy egyedül a J^^^,^ 
Chriftusban és annak Igazságában ax4 
tsekedgyenek,Gal 11,21. [ Kor.I,i>-3% 
Filip. 111,7. feqq. (2) hogy felebarátJ 
tyoknak-is az o vétkeiket örömeftmegJ 
cngedgyék, miképpen az Iften-is aChri-| 
ílusban mee-enucdet nékiek. Etes.IV^i 
32. Máth,XVIIl/23. feqq. Es (3)hogy^í 
^ szent életet buzgóságos indulattal kö-? 
yeflek,Rom.VI,22. 

§. X. 
A' MegJgazúltaknak VigasztaUsok 

Vigasztalás?^^' hogy (f3Chriftusnakkedvéért,ba-| 
nőknek örök és tellyes botsá'nattyok \é^^ 
gyen, avagy, hogy az Iften büueikro^ 
soha többé meg nem akar emlékezni^ 
Esa. XLIII, 2T.Mich, Vil, le. 19. i Kor i 
1,3 o. (2 )hogy okét annakokáért az íften4 
nek itélo széki előtt fenki nem vádolhat-?| 
tya,'s-nem~iskarhoztathattfa,Rom.V,^ 
VlII, r. 31.33. 34. ^ Es (3) 'hogy a' rajj: 
tok ragadó gyarlósá^i ellen azon Meg-f 
Igaziiíásokból magokat igaz hitben vrf 
gasztalhattyák 5 Rom. VI ü, i, i Jan, i l j 
1.2. l 

Mitsodt 

Vííl. 
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VíII. Articulus. 
Az Iftennel való Lelki 

Egyesülésről 
§. L 

O Todik Jkétemé9^ye2i!kcgyátm aí-^^^^íka'íCc-
}apottyának,^;5 Ijiemelvdólelki^^^^^ ^̂ *̂-

4vagy titkos E^esÉlés, a' mely lelki ^^^^.^^^ 
d-jegyzesnek-is neveztetik, es amaz teméoyc i 
ördöggel való boldogtalan egyesülés
nek és részesülésnek (Efes.IIj2j a' mely
be az ember, a' bíuiben való Eset ál
tal ejtette magát, ellenébe tétetik 

§.II. 
Azok, a'kik egymáíTal lelkiképpen ^^t'''.^^t^'^ 

./., t ^ ^ / ,f:, , ^ ^ ^ ^ / zokja^kikltl-meg-^egyesulnek, eg)r részről ^'S^. Ha-^,u^^^^ 
romsíig egy Ijleny Jun. XIV, % \. kivált- cgymáílal 
iíéppen A Z ATYA, 2 Kor. VI, T 6.17. gyesülnck ? 
18. JESUS CHRíSTÜS, i Kor. VI, 17. 
Efes. V,3o. 3S. (a' ki azért Immmuel--
mk, Esa. VÍI, 14. egj férfiúnak !zKor. 
Xf, 2. Vőlegénynek^ Ján.IIÍ, %^,fonek^ 
Efes.1,22. IV, í f. és sz$to-tonek^ Jaiv 
XV, T, neveztetik) és a' SZ. LELEK i 
Kor, líí, 16. Más részről pedig az. igaz 
ferdtentia tartó hívek, Esa. LVII, 15-. 
fán. Jel ni , 20. Efes. 11', 17. kik azért I-
ílen Templo?mdnitk ̂  hajlékának és ha-
zamk I Kor.IIf, 16.17. 2Kor.VI,r9,Sid, 
ll\6.ChriJhs Jegyesének^ Ján.HI,29. 

c-

ü 



l! 

^mmmmmmmimi^ 

J4- M^^adikRér^ríekVIILArtih 

Tejiének:, EtesJ ,Z> Tagjánaky \\yx 
és s^ol^ ve)s^s<emek^ Jan.XVj^.f.hí-
rattatnak. 

% m. 
Helyek a* lel- A' lelki Egyesülésnek eszközei azi-
1i»Egyesülés, ften részérol ^i) az o S<^. ^g^je^ mely 
nek eszközei? £^^i ^^ Embereket ezen Egyes iílésheí; 

híja. Marii. XXII, 3.9. 2Í íonXI,2 , 
(2) a S^. Sacramentomok^ a'Sz. kereszti 
s%, Gal. n i , 2 , és az Ur Vatsoraja; i 
Kon X,i6. 17. lásd. Ján. VI, : f. s 6. Az 
emberek részekről pedig a' lelki Egyen 
siílésnek egyediíl való eszköze, az> Hit^ 
Efes.III,i7. Ján,XrV,23. i., 

§.iy, ^ '̂ ' 
Azon lelki Egyesülés abban all, hogy 

Chri&us, és annak kedvéért az Atya és 
Sz. Lélek, az o állattyok szerint,titkos 
kegyelemmel bővelkedő és hatható
képpen a'hívekben lakoznak,'s-azért-is 
vélek fokkal hathatóbb-képpen, mint 
5em egyéb teremtett allatokkal, meg-
egyesültek. Ján. XVll, 21. Gal lí, 20^ 

Mely lelki EgvesalésbóloHy örven^ 
detes közlés és részesülés származik, 
hogy az Ember az Iftent és Chriftuft 
tellyes érdemével. Igazságával, leiké
vel és erejével tulajdonul el-veszi,Efes. 
III, í 6. io. Kol 1,14. Filip. 11 i, 8.9. Io. 
Rom. V i I I , 10.11, és hogy Chriftüs 

mind 

Mbcri áll a 
2on lelki E 
^yesulés 1 

MítsodakÖz* 
lés ramid e-
ítn Egyesü
lésből? 
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mind azont magának tulajdoníttya, a' 
mi ez világon az a tagjain jó vagy-is 
gonosz esik. Máth,X34o, XXV,35-. íqq. 
Apoft. TselIX, 4. Es ugyan ezen köz^ 
ksben fundalíatik az híyeivnek egymás 
közt való Egyesíil-^sek és közlések-nis, 
fnivel hogy fejenként é bennek-is Chri-
ftas és az o lelke lakozik, Jan. XVlI^ 
20 - 23. 1 Jan,}, 3. Efes. iV, 3,6.14. i^, 

Ezen Egy esíílésnek jelei: (i) a bifnö* Melyek ezen 
kön való uralkodás, i Ján.III,6. /a) Egy««ulésock 
a' lelki iadiilat. Rom. Vili, 9, i Ján.III, í'*''' 
24. V,í^O. (:̂ ) Chriftus Parantsolatir-
imk meg-tartása, 1 Jan. 11,5-. kiváltkép
pen (4) az igaz Atyafiúi szeretet,íján. 
IV, 12. és ( 0 Chriftus Szenvedésében 
való hatható részesülés, Filip.IIi,9.io, 

§, VII. 
A' mi Tis^fmk az, hogy (r) az ör- A' mi Tís?-

döggel és a' bűnnel való egyesülésből ^^i^km\némQ 
meg-szabadulíyunk ; melyei az Iftennel ^̂f*̂  Tudo-
való Egyesülés és közlés meg nem iU ^̂ ^̂ ŷ ^̂ ^̂ ö̂ ^ 
hat,. Kor.VI,i4, i f, 16. és (2) hogy ha az 
Iftennel való egvesiílésben vagyunk, ar
ra magúnkat méltatlanokká, ezen vi
lág szereteti által, ne tegyük, 's-azt el 
ne vesztegeflük,sot inkább a'Chriftus-^ 
ban való hitnek gyakorlása és hozza való 
igaz szeretet által naprul napra benn^ 

annál-
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7Ő Második Résznek IX. Aruk, 
annál'is inkább magunkat fundállyuV-
és gyarapítsák, i Kor. III , 17. V I , 17̂ 7 
JáaXlV,23.XV,9.to. 

§ . ¥ 0 1 . ^ g 
Mítsoáa Ví- A* híveknek Vigasztalások : (i)hogy| 
gasstalasok az lílcn maga részéről, vélek örökké| 
Tagyon innen jj^eg-egyesiílt. Hos.II,i9. Ján.XlV,i6j^ 
*' ^"^""^' Rom. VIII,^3í - 39. (2) hogy ugyan â  

zon Egyesűlésnes kedvéért, sem a' S; 
életnek gyakorlására szükséges erobenl 1 
sem pedig a' szenvedések alatt a' ki-ll 
vánt Vigasztalásban soha meg nem fog'-í 
nak fogyatkozni, Efes. 111,16.17. ]es,̂  
XLIILí. 2. és Cj)hogy az illyetén Megí 
Egyesülésnek méltóságának meg-kellr 
tik jelentetni^ 2 Thes.I,io. Jáa.JelXXI, 

IX- Articulos. 
A' Meg-iljíilásról, t\ 

vagy a'Meg-Szentdésröl 
Melyik %* ha- A ' kegyelem állapottyának hatodik' 

nan való Szíílés, Efes. II, 10. Mcg-iga-
z.ulás,Rom.VI,r8. és az iftennei való 

Egy^ 



Egyesülés, Efes.IIÍ,i6.17. cz^Ioznak. 
$, II, 

Maga pedig a* Meg-JJjídás^YZ^ 3̂ Kitüi szár
szent életj a' te Ilyes Sz.. Háromságnak^^''^^^^^^ 
jótéteménye, AZ ATYAE, i Thfs.V,^ ' ' ' ' ' ' ' ^• 
23.24, A' FiUE, (mind annak az o 
ér<iemeGal. 111,14. mindaao munkál
kodása által, Ján. XV, y.) és A' SZ. -
LELEKE, Rom. Vili, 9.lo. 11.14. Gal. 
V,2a.Holott tehát a'Meg~üjulas avagy 
a' szent élet, az embertol kívántatik, 
vagy-is nékie.tiilajdoníttatik, tehát ar
ról vagyon a' szó, a' mi tőle, az Újon
nan való szülésben ajándékozott Ifteni 
kegyelemnek ereje által, meg lehet,'s-
végben vitethetik, i Kor.XV, 1 o. z Kor, 
111, 5-. Filip.If, 15. 

=! I 

A'Mes-Ujiilásnak eszközei: (\) Az?^*->'f̂ .'" 
Iftennek Igeje i Pet.11,2 (2) Â  f^-nake..közeid 
Sdcrámento?nök ; a' Sz. íleresztseg; 
Rom. Vf, 3. f. Tit. III,f. és az ü r Va-
tsorája, Ján. Ví, f f. fé. 57, Mint hogy 
pedig ezen kegyelemnek eszközeivei 
foglalatoskodnak a' Sz. Prédikátori 
Tisztnek szolgai-is, annakokáért ezen 
jótétemény iránt, segítői és eszközi az 
íílennek, i Kor. 111,6. Efes, IV, 12. Ide 
számlálhatni amaz l'TVixo^riyíav^ avagy 
Chriftus tagjainak egy más közt való 

kÖ2L-

II 
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közléseket, Efes. iV, i6. r.ol. i i , i ;, 
Rorií. XV, 14* és minden keresztet és 
szenvedett, i Pét. IV, r. Sid X11 , lo.' 
Rom. V, 3. f* 

§. iv. 
Hítsoaaém- , ^zotl emberek, kik ezen Jótéte^ 
berek vesz- nién y ben részt vesznek, azok, a' kik 

mert ezeknek, lelkek, Rom. XU, 2. E-^f 
fes, 1V,24. és teftek szerint,Rom^Xí^ 
I* VI, 11- 19* iThes* V,23. vagyon ré-* 
szek abban. 

Mltsoda tt^ A' Meg-Üjúlás Iftennek olly kegye, 
bát a' Meg- lemmel bővelkedő munkája, az Ujon-̂ ' 
Ujúlás? nart-szííltekben, és Meg-igazúltakban,^ 

melynek áltála az háttá maradott ó ter^; 
mészét ínkább-itlkább meg-eroteíenít-^; 
tetik, ellenben az'űj ember itikább-in-*Í 
kább meg-erősíttetik, 's az Iftennclf. 
képére meg-iijíttatík. Mai. H 1 , 5. JánJ 
XV, 2.2 Kor. 111, í 8. A' mennyire te-i; 
háta ' 11, §. értelme szerint, áz Ujon-í' 
itan-sziílteket illeti, ugyan az, a' mit a' 
Sz.írás áz 0 embernek le-tételeyés le-'vet^ 
keze se jé s d^- üj embernek 'Vdgy^' Jejiis 
Chrijimnak fel-oltb\,ésey^ícs. 1 V,22-24- ̂ j 

\ ííol 111,10. Röm3Xín,i4. és egyéb hatható: 
\ fzól̂ ' 



A Meg- VjúlÁsrólyavagy a'meg-(lem.j9 

Eóllisok által szokot le-íriii-Lásd e-felé-
ketMáth.XVií I,8.9.Kol. í i \, i. iKor. ¥ ,7 . 
8.2 Kor.Vi I, T. Efes.Vi, ii. &c. Mind e-
zek pedig a teftnek és léleknek tusako
dások, vagy törekedések nélkiíl bennek 
nem vitetnek vJghez. Gal. V, ij, 

§. VI. 
A' Meg^ÜjuIasban vannak ígen-ís vannak.e' *-" 

külöíttbfŰe garáditsok, a' mint 2CFiak- Mee.üiî î . 
3 - nak bizpByoi 

^ garáditíi ? 
eg-öregedett 

férjíúböl, EfesJV,T3. 14. Erőtleneké 
hol és Eroffekl/ol, Rom. XIV, i. XV, r. 
Síd. V , 14. és azon tulajdonságokból, 
melyek mindenik rendnek tulajdonít
tatnak ̂  ki-tettzik: Melyből -egyetem
ben a Mes-Ujálásban való nevelkedés
nek szükségét meg-esmérhetni,irol. ÍI, 
19. í Thes.iV, 1.9.10. 1 Kor. XV, y8. % 
Kor. IV, 16. VIí, I. Filíp. líl, 2.14. 

f VIi. 
Főbb gyümoltsí a' Meg-Üjálásnak ^'^^g Ujá* 

és a* Sz. életnek: (i) a' belső' vagy uj ^''"'^., ^^^ 
emberben, azaz, a'Chriftusban való ferck> 
nevelkedés, Efes.lV,! c, Ezech.XXXVl, 
27. ^ (2) lelki meg-visgálásnak ajándé-
h és hatalma, Rom. X11,2. Filip. 1,9. 
10.1Kor. íl,if. 2 Kor. XíII, 5-. Efes. V^ 
^* Io- (3) %^^ Jóságos tselekedetek, 

avagy 

i 
! f i 

! 

III; 
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§0 Második Restnek IX.Artik. 
avagy a' léleknek ^yümdksei, GalV, 
22.Efes.V,9. Filip. ÍVK.^ (OEékeíKg 
és a' Sz. L<rkk által való öröm Rom. 
ViiI,é.i3.XiV, 17. (;)AftIftenképé-. 
nek kezdet szerint való helyre állítása, 
2Kor. í r , 18. (ö) Az örök élet, mely 
az íftennek ajándéka. Rom. VI , 5ia.2}. 
Gal. VI,8. (7) Az íften és Chriftas kê  
gyeimének és erejének Ditsoít^se és 
Felmagasztalása, Mátli.Vj, í 6. Ján.XVj 
g.Filip. 3Íí.2^Thes. ^íL 12. 

§. vin. 
Az blvck A* híveknek Tisztiek: ( i ) hogy m, 
Tisztek 'ezen golcat az ajándékon vett kegyelemnek 
Tudomány ^j.^j^ l̂̂ ĵ ^C Meg-Ujúlásban gyakorol-

lyák, és z szent életet illető szorgal-
matoflagot/emmi fzín vagy fogás alatt 
magokban el ne oltsák, Tit. í I, ir. I3|, 
14. 2Pét.!,3.^^ír. Sid.Xí!, í S - í i . E-
fbs. V, 6. ̂ . 11. Sid n i , n . 13. Galat. ¥ ,7 -
25.R0m.Vi, f. 2. Mal.M5i4.if. Sir. V, 
4. f. 6.1 Kon IX, i4. feqq. ^ {2) hogy a.* 
végre,Chriftusban és az oEgyesúlésé"| 
ben maradgyanak, KolJl,i2.13. Jáa 
XV54. f. "ES (3) hogy a'Meg-Üjulás^ 
nak és lelki nevelkedésnek rendelt es; 
közeivel illendő rendé szerint, és híve: 
éilyenek, lásd. fel §. ÜL 

§. iX. 
k vigasztáUsúk: ( í ) hogy a' míü^: 

denn^pí 

szerint Eli 

VigasxcalÁs 

http://25.R0m.Vi
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^A Szem írásról. 8i 
dennapi Meg-ujálasökbó] mint bizonyos 
jelbal bizonyoííak lehetnek, hogy á'ke-
gjrelemnek allapottyaban állanak. Rom.' 
VIII,r. Gal.y,2?.2 x. (2) hogy az igaz 
Meg-üjiilasból folyó Jóságos tseleke--
deteknek kegyelemből való bőséges 
juralmok vagyon, i Kor. XV, <; g. Es 
(̂ ) hogy végtére ezen halainak tefté-
bíl tellyeíFcn meg-szabadűlnak és a* 
Chriftas képének tökélletes Ditsoflegé-
ben az lílennek ábrazattya eleiben nagy 
örömmel állíttatnak, r Kor. XV, 49. ̂ '4* 
TT. f6. Jiid. V. 24. Efes. V^ 37-1 The§.V, 
23.Sid.XlU3. 

X Articulus. 
A' Sẑ  írásról-

Tl^^inek utanna ai Iftennek Jótéte-Mi Mtttkt^ 
Í T ! ^ menyeit és kegyelem munkáit zjk ĉnd sze* 
meg-visgáltak j az kegyelemnek esz-"^'^ 
kozeit-is, melyek által munkálkodik 
az emberben, kelletik immár meg*i"'s-
gálniínk. 

Azon Eszkozek pedig az ífienneh Melyek maa 
\^je és a' Sz. Sacramentomok, ágy kegyelemnek 
^\iiit â  S%. keresz^tsé^ és a^ Ur Vátso-' «*k(i?eî > 

http://23.Sid.XlU3


Miként keU 
Ictik.azlften-
nek Igéjéről 
tzollanúuk? 

Kítaodaa'Sz. 
írásnak szcr-
zó Okíi > 

KI javára a-
datott a' Sí. 
írás? 

A*Sz.Írásnak 
czéHyi mi-
tsoda ? 

52 Második Résznek X. Artik. 

Az Iften igéjéről kelletik s:zóllanánl̂ v 
(i) annak az o könyvére nézve, melĵ  
be foglaltatik 5 a' kit Sz. írásnak nev( 
zunk. (2) annak az o külombözo fum* 
mája szerint. 

§. IV. 
Az Szent írásnak szerzője avagy aĵ  

kitul eredendőképpen indult és szár m, 
zot, a* S<^. Háromság EGY ISTE. 
Rom. Ili, 2.2 Tim. III, 16. AZ ATY 
Sid. I, I. A FIU, Ján. 1,18. öszve-haso; 
litván, Hos.XíI,9. Jan. JeLl,ii. 19. éá 
a* SZ. LELEK, melynek indításab^ 
szóUottanak és irtanak az Iftennek S; 
emberei, iPét.I, ír. 12. 2 Pét.T,20.21 
I Kor. n, 13.2 Sam. XXIII,2. Solt. XL 
a. 

Azok pedig, kiknek javokra az 
Iften a' Sz. Iráft adta, az Emberek; 
zért-is kinek kinek azont olvasni nei 
tsak szabadsága és JuíTa vagyon, hanef| 
az Iftennek parantsolattyáért köteles-l 
hozzá, Mos. 5 Könyv. VI, 6. ^. Solt, 
i2.2Tim.in,i5. Apoft.Tsel.XVUI, n̂  

§. VL 
A* Sz. Iráfnak czéllya, az emberei 

oktatáfok az Idveflegre, avagy, hoî  
az által meg-világosíttaíTanak, meg« 

szetf 

http://Apoft.Tsel.XVUI
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ür 
; a-
icm 
lem 

lt.Í 
,11. 

szenteltcíTenek és az Iftennel való egye
süléshez hozattaíTanak;, sor abban még
is orizteirenek, aTím. III, if. r6. \m. 
XVII, í 7. XX,3 í. I Ján. 1,3,4. 2 Pct.1,19. 

§. yií. 
A'Sa. Iráfnak főbb tulajdonfági ímMclyeka'Sz. 

ezek: ' i ) Annak az> 0 Autoritajjk ĵiríifnak föbb 
mit ós aga y mely az Iftentol inagátdl va- "̂̂ î̂ ^̂ sagi ? 
gyón nékie, és abban áll, hogy azont 
mint valami ileni könyvet fel-fogadni ^ 
ésnékie mindenben hinni és azt kö
vetni, tartozunk. Mely Ifteni Autori
tás felöl a' Sz. Lélek, azoknak szívek
ben, 2L kik néki ellent nem állanak, ha
talmas bizonyságot tészen, [ Ján.V, 6. 
lö. I Thes. II, n . Jan. VII, 6,17. C )̂ 
Annak 4^ íí'Tö'í^^^^/^^í?, mivel min
dent boségeíTen és elJgiéppen foglal 
magában, a' mi az idveíTéget illeti, .2̂  
Tim. III, 16.17. Annakokáért-is mint 
Htiínknek és életünknek egyediíl való 
reguláját kelletik tartanunk, Solt.CXlX, 
H. loj. Efa. Vllf, 19, ̂ o. Luk.XVI,a9; 
t̂ om. f, j 6. Gal. I, 8. (3) Annak a^ Ó 
^^fsojjege és viUgoJfaga:, holott hitiínk-
^̂k és eletünknek szükséges czikkelyeic 
l̂ 'ilagos és értelmes igékkel adgya elonk* 
k Solt. XIX, 8. 9. CXIX, lof. zPét I, 
|9.2o. Es ugy az Ifteni kegyelemnek 

"ilágositása, nem a* Sz;. írásnak 
F % homí-

leg-^eg-Víio 
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84 'MáfiJik Resztek Z Aruk. 
homályoíTágáért, hanem inkább a' mí̂  
természettől való lelki vakságunkérCg 
szükséges, Luk XXlV, 4f. Efes.I, igi 
(/?) Annak 4^ '̂ hatható ereje, a' mely 
abban áll, hogy az által az embere^ 
szívei, Iftentiíl fel-gerjesztethetnek, bî f 
sóképpen meg-változtathatnak, azP 
ftennek képéhez meg-ujíttathatnak,|| 
ílenes és menyei vigasztaláflal mcl* 
telhetnek, Solt. XIX, g. 12. Jak. 1,2 
Rom. XV, 4, mely erőt aaí ember 
magoknál és egyebeknéWs, sokké̂  
pen akadályoztathattyák: Márk,IV,í 
19. Jak. 1,13. :̂ 4, 

§. yiíL 
Kiísodaa'Sz -̂ z egész Sz. Iráfnak S<.ive és Vei 
Írásnak Szi CHRISTm ^ESIJS, mivel o felőle 
ve cs veleje? ó Teftamentom mint jövendő:, St 

XL, 8. Ján. V, 39. Apoft. Tsel. X, 1 
Luk. XXIV, 44. Az Uj Teftament| 

-^tái^ mint jelen való Meg-v alt órU\ 
Idveútorol biz^onjít. Ján. I, J\6. 

Mítsodta' A' mí Tis<>tmk: hogy (í) a' Sz. Irl'i 
mi TisEtünk nak igaz értelmére az ütent az o M 
«^*^^ '̂l" !̂̂ \Lelkéért, alázatoflan imádgtuk, Soi 

^^"''^^'-CXlX,i8.i9. (1) hogy azt nem tsaj 
szorgalmatoflan olvaíTuk, hallyuk 4 
fontoilyuk, hanem a' mellet a' Sz. tH 
kk munkálkodásának elménknek M ^ 

^ ^ Váltfl 

mányi 
1 

Á 



A Sz. Trásról. ?f 

Lé 

m 

Változására és Meg-ujítására helyt ad-
gyünk, és aékie engedgyíínk, Sír.XlV, 
zz-24.Máth. VII,24.2f. Luk. Víll.if. 
és (3) magunkat ahoz mint Hitiínk és 
Eletiínk egyedül való Regulájához min-
den Tanításban és Életben való el-hi-
tetés ellen, tartsuk. lásd.fel.§. VII>n.2> 

§. X. 
A' Vigasztalás: (i) hogy a*Próféták Mítsoda Yi. 

és Apoftolok íráíiban oUy fundamen- gasztalásúnk 
íomúnk vagyon, melyben hitiínkoen vagyon mind 
és életünkben bátorságoíTan fundálhat- ^^^^^^ 
tyúk magunkat, 's-épulhetunk-is,Efes* 
II, 20.2 Pét. í, î * (2) hogy a' Sz. írás
nak bizonyos és ídveíTéges értelmére, 
a'menyei Attyánk Sz. Lelket adand, 
ha tsak o tőle kercndgyük. Luk. Xl,ij, 
Efes. I, í 8. Es (3) hogy azokból min-
demiémo nyomorúságokban és kísér
tetekben elegendő vigasztaláíl nyerhe
tünk. l<sd §. Vlí^t, 4. 

XL Articulus. 
A' Törvényről és az 

EvangelíomrúL 
§. I. 

A'Sz. írásnak Summája, íí'Tí̂ VW/̂ ^ MÍtsoJaa'S2? 
és ^^ lE/Vangelkm. írásnak Sum-

F 3 §.H, maj4? 

!fi 



$6 Második Résznek XI JrtJh 

Mítsoda Tu. 
domany érte
tik a*TÖrvény 
aital? 

