Příloha 1: Pravidla transliterace

Při transliteraci tisku jsme vycházeli z exempláře, který je uložen v Národní
knihovně v Praze pod signaturou 54 B 5. Jazykový materiál jsme zpracovali metodou
„znak za znak“, která je základním pravidlem transliterace. Jednotlivé litery/znaky
výchozího textu jsme přepsali odpovídající literou/znakem z nabídky programu Microsoft
Word 2007.
Vzhledem k velkému rozsahu jsme transliterovali pouze část Summovníku, a to 101
listů z celkových 609. Rozsah transliterovaných částí odpovídá asi 172 normostranám.
Záměrně jsme vybrali pasáže ze začátku a konce obou dílů ([A1a–E4b], [F6a–H6b],
[Pp6a–Vv5b], [t5a–z5b]), abychom mohli sledovat, zda se rozložení, popř. podoba,
zkoumaných jevů nemění (tisk je graficky homogenní až na jedinou výjimku, a to
v případě vynechávání litery g v prézentních tvarech slovesa být). Pro tiskárny 16. století
totiž bylo typické, že se jim některé litery během sazby nedostávaly, a proto je nahrazovaly
různými spřežkami. Zároveň jsme chtěli získat dostatek podkladů pro analýzu grafiky
rovnoměrným rozložením různých fontů.
V prvním pokusu o edici Augustova spisu jsme zachovali všechny náležitosti
původní grafiky včetně tiskařských chyb, původního rozložení textu na stránce a dělení
slov.
Text Summovníku je vysázen čtyřmi typy písma: švabachem (zde transliterujeme
písmem Times New Roman), frakturou (Century), texturou (Arial) a antikvou (Book
Antiqua). Antikvou jsou v našem přepisu vytištěna pouze dvě latinská slova, texturou
některé nadpisy, vlastní text je tištěný švabachem (Augustovy komentáře) a frakturou
(perikopy).
Konsonanty:
-

zachováváme dvojí podobu hlásek: l – ł (fraktura), b – б (švabach),

-

rozlišujeme dlouhé ſ a s,

-

hlásku š označujeme ſſ nebo ſs,

-

souhlásku g značíme g,

-

hlásku j označujeme literami j, g, y,

-

konsonant v píšeme jako grafém w,
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-

diakritická znaménka nad literami přepisujeme jako háčky (ď, ť, ň, ř), pokud je

palatálnost realizována starší spřežkou, spřežku zachováváme (dia, tia, Cž, Rž),
-

ponecháváme zdvojené souhlásky (dd, mm, nn, ss atd.).
Vokály:

-

zachováváme původní značení dvojhlásky ou jako au,

-

pro dlouhé í ponecháváme původní ij nebo j podle tisku,

-

počáteční u a dlouhé ú značíme v souladu s výchozím textem v,

-

diakritická znaménka mají podobu čárky, kroužku nebo háčku, v přepise

dodržujeme (á, é, ó, ů, ě), kvantitu důsledně zachováváme.

Zkratky:
-

zachováme podle původního textu, viz kapitola 13.

Ostatní:
-

paginaci dodržujeme podle předlohy, tam, kde není značena („pětková“ a

„šestková“ řada), jsme ji kvůli lepší orientaci v textu doplnili ve formátu /A6a/, /Qq5b/
apod.,
-

pro rozdělovník jsme použili znak =; tam, kde je slovo očividně rozděleno, ale

znaménko chybí, jsme zavedli zkratku (CHYRO), abychom tento jev mohli dále zpracovat,
-

majuskule důsledně přepisujeme podle výchozího textu,

-

mezery nenormalizujeme, ale přesně dodržujeme.
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Příloha 2: Transliterace

Počijná ſe na Sſeſt Ne=
dělij před Adwentem: A zdržuge w ſo=
bě Památky Prawd Wijry tu Boha Ot=
ce: A Skutkůw Pána Gezu Kryſta prwnjch/
y památku wſſeho celého
Ziwota geho.

K Kolocenſkym v III kapitole.
Slowo Kryſtowo přebýwayž w wás hogně ſe wſſý
Maudroſtij.

Neděle prwnij před
Adwentem.
*O Wjře Obecné Křeſtianſké/genž ſlo=

we Apoſſtolſka: A prwnij prawdě
gegij/ genž geſt/ Poznánij Bo=
ha Otce wſſemohúcýho.
***
Napomenutij a předloženij k započetij čini=
ti Památek Miloſtij a Prawd Božijch Wij=
ry Apoſſtolſké přes celý Rok.

DNes započjnáme / a za=
počijti máme činiti památ=
ky prawd a miloſtij Božijch
Wijry Apoſſtolſké Obecné
Křeſtianſké / opět na giný
Rok. A ty památky zapo=
čnau ſe činiti od puovodu
Wijry té: Kterak geſt od
Boha dána ( yakž Swatý
Jůdas dij ) gednau Swa=
tým / od nich přiyata / po
wſſem Světě Kázanijm v wyznánj rozproſtřijna/do Ná(CHYRO)
rodůw vwedena/k Otcům naſſým a ſkrze ně k nám přiſſla:
A yaké dobrodinſtwij ſkrze to od Boha ſe ſtalo a děge nám
y giným wſſem. A pořád ſe powedau o wſſech prawdách
a miloſtech Božijch w nij zavřených/počnauc od prwnijho
Cžlanku Wijry té/genž geſt: Wěřijm w Boha Otce wſſe=
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mohaucýho/Stwořitele Nebe y země: až do poſlednijho.
A
ij
A o Mi=

*Neděle Prwnij
A o miloſtech a prawdách Cžlanku toho prwnijho / w něm
ſe zawitagijcých / památky ſe povedau až do Adwentu:
Kdež ſe památky započnau a powedau / miloſtij a prawd
Wijry w Syna Božijho Gežijſſe Kryſta / a konati бudau
až do čaſu Letnic památky Ducha Swatého. Kterýžto
Cžlanek prwnij Wijry té w Boha Otce wſſemohaucýho/gť
půwod a počátek Wjry w Kryſta Pána y w Ducha Swa(CHYRO)
tého/y wſſý Wijry wſſech Cžlankůw. A miloſtmi y praw=
dami ſwými připrawuge k Wijře potomnijm wſſem milo=
ſtem a prawdám Cžlankůw Wjry pořádně za nim v témž
gegijm wyznánij položených gedněch po druhých. Kteréž=
to miloſti a prawdy Cžlankůw těch potomnjch čaſy ſwé ka=
ždý Rok magij k památkám / ale tyto miloſti a prawdy to=
hoto Cžlanku prwnijho půwodnijho wſſech giných / nema=
gij. Protož z těch přijčin a potřeб/бéře ſe k nim tento čas/
těchto Sſeſt Nedělij před Adwentem / k doplněnij těch Ro=
čnijch památek Wijry w Kryſta Pána a w Ducha Swa=
tého / a Trogice Swaté: Potom také y čas Letnij od S.
Trogice/ kteráž půwod geſt Cýrkwe Swaté/ бéře ſe tu pa=
mátkám Wjry o Cýrkwi Swaté/o Obcowánij Swatých/
a k oſtatnijm Cžlankuom Wijry. Aby Wjra ta/ we wſſech
miloſtech a prawdách ſwých / Rok po Roku připominána
бyla/ a přiſluhowánij ſwá měla cele a plně.
*Tu pak při těch Památkách/čijtati ſe бudau Ržeči Bo(CHYRO)
žij Swaté: Gedno /Prorocké: Druhé/ Ewagelitſké: Tře(CHYRO)
tij/Apoſſtolſké: wybrané ze wſſech Pijſem Swatých wſſý
Biblie / to geſt Zákona wſſeho Starého y Nowého. Kte=
réž ſe widěly бýti nayhlawněgſſij a naywlaſněgſſij/ o té ge=
dnékaždé prawdě a miloſti Wijry wzněgijcý. Z nichž mno=
hé Lidu Obecnému gſau neznámé/ a w Pijſnijch Swatých
yako aulehlij ležij / aby yako Poklad krytý na gewo wyná=
ſſýny бyly. Kázanij také o taychž prawdách z taychž Rže=
čj Božijch činiti ſe бudau/podlé toho yakž Kryſtus Pán dij/
( a my to dnes we Cžtenij Swatém ſlyſſeti бudeme ) takto:
Wſſeliký Miſtr včený (rozuměj/včený od Boha) Králow(CHYRO)
ſtwij Nebeſkému / podobný geſt Cžlowěku Otcy Cželednij=
mu (to /A2b/

Před Adwentem.
mu (to geſt/ hoſpodáři Domu) kterýž wynáſſý z Pokladu
ſwého nowé y ſtaré wěcy. K tomu y zpěwowé dijti ſe бu=
dau Pijſnij Duchownijch Swatých / o taychž miloſtech a
prawdách Božijch Wijry té / kteréž ſe kdy připomijnati бu=
dau/a pobožně/ſrozumitedlně/Jazykem přirozeným domá=
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cým zpijwati ſe бudau/ wſſe k wzdělánij Lidu Božijho w té
nayſwětěgſſij ſpaſytedlné Wjře/ gednau dané wſſem Swa(CHYRO)
tým. Ano podlé toho y Modlitby ſpolečné gednoſworné
činiti ſe бudau: a w nich pocty a poklony Pánu Bohu wni=
třně y zewnitřně/chwály/dobrořečenij/děkowánij/proſby /
Swaté žádoſti: A k tomu Slowem Páně napominánij a
wzbuzowánij.
*Protož toto znagijce/ k tomu ſe máme zbuditi/a Duſſe
naſſe připrawiti / a Srdce ſwá na tom vſtaviti/ abychom
těm takowým Swatým památkám/a w nich přiſluhowá=
nijm Páně /poctám a poklonám Božijm / rádi s miloſtij/
chtiwě a žádotiwě obcowali: k nim ſe poſwěcowali/vpra=
zdňowali/oddáwali/za to ſe y Pánu Bohu modlijwali/aby
nás k tomu Duchem ſwým zbuzowati y poſylňowati ráčil.
*Tau přijčinau nynij magijce to započijti činiti / pozd=
wihněmž myſlij ſwých y Srdce ſwého tu Pánu Bohu na=
ſſemu/dárcy wſſeho dobrého/poſtawijce ſe před nim/pokloň(CHYRO)
mež ſe geho welebnoſti / a pokleknauce děkugme geho miloſti
z toho: že geſt také nás ráčil obdařiti tau ſwau nayſwětěg=
ſſij ſpaſytedlnau Wětau/ gednau Swatým wſſem danau/
y čiſtým zdrawým přiſluhowánijm gegijm/a včinil nás w
nij ſwé ctitele. A proſme/ ať nám ráčij dáti tyto předlo=
žené památky hodně/ſnažně/ſpuoſobile/ y vžitečně započijti
wéſti y konati/wſſelikého čaſu přes ten celý Rok / y Slowo
ſwé ſlyſſeti/y Modlitby činiti/pocty/poklony/chwá(CHYRO)
ly / a giné powinnoſti naſſe. Služebnijky ať zbuzuge k při(CHYRO)
ſluhowánij tomu wſſemu ſlowem y přijkladem/ Oči gich o=
ſwěcuge/Srdce zapaluge/ Ducha poſylňuge y Těla/ Vſta
otwijrá/ſlowa ſwá z Vſt gegich k Lidu ſwému wypauſſtij.
A Lidu otwjrá Vſſy k ſlyſſenij/Oči k widěnij/Srdce ku přj(CHYRO)
getj/k poddanoſti/k poſluſſenſtwij/k náſledowánj/a k chwá(CHYRO)
A
iij
le/k dě=

*Neděle Prwnij
le/k děkowánij a k Swatým Proſbám. A to wſſe ſkrze
miloſtného Ducha ſwého Swatého/ gijmž zaſlijbil s ſwý=
mi přebýwati na wěky/a gim přiſluhowati do ſkonánj ſwě(CHYRO)
ta. To aby ráčil včiniti pro ſebe ſamého/ pro oſla=
wenij Gména ſwého Swatého/na wěky požeh=
naného. Učiňmež to tak powſtanau=
ce. AMEN.

*Ohlaſſenij Ržečij Božijch.
*Dnes čijſti ſe бudau Ržeči Božij dwoge ku položenij Základu
Památek miloſtij a prawd/Wijry Apoſſtolſké Cžtenij Kryſtowa Cžlā(CHYRO)
kůw dwanácti. A nayprwé:

Ržeč Prorocká.
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*Ržeč Ducha Kryſtowa mluwijcýho w Zialmijch: Zialm > 8.
Wolagijcý Lid Božij k Slowu ſwému / Zwěſtugijcýmu dijla Božij
Wijry gednau dané Swatým/ čijſti ſe бudau takto:

POzorug Lide milý vſtawenj mé=
ho/ nakloňte Uſſý waſſých k Rže=
čem vſt mých. Otewřuť vſta má
w Podobenſtwijch: a wyprawo=
wati budu ſkryté wěcy od vſtawenij Swěta.
Které gſme ſłyſſeli a které gſme poznali/a Ot (CHYRO)
cowé naſſy nám ge wyprawowali. Aniž my
gich tagiti budeme před Syny gegich. Wě=
kům potomnijm wyprawowati budeme chwá(CHYRO)
ly Páně/ſýłu geho/a děſłiwé ſkutky geho/kte=
réž děłał.
Vſtawil /A3b/

Před Adwentem.
Vſtawil to zagiſté s oſwědčenjm w Jáko=
bowi/a Zákon wneſł do Jzrahele/ſkrze něgž
přikázał Otcuom naſſým/aby ge známy čini(CHYRO)
li Synuom ſwým. Aby poznal wěk potom=
nij/ Synowé totiž kteřijž zrozeni gſau odro=
ſtauc wyprawowali ge Synuom ſwým. Z
toho dauffánij ſwé pokládali w Bohu / neza=
pomijnali na ſkutky Božj/a Přikázanj geho
oſtříhali. Nebýwali podobnj Otcům ſwým
Národu odpadugjcýmu/a odpornému. Ná(CHYRO)
rodu kterýž práwě Srdce ſwého nikoli nevſta(CHYRO)
wil/a gehož duch nikdá práwě Bohu newěřil.
Ržeč Ewangelitſká.
*Ržeč Ewangelitſká čijſti ſe бude ze Cžtenij Swatého Mathau=
ſſe z Kapit: XIII. Mluwená od Pána Gežijſſe Kryſta Včedlnijkuom
ſwým w obzwláſſtnoſti: O puſſtěnij ýti do Moře/to geſt Slowa
Wijry Ewangelium Božijho/do wſſech Národuow / ſkrze Apoſſtoly
zřijzené Rybáře Lidij: A o wykládanij wěrných Včitelůw Lidu Bo=
žijmu/z Pokladu Wijry ſloženém w Srdcých gegich od Boha/ſtarých
y nowých miloſtij a prawd Božijch.

RZekł Pán Gežijſſ Včedlnjkům
ſwým: Podobno geſt také krá=
lowſtwij Nebeſké/Sýti puſſtěné
do Moře / a ze wſſeho plodu Ry=
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bijho zahrnugijcý. Kteráž když ſe naplnila/
wytáhli gi na břeh: A ſedijce/wybijrali které
A

iiij

dobré

*Neděle Prwnij
dobré bylo do Nádob/a které zlé byly preč za=
wrhli. Tak bude na ſkonánj ſwěta: Wyg=
dau Angelé/a oddělj zlé z proſtřed ſprawedli=
wých/a puſſtij ge do pecy ohniwé: tu bude pláč
a ſſkřijpenij zubuow.
Dij gim (totiž Včedlnijkuom ſwým) Ge=
žijſs: Srozumělili gſte tomu wſſemu? Rže=
kli gemu : Ano Pane. A on řekl gim: Pro=
tož wſſeliký Miſtr včený králowſtwj Nebe=
ſkému/podobný geſt Otcy čelednjmu/kterýž
wynáſſj z pokladu ſwého ſtaré y nowé wěcy.
taré y nowé wěcy.
Y ſtalo ſe/když dokonal Gežijſs Podoben(CHYRO)
ſtwí tato/odebral ſe odtud. A když přiſſel do
Wlaſti ſwé/včił w Zbořjch gegich/tak až ſe dě=
ſyli a prawili: Odtudž geſt tomuto tato mau(CHYRO)
droſt a tyto mocy? Nenijliž tento ten Teſa(CHYRO)
řuow Syn? Neſłoweliž Máti geho Ma=
rya? a Bratřij geho/Jakub a Jozes a Sſi(CHYRO)
mon a Judas? a Seſtry geho negſauliž wſſe(CHYRO)
cky v nás? Odtudž tehdy gſau tomuto wſſe=
cky tyto wěcy? Y horſſyli ſe na něm. Ge=
žijſs pak řekl gim: Nenij Prorok potupný
(ginde) gedině v Wlaſti ſwé/a domu ſwému.
Y newydał tu mocý mnoho pro newieru ge=
gich.
Ržeč /A4b/

Před Adwentem.
Ržeč Apoſſtolſká.
*Ržeč Apoſſtolſká čijſti ſe бude / z Epiſſtoly k Ziduom wěřijcým/
z Kapit: X. a XI. O Swědectwij Božijm/ že ſe každý ſkrze Wijru
Apoſſtolſkau Bohu lijbij/ a бez nij žádný nelijbij a lijbiti nemůže.