Hány féle az 
íftcnnckTör-
vényc ? 

Mítsoda pa-
rantsolatok 
ban áll a* 
Czercmóniai 
Töivény*? 

Minémö dol
gokat ilietet 
i* Polgári 
Törvény ? 

§.IL ^ ^ 
A' Törvény által a' Sz. Írásban k^ 

zönségeflen azon Tudomány értetik, 
melyben az Iften az embereknek valamií| 
parantsol, avagy pedig tilt, és m^^^ 
által a'tellyes engedelmefleg,reköté| 
okec, vagy pedig annak íic^yatkoz^ 
ban, a' meltó biíntetésre sententiáz 

§» ^ i l 
Az Tftennek Toronyé pedig,Jiári 

féle 5 (i) a CK^eremomd vagy Egjhá^ . 
{i) A Polgári vagy-is Ítélethez vm 
(3) Az Erkűítsi avagy Feddd Tö rv^ 

§.iV. 
A* C^^eremmid l'o'rvenj olly ParSj 

tsolatokban áll, melyek foKéppen a' Sl 
Ifteni ésEgyházi szolgálatot illették v| 
és melyeknek kötelezések Chriftu^í 
jöveteléig tartót, â  ki - is azokbaní 
o tisztivel ts Jótéteményeivel sok fii 
ííéppen példáztatott'^ o l M^^6 17.EI 
11, íi. Sidó. lX , é s X,*Ezen Törve 
nek leg-jobb és leg-helv esfebbMa^ 
rázattyát magában a' Sz. 'rásban 
lállyuk,kiváltképpen a'Sidókhoz i 
veiben, 

. _ §. V. 
A Világi avagy Polgári Törvén^ 

Sidó nép kö&ött polgári és iiclctlí 
való dolgoknak szolgáltatásat és ĝa' 

gatasJ 

,, / ' 
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gátasat illette vala, mely hasonlókép
pen Chriftus el-jövetele és a' Sidó pol
gári rendnek el~pus2tú'ása után, véget 
yet, és ágy a' keresztényeket az Uj Te-
ílamentomban tovább nem kötdezi, 
Rom.XlIÍ,L 

Az Erkoltsi avagy Feddő Toy^eny Ĵ**.̂ *̂ ^^ 
az, a' melyet az \^zi\ az első Terem- ^^^^ pcddi 
tésben az embernek szívébe írt vala, és xarvénv^ 
mely az Iftenhez és felebarátunkhoz^ 
való tellyes szeretetben, mint amaz kö
zönséges k öteleíTégben, állót yala. Mos. 
I Könyv. 1,17. öszve-hasonlítván, íJán. 
IV, 16. A' bűnben való Eset által pe
dig ezen Törvény el-óltatott^RomJlf, 
lo.feqq. Vili,7. Annak utánna tízpa-
rantsolatban két kőtáblára írta azlften, 
II nagyDitsoiTéggel a' Sinai hegyen az 
Izrael népének ki-hirdette. Mos. z 
Könyv.XlX,ao. Sid.XíI3I8.2u Ugyan 
azon Törvény az meg-esett embert nem 
igazíthattya/s-nem-is elevenítheti-meg, 
Gal.II,i6.151,21. hanem â  bun esmé
rete vagyon általa. Rom. Ili,20. V l l , 
7.haragot nfemez, c.lV,ry meg-öl,2 Kon 
II!, 6. átkot és kárhoztatáft hirdet, ¥o9« 
GaL 111,1 €>. 

§. Vl l 
Ezen Törvényt az Iften tk paran-^ Hány paraô  

F 4 tsola^ "^^^ .̂̂ ^ .̂ *̂ 
^ ezcnTorveny 

Ildi. 
I 

M-i 

iiji 



Mit jegyeĵ  
az Evange-
liom l 

^íí^^^^^pé^^^^tsií^^^ 

§ g Második Restnek XI ArtiL 

tsolatokbafoglalta, ésko táblákra írta, 
melyeknek rövid íummája Iftenaek és 
felebarátunknak szeretetiben áll. Mos. 
f Könyv. V í , f. Máth. XXiI , 57 - 39. 
Rom.Xni,8-io. 

§.via 
Evangeliom, annyit tesz, mint ot^ 

'vendetes i<>enet és vigas^^taló kovetA 
ség; 's~azon tudomány, mely a' Chri-v 
íluft élőnkben adgya, és mind azon: 
jókat, melyekkel o benne bízunk a? 
hitnek általa, Ján. III, 16. Rom. í, 16. és 
az elevenít-meg, 2Kor. íII ,6. Lelket 
,v. S. Igaílágot V. 9. BékeíTégetjEfes. VI, 
I f. életet és halhatatlanságot ád, 2 Tim. 
I, 10. sőt ftennek hatalma minden lií--
vöknek idvözségekre, RomJ, i5 . 

. §. IX. 
A* mi Tis^tmk 2CL\ hogy ( i ) az ||| 

jni Tisztünk ftennek a' Törvényben és az Evange-
*T*^^"^°' > Hornban meg-jelentctt akarati; áértszí^ 
® ^ * veflen hálát adgyűnk. (;/) Hogy oteÉ 

a' bőItseíTégért imádgyuk, hogy mind 
a' Törvényei, mind pedig az Evangeli-
ómmal úgy bánnyunk, hogy azoknak 
czéllyoií rajtunk ne hibázon, és (3) mind 
a' kettőt szorgalmatoíían fontoUyuk, 
és minden emberi találmányoknál és 
törvényeknél fellyebb bötsiillyük, mint 
hogy azokban u Iften az Ő titkait bé

takar-

Mítsoáa a* 

.^•^ 
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takarta és eí-rejtette, SokJ ,z . LI, g. 
CXIX,ig. 

§• X. _ _ 
A' Vigasztalás az: ( i ) hogy Chri- Mitsoaa Vt-

ftiis benniínket a* Törvénynek átkától f^ ' ' ' ' f f* 
meg-szabaditot, Gal . í II , i::?. IV,4. y. mfucti 
Rom. Vin,3. Apoft. TselXIII, 38.59. 
(2) hogy azon Törvényét az o Sz. Lel
ke által a* mi szíviínkbe oltani és a' nni 
elménkbe Vindálatdnkba irní fogja, 
hogy ha benne hiendiínk. Jer. XXXI, 
33. Ezech. XXXVI, 26.^7. SidVílI, 10. 
Es (3) hogy az Evangeliom javainak 
és kegyelem kíntseinek meg-kóftolásá-
ban valóságos és mindenek felette való 
Boldogság vagyon, mely e/Világ fiai
nak boldogságokat véghetetlenül fel-
lyiíl-haladgya, Solt. liXXMiyC). le. r 
Pét. I, I o -1£. Sid. XI , Z4- 26. XII, 2a-
24. 

XIÍ. Artículus. 
A' Meny-Országnak 

kúltsairől̂  

A ' Törvényről és Evangeliottirpl Ezeknek «• 
valóAgozattalalkalmatoíTan ösz- ^^^^^ ^ j " ^ -

ve^foglaltathatik a' Mem-O^száznak ^"^ '̂ f "'íf 
kültmrólvdótyx^ommYi koyetk..ikj 

F f %^\ 



90 Második Részinek XILArtik. 
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A'Meny-Or. A' Meny-Országnak kúltsai által pe* 
szag kúltsai ̂ jg f^ozjonségejfen értyük a' Chtiftus 
^ ̂ -̂ ."̂ .̂̂  ^f'eyiüekezetire és annak hív szolgaira bí-
geíTcn és kí~2:ott biínöknek meg - botsanattyat es 
vaUkíppen? meg-«tartását illető hatalmát, Ján. XX, 

22.^3- Apoft,Ts(ri.XIiI,46. kn^altkép^ 
fen pedig a' Meny-Országnak kultsai 
által értyük JEfus Chriftus^'gyülekezc-
tinek itt 2C földön azon Erejét és hatal
mát, melynek általa a* maga tagjait^ 
külömbözö állapottyok szerint, biínö-
ket meg'tartván, a' maga társasfágától 
ki-rekesztheti; avagy biínöket meg-bo-
tsátván, közlésében viszontag bé-fogad-
hattya; mely utolsó értelemben ezeit 
ágozatbán főképpen szóllánk felölök^ 

§. m. 
Ezen lelki hatalom és Erö az Ifién-' 

Kitül vaĝ Ton fol magától és az> jEfus Chrijimtól 
íllylelkierő yagyon, a' ki a'magaGyülekezetitaz-
5̂hatalom* ^ j rneg-ajándékozta, hogy azt az ö 

nevében és lelkének hatalmában gya-
korlaná, Máth.X^niI, ig. 19, Ján.XX,' 
22. i Kor. V, 4,2 Kor. lí, i o. 

§ J V 
Melyek a* 
Menv-Or-

A Meny-Országnak kiiltsai a' ^f^M 
khYo\:ö és z' Me^Mdó kultsok, Máth»^ 

«jág kúltsai ? XVI, 19. XVIII, I s. %0. 

§.v: 



A Menj-Orslagnak kúltsairoL 91 
_ _ _ 

A* Meg'kotoz.0 kultsnak gyakorlása A* Meg-Ko-
abbanáll, holott z' keresztény gyüle- tözökúksiaak 
kezet, azoknak^ a' kik Tagjainak tar- %y^^'^^^f^^ 
tyák magokat, mindazáltal nyílván 
való bűnökben és iszonyú botránko- , 
zásokban élnek, JEfus Chriftus nevé
ben, bu'nöket meg-tartya, és okét kö
zönséges helyen, mint valami pogá
nyokat ki-hirdeti és keresztényi társaf-
íagokra és közlésekre méltatlano vká 
Ítéli lenni, Máth,XVÍII, 17, iKor.V, 

. §. VI. 
A' Meg-oldó kultsnak gyakorlása ab- j^j^j, - ̂  ^ 

ban áll, holott a' keresztény Gyüleke- Mcg-6ldó 
zet, azoknak,a' kiket meg-kötözöt va- kűû nak 
la, valóságos penitentiájokat elegendő gyakorlása? 
jelekből és gyümoltsökból meg-esmér-
vén, JEfus Chriftusnak nevében, nem 
tsak bánokét meg-botsáttya, hanem 
okét viszontag egy más közt való Atya
fiúi közlésekbe íel-fogadgya, iKor^J, 
7.10 , 

%. Vlf. 
llly lelki hatalomnak és erőnek c^eU Ezen lelk-I 

/jf̂  , az m i ;3/* Meg-kötÖZO kÚltSOt illeti hatalomnak 
ez, hogy a' meg-kötözött,az illyen sa- ^̂  erőnek 
nyara feddés által, viszontag meg- ^̂ ^̂ ŷ̂  ^^' 
jobbitaífék és helyre hozataíTék, amaz "^ *̂  

dal-
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é általa adatott botránkozás el-töről-
teíTék, és továbbéli veszély egyéb ta
goknál gátoltallék, I Kor. V, f. 6. A* 
aii pedig a"* Meg-óldó kultsot illeti, an--
tiak czéllya az, hogy az igaz penitentia 
tartó töredelmes biínös ember bűnei
nek botsánattya és az Anyaszentegyház
nak közlésében újonnan való fel-foga
dása ákal gyámolíttaíTék és meg-vi-̂  
gasztaltaífék, 2. Kor. I?, 7.10.11. 

§. vm. 
Uen'^'Ot ** EzenMeny-OrszágkiiltsainakUllen-
száeíűlwal ^^ Gyakorlásának eré/e és hathatósa'-
gyakorlása- g^ abban áll,liogy a' mit a'GyüIeke-
tiik hathaté- zet és annak szolgai említett módra itt 
«^P ? SL földön meg-kötöznekja'meiiyekben-^ 

is kötözve vagyon, a' mit pedig meg
oldanak e* földön, hogy a* menyek-
ben-is oldozva vagyon. Máth.XVI^ip, 
XVIII, 18. Ján.XX,a3. 

§.IX. 
Mítseáaa' >̂ jYii Tis^>tunk ez: hogy (1) ezen 
iKi Tisztünk j-end-tartásból kiki, mind az Iftennek 
ezen Tudó- . .̂  „ , / i A /^ / / r/,, 
máGyf̂ erint? ̂  ^^^"^ ^^"^ '̂̂ ^̂  boszszu-allasar fellye, 

mind pedig az igaz penitentia tartó 
hhekhe^ való IrgalmaíTágát meg-es-
mérje és magasztallya. (2) hogy kiki 
magát a' buníol és botránkozáftul szór-
galmatoflan orÍ25ze, Máth. XVIII, 6. 
feqq. Sid^XIIjij-, 15. s:dt azt egyebekenr̂  

, / • 



Mitsoáa Vi
gasztalások 
vagyon a* 
Chmftus 
Gyülekezeti 
igaz tagjti-
nak 62 «n Tu
domány 8ze-
rintt 

''A'SzMeres^tsemekSáCYdmemöm. 95 
is, a' kiK Danben élnek, fedgye,Máth, 
XVí 1,1 w feqq. Es (3) azokhak, a* 
kik életeket jobbíttyák 5 svíves szeretet
ből meg^botsáflbn.Máth.XVIíVii. i%. 
Luk. XVII, 4. 

§.X. 
Chriftus Gyülekezeti igaz Tagjaínak 

Vigasztalások ez : (() hogy ezen nékiek 
Chriftusftól ajándékoztatott hatalom
ból, és azzal igéit hathatósából és 
erobol, magok o véle való belső Egye
sülésekről és közlésekről bizonyaJTak 
lehetnek, (2) Hogy olly nap lészen, 
melyben a gonosz a* jótúl, és a' jó a' 
gonosztul tellyefíen el-választatik,Math. 
Xllí,^o.38. 10-43, XXV, 32.4T. Solt. 
1,5. 3aiiJel.XXí,a7.XXII,Tí.^ Es(3) 
hogy ChriftuíTal együtt e' Világot és 
annak Fejedelmét Ítélni fogják, i Kor. 
yi,2.3-

XIIL Articulus. 
Â  Sz- keresztségnek 

SacramentomáiőL 
és T 

A2 Iftennek kegyelem Eszközeihez tovább a^l-
tartoznak a' Sz, Iraílai együtt 4' ftcn kegycU 

Sácrament^mPk-k^ mének Ê Z*. 
közeikéit 

# 



$4 Második Résziek XIIL Artik. 

Magyarázd- A' Sacrameiitom által oUy Szentség 
meg mítsoda értetik, melyben az Ur Ilíen kvílso s--
a* Sacramcn- önnön magátul rendeltetett Icfiek és, 
®̂"̂ - Eszközök által, az o láthatatlan és me-v 

nyei javait valóságoíTan veliínk közli. 
§.iii . 

Hány a* ift- Ezen Sacrameiitomok az ü j Tefta-^ 
"̂"̂ ^̂ ^̂ "̂  • mentomban £ Keresz^tség, mely 2C 

környiíl-metélkedés helyebe. Mos. i 
Könyv. XVII , Kol I í , 12. Es ^^ Ur 
Vatsorájáy mely a' Húsvéti báránynak 
helyébe rendeltetett,Mos. 2 Köny v.XIL 

§. iV. 
A'kercsztscg A* Sz. keresztségnek szerzoje maga 
ẑefzöje ki-^^ jji^^ ^ j^n. í, 3'|. kiváltképpen "Jéfus 

ChriftuSydi ki nem tsak anna:^ álhata-
tos gyal̂  óriását maga Tanítványinak 
meg-hadta, Máth. XXVII ,18-20. ha
nem maga tulajdon példájával~is mi
dőn a* keresztelő Jánoftul feWette a* 
J^cresztséget,azt meg-erosítette és meg
szentelte, Máth. III, 13. 

Krnek Javára 5. V , 
szetcztetctt Szereztetett pedig a' Sz. Keresztség 
n^kciciztseg? ^^^^^^ ^;^^^^^(vr/Máth.XXVIII, i9 . 

Márk.XVI, i ^. 16. és végbe^-vitetik va
lóságos és természet szerint való víz
nek általa, ^^ Jtjának y d Fiúnak^ és 
£ S^> Léleknek nevébe, loc cit. és Ján. 
III, f, ^^. 23- Apoft.Tsel VIH, 37.38. X, 

4% 

4 

csoda? 
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47.48.1 Pé -̂ ílí> 2LO. 21.1 Ján. V. 8. 

A';;Kcres2tségnek hathatóíaga ésA Ŝz.kereszN 
has2sna d h'moknek hotsÁnama/K^Q^J'^^^'^)' ^^^r 
TseUI,38.XXII,.6.Efes.V,26.^^^;;Xf""'" 
Újonnan 'vaU fz^'úlés és ^'Meg-ujulas^ 
jánJD, '̂. Tit. Ill,f. Chrijlusban /való 
óltasy Rom. VI, 3,4. T. Gál. III, 2^7. ^' 

Máth. XXVIII, 19. Gal 111,27.18.1 Kon 
XII, 13. Avagy egy szóval; a^ Idvef 
[ég, Tit. lil,f. I Pét. 111,20.21. Ezca 
keresztségnek ereje pedig nem puszta 
vízből, fem pedig a* keresztelőnek 
méltóságából vagyon,hanem az Iften-
nek szerzéséből és JEfus Chriftus halá
lának és fel-támadásának erejéből, 
melyeket a' Sz. Lélek az meg-keresztel-
tétnek tulajdona teszi. Rom.VI,3--5'* 
Kol.II,I2. 

§.VII. 
Valamint Chriftus Urunk kereszté-^ ^ , 

az Ö halálának, El-temetetefenek ĵ<efgg2t5ég« 
Fel-támadásának, Menyben menetelé-nek vaUmí 
nek, Sz. Lélek ki-öntésének és azEvan^tkkosmagy*-
geliomnak az egész ég alattvaló ki-ter-'̂ ^^ '̂̂ y* ̂  
jesztésének nyílván való kegyes példája 
vala: hasonlatosképpen a' mi kereszt-
§égunknek-is tulajdon titkos magya-

^zat-

W 

ii" 
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96 Második KésK^nek XIIL Artik. 
rázattya vagyon, mely ím ezekben áll* 
( i ) hogy benniínk az ó ember minden 
nap el-merítteíTék j és viszontag eld-̂  
hozattaíTék amaz új ember, ki igaíTág-. 
ban és Tisztaságban Iften elott éüyeii.| 
mind örökké, Rom. VI, 4. Efes.IV,22' 
%\. (2) hogy a'Keresztényeknek tellyei 
életek merő kereszt-élet légyen, mely 
tiíl mindazáltal meg-váltáft rem^nl 
hétnek. Lásd Luk, XII, ;o. Máth. ;\X^ 
23. (5) hogy ha teft szerint meg-halnak^ 
is, mindazáltal viszont fel-támasztat-IJ 
nak,iKor.XV,29. 

^ $.VIiL 
Magyarázd- A' Keresztségben oUy szövetség kot^' 
incg> a' ke-^^jl^^ ^^^^ £^^ ^> ^^ Háromság cgf^ 
resztseg ŝ /̂ Kĵ ĵ̂ y i{^^ minden ajándéídval és Ta-í. 
kpottyát? vaival maeat az embernek tulajdonuli" 

adgya; ellenben pedig az ember a' biín^. 
nel és ördöggel való közlésről le-mondl 
cs a' Sz. Háromságnak fel * fzenteli éŝ '. 
mint e^y bé-írja magát, iPét. .I',zo,2^í./ 

§. IX. 
A' mgg. k«- ^ , meg-kerefztelt keresztények T/szA 
resztek ke- / / x 1 -^ • ? , - -„M^ 

uk' ( i ) hogy jarjanaK, a mint illik 
azon Idvefféghez, melyhez a' kereszt
ség által jutottanak^ésazon szövetség
hez, melyet aziftennel kötőttek^ Rom. 
VIj, 2. feqq. (i) Avagy ha azt meg-boíi-
tották,a2ont fninden halla^ztás nélkiíl 

ícsÉ tények 
Tísítek mi 
ben áll ? 

i 
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igaz meg-térés által meg-ajitsaKXásd^ 
|er. l í í / i . 12̂ . 

§. X 
A' VigasK^tdaf ez: (í)hogy azlfteii^^j^^^^^ ,̂ 

nel az keresztségben kötött szövetség, yigaszalás > 
Iften rés2étoI álhatatoslan és örökké 
meg-maradanA Lásd.Solr. CV,g.Roni. 
XI, 29.2 Kor. 1,20. (2) hogy az kereszt
ség által az Iften, Iftenekké és leg
főbb javokka, önnön magok pedig az i-* 
ftené lettének moft és mind örökké;, 
lásd. fel §.Ví. 

XIV.ArtiGuíus^ 
Az Ur VaísorájáróL 

z Uj Teftamentomnak második jvíê yĵ  -^ 
Sacramentoma a^ XJr fatsordfa, második St-

g, 11̂  cramcntoai l 
Az Ür Vatsórájának S^erz^oje a' mi . ,̂  

Urunk JEÍus Chrifíus ^ 2! ki azont nem 
tsak kín-szenvedése eldtt rövid idoVel 
C Húsvéti báránynak meg-étele útin 
szerzetté vala^ hanem annak álhatatös 
gyakorlását-is maga el-|övetekig Ta^ 
nitványinak meg-hadta.Máth.XXVi,2 ^ 
Márk XIV, %z. LukXXII, 1,9> i Kor.XI, 

9 pl. 

nak az öSí£€r* 

\ i l 
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98 Második Résznek XIV* Artik. 

§. n i 
Mí fzolgálca- A* mi az Ur Vatsorájában ki-szol* 
tikki,ésmitg^ltatik és el-vétetik, rész szerint lát-
vcs2urk-cl %ató és foldiy rész szerint UthátatUn 

nyer és a' bor, Máth. XXVI, 26.19. tf 
láthatatlan pedig és menyei, £ chrk 
Jimnak tefte és vére y a* mely érettdiik 
adatott. Luk. XXII, 19. és ki-ontatot| 
biíneink botsanattyára. Mely Chriftü$ 
Urunk tefte uKi^úúúg P^&Iaríí, valós: gc4 
fan ^ e l , Ján. VI,f f. és az o vére dAéj: 
6úú^ TTöV̂ g, valóságoíTan ital, 1. c. h o a 
ugyan azon kenyér, melyet meg-^szíi 
giínk, nem puszta kenyér, hanem Chríl 
ílus teftével való közösiílés; és azdg 
pohár, melyet meg-szentelunk nera 
puszta bor , hanem Chriftus verév(í 
való közös Jlés, iKor.Xj'.ő. ésazérrl 
ki abban eszik és iszik méltatlanul, vé 
kezik, nem az merő* kenyér és bor i 
len; hanem azUr tefte és vére ellen, 
Kor.X' , 27,29. 

§. IV. % 
M'ben alt e* EzenSacramentomnak tulajdon n i | 
zen sacra- vólta annak az ő tellyes ki-szolgáltat^ 
mentomfíak sábau áll, a* mínt azt maga Chriftus Ü̂ ' 
Í6k!fr ""'"̂ ^̂ ^̂ ^ el-követte és élőnkbe adta, és f 

meg'SzenteléíTel, kí-szolgáltatáflal és 
véle való éléflel vitetik véghez* 

î 
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~ — § : v : \ 

Valamint a' Sz. Keres:ztség, Szintén Kíjavá-afz«-
úgy az Ur VatsórájVis minden embc- êzrctett aí 
Yeknek javokra szereztetett. Mindaz- UrVaísorája? 
alcal egyebek méltán nem élnek véle ̂  
hanem a' kik Chriftusnak igaz Tanít
ványi. A' kik pedig májs állapottal 
vaítnak, mint hogy méltatlanul esznek 
és isznak i vétkeznek azUr tefteés vére 
ellen, és kárhozatot esznek és isznak 
magoknak i Kor. XI^ 27* 29* 

kt Ur Vatsórájanak c^éílja^ haszon a Mítsí>rJa ÍK* 
u gjimóltsei (i)Ghi"iftus Urunk hala-íiak aí 0 czél* 
lanak és vére ki-ontásáról való enilé-- lŷ ĵ aszna ét 
kezetnek hatható meg-ujítása, Luk.S>'^^^^"'' 
XXI?, í 9.1Kor. XI, 2T. 2 6. (z) Bií̂  
neiíiknek botsánattya, és annak mint 
egy bé-petséketése* Máth. XXVI, 27* 
28. {i) ChriftusUrúiíkal való belsőbb 
egyesülés, 1 Kor. X, 16. Ján. Vl, 5-6. ($,) 
A' lelki életnek benníínk való gyarapo-* 
iásá V. f 5. \ 7. (f J Chriftus teftének igáz 
tagjaival lélekben való Egyesülése, t 
Kor. X, 17. XI1,13. (6) Teftlinknek az 
örök életre fel*támadásáról való re-
ttiénségnek meg-erosítése és el-petsél« 
Vetése, Ján. Víj, f o. <̂  T . ̂ 4.5 g. 

§. V í l 
Az Ur Vatsorájáhoá járulók r/jz.^2ÜrVátici. 

G 2, kA ^ '̂ î̂ ^̂ :̂ já> 
^ * ^^^ • réíóknak 

ii 

\ 



100 Mksadík Reftmk XIK Artik 

T's^ttk mi- tek: (0 hogy ezen Ur Vatsorájával, 
némö? gyakran éllycnek, (z) hogy az Apoftoli 

intése szerint magokat meg-visgállyai^ 
(9) Az Urnák halálát hirdeflek, iKor, 
XI, 26.28. (4) hogy az Ur Vatsoráji^ 
hoz igaz és egyugyií hittel ésChriftí^ 
fal való köziéit éhezcí és szomjúho^ 
szível járullyanak. (^) hogy â zon lá | 
táplálás és lelki ero által m^gokatl 
Urnák és o kedvéértFelebaráttyoknaV 
is 5 szíves szeretettel és hívséggel aj^ 
lyák; valamint az Ur önnön má] 
szentségesVatsorájában ételiíl esi 
élőnkbe ^dgya. 