DJ Pán Buoh: Sprawedliwý
pak z Wijry žiw bude: A geſtliže ſe
odtrhne / nebude ſe lijbiti Duchu
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mému. My pak negſme ti kteřijž=
bychom ſe odtrhli na zatracenij/ale k wijře při(CHYRO)
náležijme k nalezenij Duſſe.
Geſt pak Wijra/wěcý naděgných podſta=
ta duowod newiditedłných. Skrze ti za=
giſté/dobyli ſobě předkowé ſwědectwj. Skr=
ze wijru rozumijme včiněné býti wěky ſłowem
Božjm: aby z těch wěcý kteréž ſe newiděły/
były tu kteréž ſe widij. Skrze wjru hogněg=
ſſj Obět Abel obětował Bohu/ nežli Kayn:
ſkrze kterúž dobył ſobě ſwědectwj / že byl ſpra(CHYRO)
wedliwý /když Buoh ſwědectwj dáwał o da=
řjch geho: a ſkrze tu (wjru) vmrłý geſſtě młu(CHYRO)
wj. Skrze wjru Enoch był přeneſen aby ne=
widěł ſmrti/aniž był nalezen / proto že ge gen
Buoh přeneſł: prwé pak než přeneſen był/ſwě(CHYRO)
dectwj ſobě dobył/že geſt ſe lijbił Bohu. Bez
Wijry pak nemožné geſt lijbiti ſe gemu: Nebo
kdož přiſtupuge k Bohu/ten muſý wěřiti: že
Buoh geſt: /A5a/

*Neděle Prwnij
Buoh geſt/a že těm kteřijž geho hledagij/od=
platitel geſt. Skrze wjru pohnut byw Rže=
čij Božij Noe / těch wěcý kteréž geſſtě nebyły
widijny / obáwage ſe připrawował Koráb k
ſpaſenij Domu ſwého: ſkrze kterýž ſwět potu(CHYRO)
pił : A té kteráž podlé wijry geſt/ſprawedlno=
ſti/včiněn geſt dědic. Skrze wijru na zwaný
Abraham vpoſłechł/aby wyſſeł na miſto kte=
réž přigiti měł w dědictwij: a wyſſeł newěda
kde přigde. Skrze wjru přeſtěhował ſe do ze(CHYRO)
mě zaſłijbené yako hoſtinſké/když w ſtáncých
bydlił s Jzákem a s Jákobem ſpołu Dědicy
téhož Zaſlijbenij. Očekáwał zagiſté zákłady
magijcýho Měſta/gehož Ržemeſłnjka wzdě(CHYRO)
ławateł geſt Buoh. Skrzewijru y ona Sá(CHYRO)
ra moc ku početij a k obdrženij ſemene přiyała
a mimo ſpuoſob wěku porodila/ že za wětné=
ho ſaudila býti toho kterýž zaſłijbil. Pro kte=
raužto přijčinu/y z gednoho / narozeni gſau
potomcy/a to giž w letech ſeſſlých/w takowém
počtu w yakém gſau Hwězdy Nebeſké/a yako
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pijſek kterýž geſt po kragijch Moře nezčiſłný.
Podlé wijry zemřeli gſau tito wſſyckni/
když gſau nepřiyali zaſlijbenij/ alezdaleka ge
widěli/a wěřili y ctili: a wyznali ſe hoſté a pau(CHYRO)
tnijcy /A5b/

Před Adwentem.
tnijcy býti na zemi. Neb to kteříž prawij/vka(CHYRO)
zugij na ſe/že wlaſti hledagij. A byť byli na tu
pamatowali / odtudž gſau ſe wybrali/měliť
gſau potřebu nawrátiti ſe di nij. Ale nynij
lepſſý žádoſtiwij gſau / to geſt Nebeſké: pro
kteraužto přijčinu/neſtydij ſe on Bůh/nazý=
wati (ſebe) gegich Bohem: připrawil gim za(CHYRO)
giſté Měſto.

Druhé Rzeči.
*Cžijſti ſe бudau Ržeči Božij Druhé: O prwnij Prawdě Wijry
Apoſſtolſké/ Gmenovitě: O poznánij gednoho prawého a wěčného
Boha/Otce/Syna/y Ducha Swatého. Nayprw:

Ržeč Prorocká.
*Ržeč Božijz Proroctwij Jzayáſſowa / z Kapitoly XLV. Kte=
rauž Bůh oſwědčuge ſebe ſamého бýti Bohem: a wjru w ſe w ſmlau=
wě nowé wydal/ za ſprawedlnoſt k ſpaſenij: k němuž wſſech ze=
mě / to geſt wſſeho Swěta/wolá.

TAkto řekl hoſpodin/Stwořitel
Nebes: Buoh ten kterýž ſmyſłil
Zemi/kterýž gi včinil/kterýž y při(CHYRO)
prawil gi: Neſtwořil ſem gi aby
puſtá byla/ ale včinil gſem gi bydlitedlnau:
yá Pán/a žádný giný. Aniž gſem w ſkrytoſti
mluwil /A6a/

*Neděle Prwnij
mluwil/aneb w zatmělém země mijſtě. Ne=
řekl gſem ſemeni Jákobowu darmo/hleday=
te mne: Já Pán mluvijcý ſprawedlnoſt/zwě(CHYRO)
ſtugijcý prawé wěcy. Shromažďte ſe a poď(CHYRO)
te / přiſtupte ſpolečně kteřij gſte vſſli z Náro=
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důw. Nic neznagij ti kteřijž dřewěnnau Mo=
dlu wyzdwihugij/ a modlij ſe k Bohu kterýž
neſpaluge.
Zwěſtugte a přiweďte/ať ſpolečně w radu
wegdau. Kdo geſt to wyneſl dáwno? a poſa=
wád to zwěſtowal? zda ne yá Pán? a nenij gi=
ný Buoh kromě mne ſamého: Buoh ſprawe(CHYRO)
dliwý a ſpaſytedlný / žádný kromě mne nenij.
Patřtež ke mně/a ſpaſeny budete wſſeckny
končiny země: Já gſem Buoh/a žádný wij=
ce. Skrze ſebe ſameho gſem přiſáhł/wyſſła
geſt z vſt mých ſprawedlnoſt/ſlowo kteréž na
zpět nepoſtaupij: že mně klaněti ſe bude wſſeli=
ké koleno/a přiſáhne mi každý yazyk: Toliko
w Pánu (řekl) gſau mně ſprawedlnoſti a ſý=
la : až k němu přigde : a zahanbeni budau po=
pauzegijcý gen. W Pánu oſprawedlňowáni
a oſlawowáni budau/wſſeliké Sýmě Jzra=
helſké.
Ržeč Ewan= /A6b/

Před Adwentem.
Ržeč Ewangelitſká.
*Ržeč Ewangelitſká čijſti ſe бude ze Cžtenij Swatého Lukáſſe/ z
Kapitoly X. O Radoſti Kryſtowě/ z těch Lidij/kteréž Buoh obdařil
gednau Wětau ſwau a poznánijm ſwým: a бlaženij gich od něho.

W Tauž hodinu/ rozweſelil ſe Du=
chem Gežijſs/a řekl: Dijk chwá=
lu prawjm tobě Otče. Pane Ne(CHYRO)
be y Země/že gſy ſkryl tyto wiecy
před Maudrými a Opatrnými/a zgewils ge
maličkým. Wýborně Otče/nebo tak zalijbi=
lo ſe tobě.
Wſſecky wěcy dány gſau mi od Otce mé=
ho. A žádný newij kdoby byl Syn/gedině O=
tec: A kdoby byl Otec/gedině Syn/a komuž
bude chtijti zgewiti Syn.
A obrátiw ſe k Včedlnijkuom obláſſtně/
řekl: Blahoſławené oči/kteréž widij ty wěcy/
kteréž wy widjte. Nebo prawjm wám/že mno(CHYRO)
zý Prorocy a Králowé/chtěli widěti ty wěcy
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kteréž wy widijte/a newiděli: a ſłyſſeti ty wě=
cy kteréž wy ſłyſſýte/a neſłyſſeli.
Ržeč Apoſſtolſká.
*Ržeč Apoſſtolſká čijſti ſe бude z Epiſſtoly I. k Teſalonycenſkým
Kapitola I. O tom/kterak gſau Swatij Otcowé Křeſtianſſtij Wijru
Božij od Apoſſtolůw přiyali/ a k yaké naděgi ſkrze ni přiſſli.

B

Pawel

*Neděle Prwnij
Paveł a Sylwán/ a Tymoteus.
Zboru Teſalonycenſkých/w Bo(CHYRO)
hu a Otcy a Pánu Gežjſſy Kry(CHYRO)
ſtu. Miloſt a pokog wám/od Bo(CHYRO)
ha Otce naſſeho/ a Pána Gežijſſe Kryſta/
wzkazugeme.
Dijky činijme Bohu wždyckny ze wſſech
wás/pamět o wás činijce w proſbách naſſych:
bez přeſtánij pamatugijce na wás / pro dijło
wijry/a prácy láſky/a že gſte zuoſtali w nadě=
gi Pána naſſeho Gežijſſe Kryſta/před Bo=
hem a Otcem naſſým. Wědauce Bratřij mi(CHYRO)
lij/od Boha wywolenij waſſe. Nebo Ewan(CHYRO)
gelium naſſe/nenj včiněno k wám ſkrze řeč to=
liko/ale také ſkrze moc/a ſkrze Ducha Swa=
tého/a ſkrze giſtotu mnohau/yakož znáte/ya=
cý gſme byli mezy wámi waſſý přijčinau.
A wy náſłedownjcy naſſy gſte včiněni by(CHYRO)
li/y Páně/přigijmagijce Slowo s mnohým
vtrpenjm/s radoſtj Ducha Swatého: Tak
že gſte byli přjkladem wſſem wěřijcým w Ma=
cedonyi a w Achai. Od wás zagiſté roz=
hłáſyło ſe Słowo Pánie/netoliko w Mace=
donyi a w Achai: ale také na wſſeliké mijſto/
Wjra waſſe/kteráž geſt w Boha/ rozeſſla ſe/
aby nebylo potřebij nám mluwiti o tom niče=
héhož: /B1b/

Před Adwentem.
héhož: když oni ſami o wás wyprawugij/yaký
gſme měli wchod k wám/a kterak gſte byli ob=
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ráceni Bohu od Modł/abyſſte ſłaužili Bo(CHYRO)
hu žiwému a prawdomłuwnému: a očekáwa(CHYRO)
li Syna geho s Nebes / kteréhož wzkřijſył z
mrtwých/Gežijſſe/kterýž wyſwobozuge nás
od hněwu budaucýho.

Summa hlawnij wěcý/
těchto Ržečij
*Z těchto obogijch řečij/kteréž gſme čijſti ſlyſſeli/toto tré
znamenati máme.

Nayprwé: Powinnoſt wſſeho Lidu Křeſtianſkého
při Wijře Obecné Křeſtianſké / od Apoſſtoluow přiyaté w
Cžlancých Dwanácti: Že tato geſt: z vſtawenij Božijho
ſkrze Ducha geho daného na wěrné Služebnjky Kryſtowy:
Aby Službám Kryſtowým / a Ducha miloſtij a prawd
Božijch ( připominagijcým dijla Božij ſtarodawnij y no=
wá: kteráž kdy od wěkuow Buoh dělal a dělá y dělati vlo=
žil) obcowali: k nim Srdce ſwé naſtrogili: vſſy wnitřnij
y zewnitřnij obrátili: (to geſt/Duchem y Tělem ſe připra=
wili/vprázdnili/na to wydali) aby Slowo Božij zwěſtu=
gijcý dijla Páně/a w nich miloſt a prawdu geho ſpaſytedl=
nau / z Vſt Páně Sluh geho wěrných od něho poſlaných /
ſlyſſeli/ſpolu s nimi pocty/poklony: v wyznáwánij ſe Pánu/
w chwálách/w modlitbách: činili.
*K tomu ſe wztahuge a to wyprawuge ta prwnij Ržeč
Ducha Swatého Žalmu Prorockého / když dij: Pozorug
Lide milý vſtawenj mého/nakloňte vſſý k řečem mým/A tak
B
ij
dále:

*Neděle Prwnij
dále: yakž gſme ſlyſſeli. Kterážto Ržeč geſt widěnij a ſly=
ſſenij Božij od Proroka/ o бudaucým Kázanij Kryſtowu/
kteréž geſt činiti měl / ſám ſkrze ſebe a ſkrze ſwé Apoſſtoly a
potomky gegich/ Jakož Ewangeliſta Swatý Matthauſs
tomu přiwodij/řka: To mluwil geſt Gežijſs aby ſe napl=
nilo což powědijno бylo ſkrze Proroka/kterýž dij: Otewru
ſkrze Podobenſtwij Vſta má : wyprawowati бudu ſkryté
wěcy od vſtanowenij Swěta. K témuž y w pwnij Rže=
či Ewangelitſké gſme ſlyſſeli/že Pán Včitele Králowſtwij
Božijho připodobňuge Otcy Cželednjmu/kterýž z Pokladu
ſwého wykládá nowé y ſtaré wěcy ŕč.
*Z kterých pak přijčin a potřeб mělby Lid Božij Služ=
bám Páně obcowati: y to w taychž Ržečech ſe vkazuge.
*Prwnij přijčina tato geſt : Aby Bohu / a Otcuom
Swatým ſwým / ſwědkowé бyli / k potomkuom ſwým y ke
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wſſemu Stwořenj Božijmu : Nebeſkému y Zemſkému/Li=
dem y Angelům/nynij y w dem přijchodu Pána naſſeho Ge=
žijſſe Kryſta k Saudu žiwých i mrtwých. Bohu : djla a
ſkutkůw geho y wſſý miloſti a prawdy. Otcům pak : Wj=
ry podty a Služby Bohu/že gſau ctitelé geho бyli. A ſkrze
to přihlaſſowali a přiſwědčowali ſe k Bohu/ a k Swatým
geho/že gſau Lid Božij Cýrkew Swatá/Synowé Otcůw
Swatých ſpolu s nimi ctitelé Božij / a gedni druhých To=
waryſſý včaſtnijcy/ſpolu Bratřij ſobě známij a ſebe milow=
nij Přátelé w Bohu. Jakož gſme tu w té řeči Jzayáſſowě
Boha mluwijcýho ſlyſſeli/že ſe na Lid ſwuog odwoláwá/a
ge ſobě za Swědky бéře/řka : Zwěſtugte a přiweďte (totiž
wſſecky Modloſlužebnijky) ať ſpolu w radu wegdau (totiž
a powědij) kdo ge to (totiž o Kryſtu a ſpaſenij v něm) dá=
wno wygewil/a až y nynij zwěſtowal : Zdali ne yá Pán :
a nenij giný Buoh kromě mne ſamého/Buoh ſprawedliwý
a ſpaſytedlný/žádný mimo mne. A w témž Proroctwij
dij napřed w Kapit: XLIII : Wy gſte Swědkowé mogi/
a Duch Synuow Otcuow Swatých Sluh wěrných Bo=
žijch/prwotně Kryſtuow/potom wſſech prawých včaſtnij=
kuow a náſledownijkuow geho. Tu w tom Žalmu ſwěde=
ctwij /B2b/

Před Adwentem.
ctwij dáwá Otcům Swatým y Synům gegich/ řka : Což
gſme ſlyſſeli / a což gſme poznali / a což nám Otcowé naſſy
wyprawowali/toho před wámi Syny gegich nezagjme.
O kterémžto Swědectwij dij S. Pawel: On Duch ſwěde(CHYRO)
ctwij wydáwá Duchu naſſemu/že gſme Synowé Božij.
*Druhé proto : Aby na ſkutky a dijla Božij/a w nich
na miloſt a prawdu geho nezapomijnali : Ale to ſobě y ſebe
w tom Bohu obnowowali/ w dauffánij ſe k Bohu vſtawo=
wali/wzděláwali : y podlé ſebe Dijtky a giné Bližnij ſwé :
vtwrzenij/ zmocněnij/ zſylenij/ nabýwali k oſtřihánij Při=
kázanij Božijch / Smlauwy geho nowé. Jakož gſme tu w
tom Žalmu Ržeč Ducha Swatého tak ſlyſſeli/když prawj:
Z toho aby dauffánij ſwé w Bohu kladli / a nezapomijnali
na dijla geho/ a Příkázanij geho oſtřijhali.
*Třetij proto : Aby ſkutkem to vkázali/že negſau podo(CHYRO)
bnij Otcuom ſwým na Boha nedbalým/Srdcem od něho
odpadlým/Slowa geho nepoſleſſným (gdaucým po lijbo=
ſti a žádoſtech Srdce ſwého zlého/milownijkům a náſledo=
wnjkům Swěra/a těch wěcý kteréž gſau na Swětě/Jako:
žádoſti Očij: žádoſti Těla: rozkoſſe/Hodůw/kwaſuow ŕč/
paychy žiwota : ſlawného gména : kteřijž ſe k Bohu vſty
přiznáwagij/Srdcem pak od něho daleko gſau / a ſkutkem
ſe ho odpijragij.) Ale že gſau od nich rozdijlnij/odděleni/ z
nich wyſſli/aby hřijchůw gegich včaſtni nebyli/ z Ran Bo=
žijch Duchownijch zde / a potom Duchownijch y těleſných
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wěčných newzali/s nimi nezahynuli. O čemž gſme tu w
tom žalmu Ržeč Ducha Swatého ſlyſſeli / když dij : Aby
včiněni nebyli podobnij Otcuom ſwým : Národu odpadlé=
mu/a ſpurnému / Národu kterýž mikdá práwě Srdce ſwé=
ho nevſtawil/a gehož Duch nikdý práwě Bohu newěřil.
Ale že Otcůw Swatých Bohu wěrných a milých včaſtnij=
cy gſau / a podlé přijkladu gegich a naučenij Apoſſtolſkého
náſledugij ſprawedlnoſti/Wijry/Láſky/pokoge s těmi kte=
řijž wzýwagij Pána z Srdce čiſtého/ s ſhromážděnými w
gedno we Gméno Pána Gezu Kryſta. Nebo tato Ržeč
toho Žalmu/ mluwena geſt od Ducha Božijho w tagemſt=
wij Božijm pod přijklady Božijmi Zákona Moyžijſſowa/
B
iij
že yakož