§. VIII. 
Kívaltkep- A' Tanítók és Prédikátorok 2í 
pen a*Predt^Vatsorája ki*-fzo}gáltatása körül % 
'̂̂ ^̂ '̂'̂ '̂ ^̂ "̂ Tisztek, kiváltképpen ím ezekben É' 
'̂atsorájánlk (I) Hogy ezen r̂ ^̂ ^ 

k'Nfzoltóaiía- kort és közönféges vifzfza élés, fé 
pen amaz opus operatum felöl ̂ gyal 
és illendő buzgofággal intsék a' C 
lekezetet. (2) hogy azokat, a' kikl 
Ur Vatsorájához -árulni akarnak,f| 
meg-visgállyák. (3) A' tudatlanokÍM 
kerefztény hitnek fundamentomáM 
tanítsák. (4) hogy ama' minden !m 
mutatás nélkül való penitentia taPi 
nak, és igaz hitnek gyakorlásának sm 
^égét Ifteni baltseíTéggolji kinek )ÍVÍA 

taía körül 
íüinémÖ ? 
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a' ki az Ur Vatsorájához illendőképpen 
akar járulni eleibe adgyák, (:) Azoktál 
pedig, kik a' teftnck nyílván való tse-
lekedetiben és mindennémo botránko-
zasokbatí élnek;, fzcmély válogatás ntU 
kiil, az Ur Vatsorájának ki-szolgáltatá
sit, és azon függő Abfolutiót mind ad
dig meg-tartsák, miglen igaz meg-térés 
iltal életeket valóságoflan jobbítani 
fogják: (6) Az Ur Vatsorájához kulso 
erőszakos Efzközökkel fenkit ne eroltef-
feiiek, sőt ama' teíti bátorságban el-
meriilteket, igaz.penitentia tartásra i-
gazítsák, a'meg-rémiílt töredelmes fzí-
veket pedig, ezen menyei Vatsorának 
javaival, és kellemetes lelki hasznaival 
atyaiképpen édesgeffék és hivogaíTák 

§. IX. 
Azoknak, kik ezen Ur Vatsorájához Miben alU* 

illendőképpen járulnak Vigasztalások n é̂ltai com-
Mnfok féle hasznokban áll, melyek~^^^^^^^^^ 
ezen Vatsorában Chriftiis teftével ésĵ f̂ > 
vérével való illendő éléíTel öszve-köttet-
tek. Lásd. fel. §.VL 

XV- Artícultfs. 
k Penitentia Tartás

ról és a' Meg-TérésröL 
93 %i^ 



nünkí 

]V1' tai'tozík 
ezen Kend-
tartáshoz ? 

Minémd 
jnunka a* 
Meg-térés > 

J02 Mds^^dik Részinek XV.Artik ; 

Mit kelletik A Z Iftemiek Jótéteményei es kegye^ 
az iftcnnek ^ ^^j^leoinekEszközei Után clmélkedésre^ 
jótéceniényeiĵ ĵĵ .̂ĵ  venníínk az kegyelemnek állâ  
^ S ö z d p o t t y a szerint, ^ ^ i/?^^^^ ^^ mfcr 
után elméi-/y^;^/ i;^/^ rend-tartasat, melyhez az 
kedéCrc ven-embernek fzabni kell magát, hogy ha 

a' blinnek állapottyából, a' kegyeiéig 
nek állapottyába, és abból az ör(| 
ditsofícgbe akar jutni, 

§. II. 
.Ezen Rend-tartáshoz tartozik ^^ 

£A^ FenitentU es Meg-térés. Máth. 
I iV, I-. Luk.: ^ XíV, 47. Márk. VI, 
Apoft. TB.XVÍ1,30. XXVI, 18. S. 

§.IIL 
A^Penitentia-tartás és Meg^-térés 

Sz. Háromrágnak egy bizony íftenm 
munkája, melyben 2x banben meg-hólt 
ember tulajdon erejéből femmit fc» 
tehet. Jer.XXXl,i8.Filip.I,6.^ Kív# 
tátik mindazáltal az embcrtiíl, nii4 
az Iften rend-tartásának egyik czikk*] 
lye,nem mintha maga tulajdon erejé
ből véghez vihetne, de a' végre, hoáí 
a'Sz. Lélek malasztyának, melyet | í 
Iften a' meg-térésre ajánol nékie száW-
ízándékkal ellent ne állyon, hanem an̂  
nak helyt adgyon és KönyörgéflH 
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magát .ften kegyelme által hiyeti es 
feorgalmatoffanvifellyeJinJeim,20. 
ös2ve-hasonlítván,ApoftTfel V i r TO. 
,̂ Máth.XlI,ii.és 2Kor.V,ao.OaL 

''''•''• 5. IV. 
Annak rend fzerínt való Efzköze, az M u ^ , 

Iftennek Törvénybe^ és Evangehom-J-M 
ból álló lgéie,LukXVI,z9-3i.mely^^l,^J 
által mind a'Ktn, és az ellen Iftennek j , 
bofzfzá haragja Ldki-esmeret-róbeti 
fel-fedeztctik, mind pedig JEOis Chri-
ftus szemünk eleibe írattatik, es hogy 
benne hihesfínk, arra erőnk adatik 

féle fe í̂to es feddő Efzközeirol, ugy 
mint.t'̂ efti Jótáeményekró'l, Itéletek-
tó'l, Betegségekrcíl, Jo peldakrul s t. 
a'f lásd.tel.il. Rész.lV.Agoz.§.lV. 

I- V. 
A Penítentia tartás és meg-teres Kik kíiiköí. 

n''lkul terméfzet fzerínt mmdcn embe-kUr^}: f ; 
S S k ö d n e k , mint hogy az Ádám M^^^^^ -
ef-te által az Iftentiil el-íordultanak ,«̂ ^ -
Apoft.Tsel.XVII,50.XXVf 18. Min
dazáltal egyebek valófagolfan meg 
nem térnek, hanem a' kik a' peníten
tia tartáfra vezértó' és feddő Kegyelem
nek engednek, és annak fzantfzandek-

G 4 —---v Mt 
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J 0 4 Második Resztnek AT. Artik. ^ 

lal ellent nem állanak Apoft. Tfel.II, 
37.1 Thes. II, 13. Jak. 1,21. Luk. VIü, ly, 
g5Tim.ni,8. 

§. VI. 
^ Annak tulajdon mivolta nem álltfái^ 

annalj tubi- Hiagűiilí kiílfo Vifeléfiínknek, fzavainkr 
d©nmiv-élm?, í̂ ^̂ í̂  ^^ tfejekedetinknek valami kulf£ 

' NjT tétételnek el-valtozáfábanMáth.XX^ 
52̂  - 2g. í K or.!V, 10. Apoft. Tíel VI; 
13. 2t.2a. !Z3, ]án. JeklIIvi-g. hané 
faképpen elménknek és akaratiinkní 
leg-belfobb Meg-valtoztatáfában, % 
poft. Tfel. XXVI, lg. a' mint azt ami 
Görög Szónak, fjLsrcívoia fontos crte! 
me hozza magával;, Lásd. fel. I I , Réfe*, 

^ ^^x>^ « VI. Agoz. §§. V, VI. kezdetik pedig ^ 
s í ^ «5Í ^§^^ Penirentia tartás a' mi mclyfégelf 
^ ÍK ;%>>Í romláfiinknak efméretivel, Solt. LI, f-' 

S ív í á ^ 7. Jer. III, T 3. XIV, 20. Rom. Vil, 7 és 
azzal járó Iften fzerínt való keferűfcg-
gel, biis bánattal, és töredelmeff^íggel. 
Luk. XV, 19^21. XVIII, 13. 2 Kor. Vn, 
9, 10. melyekben a* Chriftusban vata 
hit ízármazik az Evangeliomnak Igé-
"fébol, a' ki eleintén Iften kegyeimének 
cs lelki élefztó Ereinek éhezéfében és 
*fzoinjáhozáfában ki-mutattya magát; 
''kereféílVl és zörgetéffel a* Chriftuskoz 

ké 

.r 
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képpen, gonofz lelki efmeretinek yá-
doláat és .bilneinek Uralkodáíat meg
győzi.-Manas. V. iT. 12. í 3. Solt. LI, e-
geízlen: Apoft, Tíel. IX> 11. Rom. V, i. 
íján: Hl, 14. 

§.yii. 
Es mind ebből nyilván ki-tettzik, Ĥ ny réfze 

hogy a' Peiiitentia tartáfnak két réfzei vagyon a* 
legyenek >'tudni-illiK a' Tdredelmejfeg P̂ nitentku-
és a' Hity .mélyeket azontúl, az új en
gedelem 5 mint a' meg-téréshez illendő* 
gyümdits követi, Máth. IÍÍ58* 

§. Vili. 
Az Igaz Penitentiának és Meg-téréf- Mítsoda a* 

nek czéllya az, hogy az ember az ör- Meg-téréf-
ciögnek hatalmától meg-ízabadíttaífék^ nek czéllya? 
és a' kegyelemnek ürfzágába, 's-abbúl 
a'Ditfüífégnek orfzágába hozattaíTék, 
és ágy minden Chriftuftól fzerzett ke
gyelemben és IdveíTégben réízefulhef-
fen, Kol.T,i3. ApoCl fe l XXVI,23. 
Rom.Vi, 12, 

§.^IX, 
Az igaz Meg-téréfnek leg-főbb aka- Melvekaz 

dályi: (i) A* Meg-téréfrdl való maga igazVeniten-
eHiitt vélekedés, holott még igaz pe- tiaTan'ifnak 
nitentiá: nem tartottúnií,Luk.XVI,iy. leg-föbbA-
X V i l l , 5.Í1. IS. 14. Máth.XíX,2o. '̂̂ ^^^^• 
XXI, 30.3f. Ján.IX,4i. Efa.LVllI,2, 
]án. Jel III , i j . feqq. (2) E* Világnak 

G y gond-
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106 Második Resztek XV. Artik. 
gondgyai, Márk.IV, 19, Luk.XIV^ig. 
19.20. Máth.^XXII, j . (3) A' Sz. Lé
leknek bennünk való kegyes görjefzté-
fének fzántfzándékkal való meg-fojtafa, 
Péld.Befz. l523.2<r.30.Márk,lV,i9. Sid. 
IV,7. ( 4 ) Tettetett és kép-mutató 
Penitentia, Efa.LVI1I,2,3. Hof. Vll, 6, 
Joeljl ,1^. Amos. V, 21 -23. (O IftenS 
Irgalmaffágában és Chriftus érdemében 
való tefti bizakodás, Sir.V,6.7. Jer. II, 
33. Rom. V ' , 1. Jad. v. 4, (6) A kegye
lem efeközeinek kíilso gyakorláíaban ̂  
Ifteni fzolgálattyában, igaz vallásában, 
és Iftenes Atyákban való vakmerő bi
zakodás, Efa. I, i i - 1 6 . Je r .Vl I ,4 , f . 
Luk, XI11 ,íl^ -27. iKor.X, i - 6 . 1 1 . 
Máth. MI, 9. ]án.ViIl,^3. r̂ g. (7)Iften-
nek nagy turhetofégével és Jótétemé
nyeivel való viízfza élés, Solt.L,21.E-
zech. XU, 2z. feqq. Sir. V, 4. Rom. H, 4. * 
S.Mos. IKönyv. XíH, 1 o -13. (8) Tefti 
bátorfág, Luk. Xll, 19.20. (9) A' Pe- ; 
nitentiának hallafztáfa, Sir.XVU],22.. 
23. Sid.IV, 7. Apoft. TfelXXlV, 2T, I 
(10) Az ördögnek meg-vakítáfa és ha-1 
talma, Luk. Vi l i , 12. aTim. 11, 26. 2 
Kor.IV,4. (ü) A' Meg-Keményítés^ 
Máth. X i n , H M T i m . I V , 2 . Es (2) 
kétfégbevaló efés Máth.XAVII,4. f. 



jf PemtentU TafüsroL 107 
_ _ ^ 

A' Penitentiának előbb kelő* Jelei: Melyek tehát 
(i) A' biín teftének meg-erdt9tenítéfe, >z igazPenU 
Pvom. VI, 6. (2) Â  biín fölöt való dia- f'^íj^f '̂ -̂
dalmas Uralkodás, v, 12. Gal. V , 24,5̂ f̂ 5> 
(3> Önnön magának és c'Világnak - ' 
meg-tagadáía, Luk.XlV,26. Filip.llí,8. 
(4) A' Sz. életnek f2^orgalmatos gyakor-
lafa, Rom. VJ ,2 . iPét . l , 13 ̂ i^. Sid 
XII, 14. (f) Mind azok zt által-ható 
munkálkodáfok ^ melyek az iften fze-
rint való keferilfégriek tulajdoníttatnak 
2Kor.VII,ir. 

§, X I 
A' xmTisWunk ez : (i) hogy az em-Ezen Tudo« 

lített Akadályokat távoxtaíTuk, ellenben niany fzerint 
a* megHeréft fzerzo Sz. Lélek malafz-̂ ^̂ ^̂ ";?̂  f. 
tyának lelkiínkben helyt adgyiink, EC"^'^^^''"^'^' 
XL, 3.. 4. Sid. IV, 7. Ján. Jelen. III, Í 9. 
2 . (2) A' Penitentiának viadalmában 
álhatatoíTak legyunk,és az Iften kegyel
mének az Evangeliomi fgéretekbcíl való * 
hálladó Vigafztaláfát tíendes békeíTé-
ges turéflel várjuk, Solt. CXXX, f.(í. 
7. Sirák. Iy , i8 -21. VI, 18-22. (3) A* 
Penitentiához illendő gyiimoltsöt te
remtsünk Máth. V1,8^ Ján. XV^ r 6. Kok 
r ' , y - i O . ^Pé t^f - s^ . ( 4 ) Egyebek 
meg-téréfeket a* nékíínk adatott kegye
lem által befzédeinkel és Tfelekedetin-

kel. 

1 

j\ 
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kel, elo-fegítsük, Solt. L I , i ̂ . Jak. V, 
19.2a iPét. 111,1, Sir. LI, 3f. Es (^) 
hogy minden meg-téro bűnös embe
ren az Angyalokkal együtt örullyunk, 
és Iftennek rajta meg-jelent kegj^elmét 
ditscíítsük. Luk XV, 7.10, Gal. i, 24, 

§ .Xll 
Mltsoda VI- h^Vigdf<>táUs ez: (i)hogy z% Iftcnaz 
gafztalafúnk igaz Peniteütiát tartóknak biínöket, a«« 
vagyonezek-í̂ ^okat követő Biíntetcffel együtt meg-
^" '̂' botsáttya, sot Chriftusban mindenné-

mo kegyelemnekkíntseivel meg-áldgya. 
Péld Befz.XXVIiI,í3. Efa.1,16^ ig. r 
Ján.I. 9. Luk. X V , 20. feqq. Es (2) 
hogy a' mi meg-térésünkön maga az 
Ur Iften, és minden az mi az övé, mind 
a' menyben ""s-mind a' földön j örvcn-« 
áez. Luk, XV, egéfzlen. 

XVI.ArticuIus, 
Az Hitről. 

hón 

u tartoíík ék z Iftennek kegyelmes Rend-tar-
víibb az 1- / \ tu fához tartozik,tovább 's-fökep-
. « « A V k e - *^"^ 

Ml tartoíík 
tovíi 

S o t V " " Annak eredetiről éfzrc kelletik v«i-
Az iv.tnek e- j^^.„|̂ ^ j^^gy Iftennek avagy d Se Ha^ 
ledetiroi mit ^ ^^^ müvc és munkája. Jan. Vi, 
kelletik eizre' J t> Z9.44-! 
vennünk i 

"íiW™ 
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29. 44,4y. Filip. \29. Kol.li, l i . 1 Kor, 
XII, 3. 

§. IIL 
Azon oízköz, mel7 által, az Iften^'"^-^*^^* 

rend fzeríut az hitet véghez vifzi,4'i'^.^^^'^'i^'l'^^'' 
/. / ^ / T' -\T^Tt. beununk az 

-EvmgeLwmnak IgejCy Jan. XVIi,20.1^^1, ^égh^ 
Rom.X,í4. i f 1-7. mely által gyarapo-»í ym^^ 
dik és erosíttetik-is. T Pét. ll, 2. 

§. IV. 
Minden embereknek, kiknsk az É- Kik hifznek 

vangeliom prédikáltatik, elec^endo erőt ^^^^ ̂  
ajánol az Ifteli, Apoft.TfelXVIÍ^^í. i 
Tim.II , 4. kik pedig a' fetétséget in
kább fzeretik, mint fem a' VÜágoíiá'-
got, magok tulajdon vétkekből alkal
matlanok maradnak az hitre. Efes. V, 
14. Ján.Ili, 18.19. 2Tim.jII,8. Egyéb
ként hogy nem tfak az Öregek, hanem 
a* kitsíny Gyermekek-is hihetnek a' 
Sz. Léleknek malafztya által, Chriftus 
Urunk taníttya, Máth.XVllí,ó.Márk. 
IX, 42.x , 14. lásd. Máth. XXI, 16. Luk. 1,15. 

§*V^ 
Maga az hit joUy menyei világoíTág, Magyarázd-

meiy által Chriftuft meg-váltónknak meg' mi lé-' 
esmérjük lenni és olly Ifteni ero ,mely gyen az hit2 
által bús és törecUlmes szível o ho2zá 
folyamodunk, otet fel-veízfzük és ben
ne nyu^ofeáak Gal L is, 16. 2Kor. 

W-



Mfnemö ere
je vagyon 12 
hitnek ? 
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IV,6.Máth.XI,28. Jan. I, \%. Filip.ílT, 
7* 8.9* Caiitic JII, 4. Melyből ki-tettzik, 
hogy^az igaz hitnek három réízei legye
nek, tudni illik: az Efméret, Jóvá-ha-
gyás^ és a* Bizodalom* 

§. VI. 
Az hitnek kétféle ereje vagyon, mind 

a* Meg-igazítáfnak^ 's-mind pedig a' 
Meg-fzentelésnek ereje. Ama^, abban 
áll j hogy az által Chriftus érdeméért 
bííneinknek botfánattyát, és Iftennek 
kegyelmét nyerjük. Rom. Í I I , 24. 26* 
IV, %, 3. f. 6.16. GaL II, 16. Ez> pedig, 
ágy mint a' meg-fzenteléfnek erején 
imígyen mutatt\^a-ki magát, hogy fzí-; 
Vünket tifztíttya, és az lílennek fzent^' 
ségben és Igazfágbart álló képét ben-
íiiínk kezdetképpen vifzont meg-iijíttya^ 
Apoft. Tíel. XV,9. Rom.lIÍ,3r. Mind 
Czen kétféle ero pedig azért, Vannyi-
ra tulajdoníttatik a'hitnek^ mivel hogy 
és a* mennyire,Chriftuft,melynek tel-
lyeíTégéből kegyelmet véfzen, meg-fog-
ja és el'fogadgVájEfef. 111,17. 

Vannak-é it ^^^^^ ^̂ ^̂ ^̂ ^ P^^^S bizoiiyos garádi-
hitnek bi2o- tfi vannak,a' mint amaz erds és gyenge 
nyos és kü- hit közt való külömtíbzésbol ki - tettzik^ 
lömbözö gá. Márk.IX, 24. Rom.XlV^í. í XVj u 
táditfi ? ^^ holott amaz pufzta képzés nem éx^ 

tetik 
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tetik 2L gyenge hit által, mely mellet 
az ember mindennémd bűnökben által-
kodva füUyedez, mivel az oUyakkal 
még â  gyönge hit fcm álhat-meg. Ma-* 
ga pedig a' gyönge hit fzükfcges hogy 
gyarapodgyék és nevelkedgyéK, i Thef. 
I, ŝ Filém. V. 4. melynek rend ízerínt 
való efzközérol lásd, §. I II . fel Ide 
való az Ur Vatforájának és a' könyör--
géfnek illendő gyakorláía, Luk. XVil, 
.̂ i TheC I, T r. 12. Mirk. IX, 24. Máth. 

VII,7.8. Az el'vett egyelemmel való 
helyes élés, Máth. XI:1,12. i Tim.III^ 
II. Vkiváltképpen a* kerefzt és egyéb 
kífértéfek, i Pét. 1,6.7. i Theíl 1,3.4. Í:̂  
Kor. XII,9. 10. Sidó. X I , 34. melyek 
által az hit hatalmaffan gyarapíttatik 
Az hitnek gyarapodáfával pedig mínt 
egy öfzve^köttetett a' fzeretetnek és a* 
lelki életnek eg} éb ereinek nevelkedéfe-
is. í^Pét.I,^'. 6.7. 2Thes. 1,3.4. 

§. VI L 
Az híveknek Tifi^tek: (r) hogy va- ^^ híveknek 

lamint Chriftuft zz hit által fel-vették > Tifzcck mi-
akképpen éllyenek és járjanak-is o ben- tsodaí 
ne. Gal. II, 20. Koloí 1,6. (2) hogy 
az o* hitek, fzeretet és mindennémo 
jófágos tselekedetek által hatható és 
tfelekedo légyen, Gal. V, 6. 2Pét. 1,2. 
%q. Jakab. Ií ,14* feqcj. Es (.) hogy 
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fem ezen elemek bokros nyomorufági, 
fem pedig a' Világnak íntfelkedo fze-
retete által az igaz hittiíl magokat el 
ne idegenÍLteílek. Sot inkább hívek 
maradgyanak mind végig, i Tim. I, 
I g. i9.^VI, Q. 10. lí. 1%. 2 Tim, iV, 7. g. 
Sidó. III, 12.14, 

§.IX. 
Az híveknek Vigafztaláfok ez, hogy 

Mlne'mo pe- az hit által, minden bóMogtalaníagtúl 
dig a hivck- meg-fzabadíttattanak, és Chriflusban, 
nckvigaíkta- yalófögos és örök Idveflégckre, réízt 

vettenek, Mark. XVI, ^ 6. Ján. Ili, 16. 
18.36. V,24. IX2S.26, Márk.X\l,i6. 
Efes. 11,8. elmélkedésre vévén,MárL 
IX, 2^ XI, 24 Jak.í,6,. és íján. V, 4. í 
Pét. V,9. Efes. VI, 16. Sót Máth. Xll, 
2.0. Rom. ViII,^ó. végtére 2; Kor, V 7̂ 
I Pét. 1,9. 

lások ? 

XVÍÍ. Articülus. 
A'TóTfelekedetekröl 

§. I. 
M.í tartozik J% Zon Iften Rend-tartaTának, mely 
még tovább jLjLízeríüt az embernek amaz örök 
aí: iftennek ^Jethez kelletik jutnia ízükieges rélze, 
Kend. tarra- ^, j ^ tfelekedeíeknek gjié&kafr,, mely 
^^ ^^' nélkűr magában 4Z hit meg-hó.lt. Jak. 

H,i; . 
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lí. 
Minden Jó tfelekedeteknek fo fzer- pj j ^ tĝ ie-

to oka, maga a' Sz. Háromfög /̂jf /--keheteknek 
(len, Filip. 11> í 3. kiváltképpen AZ A- fó í̂ erzö 
TYA, Efeí: 11, I o. Sid X I I I , 20. 21. Okakiuoda? 
CHR STUS, Tit.II, 14. Jan.XV,4, f-
16. és A' SZ. LELEK, GalV,Si.Efes. 

illl 
Azon Efzköz, mely által az Iften Mely efzko-

bemiank a' Jó tselekedeteket véghez zok által vi. 
vifzi, a^ 0 S^. Igéje, ^TimJlí,i7.Sot[^^^^J^^^ 
a' híveknek jó pííldájok-is oUy aldc t- T̂ ^̂ selcke-
takaz Iftentulj hogy az által egyebek- Heteket vég-
is a* Jó tfelekedetekre fel - indíttatnak h^% l 
és fel'-gerjefztetnek^ Máth.V^ 16. % Kor» 
VIlí,lJX,2. 

§AV. K k̂ vihetnek 
Az-on Eniberek pedig, kikben és j ^ t̂ ).,itede. 

kik általa' Jó tfelekedetek IftentoIvég-tckcÉvég 
be vittetetnek ^ nem egyebek, hanem 
kik a' JEfus Chriftusban való íiit által 
líjönnan fzülettek és meg*igazűltak,a-
vagy a' kik az IdveíTéghez jutottak ̂  E-
fesJI,8,10, Jan. XV,lé,Máth.XII,33. 