*Neděle Prwnij
že yakož dálo ſe w Lidu Jzrahelſkém Cýrkwi figůrné / tak
podobně též ſe ſtane a djti бude w Lidu Křeſtianſkém/že бu=
dau dwogij Otcowé gegich : Gedni Bohu wěrnij. Druzý
newěrnij/nepoſluſſnij. Wěrnij : yako Apoſſtolé a náſle=
downijcy gegich. Newěrnij : yako Gidáſs/ a ti kteřijž ſe
Apoſſtoluom protiwili/a po Apoſſtolech přiſſli we Gméno
Kryſtowo. O nichž Kryſtus Pán y Apoſſtolé předpowědě(CHYRO)
li/že po nich přigdau a mnoho gich ſwedau.
*A tak wſſecka ta Ržeč Ducha Božijho wztahuge ſe k
Lidu Křeſtianſkému : nebo pro ně gť Prorocky pſána/aby
wěrných Swatých Otcuow ſe přjdržali/a gich náſledowa=
li: newěrných/nehodných/zlých ſe warowali/ge opauſſtěli.
Jakož Apoſſtol tak včij
/řka : Buďte (Bratřij) ſpolečně ná=
ſledownijcy mogi/a ſſetřte těch kteřijž tak chodij/yakož máte
nás za přijklad. Nebo mnozý chodij/ o kterýchž gſem wám
čaſto prawil/ nynij pak y pláče prawijm / nepřátelé Křijže
Kryſtowa : gegichž konec zatracenij : gegichž Buoh бřicha
geſt/a ſláwa w hanbě gegich/kteřijž zemſkých wěcý čenicha
gij. Nebo naſſe Obcowánij w Nebeſých geſt ( totiž w Du=
chownijch Nebeſkých wěcech ). Protož tu Ržeč toho Žal=
mu k ſobě wlaſtenſky ſlyſſeti a přigjti máme/w prawdě ſta=
lé a děgijcý ſe / Cžtenijm zgewené / a gi wěrně poſlauchati/
Službě miloſtij a prawd Božijch Wijry geho obcowati/ k
tomu ſe připrawiti/z přijčin oznámených.

Druhau wěc znamenati máme w těchto
Ržečech Božijch : Kteřij Lidé Bohu ſe
lijbij/a kteřij nic ?
*Z těchto Ržečij které gſme ſlyſſeli zgewně geſt/že ſe ti Li=
dé Bohu lijbij : kteřijž Wijru Božij magij/ z nij žiwi gſau/
a gi ſe přijdržij : Zwláſſtě z té Ržeči Apoſſtolſké prwnij/w
niž ſe dij : Sprawedliwý z Wijry žiw бude/a geſtliže ſe od=
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trhne/nebude ſe lijbiti Duchu mému. A opět : Bez Wijry
nemožné geſt ſe lijbiti Bohu ŕč/ vtš. což gſme ſlyſſeli.
*Kteráby pak to byla Wijra Božij? To nayprwé wě=
děti ſluſſý. Giná pak žádná Wijra Božij nenij/nežli ta
kteráž /B3b/

Před Adwentem.
kteráž gť od Kryſta Pána Kázaná a přiyatá. A ta gť ká=
zaná přiyatá/kteráž od Apoſſtolůw po wſſem Swětě gť
rozhláſaná. A ta geſt/kteráž od Křeſtianůw w ſe wyznáwá a
gmenuge Apoſſtolſká we dwanácti Cžláncých. W nichž hla=
wnj Cžlankowé gſau třj/Jako : Wjra w Boha Otce. Wij(CHYRO)
ta w Syna geho. Wjra w Ducha Swatého. K proſtře=
dnijmu připoguge ſe giných pět/ a k poſlednijmu čtyřij. A
tak wſſech ſpolu geſt Dwanáct : Aby vkázáno бylo/že ti třj
hlawnij Cžlankowé/zawiragij w ſobě wſſecky prawdy ſta=
lé a zřjzené od Boha Otce/od Syna geho/y od Ducha S°
Podſtatné y Služebné ſe wſſemi přjpadnoſtmi gegich/zwě(CHYRO)
ſtowané od Ewangeliſt a od Apoſſtoluow : a w Pijſmijch
gegich y Prorockých ſe nacházegij.
*Nebo tu geſt Kryſtus Pán přikázal kázati Apoſſto=
luom řka : Kažte Cžtenij wſſemu Stwořenij. A we Gmé(CHYRO)
nu té Wijry/Otce/Syna/y Ducha a Swatého/křtijti.
*Protož když tu Pán mluwij w těch Ržečech/ o puſſtě=
nij Sýti do Moře/a o poznánij Otce a Syna : A Swa=
tý Pawel přiwodij Ržeč Božij Prorockau /řkaucý : Spra(CHYRO)
wedliwý muog/z wijry žiw geſt. Pakli ſe odtrhne/nebude ſe
lijbiti Duchu mému. Že to wſſe ſe mluwij a wzkazuge ne
na ginau Wijru/než na tu/kteráž ſlowe Apoſſtolſká dwa=
nácti Cžlankuow.
*Nebo ta Wijra ſwědectwj má ode dwau Swědkůw
Božijch welikých/gmenowaných w Zgewenij ſwatého Ja=
na / dwěma Oliwami a Swijcny ſtogijcými před obliče=
gem Božijm a země/ genž gſau dwa Kryſtowi Zborowé :
Geden Cýrkew Ržecká/ a druhý Cýrkew Ržijmſká Latin=
ſká/že ona (totiž ta Wjra) geſt Apoſſtolſká/tak yako y Pj=
ſma Zákona Nowého/že gſau gegich.
*Neб yakož gſau zbijragijce / podlé mijſtného vptánij
Pijſma po nich pozuoſtalá/na Concilium w Nycenu/ſwě=
dectwij gim dali/giné zawrhſſe : rak y této Wjře/kteréž ani
Kacýři/yako Aryus/nezapijrali/tak yako ani Pijſem.
*A že gſau mnozý w té wijře/wyznáwagijce gi бlaudi(CHYRO)
li/y Pijſma cyzoložili/tau přijčinau včinili gſau wyznánij
ſwé obláſſtnij/podlé Cžlankuow té Wijry Apoſſtolſké / ne=
B
iiij
hýba=

*Neděle Prwnij.
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hýbagijce gi/než toliko k wyznánij gegjmu ſmyſl ſwůg obec(CHYRO)
ný přiložiwſſe/ſlowy ſkrownými ſwědectwij gi dáwagijce/
že ne gegich než Apoſſtolſká geſt/ yako y Pijſma. Gimž w
tom wěřiti máme/a ge ſpolu s Bohē za prawé a giſté ſwěd=
ky mijti. Kterýž o nich a k nim dij ſkrze Proroka: Já gſem
zwěſtowal (totiž tu prawdu wijry) Spaſytel (totiž wás ſkr(CHYRO)
ze nij) a wygewil/A nenij giného mezy wámi (totiž wám zwě(CHYRO)
ſtowaný ) ſkrze Kryſta Pána a Apoſſtoly/ Otec/ Syn/ a
Duch Swatý. W kterémžto Gménu y Křtij ſe wſſyc=
kni Ržekowé y Ržjmané/w dotázánij Wijry toho Gména/
a potom ſe gi wyvčugij gedni od druhých k wyznáwanij /
na ſwědectwij Bohu y ſami ſobě/že gſau Lid Božij/a Bůh
gegich Bohem. Na kteraužto Wijru we wſſech praw=
dách gegich Podſtatných y Služebných / wztahuge ſe Or=
tel Saudu a ſwědectwij Kryſtowa tento : Kdož vwěřij a
Pokřtij ſe/ſpaſen бude : Kdož pak nevwěřij/zatracen бude.
*Protož to každý znáti má/že ti Lidé Bohu ſe lijbij/
kteřijž tau wěrau od Boha gſau obdařeni/a magj gi w ſrd(CHYRO)
cy ſwém ſloženau/w myſli napſanau : ſkrze ni přicházegij
ku poznánij prawého Boha a Otce/ y Syna geho Gežijſſe
Kryſta/a naplnění бýwagij miloſtij/milowánjm/Láſkau
k Bohu a k Synu geho/y k včaſtnijkuom geho (to geſt Du=
chem prawdy Kryſtowy a Božij) Z toho odſtupugij k Bo=
hu/we Gméno Syna geho ſe poſwěcugij/oddáwagj/v wy(CHYRO)
znánij té Wijry k ſpaſenij aby mu ſlaužili w ſprawedlnoſti/
činijce Přikázanij geho/gi ſe ſkutečně přijdržij/w trpěliwo=
ſti : w nij ſe podlé poſwěcenij wého oſtříhagij/na ſpaſenij k
žiwotu wěčnému/ očekáwagijce přijchodu Kryſtowa a Ne(CHYRO)
be/k Saudu žiwých y Mrtwých/že ge od hněwu Božjho a
od wěčného zatracenij konečně wyſwobodij. Jakož gſme
to ſlyſſeli z Ržeči Apoſſtolſké/o Zboru Teſalonycenſkém. A
k tomu ſe wztahuge y ta Ržeč Božij Prorocká/když dij : Ne(CHYRO)
řekl gſem Semeni Jákobowu (totiž Kryſtowu ) Daremně
hledáte mne : Já Pán gſem mluwijvý ſprawedlnoſti/a zwě(CHYRO)
ſtugijcý /B4b/