§.V. 
A' Jó tfelekedeteknek illendő mi-Mí taitözlk ^ 

voltához annakokáért tartozik, hogy tovább a* Jó 
az Léleknek újságából fzármaztaflanak/'f ̂ '̂ f̂ '̂ ^̂ *̂ 
Rom. VII, 6. vagyis azon Ifteni t c r - ^ f ^ j ^ , 

Jti ttiéket« 

égheti 

il 
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fnéfzctbdl, melynek r ^ e s i lettünk, zt 
újonnan való Szulésbetij (zPét. Î , 4.fqq^ 
Ezech.XXXVI, 2(5.27. Azért-is min
den Jófágos Tfelekedetekj melyeket aĝ  
üjonnan feíílettek, a' mennyire az újon-' 
nan fzületéfnck kegyelmében állaaakj^ 
tfclckeíznek,minden kínizcrités nélkiíl̂  
cs kéfz akaratbéli lélekkel vittetnek 
végbe, Solt. CXlX,56. 57. 77. Rom. 
y i , í 7 . Külömböznek-is ama' Tör
vénynek pufzta Tfelekedetitol, avagy aj 
melyek tsak kiilso tettetésbcn állanak| 
Mát,h,Vl,i-f» 

Ugy ĉ mVéti A'Jó tfelekédeteknek gyakorláfá fzülí' 
f̂ ükféges a' féges ucm Bíneink botfánattyánal^ 
36 trdcköde- ̂  ĵ̂ î̂ ^^^ tagy4s az után)avagy az id | 

hanem hogy az újonnan való ízuktes-l 
nek kegyelméből önkénnyen fólynakj 
lásd fd. §. V. és hogy azok nélkiíl;, ©S 
a' gonofz Tfelekedetek mellet 5 az hii| 
avagy az hitnek lelki élete 5 el-óltatik \ 
és a'Sz. Lélek bennünk meg~fzomo 
rittatikjtólunk el~is kergettetik, iTiit 
VI, 10. Efcs.lV^go. 

T i S e z e n > ^ híveknek Jíjltck: ( i ) hogy a: 
Tulotoatiy Ujomian fzületésben el-vett kegyelem-^ 
szerint mi-̂  usk ereivel, a' Jófágos Tfelekedeteknek 
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jryakorláfára hiVen éllyenek, 2 Pét. I, f. 
feqq. Jak. 11,14. (2 ) Hogy azokkal 
iiaprál napra rellyeffebbek kheflenek, 
Fiíip- !>•"• Márk. I V , 20. é̂s (3) olly 
gyakorlásban mind végig álhatatoflak 
i lyenek, GaL VI, 8. 9- i Thes. V, i f. 
2Thef. 111,13. 

§.VIiI. , , . 
A: Vpf talajok;^g e.:(i) hogy ^^^^ 

a'Jó tfelekedetekböl, mmt az kegye- nagyon a'j& 
lemnek nyílva'n való Jeleiből, magok 

tfelekecletek-
idveííeges állapottyokról bizonyoffak nck gyakor-
lehetnek. í J á n J I I , 19.20. (2) hogy láfa mrikt^ 
az Iften azokon ragadó gyarlófagokat 
nékiek nem fogja tulajdonítani, sÓt 
okét azoktáI,annil-is inkább meg-tifz-
tittya, Ján. XV^ 2. ( ^) Es hogy azokat 
kegydemfcipl, ígérete fzerínt moft é$ 
örökké bóiegcs jutakiiával meg-áldand-
gya, ErjII,io.Mal. IIí,i6~i8.Máth.V, 
3 ~ i a X X V ^ 3 í . 3 6 . Ga lVI ,8 . ? . í 
Kor.XV.fg. 

XVIIL Articulus. 
A' Keresztről 

A* PenitentiaTártáííaUHíttei és Jó MlíkokotV 
tsekkedetekúek gyakorláíavai d 

rilafetathatlanul öszve-kotteuk -d kigjes 
Penitentiá 
taftaffal^Hít-
tel, és J6 tse-
íckedetekkd 
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I 

f 

Kítül hit-
jnazik 
gyes 
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kerefify a T im. I I I , la. Apoft. Tfd. 
XlV,Z2. 

§. IL 
If̂ jf. Az, a' kitiíl, mint leg-fobb ©ktál̂ , 
k a' ke- minden kerefzt Izármazik, maga a^ I-
kerefzt? /̂̂ ;̂ ^ 1 Sam.II,6. melynek akarattya é&; 

igazgatáfa néliiiíl rajtunk femmi fem 
csliecik, Máth. X, 219, 30. és a* ki^ ki
nek kinek az 0 fiai közül, a' mint azt 
idveíTégefnek lenni esméri, bizonyos, 
kerefztet rendel és botfát, Sid, Xl!,Q 

§. ilL I 
Azok, kiket az Iften a' kerefztr^ 

Kit TOcltü2-ixjéltóztatminnyájan az o fiai, avai 
tat Iften a* ^^^^ azok, a' kik fzentiíl akarnak €. 
kcfcrztrc ? ^, Q ĵ.|í̂ ^̂ 3 JEfusban, Sid. Xl í , 6.7. 

Tim. Ili, 12. Ján. XV, 19. Mindazaltá 
nem minnyájok kerefztyek qgyenlo,' 
nem-is egy mértékií, hanem az íftc 
ofztogattya kinek kinek maga fzentséi 
ges kedve fzerínt, Ján. XXI, i g. 2r. A-
zon fzenvedéfek pedig, melyei e' Ví^ 
iagnak fiai gyötrettctnek, bűnöknél^ 
igaz buntetéíi, melyek által őket azU: 
Iften 2L penitentia tartáfra akarja téríti 
teni, Mos. c Könyv. XXX, l. feqq, JánJ 
Jel.XI,i3.XVl,9. 

A'kercfztnek §• 1V. 
tulajdon mi- A* Kcrefztnek tukjdon mivolta á 
volta mibenban ál!,hogy olly íienvcdés,mely mâ  
ali> gabai 
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gában keferves fájdalmakat ízerez, me
lyeket mindazonáltal az Iften maga 
fzerelmes fiaínak , Ifteni Vigafztaláfá-
nak nyújtásával meg-fzokta enyhíteni, 
^Kor. I , 3. f. és azt javokra fordíuni. 
Rom.VIiI,28. 

§. V. ^ 
Mind azon fzenvedéfck, a' melyek ^, ->,^ 

1 híveken fzoktanak efni, vagy a' fé- a'hívekfzoft-
lék, hogy a* Világnak fiaival, mintvcdéíi? 
gyarló és biínös Embereknek,' bizo
nyos módgyával közönfégeífék i vagy 
pedig ollyaténok, hogy tsak egyedül 
az igaz kerefztényeknek tulajdoni: a' 
mint-is mind ama' kiílfo nyomorusá-
gokrul, melyeket az Iftenes életért c* 
Világtul fzenvednek, Máth. V, 10-13. 
X3 7. i8» iKor. V,8.9.10. mind pedig 
azoknak belfo fzenvedéfekrol és kífér-
tetekrol úgy kelletik értenünk, Job. I , 
cs II, és Ví , 4. sKor.XII, 7. Luk.IX, 

§. VI. 
Azon r^f/, melynek okáért az W^n^^^^ ĴJJJ'̂ ^^ 

a* maga fiait kerefztel fzokta íll̂ t:ni,az,*^f^^ l̂j 
hogy a' bintői meg-fziínnyenek, 1 Pét. 
IV,!.a. 2 Kor.XII, 7. az hitben meg-
próbáltaíTanak és meg-erosítteflenek, 
1 Pét. 1,7. IV, 12. Rom. V, 4. a' meg-fe-
kitett Chriftushoz hafonlatoíTá tételTe-

H3 nek. 
m 
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nek, Rom. VIII, 29* 2 Kor. IV, 10. A* 
Sz. életben előbb mozdíttaíTanak, Sid. 
XIIjio. és hogy dz Iftennek ereje, 2CL\ 
o Ditsoílégére ki-nyilatkoztaíTék és d^4 
tfoiteffék Jáii. XI5 4.2Kor. Xll^ 9.10. 

§. VII. 
:Mm«mo a* A' hívek Ttsuek ez: hogy (íj t^in-
i-iivek Tifz- den fzeiivedéfeket 5 mint maga az íílen-
tek ezen Tu- ̂ ek kezébol jó fzível vegyék, Ján.XVin, 
^^í^\^ i i .X iX, i i , 2Sam.XVI, [<̂ . ii. Jób.I, 

%\, (2) azokat békeíféges tííréffel és 
minden tfendelíéggel vifellyék, (3) arra 
igyekezzenek hogy az Iftentííl a' ke-
refztnek fel-tett czéllya'hoz juthaílanak, 
Rom. V , 3. 4. Jerem, Sirall i l ,26- 30. 
Rom. XII, 12. Sid.X, j6. és (4) annak 
ditsoiréges "̂ s-idveíTéges véget igaz hit
ben reménlyék és várják, Sid.XlI, i.2, 
lak. Vj 10> II, Sir. II, 11.12* 

§;VÍÍI. 
Minémo Yi- ^^ híveknek Vig^^fítdÁfik: (i)hogy 
gafztalarok ^^ i^^^í foha többet rajok nem botsát,, 
lefoTutí?^' hanem, a' kit tud hogy el-fzenvedhét

nek, i Kor. X, 13. (2) hogy a'kexefztea 
és fzenvedéfen, kiváltképpen W i l á g -
nak Gyuiolésén, bizonyos jelek vagyon, 
hogy nem € Világból valók, hanem 
Chriftushoz tartozandók, Ján. XV,i9* 
XVII, T 4. Es (3) hogy ezen egy fzem-
pillantáíig való es könyií nyomorúfá-

gokat 
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sac,. 
iiet-
'.'tenj 

yoiiJ 
iicmí 

em-
' r' 

okat 

eolíat telette igen igen nagy es jeles 
ditsofleg fogja követni. Sok. CXkVIj 
j . 6. Rom. VIII, 18. a Kor. iV, 17. 

XíX.ArtkuIüs. 
^ Az Imádságról 

§. I. 

A ' mind eddig meg-írt IftennekMí tartozik 
rendtartáfához tartozik, az. Mád- tovább az i-

§. ü . 
Az Imádság nem emberi erőnek, ^^j^j^^-^g 

hanan a* Sz. Léleknek munkája,azért-voltaképpen 
is a' kegyelemnek es Imádságnak lel- mínémö 
lének neveztetik. Zách. Xí 1, io. ^^^^^ '-

§. I I I . 
Az a' kit imádnánk és fegítségia Kit'kelletik 

hivnitok kelletik, egyediÜ a-tellyes Sz.'"^^'J--''^ 
Háromfág egy bizony Iften, az Atya, 
a' Fiu, és a' Sz. Lélek, Mátb. IV, 10. 
a' ki, mint ama' mindeneket tudó I-
fKn,nyomorúfágunkat, és Infégiínket 
le"-jobban érti Solt. X A . X V U I , 10. 
Rom. V i r , 27. és mint egy Mindenható 
Iften minden fzükfégunkbolki-fcgíthet, 
Ffes. 111,20. 

§. IV. 
Az Iftennek ImaVláfára, vagy^iozzi JJ '̂ ^°;^'«-

való könyörgefre mmnyajan kötelez-^, ̂ ^̂ ^ ̂ ^̂ _̂ 
H 4 

Ságra, és kÖ-
^̂ "̂" nyeröghct-



nek.é mitt-
nyájan az 
Emberek ? 

Mit kelletik 
az Iftcatül 
kémüíik ? 

lííértkellctlk 
tovább az i-
ga? és hív ke-
fefztények-. 
11 ck imád-
kozoiok? 

lao Második ReSK^nek XIX. Arttk, 
temek az emberek, mindazáltal ho, 
az Imádságok Iftennek teíTenek Vt i 
tneg-halgattaflanak , fenki úgy nq 
imádkozhatik, hanem 2L töredelnii 
újonnan fzült és hív kerefztények, 
CXXX, 1.1 }inM,ii. V , i 4 . i ^ 
meg-általkodott biínös Ember Imádsá-̂  
ga, Iften előtt mind addig UtálatoíTág, 
a' meddig bűneiből igazán meg nem 
tér,Ján.IX,3í, Példa. Beíi.XXVIII,?. 

§.V. ^ " 
Azon dolgok, a'melyeket Iftentiű k 

ndnk kell, a* Mi Atyánkban, mint 
lami rövid íummában foglaltatna <-')] 
ve, és a' Chriftusban lett kcgyelciraid 
igérétiben fundiltatnak, 's-a' mi tefí\ 
és lelki javunkra íziikCgeflek. Fakép
pen pedig és inkább a' lelkiekért, mint 
íem a' teftiekért kelletik a' mi Imád 
fágunkbanfzorgalmatoskodnunk,Máthj 
VI, 3 3. i Királ. Könyv, r í , f. 11. T3. i 
mely a' tefti indulatnak le-tétele nélkül| 
véghez nem mehet. 

§. VI. 
A^ igazéshívkereíztényeknek imáil 

kozuiok kelletik, nem tsak önnön m l̂ 
gokért, hanem, a' fzentekért-is, avags| 
a' többi magokkal együtt való tagoi 
kért-is, Efes. VI, ig. fdt minden Embe
rekért, 1 Tim.IÍ, 1. még az eilenfégd 

kérL 



Az. ImddságroL jíi 

'-agyi 

abe-
ege 
kéríl 

kért-is, Máth. V,44. Luk. XXIII, 34. 
Apoft. Tfel VII, ^9. kiváltképpen pe
dig a' királyokért és minden Magi-
ftratuíTágbéli méltófágokért, i Tim. II, 
-2. hií Tanítókért és Prédikátorokért, 
Efes.Vl,ii). Sid.XIIí,i8.&c. 

$. VII 
Maga az Imádfág az Ifteni kegye^ Mitsoda az 

lemnek alázatos és hií imádása, és ol^ ^̂ ^ *̂ ^ * 
lyatén Jókért való könyörgés, melyek 
nélkiíl lelki Vteftiképpen fzukölködimk, 
és vagy a' fzóknak nyílván való ki--
befzélléfével, vagy pedig lelkünknek 
Iftenhez való merő fel-emeléfével és 
áhítozáfával vitetik véghez. Solt. V, 2, 
X,i7.XIX,if. 

§.VIií, 
Szükféges pedig imádkoznunk igaz Jí̂ 'kent fzuk 

fzívbéli Áhítatoílágban, Máth.XV,§.í '^ ' ' , '^^f' 
Solt.CXLV,i8rvalófágos lelki fze-
génvfégben^Máth.V, 3. Mos. \ Könyv, 
XVIIl,27. JuditkIX,i3. Luk. XVill, 
1 0 - 1 4 . 1 ^ ^ 1 és fíui bizodalomban, 
Márk.XI, 24, Jak. í,6. Gal iV, 6. JE-
fus Chriftus nevében, ]"án. XIV, 13.14. 
XV, 7. XVI,^ 23. 26. Sid. X, 19.20. és 
Iftennek az o akarattya fzerínt, 1 Ján. 
V, 14. ' s- mind ezeket egyetemben, 
Chriftus, az Atyának lélekben és Igas-
fágban való Imádáfának, nevezi.Ján.IV, 

^ , 



i%2 Mdfúdík Resztek XIX. Artikl 

Mítsoda az 

Mitsoáa az 
hívek Tiíz. 
tek ezenTu 

§. IX. 
Az Imádfagnak c^éllja az, hogy mâ  

Imádságnak gúni^étt cs egyebekért segítséget nyer-
az öczéllya? ^^0-^^^^ Ifteiitiel anrtáWs inkáDb meg. 

egyefulheflíínk, és az o ajándckival h 
javaival meg-telheffunk,az Ifteii pedig 
mind ezekben ditsőítetheíTék, Máth. 
Y\l,7.% Jak.lV38. Luk.Xr,i3. Sot 
LXXXl,ii .Ján.XlV,i3.i4. 

§. X. 
Az híveknek Tisztek az: hogy (i) 

mindenkor imádkozzanak és meg ne 
domany íze- reftiíUyenek, Luk. XVill , i. Rom. XIÍ, 
*^*' 12.1 Thef. V,i7. (2) hogy egyéb kr 

refztényekkel lélekben meg-egyefűlvén 
könyörögjenek Máth. X V111,19, 2p> 
(3) Imádságok meg-halgatáfának rnód-
gyát és ideit, egyedül az Ihtn Bol-
ífeíTégére, és az 0 Jófágos akarattyáa 
hadgyák,-: Judith. VIII, 10.11. és (4) 
az meg-halgatás után az f e n n e k halic 
ads^yanak Votet ditsoítfék^Sok.L;, if* 
I f heC V, lg. Solt. XXXiV, egéfzlea 

§. XI. 
A hívek Figasztaldfik ez: ( i ) hogy 

az Iften az o Imádságokat meg-hal-j 
gattya, fot hogy véghetetlen bovfég-| 
gel mindeneket meg-tselekedhetik, 
feliveb hogy nem mint kériínk, i Ján. 
111/22. V,T4.1 s. Efes, III, 2Q. (2) hogy 

Mitsoáa TI-
gafzralasok 
vagyon az 
Itnáds'ágnak 
fzorgalmatos 
gyakorlása 
mellet a' ki^ 
Ysknck ? 

^>' %^'' 
. M 

mag^ 



S ICefefz^thrj AnjdfkéntegjhÁ^^ról. 125 
maga Chriftus az íftennek jobján efe-
dezik o éreuxk. Rom. VIII, 34- i Já̂ "-
II, T. és a' Sa Lélek-is meg-mondha--
tatlan fohaTzkodaTokkal. Rom.VIII, 26. 
^7. (3) hogy 2L fzentek és Iften ked~ 
vefinek könyörgéfek és kéréfek áldáfa 
rcájok-is fog fzállani, Máth. VI,9. (4) 
hogy végtére minden Imádfágok íften
nek örökké való ditsoítéfére fog vál
tozni, ]in. Jel. V, 13. VII, 15-. 

XX.ArticuIus. 
A' Keresztény Anya-

ízentegyhazroL 

Végtére azokat-is kelletik meg-fzem- Végtére niire 
lélniínk, a* kik a' kegyelemnek'" keliedkj 

gyáznúnk , 
réfzefi lőttének, kik egy általlyában,̂ ?-?:. ezen kegye-
Anjafz>entegjhácnak fzoktanak nevez- lem ailapot-
tetni. tyának vis-

K jT gálásában? 

Az Anyafzentegyház által tulajdon- ^^^^ éJIetnck 
képpen egyebek nem értetnek, hanem tehát tulaj
ai kik, ama' menyei hivatal által ^zÖr-donképpen 
dögnek avagy a' bíínnck Orfzágábul, azAnyarzcnir 
meg-fzabadíttattak, és az igaz meg-̂ î '̂ ^^^^^*^* 
térés és hit által Chriílus Urunk köz-
féféhez, és az o lelke által való meg-
fzenteléshez hozattatt^k Kol,I>i2- 14. 

I Kor. 

$ 

!'!''' K 

il 



124 Második Késznek XX. Artik. 

iKor .VlI , i i . iPét . f I ,9 . ~ 
% III. 

Az8B iften- A'kik azért fzívek ízcrínt az ííles 
pedig, kik azhez meg nem térnek, es Chriftus 
Aoyafzent-

runknak igaz hitben nem engedelmef. 
egyházhoz kcdnek, tulajdon íéppen nem az An; 
vallyákma. fzcntegyház, avagy az Anyafzentej^^ 
hô ^̂  k' n'^^íháznak nem valófágos és eleven tag-
értcnünkr ĵ ^> jóllehet hozzá vallyák magokat, 

az Iften igéjét halgattyák és kűlfokép-
pen a'Sacramentomokkal élnek. Rom. 
lí, 28.29. Vi l i ,9 . lX,6.7.8 . iKor.X^ 
1^6. SidaV,3. 

%. IV, ^ : 
Hogy hogy Azoknak kulömbözo állapotty^ 
fzoktuk 3z fzerínt, a' Kk az Anyafzentegyházhq^ 
Anyafzent- vallyák magokat fundáltatik cC Uthátk 
*̂ f̂ ^̂ \̂  «l"és /^/^^/^//^^Anvafzentegyháznak^:ü* 

lömbfége. K' Idthdto Anyaf<^entegyhÁx^ 
által értetik azoknak egcfz fokafágok, 
a' kik kíílfdképpen a' Chriftus Tanítá-
fához tartyák magokat, és azon foka-
fág;» jókból és gonofzokbűi állandó, % 
Tim. l í , 19.20, Máth. XllI , 26,47.48-
A láthatatlan pedig az, a' mely feP 
lyeb í . I l , írattatott-mcg; mely felöl-
is minden Ígéreteket, a* melyek az f-
fteh gfülekezetinek adattak, kelletik 
értenünk, Máth. XVI,i8. Solt. XLVI, 
^ - 6 . cs a* kinek^ a'kerefztény hitnek 

harmar 

crzttni ? 



/ Kerefz^tény An^afíentegyha^^rüL laf 

harmadik agozattyában említett Tu-
lajdonfagok, hogy egy közönféges A^ 
nyafzentegyház légyen , egyedül tu
lajdoni ; Es ugyan azon Anyafzentegy-
ház ezen életre nézve Vttézlkedo avagy 
krefz^t alatt tufúodo; a' jövcí ditsoí-
féges életre nézve pedig Győzedelmet 
vott Anyaízentegyháznak neveztetik. 

A' Kereíztény AnV^fentegyh^^^^^ 
cgyediű való tulajdon Jeléig az liten egyhásn̂ k 
Igéjének tifztahirdetéfe^és a'Sz.Sacra-jelei? 
mentomoknak helyes Id-rzolgaltaráfa í 
mindazonáltal nem olly értelemben, 
mintha mind azok a* kik az Iften Igé
jét hallyák, és a' Sacramentomokkal 
élnek, az Anyafzentegyháznak azonnal 
igaz Tagjai volnának^ hanem hogy, 
holott az Iften Igéje tilztán taníttatik, 
a' Sz. Sacramentomok Chriftus ízerzé-
fe fzexínt ki-fzolgaltatnak, azon jdck-
bííl tudhatni, hogy ottan Iftennek I-
géretibííl olly igaz gyülekezet légyen, 
melyben Iftennek igaz fiai találtatnak, 
és fzülettetnek-is, EfaiLV^ lo. ii. Máth* 
XXVIII, 20. 

§. VI . Mdyekteháí 
Az Anyafzentegvhaznak mindenigaz «zAnyafzenr« 

Tagjaiaak jelei töképpen ezek : O M z - f S a t a k 
hamiflagtúl való el-távoaás, a Tim. 11, bizonyo 

Ü i i I 

if 

fOS 
19, jelei 



nak- éaz A-
íiyarzentegy-
háznak tagjai 
bizonyos e-
gyefíegben ? 

ívliben ail 
Chríftuílal 
vúo egycíTé-
gek? 

Aiíben alí 
egymás kŐzt 
való cgycífé-

12 ̂  Második Résznek XX* Artlk. 
19. (2) Az Iften parantsolatihoz val 
engedelmeíTégj Ján. VlII,3r.47. és 
váltképpen ( 3 ) önnön magának és 
Világnak meg'-tagacláfa, Luk. IX, 
XlV, 26.27. (4) Chriftus Urunk 
kö vetéfe, Ján. X, 27* (f) Egymás köze 
való fzeretct, Ján. Xll,34* 3 f. {6) k 
kerefzt, avagy c' Világtul valómeg-u 
tálas, Ján.XV, 18-19. í ján.l l í , i . • 
Lá̂ -d. Máth. V, i . feqq. 

§. VII. 
Mint hogy az AnyaízentegyM 

"Chriftus Urunknak teftc, azért-is x 
nak tagjainak mind magával Chrifti 
fal, 's-mind pedig egymás között, Ul 
ki egyejfegek vagyon, i Ján. Î  3, 

§. vm. 
ChriftuíTal való egyefiíléfek abbi 

áll, hogy az igaz hit által véle mcj 
egyefultek, és o tiile mint Fejektííí 
Sz. Léleknek kenetit és külömbféle 
jándékit el-vették> i Ján. lí, 20.27. Ef( 
1,^3. IV, §. 

§. IX. 
önnön niágök egyeíTégek pedig a 

vagy a"* fzenteknek egyeíTégek abban, 
állj hogy mint egy teftnek tagjai az â  
tyafiakhoz való fz^retetnek kötele által 
Ghriftusban egymás között úgy köttet 
tek^öíire^ hogy mindfn Idki és me

nyei 

i 
t-i?. 



íiyei Javokat cs ajándékofatTsííörö-
mökct és fzoraoráfagokat-is, egymáC-
fal közlik, Efes. IV,4. f. 6. i Kor. Xll, 
16. és egymáíTaí, 's-egymáfért-is íú-
reflen könyörögnek, Máth.XVIII,SQ. 
Eíss.VI,i8. 

§.X. 
Az Aayafzentcgyház igaz Tagjainak A. An., • 

Tffek: ( 0 hogy Chriftus Urunkban, t n t f X 
jiunt gyuleke2eunekfejében,raIóságQs tagjainak 
hitbeli hűfégben alhatatosfak lefn̂ prifV Tifztekmíné. hitbéü hűfégben alhatatosfak legj'ene 
Efes.IV,ií. Kol.11^19. (-2) az egyéb "'°* 
fagokkal lélekben raló egyefleget fzor-
galmatoflán meg-tartrá'k, Efes. IV, 3. 
fi!. 11,2. Es (3) azoknak lelki és tefti 
javokkal fzoIgáJni igyekezzenek, Efes» 
iv,iő. iPét.iv;7o. 

5.X1. 
Azoknak rigaíztaUrok.- (i) hosv ,.• . 

i.uiden egyéb emberek fölöttfzereti, és foú 
íJet maga népének és Örökfégének 
tfinéri lenni, 2 Tinj. Il, 19,20. i Pét. 11, 
9. Tit, II, 14.Efes. V,26~3o. (2)hóey 
minden ellenfégeket, a' kik Őket e'Vi
lágon iíldözik és nyomorgattyák,ineg-
tí !i,'s-meg-is eméfzti, 2Thes.J,8.9. 
''̂ cc pedig(gj DitsoíTégekben ésGyö-
lyorüségekben meg-jelenti és a' gyá-
p̂ d̂ci.mct yett Anyaf^entegyh4oak tel-

Ili 



lag Második Résznek XXL Arttk. 
lyes egyeíTégéhez el-bé fogja viiini,Kol. 
llI,4.Sid.XIÍ,22.23. 