Před Adwentem.
ſtugijcý prawé wěcy: shromažďte ſe a poďte přiſtupte
ſpolu/kteřijž vſſli gſte z Pohanuow. A nijže dij: Patřte ke
mně /a ſpaſeny бudete wſſecky končiny země. Já gſem Bůh
a žádný giný/ſkrze ſe ſamého Přitáhl gſem/ wyſſla gť z vſt
mých ſprawedlnoſt/ſlowo kteréž nazpět nepoſtaupij/že mně
klaněti ſe бude wſſeliké koleno : a Přiſahati ( totiž poſwěcu=
ge ſe mně wſſeliký yazyk.) W Pánuť gſau toliko mé ſpra=
wedlnoſti y ſýla/až k němu přiſtaupij / a zahanbeni бudau
popauzegijcý gey.
*W Pánuť oſprawedlněni/a zwelebeni бudau wſſec=
ko Sýmě Jzrahelſké. Těch a takowých geſt Bůh Bohem
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a Otcem : Kryſtus Gežijſs včaſtnijkem/Pánem/Miſtrem/
Wykupitelem/Obětij/Smijrcý/Přijmluwcý/Králem ob=
hagugijcým předewſſým zlým/nynij/y w den Saudu ſwé=
ho/ a Wůdcý do Králowſtwij Nebeſkého : Duch Swa=
tý gegich Swědkem/ Vtěſſytelem / gim přiſluhowatelem/
Zpráwcý a Dárcý Spaſenijm.
*Ti gſau ſprawedliwij před Bohem/Lid Božij/Sy(CHYRO)
nowé geho / magijcý v Boha y v Syna geho Miloſt / Lá=
ſku/Hříchůw w odpuſſtěnij : gſau včaſtnijcy Kryſtowi/přij(CHYRO)
bytek Ducha Swatého : Národ Božij wywolený powola(CHYRO)
ný/ſpaſenij Duſſý ſwých nacházegij/z nichž ſe Kryſtus ra=
duge/Bohu Otcy ſwému z nich děkuge/gim ſwědectwij do=
bré dáwá/že gſau бlahoſlawenij nadewſſecky předeſſlé ſwa=
té/což gich kdy бylo od počátku Swěta.
*Ti pak kteříž gſau té Wijry ( pro ſwau Maudroſt
a Opatrnoſt tohot Swěta/a žiwota těleſného ) nepřiya=
li/anebo přiyawſſe/yako zlé Ryby do Sýti wſſedſſe/w zlo=
ſti a w neprawoſti ſwé zůſtáwagij/neб od Wijry té ſrdcem
odſtupugij/vſty gi wyznáwagijce/ſkutkem gi zapiragij/po
neprawoſti Těla ſwého a žádoſtech Swěta gdau/takowij
wſſyckni Duchu Božijmu ſe nelijbij/a Bohu ſe lijbiti nemo=
hau. Od Boha zawrženi gſau/a w hněwu geho zuoſtáwa(CHYRO)
gij/w den naypoſlednějſſý z Králowſtwij Božijho / yako
zlé Ryby wywrženi бudau/tam kdež бude wěčný pláč a ſſkře(CHYRO)
hot zubuom. Jakož gſme to w těch Ržečech Božijch odew=
řeně/y z vſt ſamého Pána Kryſta ſlyſſeli/kteréž ſe pro vkrá
cenij ne= /B5a/

*Neděle Prwnij
cenij nepřipomijnagij. Což geſt pewněgſſý a ſtálegſſý nad
Nebeſa/gimž dlužni gſme wěřiti/ a podlé nich ſe ſauditi/lij=
bijmeli ſe Bohu/čili nic.

Třetij wěc znamenati máme při těchto Rže=
čech Božijch : Kterak gſau prwnij Křeſtiané Otcowé
naſſy/z Zidůw y z Pohanůw/Wijru Apoſſtolſkau od Apoſſto=
lůw přiyali za prawau giſtau Wijru a wůli Božij od
Boha danau na ſpaſenij?

*Epiſſtola ta pſaná od Apoſſtola Swatého Paw=
la / a od pomocnjkůw geho Sylwána a Tymothea do Zbo(CHYRO)
ru Měſta Teſalonyky/kterauž gſme ſlyſſeli/to zřetedlně oz=
namuge. Nayprw/že gſau gi přiyali s mnohau giſtotau.
Gedno Ržečij Božijch : Druhé mocý Božij. Ržečij Bo=
žijch/ſkrze zřetedlné Apoſſtolſké gim odwiránij ſmyſlu Pij=
ſem Swatých ſtarých Zákona Moyžjſſowa/a Prorokůw.
Ne podlé Maudroſti Swěta tohoto ſmyſluow těla ( to gť
ne podlé filozoffij ) a ſlow lidſkého včenij / to geſt/ne podlé
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Grammatyky a Dyalektyky ) Ale podlé Ducha prawdy /
ſprawedlnoſti a mocy Božij/žiwota Duchownijho neporu(CHYRO)
ſſeného na wěky zůſtawagijcýho w Bohu ſkryté/od Boha
w přijkladijch zgewené na Kryſtu. Jakož o tom Apoſſtol
Zboru Koryntſkému w ten rozum y w táž ſlowa pſal a z
těch Pjſem/w tom giſtém a prawém ſmyſlu Božijm a Kry
ſtowu dowozowánij wſſý prawdy té Wjry od nich kázané/
že geſt ſe od Boha podlé Pijſem ſtala ŕč. Jakož o tom Zbo=
ru Theſalonycenſkém od Ewangeliſty w Skutcých Apo=
ſſtolſkých ſe pijſſe/kterak gſau na každý den zpytowali Pij=
ſma/takliby ſe ty wěcy měly yakž gim od Apoſſtoluow Ká=
záno.
*Mocý pak Božij s giſtotau tau/když gſau Apoſſto=
lé Kázanij ſwého Wijry té potwrzowali Diwy a Zázraky
z mocy ne ſwé neб toho giného : Ale toho/we Gménu tom/
gehož kázali Boha Nebeſkého a prawého činěnými. A
když geſſtě k wětſſý giſtotě gegich / y Duch Swatý na ně s
Nebe zřetedlně přicházel/a též ſkrze ně ſamy/yako y ſkrze A=
poſſtoly /B5b/