XXl.ArticuIus. 
Az Egyházi Szolgálat-

Miként fzem-
lélhcttyük-
fíieg tovább 
azAnyaízetii! 
egyházat 1 

Kt Egyházi 
Szolgálat ere
dete fzerínt 
mitsoda? 

Mi kívánta. 
tikazEgyhá-
zi Szolgálat 
hoz > 

roK 

A % Anyafzetitegyhazat meg-fzemlel-
hetni annak bárom fd Rendi fze

rínt, melyek között az első a^ Egykor 
Sz^olgaUt, avagy az Iftentiíl ízerzetr 
indikátori Tmt. 

§.n. 
A; 

v a g y r 1 Jti. <_i v . ^ - . , - - _ j 
% ^gy ifiennek Sz,. rendeléfe, a' ki hu 
Tanítókat hív és hozzá alkalmatoíía 
téfzen, kiváltképpen említtetik ez iránt 
AZ ATYA, Máth. IX, 38. 2 Kor. 1! ̂  f, 
6 CHRíSTUS t Kor. V, 18. i9- Étes. 
IV, u . és A- SZ. LELEK, Apoft. Tfel 
XX,28. 

§.1!I. 
Az Egyházi Szolgálathoz fzük^eS 

>2 Ifteni hivatal, Rom.X, if SidVi 
^ 4 c a' mely vagy efzköz nélkiíl maga' 
tiil az Iftentííl, Eí VJ, 8. «• Jer.1,7. GaL 
I 1, vaev az emberek, mint efzközoK 

°^ által! 



A^ tgjhati Szolgálatról, i %9 

altal vitetik véghez, i Tim. II,2. Tit.f,^'. 
Mely eíiköz által löt hivatal hogy ha 
Ifteni rendtartás ízerínt vitetik véghez, 
az Ifteil mint amaz eízköz nélkiíl valót, 
maga tulajdon hivatallyának esméri 
lenni, Apoft.Tfel,XX,28. 

§.IV. 
Az Egyházi Szolgáknak vagy Taní

tóknak Válaíztáfábaíi és hivatallyában, 
mm tsak a' külső alkdmatojfágra és 
a" Tamtasho^ tartú^mdo y hanem n' 
meg-Jíemelo, ajándékokra-ís kelletik 
m<.mr/k, és ugy egyebeket Prédiká
torokká tenni nem illik, haíiem a'kik 
fegyhetetleniíí élnek, Tit.7,6. Mert 
jóllehet az Iften Igéjének és 2L Sacra-
mentomoknak ereje és hathatófága, a' 
Prédikátoroknak Iftenes vagy Iftente-
len éietin,nem-füg; mindazáltal igen-* 
is kívántatik, hogy az hitnek titkát 
tudgyák, típcta lelki esmérettel ^ r 
Tim. llí, 2.9. Es azok a' Jehovah Se* 
regek Urának Angyali, Mai. 11, 7^ 
Chriftus képében járó követeki^iKor* 
V, 20. Chriftüsnak Szolgai és az Ifteii 
titkainak Sáfári, i Kor. IV, i . Iftem 
mellet munkálkodók capJIí ,9. 's.t. a. 
f. A' kik pedig neiú a' félék a* Sz. I^ 
íásban Tolvajoknak, Ján. X, 10* hámig 
Prófétáknak Máth. VÍI,!^, álnok mun-

I ííáfoiír* 

Mire kelletik 
főképpen néz 
ni az Egyházi 
Szolgáknak 
Válafztáfá-
ban és híva* 
tAilyábant 



a« M'ittoda 
EgyháziSíol 
gálatnak 
tí,éüytl 

Miben áll a-
aonhiifég,* 
mely a' T»-
n'tóktúl és 
Prédikáto-
roktúl kíván
tatik i 

, , o MlseSkRisztnek XXI Artik. 
káíbknak.aKor. 1,^3-vak vezére.^ 
nek Máth.XV, í4-'s.a.t. neveztetnek. 

§. V. 
Az Egyházi Sz. Szolgálatnak c^JU 

Ipmk vagy vég^ Mmk, Iftennek 
r W e íierínt ím ennek kell lenm,hogy 
az Emberek amaz Chriftusfal való E-
ovefóléshezvezérelteírenek,abbanmeg-
fartaíTapak, és az örök életre hoza^ 
taíTanak. Lásd mind a' ^ ol Apoft. 
« T nk I 77 I K-or. I I I , T- Etes. IV, n. 
."̂ KouIíjáalV,,̂ ^ 

A- kik pedig az ö magok hafznait ke-
refik,nL azokat a' ^^\%^J^^^^ 
lEfufei, Filip.n,2i. Ezek XXX V,.2, 
feqq. azok a'Chriftus kerefztinek eUea. 
fégi. vers. i8.19- ^ 

^ §. VI. 
Au>nhifég,^' melŷ  a ' T a n í t M 

és Prédikátoroktál kívántatik (I Kod 
IV z ) ím ezen kötcleffegekben aü̂  
fo'hógy gondvifeléfek alatt lévő lel; 
keket az életnek igéjével Ieggteflék,jy 
poft.Tfel.XX,27.a8. J;n.XXl,,i^ié 
1 Pét V , a. (2 ) A' bűnt mmden fzej 
méU válogatás nélkiíl fedgyék, Jad 
XVÍ,8. Efa LVIlf,i<.2Tim 11,24- I ^ 
2 f 2) A' híveknek )0 például Icgy^ 
nek. iTim. lV,u .Ti t . i I ,7 .8 . iá 



A^EgjhÁzi SzolgalatrűL igf 

Az o házokban jól elől-járjanak i Tim. 
III, 4./* Tit. 1,6. ( 0 Az egéfz Gyüle
kezetért fzorgalmatoíTan könyöi:ögjenek 
I Sam.Xil^aa* és (6") minden reajok töró^ 
ízenvedéíeket batoríagöíían és békeíle-
ges turéífel el - vifellyék. Ján. X> i:2. A-
poft. TfelXX^ 24. zTim.I^g, és cap» 
11, IL 

§. VIÍ 
A'közönfégesrkerefztéay Tifitmk.* MfeóJá a* 

(i) iiogy az lllent kérjük5hogy botfáf- f̂ ^̂ "%<̂ » 
fa-ki az aratókat az Ó' aratáfára^Máth. r£ü^\ 
1X,3Ó- 38. (2) hogy az hií Tanítók- zen Tudó." 
nak befzédeker^nem mint embereknek üiányfícfint? 
befzédekef 5 hanem mint líteíl befzédét 
bé'fbgadgyukj és annak engedelmes-
kedgyiínk j Thes. I I , i | . S id .XII í , 17* 
(3) Azoknak tiíztekét, magunkat .egy^ 
íiiás közt íntvéii könnyebbítsük^ i Pét. 
n, 9. Rom. XV, 14. Efes. V, 19. Síd 1:1, 
13. X, 24* (4) Érettek és az o Tiíztc-
kért ízorgahnatoíían imádkozzunk ^ Sid* 
XIII, 18. Efés. V% 19. és f 0 tefti íiük-
fégekrol elégképpen gondot vifellyunk, 
Math. X!, 1©. I Kon IX, 4 -14* i Tim* V, 
í7*i8* 

§. Vlll 
A' hu Tanítóknak és Prédikátorok- WítsöJá Ví-

1 tiak Vigdf^tdafik: ( i ) hogy Chríftus ĝ ^̂ taiáfok ̂  
• Urunk munkájokat áldás néíkííJ íiem tâ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^ 

1% had-



tt 
'^^•i^, 

J32 MÁsődik RésK^ek XXL ArtiK 
hadgya, Efai. LV, raTjTM^tkXXVlíIj 
ao. (2) hogy azok, a* kiket ízoIgálaN 
tyok által JEfus Chriftushoz hoznak, 
ebben és a' jövő életben, az o örömök, 
ditséretek és koronájok leendnek; és 
(3) hogy fúl: OS tifzteknek futáfát e!» 
.̂ régezvén hiífégeknek és munkájoknác 
gyümoltseível és kegyelem fzerínt var-
ló jatalmával mind örökké élni foĝ  
fiak, Máth.XXV,ai. iPét. V,4. Daa 
xn,48. 

XXII. Artículus. 
A'Világi Hatalmas-i 

íagrőL 

A' máfodik Fo Rend áí Világi B^ 
talmajfdg. 

§. n . 
A' Világi Tifzt-Rcnd pedig ercdeU 

fzerínt Ijiem'ul vágjonyZ' ki azont ren
delte, és a' kitiíl annak gyakorláfár* 
kívánt alkalmatoíTágnak-is kelletik jonl 
Rom.Xn^:,i. feqq. Példa Befz.VlIí,!!* 
i6.Sirák.X,4.f. 

Kik alkalma- E'Világi Tifztnek helyes vifcléfcrí̂  
tofíak tehát femmi egyéb fzemélyek nem alkahnâ  
^T^^^S*" toíak, hanem a' kik Iften-félok, igaíH 
nckvifelcfere ^ ^^^J 

Melyik a*má-
fodik Fö 
Rcnds' 

Kitiil vagyon 
ezen Világi 
Xiftt-Kend? 
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mondók, kik gyíílolik â  telhetetlenfé-
gec, és az Iftentiil a' böltfeflegnek és 
értelemnek lelkével meg-áldattak, Mo5» 
sKönyv. XVII!, 21. sChron, Könyv. 
XIX,7.Bolts.I,r. IX,l.feqq. 

§. IV. 
A2on Világi Tifztnek hatalma pedig ĵ j[,e„ Ĥ .̂. 

abban alighogy azoknak,a' kikreIften-világi Tifzt-
ttíJ bízatott, az alattok valóknak igaz-nckhatalmai? 
gatafokra, az Törvénynek és minden 
IgaíTignak meg-tartáfára, és úgy a* kö-
zönféges Jónak elobb-mozdítaíara ha
talmok és tehetfégek vag}̂ on. Es úgy 
főképpen a' kiílfo polgári és Világi 
dolgokra terjed, és nem a' belío em
berre^ avagy a'Lelki-esméretre,Apoft. 
Tfel IV, 19. Mindazáltal nem tfak ha-
íalmok vagyon a' Világi Tifzteknek, 
hanem tartoziaak-is véle, amaz lílen-
tiíl adatott hatalmat arra fordítani, 
hogy az Anyaízentegyházban mindenek 
az iftennek Igéje ízerínt az alattok va
lóknak lelki épuléfekre rendelteííenek, 
Mos. yKönyv. XVil, ig. 19. Tó£ 1,7.8-

§. V. 
Czéllya pedig â  Világi Tifztnek,aẑ .ĵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

mennek Ditsoflege, és ^2 alattok va-̂ l̂̂ ^^^ ĵl̂ ^ 
íóktmk tefti és lelki Javok, i Tim, II, %. 
Rom,XIÍIp4. I Pét. 11,13^4. 

I3 §,Ví. 
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Mitsodíi a* 
Tifzt - vifclö 
fzcmélyciínek 
Tifttek? 

A*kefcfttény 
hsitalom 

l̂att valok-
Ijak Tifztck 
íöincmÖ ? 

§.VI. 
A* Tiízt'viíelo ízemélyeknek Ttfhc 

tfk ím ez: (i) hogy az Igaílagot, íze-i 
mély válogatás Helkiíl ójják. Mos. T 
Könyv.XXII,6. Példa.Befz.XXIV,21, 
24. Efai.1,17. ( 2 ) hogy egyéb enge^ 
delmefleget az alattoix válóktúl ne kb 
vánnyanak, hancni a' melyet Iftenheí; 
és felebaráttyokhoz való fzereternek 
meg-fértéfe oélkul el - követhetnek, i 
Sam. XXlI, 17. Dan. II, III, és V l E$ 
(3) hogy az alattok valókért és biro^ 
dalmoknak fzerentsés elo-menetelekért 
az Iftent imadgyák, iKir. I II^ 7 - 5̂  
Bo'lts, lX,feqq.^ 

; $. VI I 
A' kerefztény hatalom alatt valók* 

nak vagy Jobbágyoknak Tijluk a* 
Tifztbéli rend iránt az: ( i ) hogy azon 
az 1 ftennek képét, kerefztényt illendá 
móddal meg-bötsííllyék, iPét .II , i7» 
(z) Nékie a' Lelki-efmérctnek kedvééit} 
minden dolgokban, melyek nemlften 
ellen valók, engedelmeskedg}'̂ enelf,. 
Rom. Xin,T, Apoft.Tfel, 1V,T9. V,a9' 
(^) Mind azt, a' mi a' közönféges #1 
talomnak meg-tartáfára fzükféges,kd 
gyes fzível együvé adgyák, Rom. Xf| 
6.7. Máth.XXII, 2í . Es ( 4 ) anni 
birodalmát a' felféges Iftennek áldaW 



A ViUgi Hatalmajpgrot 15f 
banízívcs könvögís által ajánlyák i 
Tim. J , I. a. Jer. XV I, i2. XXIX, 7. 

§. VIü. 
A'Tifzt-vifelo fzemélyelcnek Vigafz-^^"^^^^ »' 

taláfok ez: (i) hogy az o' nékiek ada* s^Wi^í 
tott hatalom által az emberek javok- ̂ gĵ  vígafâ  
nakés fzerentsés allapottyoknak előbb- taláfok ? 
mozdításában egyebeknél többet vihet
nek véghez. Lásd Mofes,Sámuel,Dá
vid, Salamon, Hiskiás és egyebekhi« 
floriájokat; (2) Hogy Iften akarattyá-
nak Tifztekben való haféges végben vi
tele után Chriftus üríinkal mind örök
ké uralkodni fognak, Ján. Jel.XXI,24. 

XXIÍL Articulus/ 
Az Házi Rendről. 

A ' kereíztény Anyafzentegyháznak 
harmadik Fo Rendé az, Házi 

Rend. 
§.n. 

Azoui Házi Rendhez tartoznak: (r) 
kerefztény há^as emberek^ {%) Szülék 
és Gyermekek^ ( ) Urak és Szohdk. 

Az HázaíTágnak Szerzője vagy ere
dendő oka, maga a^ Jjlen^ a' ki nem 
tsak az első Embernek az Évát fegítfé-

14 gál 

Melyik a* 
harmadik Fö 
Rcad> 

Kik tartoz
nak tehát a-
2on Házi-
Rendhez ? 

Kitfoda az 
Háaaflíágnak 
az ö fzcrzö 
oka? 

ii' 

I1 
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giil adá, hanein mind eddig Ifteni ál-
4áfával ezen Házas Rendet meg--is tar-
tyajMos. i Könyv. 1,27.28. II,i8. 

§.IV. 
Miben áll az Maga pedig az HázaíTág, a' termé-
Hkaffag? fzettiíl és Iftennek rendé fzerínt arra al

kalmatos , két ízemélynek egyes Tár-
faíTágában áll; hogy egymáflal leg-bá-
toríagolíabb és leg-belícíbb egyeíiegben 
mind halálig d-oízolhatatlaniíl éllyeneki 
és 2Í mint a* kerefztény házaííagnak 
czéllyához illik ̂  egymáshoz vifeltefle-
nek, Máth.V,3:^. XiX,y,6,9. i Kor. 

§̂  V. 
Mítsoáa te* Az HátaíTágnak cz^éllja- ( r) Az enp 
hát az Házas-béri nemzetnek meg-tartáfa,terjefoéfó 
íágnak czél. ̂ 5 fzaporitáfa,Mos. i Könyv. I, .,8. Tób. 
^̂ ^ • V I I ^ 9. (a) Az Házas Embereknek 

egymás közt való kegyes fegedelme es 
Gondvifeléfe, Mos. i Könyv. II, 18. Ê  
(3) a' kerefztény Tifztafág és ízemér-
meteíTég elíen )áró Tifztátalanfágnak 
vagy Bujafágnak el-távoztatáfa, i Kor. 
yii ,29. 

§*VL 
Ml lehet' a* A' kerefztény Házas emberekneK 
kcrcfzíéuy Tifitek: ( i ) hogy mind két réízrol ke-
Házas cmbe- refzténv meg-tagadásban és fzentség" 
reknek Tifz- j^en éUycuek haíias TárfaíTágokban, 
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Tob. Vni ,4 , ^. 6.1 Kor. V11,29. Luk. 
XIV,20.iTheCIV, 3-y. Y2)EgymáC-
hoz mind végig hííVek maradgyanak, 
IKor. VI f, 10.11, Sid. XliI 3 4. Es (5) 
mind örömöket 's-mind nyomorufágo-
kat egymáíTal közöllyék, es egymáfnak 
fegítségel és tanátfal legyenek. A' Há
zas emberek mind két réfzrol több ki
váltképpen való köteleíTégeket, lásd a* 
házi Táblában, T Kor. V 1 ! , 3.4. f. 12. 
13.14.1 ̂ . Kol. Ili, 18.19. Efes. V, %%. 23. 
i P é t . L l , i ' 7 . 

§. VII. 
A' Vigadtál Ás pedig ez: hogy (i)Mítfoda Vi-

az o Tarfaffágok Ifteni és Sz. Rend,g*^^^*^^^^^ 
sot ama Chriftus és az o Gyülekezete j ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ * 
közt való lelki el-jegyzéfnek emléke- Házas umbe-
zete, és ábrázoltatáfa légyen. Mos. i leknck? 
Könyt. II,lg. 22. Efes. V,22.23. ( 2 ) 
hogy azon Tárfaílágok által e' Világi 
fzenvedéfek és nyomorufágok meg-
könnyebbittetnek és meg-édeíulnek. 
Mos. I Könyv. XXIV, 67. Példa. Befz. 
X X X í , i c - i 2 . Sirák.XXVI,i-4.i(S. 
( 5) hogy a* kerefztényiíl véghez vitt 
tefti házas tárfaíTágok után, ama'Bá
rány menyegzejének vatforájához jut
nak, és Chriftuflál örökké való fzere-
tétben é$ EgyelTégben élni fognak, i 

If TheC 
*! 
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i 
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A* fzíilék é* 
Gyermekek 
közt val6 
rend kitül 
vagyon ? 

Helyek a* 
ftüUknek az 
Ö Gyerme
kekhez valfr 
Tifztek ? 

Melyek a* 
Gyermekek-
pék Tifztek? 
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ThefiV, ló. lyTján. Jel. XIX, 6-9. i^Xí, 

2.3.4-7-
§. VIIL 

A* íziílék és Gyermekek közt vató| 
Rend-is Iftentul vagyon, a' ki a' Há4 
zas emberekncK gyermekeket ad, Solt| 
CXXVII, 4. és azoknak fzívekbe e-| 
gymáshoz hajlandó fzeretetet plántál|i 
Solt.Cin,i3. EíUi.XLIX,^í. Luk. m 
II. ii.13. és mind a* két réfzt bizonyos 
köteleíTégekre kötelezi. 

§. IX. 
A* Szüléknek az 0 Gyermekekhez 

vdloTiJltek ezkövetlcezendok: (Qhogy 
azokat fel-nevellyék Efes. VI, 1. ( ^) 
Aziftennek esméretihez ésldvözítojök-
nek követéfére az Urnák Igéjébííl fzor-
galmatoífan vezéreli ék 1. c Mos. i 
Könyv.XVlIt,29. Mos. 5 Könyv. VI, 
6.7. zTim.III, 15'. és mind abban jó 
példájokkal elö'ttök járjanak; (3) Okct 
biínökért és gonofzfágokért, életek 
meg-jobbítáfára meg-dorgállyák, Sid. 
XIl,7- 8.9.10. Sirák, VIl ,25. Es (4) 
Érettek fzívbéü fzorgalmatos áhítatof-
fággal könyörögjenek. Mos. iKönyv. 
XVÍI,i8. xSam.I,--8.3ób.l,f. 

A* Gyermekek Tifltek ezek: (^' 
hogy az o fzüléjeket tifztellyék, Mo5. ^ 

Könyv* 

jL 



Az fía^i MndfúL m 
Könyv. X X , 12. T o b . I V , 3 - r . Sirak. 
Ili,3, g. 9. í 1-14. (2) minden dolgok
ban, melyek nem Iften ellen valók, né-
kiek engedgyenek, Efes. Ví, i. 2. Máth. 
X, ^7. XlV,8. (3) hozzájok háláadáí^ 
fal legyenek, Sirák, líl, 13.15-. i Tini. V, 
4. 8. Es (4) azoknak javokért és íze-
rentsés állapottyokért jíívcffen könyö* 
rögjenek, 

, §,Xr. 
Az Iftenes és kerefztény Szüléknek Mítfoda Yí-

Vig^fuaUfok ex: hogy (1) az o Atyaig^^ t̂aláfok 
má^zattyokhoz vifelt izeretetek amaz^ .̂̂ f̂''̂ .̂ ^ "̂ 
iítennek fiaihoz való véghetetlen ^^^"lo^^^^^ Szü, 
gyobb Atyai fzeretctinek ábrázokatára,iéknck ? 
Solt. c m , í 3. Ef. XLIX, ] f. 16. Luk. XI, 
11 - í|. (2 ) hogy a' Gyermekeknek feU 
nevcltetéfek fölötte fziikféges, (ót leg
főbb munka légyen,mely által minden 
rendbéli fok ezer embernek fzolgáihat-
ni, és (3) hogy az iftenes Gyermekek 
nem tsak ezen,hanem a' más Vilagon-is 
örömök és Vigafztaláfok leendnek. 

§.XII. • Mltsoáa VI. 
A* jámbor és IftenesGyermekeknekgtfztaiárok 

Vigaf^^tddfök az: hogy (1) a* Menyeî ^^gy^^ ;̂*' 
Atya és az Idvözítonk 's-a' S .̂ Angya-*"^ ,̂̂ '̂̂ ** '̂ 
ibk^is az Iftenes Gyermekeket fzívef-̂  T ' i 
fen fzeretik, Tob. v ! V 1 , X , és X i l , S f 
Máth.XVIISIC. (2J hogy az engedel-
mcíTégben Chriftushoz hafonlók, Luk, 



.^MM. 

MitfoáaRcnd 
tanozik még 
az Házi Tár 
faíTághűz ? 

Melyek «z 
Uraknak 
Tifzcik ? 

Melyek a'kc-
rcrzténySzol-
gáknak Tífz-
tek> 

n f 
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Ily^t Es Cl) hogy jól léfzen dolgok 
moft és mind örökké,Efe$.Vl,3.Sirák. 
III, 6. 

§, XilL 
Végtére ide tartoznak az, tJrak és £ 

Tseledek4sy a' kiket bizonyosképpen 
illetnek mind azok-is, a' melyeket fel-
lyeb a* Tifzt és Polgári rendről fzóllot-
tünk. 

Az Uraknak kiváltképpen való TJ/Í-^ 
tik ezek: (Í) hogy Tfelédgyeket Atyai 
és Anyai módra ízerefl'ik,Sir.XXXIlf, 
31. Luk. VII ,2.3. és (2) azon ízeretet-
bol az o lelkekre víg ázzanak, Mos. i 
Könyv. XVíII, 19.Mos. > Könyv. Vi,7. 
és (3) illendő béreket meg-adgvákjak. 
V,4. fot (4) hozzájók minden fzelíd'̂  
féggel legyenek, Efes. VI, 9. 

§.xv. 
Akerefztény fzolgákRakTi/i/iezek: 

(í) hogy az o ürokhoz minden tifz-
teíTéggel legyenek, i liro. VI , i. 2. ( i ) 
azpknak mindenben ̂  a' mi nem Iften 
ellen való ̂  mint magának Chriftusnak 
engedelmeíTek legyenek, Tit.II,9.10. 
Kol.ni,22.23. és 3) hozzájok minden 
jó hívséget és turéft mutaíTsnak^Tít̂ D^ 
10. l Pét. II, lg. 

§.XVÍ* 
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§.XVI. 

A' kercfzcény Uraknak Vi^af^taU^mtmé^ m. 
fűk ez: hogy az Iften amaz mindenÜ-garztaiáfok 
raknak Ura, meg-fogja magát hozzád^^gy^na'ke-
jok mutatni,valamint cJ'kmagokatTfe-̂ f̂̂ ^̂ ^̂ " ^^ 
Jédgyekhezmutattyák. "^^*^-$.xm 

A' kerefztény Tfelédeknek Vigafz.fd-Uii%oáíí a* 
Ufók: (íj hogy Chriftus Uriink fzolgá-̂ "̂̂ ^̂ "̂7 
Jattyokat űgy tartya, mintha magának ^"^1^''^"*'^ 
fzolgálnának, KoL lII, i2 - 24. Efes.VI, (S 
7. Es (2) hogy azért, az Urtól az örök-
fégiiek kegyelemből Váló jutalmát el-
vefzik, Kol. m, 24. Efef. VI, g. 