Před Adwentem.
poſſtoly diwy a mocy činil. A tak ſkrze to dwě/Pijſma a
Moc Božij/Wijra Apoſſtolſká vtwrzena geſt / za wijru a
libau wuoli Božij ſpaſytedlnau od Otcůw naſſých s tako=
wau neomylnau giſtotau přiyata/a nám Synuom gegich
od nich gedněm ſkrze druhé/ wěk po wěku ſe neſe a podáwá.
*Druhé také přiyali tu Wijru Otcowé naſſy s mno=
hým protiwenſtwijm/a s radoſtij Ducha Swatého : Ja=
kož gſme tuto tak w Epiſſtole ſlyſſeli.
*Z toho znáti ſe dává/že ti kdož gſau tu Wijru přigj(CHYRO)
mali/nepřigijmali gſau gi tělem a krwij / ono gim toho ne=
dalo : Ani z wůle kterého člowěka/neб kterého muže/Cýſa=
ře/Krále/Pána/Přijtele : Aniž gſau бyli Synowé ſwěta
milovnjcy geho/a žiwota ſwého těleſného: Ale бyli w praw(CHYRO)
dě Synowé Božij/milownijcy Boha/hledagijcý wěčného
žiwota v něho/když vptawſſe ſe giſtoty prawdy Wjry wſſe=
ho ſe prwnijho pauſſtěli/náboženſtwij/přijzně/miloſti/po=
koge/Towaryšſtwij s ginými : a nežby ſe poznalé prawdy
Wijry puſtili /radſſe protiwenſtwij/potupu / laupež Cti y
Statku/trápenij y zabitj podſtupowali od ſwého Národu
y od ſwých Přátel krewnijch y přijbuzných. A z toho že ſe
gim Buoh zgewil w hogné a bohaté miloſti ſe těſſyli/ rado=
wali. Skrze to zaſlaužili ſobě aby Apoſſtolé na mijſtě Bo=
žjm a Kryſtowě ſwědectwij to kteréž gim ſamým k gich wla(CHYRO)
ſtnijmu ſpaſenij dáno бylo od Kryſta Pána/také y gim da=
li že gſau Synowé Božij wywolenij a powolanij do Krá=
lowſtwij Božijho/včaſtnijcy a náſledownjcy gegich a Kry=
ſtowi / y prwotnijch a přednijch Swatých Zborůw Kry=
ſtowých. Jakož gſme to w té Ržeči Apoſſtolſké ſlyſſeli. A
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t

dále o tom wyprawuge ſe v též Epiſſtole ſſýře/kdež w II ka:
prawij takto : Wy zagiſté Bratřij náſledownijcy včiněni
gſte Zboruow Božijch/kteřijž gſau w Jůdſtwu w Kryſtu
Gežijſſy / že gſte takowéž wěcy trpěli / y wy od wlaſtnijho
pokolenij/yako y oni od ſwého Jůdſkého. Kterážto Wij=
ra yakož od těchto Teſalonycenſkých/tak odewſſech wſſudy
po wſſem Swětě týmž ſpuoſobem přigijmána бyla s mno=
hými protiwenſtwijmi. Jakož Swatý Petr napſal : že
táž vtrpenij děgij ſe wſſemu Bratrſtwu waſſemu/kteréž kde
na Swě= /B6a/

*Neděle Prwnij
na Swětě geſt : a ſſla wždy po weſſkeren čas бytu Apoſſ=
tolſkého na Swětě/y po nich : A gijti magij až do ſkonánj
Swěta/podlé ſwědectwij Kázanj Kryſtowých/řkaucých:
Budete w nenáwiſti wſſem Národuom pro Gméno mé.
Protož yakýmž ſpuoſobem tato Wijra Apoſſtoſká/od Ot=
cuow Swatých Křeſtianſkých / přiyata y držána geſt/tak
wždycky y nynij zwláſſť k ſkonánij Swěta w rozmnoženij
zloſti a neprawoſti/y Otcůw ffaleſſných/Prorokůw/a Sy(CHYRO)
nuow gegich ffaleſſných Křeſtianůw/přigijmána бýti mu=
ſý w též giſtotě/s týmiž protiwenſtwijmi.
*Giž z toho ze wſſeho ſluſſý na toto ſe rozpomenúti/a
pohleděti:Co gť Bůh wſſemohúcý diwného ráčil včiniti ča(CHYRO)
ſůw těchto poſlednijch nayhorſſých/Národu naſſemu Cže=
ſkému / geſſto toho žádnému ginému nevčinil / že geſt gemu
tuto nayſwětěgſſý ſpaſytedlnou Wjru ſwau zgewiti ráčil :
Počátkem ſkrze Miſtra Jana Huſy / kterýž Wýklad gegij
menſſý / y druhý wětſſý /kterýž Wytiſſtěn geſt/včinil.
*Potom ſrdce Otcuow naſſých/Synůw ſwých k nij
a k Otcuom gegim Swatým Apoſſtoluom a Zboruom ge=
gich přediwně obrátil/aby opuſtijce wſſecka giná lidſká vče(CHYRO)
nij/pod gménem Wijry Božij/ a pſanij gegjch / přichytili ſe
této Wijry Božij Apoſſtolſké/a w nij ſe ſgednotili za gedno(CHYRO)
ho člowěka : Jakož nayprwněgſſý to ſwolenij gegich бylo/
aby ſe gi drželi/ a Pijſmy Swatými w ni zprawowali :
Zwoliwſſe mezy ſebau gednoho za Starſſýho/a přiřekſſe ſo(CHYRO)
bě weſpolek neopauſſtěti ſebe/ ale gedni druhým ſobě w tom
ſlaužiti ŕč.
Na něž y hned z přijčiny té/weliká a tuhá
protiwenſtwij připadla od wlaſtnijch Bratřij a Otcuow
Duchownijch Národu gegich/od těch kteřjž ge zplodili/a to
gméno(Bratřij) gim dali. A wſſak oni ſkrze to w této Wj=
ře nic negſau zmenſſeni : ale бrž čijm wětſſý protiwenſtwij
na ně ſſla/tjm wijce ge Bůh w ni oſwěcowal a wzděláwal:
Jakož Spiſowé gegich toho za důwod gſú/kteréž podlé ni dě(CHYRO)
lali/a gimiž gi wyſwětlowali/kteréž až k tomu přiwedl/ aby
z ni y počty činili/Králům/Knijžatům/Stawům wſſem
Národu ſwého/y obzwláſſtně mnohým Oſobám powýſſe=
ným/též Obcem/y wſſem wuobec/бohatému y chudému.
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A nám /B6b/

Před Adwentem.
A nám Synuom ſwým gi čiſtau a neporuſſenau we mno=
hých protiwenſtwijch/vzkoſtech/ a těžkých pokuſſenijch /za=
chowali/doneſli k těmto nyněgſſým naſſým čaſuom / a nás
w nij yako y ſami ſebe/z daru a zpuoſobenij Božijho wzděla(CHYRO)
li w Gednotu. Kterauž gſme w ſrdce přiyali/vſty k ſpaſe=
nij před hodnými Swědky wyznali / w nij ſe Bohu zawá=
zané poſwětili / s včaſtnijky gegimi w Gednotu wſtaupili/
pro náſledowánij gegi potupu/ vzkoſti a mnohá protiwen=
ſtwij podſtaupili/ge neſeme/ a w tom ſe tak na ſpaſenij oſtří(CHYRO)
háme/ a vmyſl ſtáti máme až do konce/s pomocý Božij.
Skrze to giſtý důwod máme/že gſme včaſtnjcy ſtarých kře(CHYRO)
ſtianůw / a prwotnijch Zborůw Kryſtowých / wzdělaných
y zprawowaných krze Apoſſtoly / poněwadž gſme gedno=
ſtayné Wijry Božij/gednoſtaynými ſpuoſobem z daru milo(CHYRO)
ſti Božj/a z ſlitowánj geho nad námi/ſpolu s nimi doſáhli.
*A proto že gſme ſe oddělili od nepoſluſſných té Wij=
ry Otcůw Synůw y Bratřij naſſých / бýti nemůžeme/a
negſme Rotau zatracenij : Ale бrž ſkrze to hogněgſſý a pew(CHYRO)
něgſſý důwod máme/že gſme poſluſſnij Synowé hlaſu Bo(CHYRO)
žijho/řkaucýho : Wýgděte z nich Lide můg/nečiſtého ſe ne(CHYRO)
dotýkayte/a yák wás přijgmu/ бudu wám w Otce / a wy
mi бudete w Syny a w Dcery/prawij Pán wſſemohúcý.
*Podlé toho y naděge té požijwáme/ že yakož včaſtni
včiněni gſme Synuow a Zborůw Kryſtowých a Apoſſtol(CHYRO)
ſtých. Skrze tu Wijru tak y ſwědectwij Božijho gim od
Apoſſtoluow daného/že gſau wywoleni/powoláni od Bo=
ha vtš. Národ ſwatý/Lid dobytý / Králowſtwo a Kněž=
ſtwo Božij ŕč.
*Poněwádž pak gſme Synowé Otcuow Swatých
Bohu milých/včaſtni gſauc Wijry a Ducha gegich : Gižť
tehdy ta powinnoſt naſſe wlaſtnij бude / abychom z poſlu=
ſſenſtwij hlaſu Ducha Božijho / kterýž gſme tu w tom Žal=
mu ſlyſſeli : (Ano wijce nadto y z miloſti/poněwadž ſe nám
tak mnoho dobrého ſtalo a děge ſkrze tu Wjru Otcůw ſwa(CHYRO)
tých ) obcowali Službám Památek Miloſtj a Prawd Bo(CHYRO)
žijch té Wijry/ každého čaſu/ to každý ſobě w ſwém Srdcy
ſložili/a na tom ſe vſtanowili tak činiti/ s opuſſtěnijm těle=
C
ſných a