XXIV. Articulus. 
Az Halálról. 

Aeon ne^edik dllapot^múy(zcúút^^^y^'^ ^̂ f*? 
az cmbeit elméfkedésre kelletik ĵ Ĵf̂ ^̂ '̂ ^̂ ^ 

vennünk, a' jövendő Ditsoflegnek al-rzefíncazcm^ 
lapottya, melyben az hívek a' tefti ha-bért elméi-
iái ákai el-bé vitetnek, a'kiről annak-̂ ^̂ ^̂ '*f« «̂I* 
okáért rövideden kelletik fzólianúnk '̂'̂ '̂ Ŷ "̂ 

A* mi tehát a' tefti halálnak okáf ÍI-AZ faalálnak 
letiy azt ugyan«is az Ur Iften nem te-eredetiről 
Tcmtette, Bőlts, í, 13.14. ÍI, 23. az ördög ̂ 5 ̂ «U ért«« 
f^dig eleitől fogva ember pídöklo',"''̂ °^ ^ 

rady-; 

A_ 
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melynek írígyfége miatt jöt az halál e* 
Világra, Ján. VÍl F, 44, Bolts. 11,24. a' 
Ma' mi elío Szüléinket, és minket o 
bennek a' biínbe, (melynek az halál 
fenyített vala) eítet^ Mos. i Könyv. III, 
1-19. Rom. V, 12* Ví, 2?. Mindazon
által az Iftennejí-k vagyon a' hálál 
mellet munkája, mivel hogy mint egy 
igaz bíró az halálnak fententziáját hir-
clette vala eleintén az embernek, (Q/Í 
azt d! gonorzolpn mint a* biínnek igaz 
biíntetéfét^ el-is, ízokta követni. Rom. 
VI, 2.3. es ugyan î .zorxt az híveknek drá
galátos Jótctemu:^é váltc)ztattya,lásd 
alább, §.VIL 

§ . I Í l 
Kik vannak Az halál alatt valók pedig:, mindért 
az halál alatt? jp̂ ĵYî ly válogatás nélkül, mirmyájanát 

emberek y mint hogy az Ádámban min-
nyájan vétkeztenek, Sir. X L , 2 . 3.4. 
Ron).V,i 2. i Kor.XV, 11.22. Bijgonyos-
képpen az háláltál ki-vétetnek azok, 
a' kik Chriftus el-jövetelekor meg-vál-
toztatnak,iKor.XV, f r. ^2. ésa^kika-
zoknak mint egy például elevenen a' Vi-
lágbul ki-vitettek, mint Henoch és lllfs, 
Mos.iKönyv.V,24.Sid.Xl,5'. aKir.ltií' 

§. IV. 
Mibett áll u Maga pedig az halál a* terméfzec-
*̂̂ ^̂ - béli élettul való meg-fofztásban álh 

mely 
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jmely a* léleknek és Teftnek meg-válá-
fából kötvetkezik, melyaek utánna a' 
teft romláá vé'fzen. Mos. i Könyv. III^ 
19. a lélek pedig halhatatlan,Préd.Xlf^^ 
7. Vaz Iftenhez csChriftushoz a'Para-
ditsomnak nyugodalmában jut, hogy 
ha hív. Bo'Its. In, j . Filip. I,'"^. 2Kön 
V, 8. Luk XXlII, 4. Ján. Jel. XiV, 13. aj 
vagy ha hitetlen, a' pokolba és örökké 
tartó kínokba, Luk. XVí, 1$. 

Azon okok^túQÍyck ezen meg^valáft^^/nemoErz-
okozzák nem egy felék. Némelyek ^^^ /|[^í 
egycdill \ ^ n % b ; 1 halnak-meg, ^g7^'ormeg: ^ 
bek betegutgböl, mafö ^ kii'lso eroizak v̂ iáft > 
által, melyekből gyakorta ftennek az 
o igaz Ítéleti végtére ki-tettzenek, 2 
Sam. XVIII, u. i Kír. > Xí, 9.22. 2S. 
Apoft. Tíel. XII,2í^. sot némelyek ma
gok rövidítik életeket nem tsak ama* 
nyílván való maga-öldöklés által (ctu-
ro-x^^^íuv) í Sam. xxxr, 4. Máth.xxvii,f• 
hanem torkoílag és mértékletíenség, Sir-. 
XXXf, 50, XXXVir, 33, VakmeróYég, 
cap. 111,24. e Világi bánat által, 2 Kon 
Vll, ro. és fok egyéb móddal. 

^ A' mi Tíj^tmk:{\)ho^ a' teftí ha-Tifztiink c-
iálból,a'bűnnek útálatoíTágát és az I-z«" Tudó-
ftennek igazfágát meg-esmérjük és fél-J»^«yf2«itttl 

lyuk I -i 



144 Második Kh^neh XXIV. Artik. 

lyuk, Solt. XC, 8*9* ( 2 ) hogy halán-
dófágunkról fzorgalmatoiran emlékez
etünk, Solt. XXXlX, 6. XC, i^ (3) 
hogy az igaz penitencia tartás és inin-
dennapi meg-újulás által magunkat â mi 
vég óránkhoz el-kéfzítsük, Ján*ViII,z4. 
lásd, Luk. 11, 28. 29. (4) és hogyha 
el-jövend, â  mi leli.unket Chriftusnák 
ajánlyuk, és az jövendő fel - támadás
nak bizonyos reménfégében el-fzuh-
nyadgyunk, Luk.XXlII,46. Apoft,TfeL 
VlI,5'y.6o.Sid.XI,n. 

§.vn. -
AzlÚicnhív üún^kFigdfifaUJűk ez: 

^ ^^y liQgj Chriftus az o halála által, az 
veknek a* hl- halálnak hatalmát el-törolte, 2 Tim. I, 
Ikl ellene lö. (i) hügy nálok az halálrtem amá' 

biínöknek voltaképpen való bünteté-
fek, fot inkább minden nyomoJrufágok-
nak végező bé-rekefztéfek, és az örök 
élethez kívánatos ajtajok, Ján. Vin,íí. 
% Kor. V, 4. Filip. 1,23. Es (3) hogy az 
o teftek vifzont halottakból fel-támad-
iiak,el-vákoztatnak, és óda cl-bé vi--
tétnek, az hói fem z' keferiíféggel âlá 
sírás, fem kiáltás, fem femmi fájdalom 
nem íefz többé, fob. XlX,25'. 26. i Kor. 
XV, 16.43.. 44> y4. fy.Fil.Ill,2í. ján Jel 
XXI, 4. 

xxv̂  

Minémo Vi 
gtfztalafok 

«- '^ : 



A^ Halottaknak Fel-tbnadasokrM.i 4 f 

XXV. Articulus. 
A z h a l o t t a k n a k F e l 

támadásokról. 
§. I. 

Az halálra következik az. Holtak-
fiak Fel'támadÁfok. 

$.,n. 
Az, a' ki az holtakat fel-támaíztya 

a' Sz.Háromíag EGY ISTEN,a' ki az 
0 Mindenhatóíagat és Erejét ki-fogja 
mutatni. Mos. 5'Könyv.XXXn,39. i 
Kor. VI, 14. kiváltképpen AZ ATYA, 
1 Thes, IV, 14. CHRISTUS JESÜS, 
Ján.V,28.!^9.Ví, 39.40.44*4í- es A* 
SZ. LELEK, Rom. VlII,ií. Lásd Ezek. 
XXXVII, 9. f#qq. 

§. III. 
A' holtaknak fel-támadáfok közön-

féges, úgy hogy minden emberek, az 
Igazak és a' gonoíilzak, amazok az é-
ktre, ezek pedig az halálra,réízt vefz-
ft'ek benne, Dan. XII, 2. Ján. V,2f. 2g. 
S9, Apoft.TfeLXXiV, 15-. Azok pedig 
'̂ kik az Ur el-jövetelének napját érik, 

tí-fognak változni, i Kor. XV, 71. f 2* 
§. IV. 

^ Az halottaktul való Fel-támadáfnak 
voltaképpen való módgya abban áll, 

K hogy 

MI követi az 
halált ? 

Kítsoda ta
ni afztya-fel 
az halottá, 
kat? 

Mínnyajan 
fel - fognak-e 
támadni az 
Emberek? 

Voltaképpen 
miben d\\ AZ 
ííaiottaktól 
Való fel- tá» 
madás ̂  

I 
11' 
1 Ili 

t 
fl 



14^ Második Résznek XXV. ArtiV. 
hogy ugyan azen teft, melyei az em
ber ebben az életben bírt, és a' melyben 
jót avagy gonofzt tfelekedet^fel-tám^ 
€$ lélekkel vifzont meg-egyefiíl Jófê ; 
XIX,!^f-27. I Kor. XV, 5-3. 5-4. Filip4 
III , 21. Mindazáltal a' teftnek nemi 
lefznek többé terméfzetbéH,hanemId-
3d Tulajdonfági, i Kor. XV542 - 4^ 
€S a' mellet,menyeiditsoíTéggel áldat-
tatnak és ékesíttetnek-meg,az híveknek 
teftei, Máth.Xííí,45. Filip. 111,21. va
lamint ellenben az el - kárhozott Ifte»-
teleneknek teftekbol merő fetétség és 
Ördögi utálatoflag és hafonlatoíTág fpf 
Jíi-nézni. Ján. Jel. XXII, i f. 

Annak az o cz^élljd ijlennek refz.érot, 
az o DitFoíTégének, Mindenhatófági-
nak, IrgalmaíTágának és IgaiTágának 
fneg-jelentésében áll, Efa. XXVI, i?* 
wí̂  emberek réfi^érol pedig, hogy kikí 
el-vegye jutalmát annak, a* mit teíl" 
ben tfelekedet, vagy jót, vagy gonoízt̂ , 
Ján.V,2g. 25, iKor. Vjio. Ján. Jel, 
XX, la. 

§.Vt 
Lehetségcs-é ^z halottaktiil valófel-támadáft/ 
ff, /lA^f r nicg-vefz,tegetett emberi értelem Önnön 
tul vaio xu' *̂  / /, ^ / 1 • TI ./i TT 
támjidás? magatiümeg nem esmérheti, jöoJts.Ui 

, h 3. f. I Kor. XV, 13.25̂ . 23. Máth.XXíI, 
2:.A-

Mitsocla a ^ 
nak az ö 

X, 



'Jt^ Halottaknak Tel-tamiMsokróL T É^ 

% 3. Apoft. ITel -̂^ V i, 18, Fundáltadk 
pedig az íftemiek Miiidemiatófagábaii 
és g..rétiben, fö't magában a'terrriéfzet-
ben, mirémo módra le-rajzoltatik és 
Pl; iiztatik, Jan. <f, i í.XII; 24. 1 Kor. 

§. VTí. 
.V mi Tifz.tmk: ^1) hogy a' mi te- Mltsotíaa' 

ít-ía>et, mcVet ai líten jö^^endobcíi ^^ ^^^^^°^ 
íc'-xo^ L^anaíztam^nem a bűnnek es xnánv fTő. 
ri&.t:italaníay'^a' , hanem'magának az ^eta 
Urnák ízolgdaccyára ajánlyük. i Kor. 
Ví, TJ. (2) hogy azon teftiínket min-
dennémo kereízt alá adni Chriftus ü -
nínk ^nevéért, ne nehezteUyük, JóU 
XIX, 2f. 26. 2Makab. Víí, 9.11. ^4.5 c,^ 
£s (3) az halottakbiil való Fel-tárna-
dáíiiak reménfégében örömeft és kéíi 
^kartva meg-hally unk, i Thes. IV, j 3.14̂  

§, VIE^ 
A' hivek Vi^aíítaUfűk abban dili t̂-- -. '• v̂-

(0 hogy a tel-tamadasban^ a mi raj- gar?:taJárok 
tok terméfzetbéli^ halandó és rotha- vagyon az 
dandó, el-töroltetik; ellenben (2) ror- híveknek 
hadatlanfág, halhatatlanság és Ditfoí- ^^ ĉ ck-
% adatik nékiek iKor«XV,4o,aTiii3, ^^'* 

%. l XXVI 

II h ' 4 

iiSi 
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It 

Ml jár még 
több a' DU 
tsÖííégnck 
állapottya 
előtt? 
Ki fogja ezen 
Ítéletet tar
tani l 

Ktk fognak 
Ítéltetni ? 

148 M^odik Résznek XXVI Artik. ; 

XXVL Articulus. 
AV Jövendő ítéletről 

cs a' Világnak VégéróU |1 
§. I. 

A' jövendő DitsoíTég állapottya e-
lőtt járul az ítélet napja es a' Vi-» 

lág vége. 
§.n. 

Az, a' ki az Ítéletet tartani fogja,/j'^S^. 
Háromság egj ISTENy kiváltképpen 
pedig CHRiSTUS JESÜS, a' ki mint 
ama' élőknek és holtaknak bírája, i 
Sz. Angyalokkal, és fok ezer fzentekt 
kel, a* végre menyekből el-jon, és az 
ítéletet minden fzemély válogatás nél-
kiil, tartani fogja, Apoft. Tfel. X,4Í» 
XVíI, 31. Máth.XXV,31. Júdásverf.14^ 
iy.Ján.Jel.Ví,i5:-i7. 

^. III. 
Azok pedig a' kik Ítéltetni fognak: 

( i ; az Ördög és annak minden Angya
li , Máth. XXV , 4 1 . Jud. vers. 6. 2 Pét. 
I í ,4. iKor.VI,^. (2)A^Világ,iKor. 
VI,2. avagy minnyájan az emberek,x 
Kor. V, 10. élők és holtak, 2Tim.iV, 
I, jók és gonofzok, Rom. XIV, 10.11' 
MéltóságoíTak és alább-valók, Ján. Jd* 
VI , i ^ - í7 . nagyok és kitsínyek, cap-

XX,î ^ 

http://2Tim.iV


£ Jövendő ítéletről es i ViUgndk. 149 
XX, 2. és nem tsak kiílso tselekedetek 
és fzavok í KorJIÍ , 13. Máth. Xll,^6. 
Jud. vers. 14.15'. hanem még fzívek i- -
gyekezetek és titkos tanátfok faerint-is, 
EcclXlí,i4.iKor.IV,f. 

§. iV. 
Azon Regula, mely fzerínt ezen Tté- î ^̂ iy ^é^^\^ 

letet tartani fogja az Iften, nem vala- fzerint fogja 
mi Világi Törvény, avagy ama híjába ezen ítéletet 
való emberek vélekedések, mely áltaP^"^"^-
ezt, vagy amazt, bűnnek tartották, 
vagy feni; hanem tulajdon Lelkek-es-
ígéreteknek bizonysága. Rom. 11,12. 
kiváltképpen pedig a<> Ijlennek Igeje. 
Iái. XII, 48. 

§. V. 
Azon utólfó Ítéletnek és az embc-Mítsoáa az 

reknek ahoz való elo-állítáfának cz^éllyay ítéletnek 
aziften Jgaírágának,az jónak és gonofz-̂ ^̂ ^̂ ŷ̂ -
nak végső meg-fízetéfében álló, meg-
jelentéfe, aKor.V,io.Rom.II ,^-9. % 
Thes. 1,6. feqq. 

$. VI. 
A' Világnak vége avagy annak mu- Miben áll c* 

'andófága abban áll, hogy az egek nagy vüágnak 
íííkorgáflal el-múlnak, az éltető állatok ^""^^' 
pedig hévség miatt meg-olvadnak, e' 
föld és a' rajta való alkotványok meg
égnek, 2 Pét. Ili, ro. Annak az o elo-
}^^^o Jelei meg-írattattak, Máth.XXI V, 

K 5 Márk, 

ir 

ifflf 

Ifi I 
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It 

i?o 'Mbödik ^ésK^neh XXVt Aruk, 

Márk, XTlT, és LukTxxír™'""^ 

B̂ en Tudt». A' /̂̂ i Tiíítunk /Í;̂ :, ,hogy azon utól̂  
'^^''lv'''''f ío ítéletről feólló Igaííagot igaz Penî  
minémöí̂  tentiara^uent es lítencs^ detre> lavalt-

képpen pedig a' lelki vigyázáfra és 
Imádságra hathacóképpcn fordksülí, 
Apoft. Tfd. "ÁVW, 30. á A. 2 Pv.t. 111 j. II 
14. Luk. XX ,34. 

. V i l i 
Az Iften hív Fiainak F^gaíltsMfűl 

"'"'*'" 1̂) ho y a" kárho?atra ncjii mennél, 
jften hVLiJ^^^-^'^^*^^^^^^"^'^ ^^ ^dvcfleget vcfzil-
Bak mind ^1 ̂  i Thes. V, 9. (i) tiogy az C i.riíto; 
ízekhéli fal az Angyalokat és e' Világot itétoi 

fogják, I Kor.Ví^^. Es 3̂) hogy új egetes 
lij földet^ veíznek örökfcgal> 2 Pet.IIf>i3' 

XXVÍL Articulus. 
Az Örök EletröL. 

gafztalafok 
vagyon az 1-



"Az Orok Életről I f i 

abbúi való fel-támadás által zí Idves-
fégnek és örök DitsoíTégnek tellyes 
bóldogfágába el-bé viteíTeneki Rom. 
yill , i8.i9. 

Ezen IdveíTég, mely egyébként örök̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ «»̂  
,, 1 °-i / r , TT^ C' ezen Idvcs-
életnek neveztetik, cC Sz^-Harúmj^gegj^^^^-^ ^^^^^ 
ifiennek kegyelem ajándéka ̂  Rom.VÍ,nüak? 
23. Luk. X i 1,32. melyet kiváltképpen 
Chriílus nyert, Ján.Il!,i3- if. XIV, 2. 
}. a* ki-is az híveket az örök életre fel-
támafztya, és annak tellyes Örökfégé^ 
be és bíráfára el-bé fogja vinni. Ján.VI, 
40. f 4. Máth.XXV, z í. a 3.24. 

§. III . 
Azon IdveíTégnek és örök életnek ĵ -ĵ - ŷ f̂ jjtfc 

réfzeíi lefznek,mind azok,a' kik Chri-azon Orök-
ftusban hifznek, Ján. I I I , í6. és azon életben léfzt? 
hitet, a' Sz. életben és Chriftus köve-
téfében ki-mutatták, Sid. X11,12. r 4* 
I Ján. III, ?. Ján. XII, 26. 2 Tim. 11, i o -
12. és abban tnind végig álhatatoíTan 
meg-maradtanak,; Máth. X , 22. 2, 
Tim. I V , 7. 8. Ján. Jel. I I , IÍD. A* 
penitentia tartás nélkül valók pedig, 
az hitetlenek, és mind azok, a' kik teft 
fzerint élnek, a' jövendő DitsoíTégnek 
Örökfégétiil ki-rekefztetnek, és a' po
kolbéli örök tiízre, mely kéfzíttetett az 
Prdögnek és u o Angyalainak, el-i-

K4 gazít-

i 11 i 



Miben fog az 
örök életnek 
pitföírége 

^m^ 
"^^H^ 

IT á MÁs&dik Restnek XXFILArtik. 

gazittatnak, Rom. I , y. jáii. lII,,ő. Gal* 
V, í 9-ai. VI,8-Máth.XXV,4í. mely-
tííl a"* kerefztény névre és az Igével és 
Sacramentommokkal kíilso élésre val? 
bizakodás, amaz utolsó napon fenkit 
meg nem ment, Máth. V 1 1 , 21. Luk. 
Xlii, S5--27* 

§. IV. 
Maga az örök életnek Ditsoífége fó-

ju?#iiouegc képpen az Iftennek és Chriílusnak ból-
föképpen aU dog latáfában fog állani, \ KonXíH, 
*̂̂ -̂ 12. iJán.Jl,:Jób.XIX,2T-27.mely

ből az íften képének tol élictes hel'̂ re 
állitáfa3 1 Kor. X V , 49. j Ján. lll, 2. Fi-* 
lip.lll, 21. örökké való öröm, lítennek 
és CLr íftusnak ízuntekn ditsérete támad 
iPét, 1,8. Solt. XVI.i I. XXXVí,9, Ján, 
J e l . I V , 8 - i i . V , n - i i . 

§ . V . 
,̂ w- , Valamint a' kárhozatnak íiralma^ 

Nem leizen-e >„ /1 1 • y 1 . 
abban valami allapottyaban, bizonyos grádusok ta-
külömbözefI lakatnak, Máth. VII, 2, y i l l , ^ 2. Xi, zo 

4z. Luk.XII,47. 48. ügy azidveííégben-' 
is,mely a*mmt magában vagyon,iniu-^ 
den híveknek közönfcges léfzen ugyauj 
de annak merő kegyelembul való Di-
tsóíTége és Fényeíiége, a'Tfelekedetek-^ 
nek és fzenvedéseknek mértéke és pro-
portiója fzerínt, külömbözni fognak, Í 
Kor. III, 8.XV,4í. 42.^ Kor.IX, 6. 



A^ Orok Életről. 1^3 

A' mi Tifumk ez: ( í j hogy az Igaz Mítsodaa* 
penitentia tartás által, ama' fzéles ut- miTifztünk 
túl, mely viízen a* vcfzedelemre,idein- «z«» Tudó-
korán el-állyuak,és ama* keskeny úton, °̂ "̂̂  ̂ ^̂ "̂ '̂ 
a' mely vifzén az életre, álhatatoíTaii 
meg-maradgyiinK, Máth. VII> 13. \/\. 
(2) hogy az Iftent értdmiínknek meg-
világosítatott fzemeiért imádgyuk^hogy 
tudhaíTuK. minémö gazdagfági legyenek, 
az o örökfégének a' fzente ben, Efes. 
1,16-19. Es (3) arra nézvén ez Vilá
got minden gvönyöruíegeivel meg-ta^ 
gadgyuV, és Chriftus Uriink kerefzté-
nek fel-vételiível a' fzent életet minden 
ízorgalmatoíTággal köveffük, 3id. Xí, 
26 .Xn , J2.14^ 

Az Iften hív Fiainak hatható Vigaji- fiainak miné-
tal(í[ű^ ez: ( ) hogy ezen € Világon möVigaízta-
fenuiii oily Jofzágot rheg nem tagad-láfok vagyoa 
hatnak, melynek helyibe fokkal kellé-««^^o^-
meteíTebbet és ditsoíTégeíTcbb^et nem 
vennének a* maiik világon,Márk.X,2n 
30. Sid.X?,34. CO hogy itt femmi olly 
fulyos kerefzt nem jöhet reájok, melyért 
amaz jövendő örök életben bofégeíTen 
nem gyönyörlcödhetnének, Máth, V, If. 
12. Rom.VlIí, lg. a Kor. IV, 17. Ján. 
Jel.Vil,i4-i7. Es ( j ) hogy az őrök 

K 5- élet-

II 

Ifi 
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V) 4 Réríde a^ Tdvejpgnek. 
életnek Ditsöflfégével fzuntelenul és 
minden Unalom nélkül élni fognak, %^ 

Kor. IV3 17. iPét.I, 4. melynek 
foha nem léfzen 

VEGE. 

KENDE 
AzIDVESSEGNEK 
kegyes kérdéíekbe és Felele

tekbe az együgyűeknek és 
Tudatlanoknak javokra i 

rövideden egybe-foglaltatott ' 
cs a'Sz.Irás Igéivel meg-erosittetett; 

I. 
Kfjfúda dz/d' ki dz Egetjf^ldet^ Te0 
gert y és mindent ̂  a! mi dz^okban vá^^ 

gyón:, teremtettey es mind é 
mii nápiglan meg-tartyaf 

A' tcUyes Szent Háromfág egyiftcn, 
az Atya, a' Fiu és a' Sz. Lélek, (a) 

(a) 1 Mos. K. 1,1,2.5. Solt. XXXÍII, 6. 
2 . 

Tehk kiváltképpen a^ Jjlen teremtet^, 
te íí<^ Embert4s ? 

Vg)'' vagyon, az Iften teremtette ^ 
Embert, a' földnek porából;̂  és elCŶ ^ 
lelket lehelt beléje, (b) 

(b) I M 0 5 » K . I I J 7 , 



)' p 
Eer^de a^ Idvefpg^ek. j ff 

> 3. 
Mi vala az. Ember e^en elsQ Terem* 

tése J^erínt ? 
M íílennek^ maga T eremto jéneka 

%épe. (c) 

4-
Miért neveltetik az Ember ami^ eíst 

Teremtessf^ermt Jjien képének? 
Azért, hogy minden biín és ínség 

nélkiíl, fzeutnek^ igaznak és boldog
nak teremtetett vala. (d) 

(d) iMos .K i l , ^i . Préd.^11,30. EfesaVj 24* 

'Meg-maradút-é aK^Emher a^on fo es hót-^ 
áog áll apót harisa melyben Ijlen képe 

vált ? 
Nem, de mint hogy az Ördögnek 

el-ámítása által aziftennek engedetlen
né lőtt és o tőle el-hajlot, azon Iften--
nek képét-is el-vefztetre, (e) és úgy 
magát és minden maradékit mélyféges 
vefzedelembe ejtette, (f). 

(e) 1 Mos. K . l l l , i.feqq. Efai, LIX3 i. 
( f ) I Mos.K. 11,17. K0111.Y3 u . 

6, 
Miben áll d meg-efett Embernek a^ori 

Fejiedelme ? 
Abban, hogy minden Jóra alkalmat

lan (§) a' gonoüra pedig alkalmatos 
és 



i-fí 

'k 

t<;S Kende AK. idvefjegnek. 
-Il„l . - ^ . - , , , • ' , '. — - m - " • " • • O-X 

és hajlandó (h) és annakokáért az ha
ragnak és halálnak fia. (i) 

(g) Rom, 111,10. 12. EfcsJV, 18. (h) Solt. 
LI> 7- Jan. III, 6, i Mos, K. VIII, 21. (i) 
Rom.V, lg. Efcs.II, 3. 

Akarta-'é az. ijlenyhogj a^ ember ez^en 
Vejibe delembe maradna és el--

ruef^ne ? 
Nem, az Iften femmiképpen nem 

akarta a* biínösnek halálát, hanem hogy 
az biíntol meg-fzabadíttatnék és élne.(k) 

(k) Ezech.XXXíII, u. i Tim.II, 4* ^ Pec.III, j 

Mi Által jekntette-meg az> ijlen e^^en 
kegyelmes akaratiját azmeg-efett 

Embernek ? 
Az által, hogy o nékie az o cgyet-^ 

len egy fzülöttFiát,Meg-váltóul és Id-
vezitoííl ígérte vala. (1). 

(i) iMo$,K.III,i5. XII, 18. 

Valljon meg-tartotta-é es bé-telljest^ 
tette-é oj^ljlen ezen ígér étit? 

Igen-is, minek utánna el-jött a' tel-
lyes ido, botsára az Iften az o Fiát a* 
mi tcftiínkbe, (m) a' ki a' Sz. Lélek-
tiíl fogontatott ( n ) és Szűz Máriától 
fzülettetett. (o). 

(m) Gal. IV, 4. (n) Luk. 1,3 j . (o) Efaí.VII> 
14. Máth.1,18.23^ 

10. 



Kende az, Idvejpgnek. 15-7 

10. 
Mitsoda azon Iftent'ül illjetinképpen 

küldött Meg-vaitónak és idvez^í* 
tőnek az, 0 neve ? 

JESUS CHRISTVS (p) 
(p) Máth. Î  21. Ján, 1, 41.45, Luk. IV", ig, 

í r . 
Kitsoda tehát Jéfus Chrijius a<* 0 

Személje Jierínt ? 
Igaz Iften és Ember (q) 

(q)Ján.l51.2,3,14. Rom. I J 3 . 4 , IX, J. I 
TimJI I , i6 . 

12 . 
Mit ts elekedet Jép^s Chrijim^hogy min^ 

ket a* bunt'ül és haldtúl meg-jía^ 
haditana és idve^ítene? 

A' mi bimeiiiknek vétkét magára 
vette és vifelte, {x) és azokért maga 
tulajdon vérével és halalaVal a' kerefzt 
fán meg'fízetet fs). 

(r) Erai.LílI,4.5. jáa.1,29. 2 Kor. V, 21. 
(s)Solt LXIX,6. Math.XX, 28. Gal.lII.ij . 

iTim.II/6. iPét. II, 24. 

Valljon a<^ haldlhdn mafadot-é d 
chrijius? 

Nem, fot inkább az halottakbul fol-r 
támadót, fel-ment a' Menyekbe (t) ó& 
az Iftennek jobbján ült, ( u ) hogy mi 
érettiínk esedezne (x) és nékiínk a' szent 
lelket ajándékozná (y) az honnan léfzcti 

cl-



j ^ g Re/Je dzMvefsegr/ek 

el-jövendo kélni ele\'tneket és hólta^ 
kat.(z) 

(t) I Kor. XV, ?. 4; (u) Márk.XVI, 19* (x) 
Rom» VIII,34. Sid. VIÍ,25,i Ján.II,i. (y) 
Apoft. tfel. II, 33, ]án. XV, 26.27. XVI, 7. 

(z) Apoft.Tfel.I, II,X, 42.2Thef 1, ó.fqq.&Ci 
14. 

'-3//^ ;^j^r/ ??̂ i nékímk Chrijlus Vhi 
kuonrá^fáy hdaU és Pel-tÁfnadas^ 

által ? 
Az Iftemiei még~békéítetet, (áá) ^ 

gazságot^ (bb és Sz.Leiket, cc) 's-az-
%z\ oUy juft és fzabadságot nyert ^ hogy 
Iftenncl mint ama* leg-f'"^bb jóval örök
ké és fzunteleíiííl élhetiínk (dd) 

(aa) xKor. V, 19. (bb) Dan.IX, 14, "Rom. 
Ili, 25.26. 2Kí>f.V^2t. (cc) GáUni,i3» 
i4» <dd) Rom.V,i.2.n. Sid.VIII,io. 

Mönnm i^mmútni mind e^^eket ? 
A' fzent Evaneeliomnak Tanítása^ 

bol (ee) mely által bennünket zt Ifteu 
ínága Társasságáhöz és Chriftus ürtiük-* 
tói meg-nyeft Jáváival való éléshez va-
lóságoíTan hivattat, (ö) 

(ce) Kom. i, 16,17. 2 Tim. 1> i<í̂* (if) x Kör, I) 
9. í jka j , 1..2.3. 

IS, 

•A^ '0 Juéévd vdlo éléshez Jcíirunk 
'imni^fninémo tenáet (íS<)t f^t^-

kímk a<^ Mcn ? 



Rendé n^Idvefségn'tk. 15-9 

Hogy 2L mi biínös romlásunkat és 
ifzonyii nyavalyánkat töredelmeíTen 
meg-esmérjük, és Jéfus Chriftus, mint 
Meg-váltónkat és Idyezítonket igaa: 
hittel fel-fogadgyuk és fel-vegyük (gg). 

(gg) Luk, XXIV;46.1 Jan.I, 11. 12, GaUlI, 
26. 27, 

Mit n^ermk a^ alt alj hogy Iftennek 
A^'Cn Rendtartapihox. dképfen 

fzabjmk magmk^t ^ 
Iftennek kegyelmét és a"* Fiúságot ̂  

(hh) Chriftus Igazságát, ( i i ) és annak 
kedvéért, bűneinknek botsánattyát, (kk) 
a* Sz, Lelket, (11) és az örök életet, (mm) 

(hh) Efes. I, 5.6. Ján, I, ii. 12, (ii) Kora. l y , 
24.2). Filip. III, g.9. (kk) Efes. I , ^'.i 
Jáft. I, 9. (11) Efes. I, i | , Gál. OIj 14. 
(mm) í j á n , V j 11.12.13, 

18. 
Mikém kell magúnkat vifií^Énky hogy 
4í azon Júkat és Id'vejTéget el ne'm a^ 

karjuk uefztegetni^ hanem azoknak 
réfze suté fékben alhat atojjan kínja-

nimk meg-mdradni? 
Kívántatik, hogy a* Sz. kereíztség-

ben tetc igéret fzerínt az hit által Chri--
ftusban maradgyiink, (nn) és az o Lel
ke , igazgatásának eíigedgyűíik, (öo) 
magúnkat az Ur Vatsorájának méltán 
Mlo éléfévcl, (pp) és az íftea Igéjének 



nende az Idvefiignek. 

a ). 

l6o 

fzent elmélkedésével erősítsük, (qq) ;̂  
niindenkoron ébren legyuuk éskönyö- • 
rögjunk, (rr) az bíín, világ és ördög 
ellen diadalmaffan hartzollyunk, (ss) 
és e* Viláí^nak minden fzenvedéíit bé-̂  
keíféges tiíréffel vifellyük. (tt) 

(nn) Ján.XV, 4.1 ]an. II, 28. (oo)Rom,VIII, 
12.1^. 14. Gal. V, 25. ( pp ) 1 Kor. XI> 24, 
^5. Ján. VI, 54. 55. 56. 57. (qq) i Pét, II, 2; 
2 Pér. I, 9. Solt. 1,3. f rr) 1 Pét. V, $. 
Máth. VIÍ,/. 8. (ss) Gal. V, 16.17. Sid. 
XII,4. íJan. V, 4.5.Efes.VI,io.i8.CttJ 
Sid,X, 36. XILi-3:jak.V,7.S* 

TehÁt fzenvedniek kelletik dz hívet 
és IJienes életJ kerefaérijeknek e* 

Viliágon? 
ügy vagyon, a' ki Chriftus tanít

ványa akar lenni, meg-kell annak ma
gát tagadnia, és minden napon a' ma
ga kerefztét fel-vennie ésChriftuft kö-
vetnie, (uu) 

(uu)Luk.IX,23.Sid.XII,J. 

Miirt botsát az Ijien d maga híveire 
keresztet? 

Hogy az által meg-próbáltaíTanak^ 
az Sz. életben elo-mozdíttaflanak, és 
a' Chriftus képéhez, a' ki maga-is ío^^ 



Rendé MÍ Jdvefségnek. i6i 
bé az o Ditso$-jfzenvedéfek által men: 

•
fégébe y hafonlatoíTak legyenek, (xx) 

, (xx) 1 Péí, 1,6.7, IV, 12. Sid. XII, lo. R Rom. 
VIII, ZQ. 

a i . 
lemelhetnek-é mind abhol bizonyos és 

tokélletes Meg-Váltaji? 
Ugy vagyon, mert az Ur vigafztal-

lya okét, nem tsak itt, minden nyo
morúságok alatt, hanem vcgtéremeg-
is váltya minden gonofztul; sőt az bol
dog halál és az halottakbul való fel-
minadás által az o menyei Orízágába 
eUbé vifzi (yy) holott minden világi 
fecnvedéfektíÜ meg-fzabadálván, az 
Iftent, a'mint vagyon, nézni, és véle, 
vég nélkiil élni fognak, (zz) 

Kinek légyen DitsolTég és hata
lom mind örökké. 

Ámen! 
(yy) 2Tim.IV, ig. 
(Z2) ]an. Jel. VII, 14.17. Job.XIX, 25.26.17* 

SoIt.XVU, 15, í j a n j l l , 2. 

A' ke. 

\ i 

http://2Tim.IV


^(i^m 

EGYÜGYŰ, RÖVID 
Es Szent írásbéli 

VEZÉRLÉS 
az igaz 

Keresztényi Ektce 
Luk.X, 42 

Egy íCfz.ükséges dolog! 

KEDVES JÁMBOROM! 

A* Te Teremtő Uradiftened, tége
det áz, b'rok életre teremtet ̂  és 

egyebet nem kíván, hanem a' te idd 
és b'rok BÓldogsÁgodat. Annakokáért 
)ól meg-gondold, miként élsz az 0 
fzentféges fzemei előtt. Hogy haigaz 
cs valóságos kerefztény vagy-é, avagy 
légyen-é arra kedved, hogy még igaz 
kerefztényé lehetnél Lásd ^Vim.U.i^* 
Romáb. 11,28.29. i Kor. II, 16. Fi%* 

I. Hadd meg térítem vdéhm má* 
gadat az Sz. Lélek által az lílenhez, 
minden gonoízságtul és kép - mutatás-
túl Jerem.XXXI,u.i8, Jak.lV,?. A-
poíi: Tfel. "X X, 2 j .̂  és XXVI, 18. 

lí. TanuUyad biíneidet valóban meg
esmérni, bánni és mint magát az ör

dögöt 



Az Emberről, melyről elmélkednifn 
í r. Ártatlansága, Í MOS.Könyv, 
X Biínben való Efete, Rom. V| 
3. A'Chriftusban meg-nyert ked 

r«. Az Iftennek Jó-Téterm 
fa. A* Kegyelem fzi 
I b. A' Meg-vilagosí 
c. Az Újonnan val<j 
d. A' Meg-Igazulág 
e. Iftennei és Chrifl 
£ A' Meg-iijulás vd 

fi. Az Iften kegyelmének 
í a. Az Iftennek a* fzd 

a' ki el-ofztJ 
[ S. Tör J 
13. Evatj 

kiíli 

b. A* Sz. Sacramenl 
*• 1 íí. A ki 

jaAzUl 
Az Iftennek ^ndtartásj 

a. A'Meg-Térésvd 
b.Az hit, Ján. I, iJ 
c. A Jófágos Tselef 
d.A' kerefzt, i Pctj 

A, 17. 2 ret. í, 19.21.2 1 im. lll,ifJ Róni 
16. 17. Rom. XV, 4. 

Vll. Gyakorollyad pedig főképpen 
othon a' Tieiddel, kiket arra vezess fzor-
g^lmatoíTan, hogy kerefztényi hivatal

it a lyokat 

-«^-jp I 
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Â  kerefztény Hitről való Tudomány fzólî  
Az Iftenrol, tudni illik 

* I. KözönségeíTen annak az o 
(ct. Allattyáról, Jan. 1V,24; 

p. Tulajdonságiról, 
í a. az Orökké'valóságáról, Es, XLlV, 6: 
' b. Meg-változliatatlanságáról, Jak, I, 17. 
c, Mindenhatósá'gáról, Luk. 1,37. 
d.Minden dolgoknak Tudásáról, Solt. CXXXlX, i - 4. ír. I2í 
e. Véghetetlen értelméről, Es. XL,i3. 14. 
£ Mindenütt való jelen voltáról, Apoft. Tfel. XVII, S7. aS* 
g.Igaz mondásáról, Solt.XXXni,4. 
h. Szentségéről, Efai. VI53. i Ján.I,f. 
i. Igazságáról, Rom. 11,5'-la. 

[ U Jóvóltáról és Irgalmaffágárólj i Jaa IV, é̂ . 
(V Személyeiről, i Ján. V, 7. 

% Kiváltképpen az három Személy foerínt 
íí*. Az Atyáról, kinek tulajdoníttatik .-

Ja. A'Teremtés, Solt. XXXííI, 6. melyhez tartozik az ̂ Angyalokról 1 
való Tudomány-is 

í K- ^' Jókról, Sid, I , ^ . 
1:2. a' Gonofef2akról,2Pét.II,4. iPét. V,8* 

b. A' Gondviselés, Ján. V, 17. Solt. CXLVII, 7 -1€^. 
Ve. A' Keĝ '̂̂ elem fzerínt való el-válalztás. EfesJ, 3.4^ 
Chriftusról, és annak az o 
í a. Személye, Rom. I, J ^ 4, 

b. Tifzti, mind 
[ R Közönségeíren, Máth.I, 21. mind 
12« Kiváltképpen, úgymint 

ÍJ. A Prófétiai, Apoft. Tfek líl, 22,23* 
j 2. A Papi, I Tim. II, f* 6. 
13. A' Királyi Solt. II, 6-12. 

c. Két féle állapottya fzerínt, úgymint 
f ^. A' Mcg-üresitésnek, Filíp. II, 6, 7. S. 

L I f { {'2. A'Fel-magafztalásnak, Filip. U,5?, 10.11, 
^ V. A> Szent Lékkról, Ján,XiV, 1^,17, 

M.Az 
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k kelletik annak at o' 
1,26-28. 
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yelem fzcrínt, holott vigyáznunk kell 
ényeire, minémok 
srínt való hivatal, zTim. 1^9. 
tás, 2 Pét. 1,19. 
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[ I. A* meg-kötozo, és í be 
[2.A'mcg-óldókultsról,Máh.XVI,í9.XVIII,; Jal 
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írefztség, Máth, XXVíII, ig - ao. 
rVatsorája, I Kor.Xí, 23-29. 
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IL Az Eaiberrol, melyről elmélkednünk Icelletik annak at o' 
í r. Ártatlansága5 f Mos. Könyv. 1,20-28, 
1 2, Biínben való Efete, Rom. V, 12̂  

3. A'Chriftusban meg-nyert kegyelem íierínt, holott vigyáznunk kell 
(X, Az Iftennek Jó-Téteményeire ^ minémok 

ía. A* Kegyetem fzerínt való hivatal, iTim. 1̂ ,9. 
b. A' Meg-világosírás, 2 Pét. 1,19. 
c. Az Újonnan való rziílés, Í Pét. 1,3.4. 
d. A'Meg'Igazulá^, Rom. Ili, 23-26. (XV,^-Si 

1 

k 
^ l 

e, Iftennel és Chriftuílal való Meg-egyeííílés^iKor. VI, íő-ig.Jaaj a 
i £ A' Meg-iijulás vagySz. Elet. 1. Thes. V, 2?. Efes. IV, 22 ~ 24. \ n 

/5. Az Iften kegyelmének Évközeire, melyek ¥ 
í a. Az Iftennek a* fzent írásban foglaltatott Igéje, 2 Tim. líl, i f -17. 

a' ki el-ofztatik g 
Í R Törvényre, 1̂  
13. Evangeliomraj Rom. 1,16,17, ide való a* Meny-orfzi§ g' 

kulcsairól való Tudomány S; 
[ I. A' meg'kötozo , és | bi 
[ 2.A'mcg-oídókiiksról,Máth.XVI,r9.XVin, JÍ 

b. A' Sz. Sacramentomok (15-. ao. 
j f̂. A' kerefztség, Máth. XXVíII, Tg - 20. , n( 
j D. Az ür Vatsorája, i Kor. Xf, 23-29. 

y. Az Iftennek Mndtartására az ember iránt, ide tartozik, j n 
a. A' Meg-Térés vagy Penitentia-Tartás, Apoft. Tíel. XXV/, 17J S-
b. Az hit, Ján. í, n. í2. 5. 
c. A' Jófágos Tselekedetek, Efes. II, 8. 9.10. Máth. V, 3 -12. 
d. A' kerefzt, i Pét. 1V, 12 -16-

i e. Az Imádság, könyörgés, Máth. VII, 7-1 r. 
.̂ A' kegyelemnek réízefire, úgymint 

a. KözönségeíTen az Anyaízentegyház, iPét. II, 9.2. Tim. II, 19.2L 
b. Kiváltképpen 

N. A* Sz. Prédikátori Tiíit, iPét.V,i- f. SidXm,i-7 
D. Â  Világi Tifzt-Rend, Rom.XlIí, r - 7 . 
X Az Házi-Rend, Efes. V, 25-̂  33- c. V í , i - 9 . 

4. A Jövendő Ditsoííeg fzerínt, holott vigyáznunk kelletik 
^. Az elott-járó dolgokra, űg}^mint, 

la. Az Halálra, Préd.XXII,-. 
j b. Az Halottakbul való fel-tárnádasra, Ján.V,2S.29. 

c. A'Jövendő ^réktnek napjára. Kon V, 9-10. és azt követő Vi-
líg vegére, 2P^t. III>i 4. 

^. Magára a' Ditsoílégre, avagy az Oi jk clctre, fob. XIX, 2^-2j, J/^ 
Jel VII, r-. 1% 



v-s.! 
Ján, 

-17. 
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?̂:. /^/í^ Kerefi>tényí Ele f re. iSf 

dögöt gyiílolni. Efa. XLVl, g, i Kor. 
XI, u. és a Kor. Xllf, <r. Rom. VII, 7. 
Solt.L 1,1?. z K o n V I I , ío.iL Rom* 
y i , 2 . 

I I I . El ne hiteíTed magadac a' te 
kiílso gyonásoddaU hogy ha az fzent 
Lélek munkálódása által kedved és 
akaratod nintsen életednek valóságos 
meg-jobbítására. Máth. XV, 8. Király i 
Könyv. XXI, 29. 

IV. Leg-inkább-is ízorgalmatoskod-
gyál a^ iga^ és eleven hitért y 3L ki ne 
legyen tsakmero és meddő tudomány, 
gondolat, és vélekedés, hanem a' 
Sz. Léleknek malasztya és ereje fzíved-
ben. Sid. XII, 1. és XI, 1, z Thes. lU, i. 
Jak. I I , 14 —26. 

V. Imádgyad TzorgalmatoíTan Ifte-
nedet azon eleven hitért, a* ki azont 
tgyediíl görjefzthcd fzívedben. Kol.-H 
u . Sid. XII, 2. 2 Kor. IV, 13. 

VI. Mely végre adatott fzerít eízkö-
?-öklfel híven élly: ijlennek Igéjét hal-
lyad, olvaíTad és gyakorollyad fzor-' 
galmatoíían minden alkalmatoíTággal. 
Rom. X, 17. 2Pét. 1,19.21.2Tim. III,if^ 
1̂ . 17. Rom. XV, 4. 

VII. Gyakorollyad pedig főképpen 
^thon a' Tieiddel, kiket arra vezess fzor-
l^lmatoífan, hogy kerefztényi hivatal

lá % lyokat 



EgjugjfVe^erl^s í66 

lyokat értheflek is a* fzerínt élheffcnek 
Szerezz inagadnak e' végre egy jó köny
vet, úgy mint üj Teftamentoniot 
's .a\£ Apoft. Tfel. XVII, i. Jan. V ,3^ . 
40. Mos. s Könyv. VI, 7. és XI, ^ 9. l 

VIII. Könyck-ögj mennél buzgó^íí-
goíTabban lehet 5 esne állítsad hijdbái 
raló dolognak lenni, Máth. VII, 7 -iii 
és VI,3j. Jak.1,17. Ján.XVl,23.24. 

IX. ímádgyad a Sz. Lelket, hogy, 
azon könyörgéfed valóságos légyen^ és 
nem ama/ kép-mutató cs hijába va]6 
fok befzéd,Máth. V',6.7. Ján.IV,23.a4. 

X. Hitesd-el magaddal, hogy min
denkor lehet és kelletik-is, még a' kum 
so naunka közt-is, imádkoznod és ab-̂  
ban meg nem rcftűlnöd. Luk. XVIII,!* 
iThes.V, 17. 

X t Adgy a' végre helyt és fzabad-̂  
ságot^azSz. Liléknek, az imádí'ígnak 
és minden egyéb jóságos dolognak 
Szívedben való véghez vitelére.Gal. IV, 
6, Rom.VII I ,K. í6 . 

X I I . L,gy bizonyosabban, hogy 
úgy Chriftus nevében ':s 2^z o érdeuie-
ért meg-ha!gattatol és meg-nyeled 
mind azt, a' ki néked lelkiek^ Í-
séges és teftiekben hafznos lcí/.cn. j n. 
XVI, 23. 24. 21 Kor. I, 10. I Ján.V,i ̂ '̂  
ly. Solt.CXLV,i8.i9. 



AZ tgd<^ kenfz^tenft Életre. J6J 

XII1. Tsak hogf amaz híjába való 
gondolatokat és kételkedéfeketne tap-
lállyad fzívedben, hanem foháfzkod-
gyál és tusakodgyál ellenek. Jak.I, y -7. 
ésV, 4- i^-

X I V . Semmi gonofz kívánságnak 
ne cngedgy uralkodnia és gyarapod
nia benned 5 sot middn görjedezni kezd, 
ragafzkodgyál igaz hitben a' Jéfus ke
gyelméhez ̂  miglen meg nem győzöd. 
Jak. 1,14.15. Mos. I Könyv.lV,7.Rom. 
VI;, 12,15.14. 

X V . Azon kép-mutatás nélkiíl való 
hitben igazúly-meg Iftened előtt a* mi 
Uriiniv Jéfus Chriftus által. Rom. II1^ 24. 
2f.IV, 3. 's.a*. t.V,T. 19. 

XVI. Es úgy tovább nem fog vá
dolni és kárhoztatni a' te Lelki esmé-
reted az elobbeni bűneidért 3 hanem 
Chriftus maga ÍII7 igaz penitentia tar
tó embernek valóban Iftentul Igazsá
gává léfzen. Rom. V^ i. és VIIÍ, Í. iKor. 
í, 30. és Ví,ii. 

XVII. Meg-lásd hogy fzegény Lel-
tó esméretedet tulajdon Jófágos Tfele-
fcdetekkel, ne bátorítsad, és ama* 
I^Uso Templomba és az. JJr Vatforájd-
^'^oz. való járásban (mint merő opus 
^^^i2LX\xmban) ne bizakodgyál, mint 
ha azzal iftcnnek meg-kellene elégednie, 

L 3 jóUe* 

^. -^ íü ' 
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jóllehet mind azt igaz eleven hitboí 
nem tselekefzed, G a l l I , i6. Rom. Ili, 
S4.2f. és XI, 6. Efes. II, 2. 8.9. Tit. III, 
f. Luk XVII, 10. egybc-vetvén Jer. VII. 
3. 4.5-. 

XVIIL GöndoUyad hogy bün az,a* 
ki igaz hitbííl iiintfeii és Chriftuftul nem 
fzármazik. Rom. XIV, 23. Efes. IIIji/. 
i8 .Ján.XV,i r í . 

XIX. Sőt Chriftuflal nem ditfeked-
hetel, hanem ha valóban meg-békélte-
tel Iftennel ő általa és meg-tifztítatol 
az ő vére által minden biíneidből % 
Kor.V, 19.20. Sid.IX,i4. íján. 1,7. 

XX. Hogy ha pedig illyeténképpcá 
iiieg-igazúltál, tehát valóban igazzá r 
kegyeíTé léfzefz: Mert ^^ hitnek igii% 
skgá^rA el-vdlAfí'tathatUnül a^ Életnek 
iga.<>sdgA fz,okot következünk íján.III> 
7. 8. es II, 29. Gal VI, i j . 16. Rom.VIII, 

XXí. Es űgy nem tsak z biinnek 
Tetkétul és kárhozattyátul, hanem an
nak uralkodásátul-is hadd meg-váltani 
magadat, i Ján. III, 5' -8. Tit. 11,14. Ján» 
VlII, 34-3^. Rom. VI, i^. 

XXII. Semmi fzántszándékú biín-
ben ne süllyedezz, egyébként hit nélkül 
léízesz; mert az a' fzívet tifztítani ízok--
ta. Gal. 11,17. Rom, VI, 4.17 -%z. Apoft, 
TselXV,9. ^'^ XXUI. 
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XXIH. Gondollyad hog}^ Chriftus 
JEfus az o érdeme által néked örök: 
életet ízérzet, hogy ha nékie igaz hit
ben engedelmeskedcl. Síd. V,9. iTim^ 
IV, ío. 

XXIV. A'tégre ízenvedet éretted, 
hogy a'biínnek meg-halván C v̂agy a-
karatodat tőle n>eg-vonván) az igaz
ságnak élnél I Pét. II,2i-z4.Kol.I,2i.22-

XXV. Imé illyeténképpen bizonyoC-
fa lehetz a' te meg-téréfcd felöl életed
nek meg-jobbítáfa által, hogy ha en
nek utánna fzántfzándékkal nem kár-r 
hozol, sot inkább mindennémo botlá-
litóól az hit által azonnal fel-kapaízko-* 
dol. Ján. V, 14. SoltXXXX, 4. i Ján. 
II, r. 2. 

XXVI. Mert az igaz meg-térésnek 
avagy Penitentianak ereje és gyümoltíe, 
az> életnek igaz meg-jobbítdja; a' ki 
erre nem igyekezik, annak fem igaz 
Penitentiája, fem gyonáfa, fem Abfo-
lutiója, fem pedig Communiója nin-
tsen, hanem füllyed a' biínben es kár*-
hozatban. Jerem. V,3. és VI, g. VII,5. 
XXXV, 13. î . Sir. XVIIí, 22. Máth.Xr, 
20.24. Luk. XIII, 3, és XVII, 3. 

XXVn. Mind ennek lehetetlensége 
felől pedig femmi parantsolatod nin
csen, mert maga az Iften meg-akar té-

L 4 líteni 

k. 
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rítenijtsak engedgy nekie. Jerem.XVii, 
14.ésXXXI, lg. i9. Apoft.Tfel.V,3L 

XXVIíi. Oimön maga fzent Lelke 
által meg-vilagosít ^ el-annyira, hogy 
az o akarattyát fzentséges igéĵ ^bol 
nyilván meg-esmérheted. ha tsak ellent 
nem állafz nékie. Efes. 1,17. ig-1 Kor. 
II, 12, Ján.VII ,!^. ésVl545. Jerem. 
XXXI,3f/s.a\t. Sid, Vlil, io,X, 16.. 

XX^X. Ezen A4eg-VilÁgöSttás nelkiíl 
pedig Chrxftusban nem hihetz, sot né^ 
ked nem-is hafználhat. 1K0r.XII53.E-

XXX. Annakokáért fzívedet a' Sz. 
Léleknek egyiígyiien engedgyed, és nq 
tarts-ellent nékie. ]án. XIV, 17. és VI, 
4f.VII, 17. i Kor. 1,23-26. 

XXXI. A' ki az Te íáafatod/tt-is 
meg-jöbbíttjn és meg-újíttjx, hogy úgy 
minden jófagos dologhoz indulatod 's-
kedvedleheffen.Sid. X,i6. Kol.1,9.10. 

XXXIÍ. Azért az igaz Ifteni élettiil 
és kegyeflegtiíl annyira ne irtózzál; 
mert maga az Iften, az o fzeretete ál
tal mind azont könnyiívé és kedveíTé te
heti, valami az Iftenteleneknek nehéz
nek és lehetetlennek lárzik, Máth. Xf> 
2^.30. Ján. XIV, 23. XV, 10.1 Ján. V, ?. 
Mos <y Könyv. XXX, 1 i.Ezek.xxxvi, i7' 

XXXIII Az o kegyelmeJEfusChri-
ftus 

http://1K0r.XII53.E-
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ftus által minden jófágot véghez vifzen 
benned; tsak en^dg;jVi£ú^ és leg^hm 
a' keveflen. Rom.Víll, 3. és VI;, 14. Luk. 
XVI, lű. 

XXXIV. Sot mindent végben vihetz 
0 általa, a' mit ennek előtte, hitetlenség 
gedboly lehetetlennek tartottál Fii. iV, 
1 ;. és II, 13. Efcs. Ví, 10. Kol.1,11. % 
Kor. XII, 9. 

XXXV.De Chriílus és annak SzXel-
ke nélkül egyebet nem tfelekedhetz, ha
nem gonoízfzat. Hogy hogy marad-
hatz pedig gonofzfzá es kárhozottá, ho
lott ífteneíTé, kegyeíTé és boldoggá le-
hetz í Ján. XV, ^. 2 Kor. lll, ̂ . 

XXXV L Es úgy fhükfegefje^ kíván
tatik hogy aziftennek engedelmes légy, 
's nem áll kedvedben ,lfogy ha enged
ni akarfz-é nékie, vagy fem? fót ha az 
o parantfolatit meg nem tartod, és ke-
refztenynek nevezed magadat, haz>ug 
"Vagy, I Ján.II, 3. 5.és !,lo.IV, 12.13.18. 
Rom.Vn,ö, 

XXu^vVü.Ez pedig az o parantfolat-
tya, hogy a^ Jjient és felebárhtmkat 
fierejfiík. Ján. XV, 12. Í 7. Xlll, 34- K- ^ 
Ján. il,^. ÍV. ÍZ ^ . l í .V , 1-3.111,17. 

XXXVril.Esugy f^ükfeges és lehet-
Pges4s hogyChriftus ereje által, az Te 
feerelmesíftenedet és Atyádat fzíveffen 

í?eref-
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fzereíTcd, és azon hitbeli fzeretetbol 
minden álnokság nélkiíl híven hozzája 
ragafzkodgyál. Ez légyen a* Te igaz 
Ifteni fzolgálatod. Márk. XI1,50. Tit. 11,-, 
la.Rom. XU,i. Luk. II, 37. 

XXXIX. Es hogy Felebarátodhoz-is' 
azon Ifteni fzeretctnek erejében, min
den válogatás nélkül kegyeíTen vifeltef̂  
fél, mint önnön magadhoz, és mind a-
zont tfelckedgyél nekie a' mit magad 
kivánfz o tőle. Jak. II, i-^.Máth.XXIIIi 
8.9.10. iT.XXlI,39.VlI,i:a. Gal.V,i4. 
Rom. XIII, 8. ion Tim.I, ^-.9. Jak. II, 8-

XL. Kiváltképpen foerejf^ ti^ettjf 
J^^r^, Iftenfélo kegyes embereket, és a-
zokkal mindeneknek előtte örömeft 
tárfalkodgyárs-nyájaskodgyál I Pét. n,? 
17. 2Pét.I,7. * 

XLI. Sőt még tfak egj embertfem le-̂  
hetgyiilőlnöd vagy utálnod,hogy hal-
'{lennek Fia akarfz lenni és maradni, 
Máth. V, 44. Rom. V, 6 - 8. XII, i ̂ .%o. 
iXj 1.2 Thef. m, 14. Luk. XXIII, 34. 

XLII. A' gonofzfzakat pedig, ellen*' 
kezőket és rágalmazókat el-turjed,ke-
rullyed és meg-békéltfed a"" mennyirír 
tiíled lehetféges. Máth. ¥,23.24. Vl,i 4-
i^XVIIl,2i -2^. I Ján.II, I i.III,T^.lV, 
2©.iTim.lI,8.Kol.llI,i2.i3.2Tim.IV,i6-

XLIll. Annál inkább valakit fzi^^^ 
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máznod, átkoznod, el-nyomnod, iíldöz-* 
nöd, hazugfággal meg-keriílnöd, ártat
lanul kárhoztatnod, írígylened,fofzta-
nod, fortély óznod, meg-tíalnod, rágal
maznod avagy egyébképpen meg-férte^ 
ned nem lehet.Mert mind ez merő Iften-
telenfég. i Kor. Xilí, 4 - 8. Rom. Xll, 14̂  
|ak.lV, íi. Efes.IV,ac. Máth.VII , i . 
Rom. XIV, 4. Mos. i Könyv. IV, f. Jalc. 
Ilf, 4. 's. a\ t. Efes. IV, 26. Jak. 11, i j , 

XLIV. Ellenben minden emberekheí 
nyájaíTan, könyöriíleteflcn jkegyeíTcn és 
tifzteletefíen vifellyed magadat, holott 
és mi móddal lehetféges ttíled. MátH 
V,7. Kol.III, 12. Sid.XlIí,i<S. I Pét. IV, iQ^ 
iTÍm.VI.iy.^ 

XLV. Fc)képpien pedig az fzegény. 
ügye-fogyottaktól fzívedet el ne zárjad, 
fem azoknak értékeket ne fogyafzfzad, 
üforával ne tcrhellyed *s kopafzfzad: ha
nem inkább nékiekkoltfönt adgy, táplál-
iyad, ruházzad, és reá jok gondot vifelly. 
Máth.V,42. iJánJIí,i7.IV,20. Fii. 11; 
4.Rom.xn,iy. Luk.m, 11. Efa.LVIIÍ,7. 
Máth. XXV, 34-36. X, 41.42. Jak. 1,27. 
Gal.Ví,ia 

XLVí̂  Hogy ha min.d ezekhez még 
kedvetlen a' te fzived, tudgyad, hogy 
^^^^g'holt a' te hitedy és mind eddig kép* 
^mtató vagy ̂  ha fziatén Angyaloknak: 

->/ 

t^ 

.̂ ^ 
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nyelveken ízóliiil~is.iKor.X^lí,i/s.a\t. 
Jak. II, 17-26. GalV,6. Éhez tartfad ma
gadat 1 

XLVII.Magadhoz pedig Iftcni^ek ke-? 
gyeimé által, tij^^tm vifellyed magadat, 
tagadd-meg minden világi kívánfágo-
katjés bontsd-meg tulajdon maga akai 
ratodat.Tit.U,!2.Luk.xiv,26.Rom.xii,t.í 

-XLV ill. Kiváltképpen tanuUy tift^' 
és fziíz életiívé lenni, gondolatidbanJi>i 
dúlatidban, vifeléfidben,befzédidben és 
tfelekedetidben. Kol. '11, <̂. Ő.Máth. V̂  
a^.^o.XVII^, §.9. iTheCIV,4. ^.7. i* 
Kor. VI,if. 19. ésSid.XIII,4. 

XLlX. E végre gyakoroUyad m ^ f 
dat a* kerefztényi mértékleteffégbmés 
Józanfágban, könyörögj érette, és ójjad 
magadat a gonofz tárfalkodáftúl és az el-
fordítáftúl Luk. XXI, 34.3^. Rom.Xllí, 
i^.14. iTim.iV54-6.Mos.iKönyv.xxxix> 
9.Sir.XXni,^.Solt .U,u. 

L. Minden hijába való tfátfogáftjtré-
fát,tsufoláft,tobzódáft,bolondfágot,idó-
vefztegetéft,hivalkodáft,íiijába való utáft 
futáft,és a* félét, utállyad, mint lelkednek 
bizonyos vefzedelmét. iThef.V,Ti. 2Kor. 
1,17.18. Jak. 1,19. Kol,lII,iő. 17. Fil.iV,8^ 
Éfes. IV,29. Máth. XI!, 36.37.^ 

LlKözönfégeíTen igyekezzél igaz hit 
által kerefztényul és kcgyeflcn élni ifej 
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ned clott, és félelemmel és rettegi [fel vidayég-^ 
he^ a te idveffégedet i mint hogy fzoros az "örök 
életre vezérlő út^és keveílén vannak azokba' kik 
idvözulnek. Filip.II, 12. i Pét. I,i) -17. 2Pét.I, j -
7. Máth. VII, 13.14. Luk, XIII,24. 

Lll. Mind ezekben pedig követned kelletik 
ChriJliífodat^hogY ha az o Tanítványa és igaz ke-
refztényé akarfz lenni: mely-is néked az o ke
gyelme által kormyu éslehetfégeslédtn.yíith^l^ 
29. 30. I Ján.II,6. líl, 5. Máth.X,22. XVi,24. 
Filip.II,f . lPétJl,2I. 

LIII. Kiváltképpen pedig követned kell otet £ 
Tűrésben és fz^envedésben j és hafonlatoíTá len
ned o hozza; mely ví^xt elegendő erőt és kegyel
met fog-nyújtani. Fi l ip . I l i , 10, Rom. V I , 3.7. 
Gal. VI, 14. 2 Tim. 11, II. 2 Kor. IV, 10.14. 

LIV. Ezen gyakorlásban pedig nem tfak az. 
Hiftória fzerínt, hanem vdofagojjan és elevenen 

'̂fméred-meg Chriftufodat, és d benne az Atya 
Iftent, hogy ha azon nagy bóldogfágban kivána-
toflan igyekezel réfzefulni. Ján. VI,44. X V I I , 3, 
XlV,2i.3Sláth.XI,27. 

LV.Es úgy az> hit dltd lakni és urdkodni-fog 
f<ivedben, annyira^hogy véle, lelki gyarapodás 
fodra, bóldogfágoíTan élhetz). Kol.l, 26.27. 2 
Kor.Xni,^^. Efes.III,i7.Ján.XIV,23. XVlI , i i . 

LVl. Sdt 2! Jéfus Chriftus lelkednek leg-drá-
gabb kíntsévé és Vőlegényévé léfieny el-annyira, 
l̂ ĝy vele bóldogfágos közöfuléfed léfzen, és o 
Wule femmit kívánni nem" fogfz: oUy nytigof^ta-

M ló 
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ló léfzen lelkednek édes fzcrelme. Hos.II,i8.í9« í 
Kor. 1,9.ésVI, 17.Efes.IV,4. V,a3. 32. 

LVII. Es annak utánna nenn élendefz tefti ki-
yánfágidfzerint,hanemChriftus fog-élni benned, 
mindennémo jófágos dolgot, az az, amaz igaz-
fágot,a' mely vagyon a' Jéfusban,benned véghez 
irivén, Gal I I ,ao . FilI,!^o. Ján.XV, i-f. Rom^ 
XV,i8.Efes.lV, 21.22. ^ 

LVIIí. Es úgy a* midőn fzívednek ajtaját fel-
nyitandod nékie, o véle az hit által meg-egyefül-
•írén, lelkidképpen veled fog-vatforálni. Ján. Jelen. 
ÍIi,20. Jan.Ví,^^-^8. 

LfX. Imé illyeténképpen újonnan fzületertel és i 
változtatói más emberré, és igazán neveztet el /-
J^er/ FfMaky melyei ennek előtte hamiíian ditfc-; 1 
jkedtél.Ján. 1,12.13. sRor .V, 17, Gal. VI, i f . iő l j 
J ak i , 18. T Pit.I, 2. 23. 2 Kor. VI, 16-lg. „j 

LX. Azon újonnan fzíílcs, mind a^ Jle^t ke^' 
ref^tség^ 'S-mind pedig azon fzövetíegének meg-
ftegéfe után, a^ljlermek S^'Jgéje által, oWy Jiük* 
séges j hogy a' nélkül nem mehetz-bé az iftea 
Orfzágába. Ján. ül j 5-. 6. Gal. VI, r 5. \ 6. Tit. Ili, S-
I Pét. 1,3. 4. 

LXI. Annakokáért változtasd és Jobbítasd ma
gadat, az Idvezfégnek Ifteni és hatható efzközí 
által, és el ne veresd róla magadat, e' világi aka
dályok és alkalmatlanfágoktul: Mert egyébként 
vallyon hogy idvezulhetz ? Gal. IV, 19. i Kor. iV^ 
ly, Sid. Ili, 14. 

LXII. Ojjad pedig magadat e' világnak vm^ 
d 0 

de 
zi 
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deii mulandó kívánfágitól, mert azok akadályoz
zák és bontyák az Ifteni Fiufágot. zPét. 1,4. Efes. 

LXIII. Vifgáld-meg azon Ifteni fiufágodat és 
!dvezfégedet,és meg4ásd hogy ha Lelki esméret 
ellen járó és kéfz akarátbéli bíínben süllyede-
Eel-é, avagy hogy ha benned az hit a* világot meg-̂ . 
gyozi-é ? iJán. lll, 9.10. V,i. Efes. II, lO. 

LXIV. Maga pedig az Iften kéfz arra hogy üj 
f^ívet teremtfen benned, és Sz. Lelke által bizony-
fágot tegyen hogy az o fia légy. Ezek. XXXVI,' 
26, Solt. LIj u . Efes. I!, 20. Rom. VIÍI, 16,17. Galw 
IV, . . 

LXV. Es leg-ottan jut Jéfus Chriftus az o feP 
tett czéiiyához. Mert a' végre jött e* világra en
gedelmes lévén Attyának mind halálig; tudni \U 
lik: hogy te amaz boldogtalan ordogfiÁbúl^lJlen 
fiávÁ lehetnél Gal IV, 3.4. f. íján. ÍV, 9. Ili, r,' 
8.9. J-ín. l,n- .3.Xll,46, Efes.I,^. 

LXVi. Holott pedig immáron Iften fia vagy, 
tehát az Sz, Leiektől vezéreltetei, a' ki lakozik é$ 
munkálkodik benned mindennémo jófágos dol
gokat és tfelekedeteket. Rom. Víll, 14. Gal. V,22-
lyaJán. 11,29. ni>í4-^4- V. ig . lV,%8.Efes.V, 
I. 2 Kor. I54. s-. Luk. VI, j ^ . 36. Máth, V, 44-48 . 
Ján. Vili, 47.1, 2 Kor. 1,21.2 2. 

LXVll. Leg-inkább pedig^^i húz^a-jdriiUfúd 
léfzea az Atyához, minden jónak bizodalmas ke-
'̂í̂ fére. I Ján. í 11, 19. 20- IV, 17. IS. V^ 14. és Sid 

lV,4,í6.'Efcsjn,i2. 
M» LXVlll 
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J-XVlll Melyből minden bizonyai merő lelki 

gyarapodás és eló-menetel fzármazik a* jóban,úgy 
hogy eroffebb leendefz az hitben, buzgóbb a' fze-
retetben, álhatatoflabb a' reménfégben és békef-
fégcs tiírésben, mely vagyon d! Jéfus Chriftus-^ 
ban.KolJ, 11.111,15.16. sKor.III, ig. íján.II, 12-14-

LXlX. Mert nem kelletik hogy mind éltig 
gyermekek, tsüggedezók, reméníegtelenek, bá^Ési 
tortalanok és félehiaefek legyíínk e* világ előtt, c ^ 
amaz meg-hólt tfelekedetektol való meg-térés- j 
nel ízunnyiínk-meg, íot inUbb nevelkedgyiínk 
naprúl napra a' Chriftusban. Mert cC ki kere/z-

gjen a^. Efes. IV, 13.14- 1 Kor. XIV, 20. Sid.V, 
12.13.V],i. I Kor. XV,j8. és 1,8.9-

LXX. Es ágy állandók és álhatatoíTok marad
hatunk mind végig az Iften meg-máfolhatatlaí% 
huffgének erejében, a' ki az övéit meg^-orzi és 
meg-tartya. Filip.1,6. iPét.V,io. iKbr.XV,f8-
€s 1,8.9. 

LXXl Oh! annakolráért a* te onnón mdgdd 
ldvez>ségeért y igyekezzél fzorgalmatoíTan kerefni 
az Iftennek orfzágát, és inkább mindent fére vet
ni hogy feni ezen menyei kints nélkül fziíkölköd-̂  
öi. Kol. 111,2. Máth. VI, 33. Filip. 111,13-.! .̂ Luk.X, 

LXXll Ne ragafzkodgyál olly kívánatoíTan e* 
Világiakra, mint hogy minden tfalárd, mulandó 
és hívfágos; hanem inkább az hit által való \%^^ 
meg-tagadáfában, építfed idvözfégedet amaz 

kófzik-



az igít^ Kerefitényi Életre, 17$ 

kőfziklára Chriftus Jéfusra. 2 Kor. IV, 18. Vj r. Sid 
Xlll, 14. XI, 10.1?. i Kor. VU, 2 9 - 3 1 . 

L X X l l l Gondold-meg, hogy az Iften meg
fizet mindennek az o tfelekederi fzerínt, és hogy 
a' jelen való tfekely és rövid fzenvedéfre véghe
tetlen ditfoíTég fog4:övetkezni. R o m J l , <;.6,% 
Kor. V,io. Máth. X,42. Rom.VlU, ig. iKor. IV, 
17. Máth. V, 12. Luk. Vlj 23. 

LXXlV. A' te Urad Iftened örök életet igét 
merő* kegyelemből, hogy ha htv leendejí mind 
hMlig. I Jan, 11, 2^. 111, I. I Kor.XV, 19.KoUU, 
3.4. i Pét. 1,8. és 2 Kor. IV, r 6 - i g. Bolts. V, 17. 
Ján. Jelen. 11, 7.17.26. 111, 21. JaU XVll, 22. 24. 

LXXV. Sőt immáron ezen életben kezdődik 
az Te igaz Bóldogfágod, Idvezféged,Nyugodal
mad és Örömöd aziftenben, mint amaz örök 
élet zálogja. Ján. 111,36. íJán. V, i i - 13. Sid. V I , 
4. s. Rom. VlUj 24. Tit. 111̂  f* 

Pl 

Mind ezen Igazságoknak ellent-
tartanak: 

§. I. 
Minnyájan az ATHEISTAK, EPICÜREÜSOK 

ES ISTENTELENEK. Solt. XIV, i. Rom. 1,28-3^-
Maiak. 111,14^16. BŐlts.n, 6.2a Efe$.lV,i7-2r. 
^váltképpen pedig 

M 3 I . ^ 

nsi 



im ^gjugjü VeZicrUs 
iTd'FŐsFENrEK.Eks.V,^. Kol.Ul,f.iTim. 

VI,1®. Síd-Xlü, ^ _ ,, ^ ^ 
' IT. A' BUJALKODOK. l Jan. 11, if. i6. 3 
Pét 1,4. Efes. V,3.4. í- 1V,I9- 29- ^.,. ,, 

lU J- KEVÉLYEK, Gal. V, 26. Fihp. 11, 3, 
Rom.Xll,i0.i6. iPétíV,^. 

Mintiyájan J ' 'KEPMTATO SZÍNLETT 
KFRESZTENTEK, az o 

I. FWZTA rVDOMAKTOKKAL, iKor.Vili, 
T Ylll I 2. Má th .V l l , 2 i . 

n ^MEQ-mLr HITEKKEL ES KULSO ISTF. 
m SZOLGÁLATTTOKKAL. ^-^:^^^f^ 

" n f KULSO KEP^MÜTATO TSELEKEDE. 
rPKKFL ES LELKI KEVELTSEGEKKEL. Luk. 
Xmii . i í -XVll , io . Máth.XXlll,i. 's.a-.t. 

^ " « • -77 

Meg iietfalatkozxatok d^rt;zz lílen nem tfu-
foltatik-meg: valamit eniber vcténd, azt arattya. 
Mert 2L ki vét az ó teftéuek^a' teftbol arat vcfze-
cklmet; a' ki pedig vét a' léleknek^ a' lélekből 
arat örök életet. Gal. Vl> 7.8. 

Annakokáértí 
Ma, ha az o fzavat hallandgyátok^ meg ne ke

ményítsétek a' Ti fzíyeteket! Sid.Ili,7*8-
Az 



Az Iffiuságtöi Gyónás helyt mondan
dó Imádság. 

OH fzerelmes Iftcnem és Atyám, meg-vallom 
előtted, hogy nem tsak bűnben^ íogpntat-

tam és fzulettettem, hanem hogy az én kerefzt-
ségemnek fzövetségét-is nagy gyakorta áltaWiág-
tam és meg-fzegtem; holott előtted f2Íves fele-
lemben és fzeretetben nem jirtam, fot inkább 
azt gyakorta, meg-vetettem, és az én tulajdou 
meg-romlott akaratomat, teftnek kívánságában, 
ízemeknek bujálkodásában és életnek kevclyfégé-
ben, inkább, hogy íem a' Te Sz. és jóságos aKa-
ratodat, magamnak meg-tagadásában, és biínas 
indiilatimnaí cs kíváns?gimnal< meg-íefzítéfében^ 
követtem. Adgy > ,,ŷ  I m a , i.og/ oliy mélyfé-
gcs meg-romlásomat iziv:íiln mc--esmérheflém, 
gyüloiheűém, és mcg-bánhaílam. Mindazáltal, 
neízálly pörbena' te nyavalyás fiaddal, (leányod
dal) hanem kegyelmezz-meg nékem a' Chriftus-
ban 3! Te fzerelmes Fiadban, és mosd-meg az 
én lelkem esméretit ,al; o drágalátos vérével,hogy 
úgy benne kedves leheííek előtted mind örökké. 
MunkáiKodgyái moftantul fogva Sz. ,meg»utáláft 
lelkemben minden biinök ellen, d! kik bennem 
és kívülem találcatnak, hogy azokat ne köveflémj, 
hanem Chriftus, fzelíd és alázatos Idvezitomnek 
nyomdokiban járjak mind végig.^ Add-meg Ur 

ram merő kegyelmedből, Jéfus Chriftus, 
én Uram és én Idvezítdm kedvéért. 

Ámen, á 



H 

A' mely apró fogyatkozáfok imitt amott talál
tatnak, és vagy abban állanak, hogy az,Ac-
cenmfok külömb kiilömb-féle szókon maid 
többek, mád pedig hiánofok avagy nem 
igaz. hötufökre kelyheit ettek (a'minémae-, 
é t fel-jegyzeni nem szükséges); vagy hogy 
eg-i hötü d maiikért tettetett (a' mmé-
muek a' következendők, pag. 48. Hn. 8-̂  
Kogy/rö Bogy. pag. 80. Hn. 4. Aft/rö J^. 
pag.88. íi"-11- bízunk fi^o bírunk, pag. 
95. lin.3. Wv/cspro fzíves és pag. i<;9- li"-
3. Chviííus pro Chrijiujly. mind azokat Ĵ 
ha más több vólna-is, a' KEGYES OL- | 
VASO corrigálni ;ne neheztellye; meg- j 
emlékezvén arrúi, hogy nem olly fzokat- | 
landolog, ha a'Magyar Corredornak fze- ! 
Hie, a' Német Nyomtatónál, néha meg- 1 
homályosodik. 