*Neděle Prwnij
ſných a Swětſkých pracý a zaměſtknáwánij : A k tomu ſe
ſcházeli ſpolu/tu když Duch Božij a Kryſtůw/vſta Služe=
bnijkůw/ſrdce Lidu k Slowu ſwému odwijrá/a ge w ſrd(CHYRO)
ce naplňuge/ po wſſech Wěřijcých ſe rozléwá a rozpauſſtij/
A ge k poctě a k Modlitbě Božij gednoduſſně y gednoſwor=
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ně zbuzuge : s Bohem/ s Kryſtem / y ſe wſſemi Swatými
ſwazuge w Gednotu: w ſpolečné včaſtnoſti miloſtj a prawd
Poct/Modliteб : poſtawuge.
*Tu abychom ſpolečně yako geden člowěk gſauc ged=
no tělo w Pánu/před Pánem ſe vkazowali a poſtawowali/
gemu ſe klaněti/před nim klekati/Očj y rukau ſwých k němu
w Nebe pozdwihowali/gednijm ſrdcē/gedněm vſty wyzná(CHYRO)
nij týchž Miloſtj a Prawd ſpaſytedlných geho činili/k nim
ſe mijle w vtěſſenij y w radoſti ducha přihlaſſowali a při=
ſwědčowali s poniženijm ſwým/wſſe ke cti a k ſláwě Pánu:
Dijky chwály s dobrořečenijm wzdáwali : A Modlitby
za potřeby ſpaſytedlné při nij/ſwé/dijtek/a giných бližnijch
ſwých činili : Podlé naučenij ducha prawdy/včijho a na
pomijnagijcýho nás k tomu ſkrze Služebnijky od Pána nā
na to daně.
*Započijnagijce pak to dnes činiti we Gménu Páně/
připomijnati ſobě máme weſpolek/ y geden každý obláſſtně
w duchu myſli ſwé/to dobrodinſtwij Božij/kteréž Bůh vči=
nil Otcuom naſſým y nám. Nayprw milým Apoſſtolům
ſkrze Pána Gezu Kryſta: potom wſſem Zborům po wſſem
Swětě ſkrze Apoſſtoly : Potom těchto poſlednijch čaſuow
w Národu naſſem Otcuom naſſým/ a nám ſkrze ně: kterak
geſt ge wſſecny/y gednoho každého z nás obdařil tau ſwau
gednau danau Wětau ſpaſytedlnau/k nij přiwedl/w nij o=
ſwijtil/poſwětil/přiyal/ poſtawil za ſwé Syny a Ctitele y
Služebnijky/k ſlužbám gegijm wzbudil a dal : Skrze to
Bohem a Otcem naſſým včiněn ŕč.
*A w tom před nim ſe poſtawugijce/ gemu na čeſt a=
bychom ſe toho wyznáwali / k tomu přihlaſſowali / Dijky
chwály wzdáwali / w Modlitbě y w zpijwanij. Nehod=
noſtij ſwých pokorně ſe Zpowijdali/miloſti a ſmilowánj žá(CHYRO)
dali. A /C1a/

Před Adwentem.
dali. A dauffaliwě Otce Nebeſkého we Gménu Syna ge=
ho proſyli/aby nás y ſpolu včaſtnijky naſſe/ráčil w tom do(CHYRO)
brodinij ſwém obnowiti/rozmnožiti/potwrditizmocniti a
zſyliti/abychom w té geho nayſwětěgſſý Wijře ſtálij бyli ya(CHYRO)
ko prwnij Swatij / o nij ſpolu ſe wſſemi Swatými wěrně
бoyowali/a gi gemu y ſobě čiſtau zachowali k přjchodu Pá(CHYRO)
na naſſeho Gežijſſe Kryſta s Nebe Saudit žiwých y Mrt=
wých/podlé Prawdy a ſprawedlnoſti té Wijry ŕč. A to
činiti бudeme tohoto celého Téhodne na každý den. Amen.

Kázanij o Wijře.
POněwadž pak giž vkázána geſt
prawá Wijra Spaſytedlná kteráby бyla/
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y půwod gegij : Widij ſe za potřebné také
podlé toho/a podlé dnes čtených Ržečij Bo=
žijch/a z nich/ vkázati tyto wěcy :
*Nayprwé.

Co geſt to wěřiti? a které Prawdy wěřite=
dlné to Wyznánij Apoſſtolſké Wijry Obecné
Křeſtianſké w ſobě zdržuge?
*Druhé.

Rozdijlnoſt té Wijry toho Apoſſtolſkého
wyznánij w Lidu Křeſtianſkém.
*Třetij.

Skrze co Lidé docházegij/a docházeti ma=
gij té Wijry ſpaſytedlné?
*Cžtwrté.

Kteřijby byli ſkutkowé té Wijry kteréž ona
C

ij

dělá/

*Kázanij o Wijře
dělá/po nichž poznána býti má/yako Strom
po ſwém Owotcý/w komby byla.
*O těchto wěcech/ pokudž Pán Buoh vděliti ráčij z
miloſti ſwé/na přijtomný čas tuto pořád položij ſe k ſpoleč=
nému wzdělánij a podělenij Wijry gednau dané Swatým
od Boha.
*Nayprw pak powědijno geſt/ že ſe vkazowati tuto
бude o tom : Coby to бylo wěřiti/a které Prawdy wěřite=
dlné to wyznánij Apoſſtolſké Wijry obecné Křeſtianſké/w
ſobě zdržuge? Y znay každý : že wěřiti : geſt tomu což ſe
zwěſtuge a wyprawuge/ſrdcem powoliti/w ſrdcy miſto dá(CHYRO)
ti/a za to držeti/mijti/že to tak geſt prawda/a nenij lež: Tak
a negináče ſe to neб ſtalo/neб děge: neб ſtane/ a бude. Jako
že ſe ſtalo to : Že geſt Buoh Swět ſtwořil : Kryſtus hřij=
ſſné wykaupil : Duch Swatý na Wěřijcý w Kryſta při=
ſſel s Nebe. A děge ſe toto : Že Bůh wſſým wládne/wſſe
řijdij a zprawuge ŕč. Nad hřijſſnými ſe ſmilowáwá pro
Kryſta/hřijchy gim odpauſſtij/ſprawedliwé ge činij. Kry(CHYRO)
ſtus ſe za hřijſſné přimlauwá ŕč. Duch Swatý/které kdy
ráčij nawſſtěwuge/znowu rodij/obžiwuge/obnowuge/opra(CHYRO)
wuge/zprawuge ŕč. Stane ſe : Swěta ſkonánij : přijg=
de s Nebe Kryſtus na Swět/Mrtwé wzkřijſý. Sauditi
бude. Sprawedliwým dá wěčný žiwot w Nebi : Newěr(CHYRO)
né a činitele neprawoſtij/zatratij w Pekle na wěky. A tak
geſt podobně o giných wſſech wěcech. A tu ſe wyložij to
powěděnij Apoſſtlowo/které gſme čijſti ſlyſſeli o Wijře/w
třetij Ržeči prwnijch Ržečij / kdež dij : Geſt pak Wijra wě=
cý naděgných (totiž Slowem zwěſtowaných/ſwědčených/
zaſlijbených/od Boha) podſtata/ důwod newiditedlných :
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totiž těch kterýchž newidijme / než toliko wěřijme/tomu kter=
rýž nám to prawij/ſwědčij/a připowjdá : A tijm gemu čeſt
gey za prawdomluwného máme. O tom dij
Apoſſtol : Wijra geſt z ſlyſſenij/ſlyſſenij ſkrzeSlowo Bo=
žij. A tak Wijra бude/ přigijti Slowo Božij w ſrdce ſwé.
Kromě Slowa Božijho/nemůž бýti Wijra Božij. Kdo
má wěřiti/muſý nayprw tijm ſe vgiſtiti/že to což ſe zwěſtu=
ge a pra= /C2b/

W Neděli I. před Adwentem.
ge aprawij/geſt giſté Slowo Božij/a ne lidſké. Budeli ſlo(CHYRO)
wo lidſké/бude wjra také lidſká/a ne Božj/lidſkého ſmyſſle=
nij/důmyſlu/a nebude nic giſtého a duowodného / бy pak ſe
člowěk na tom tak vſtawil/aby radſſe čeſt/ſwobodu/Sta=
tek/zdrawj y žiwot ztratil/nežby ſe toho puſtil : yako Poha(CHYRO)
né Modl. Neб co geſt platno/žeby člowěk naděgi ſobě po(CHYRO)
žil we lži/ a w tom dauffal.
Protož wſſecko zřenij naſſe
má бýti k giſtému/zgewnému a neſmyſſlenému Slowu Bo(CHYRO)
žjmu/od ſamého Boha wypowěděnému. On že ge tak mlu(CHYRO)
wil/a ne člowěk/neб ne lidé a mluwij : chcemeli Wijru pra(CHYRO)
wau neomylnau mijti.
*Syakau pak giſtotau Otcowé naſſy Křeſtianſſtij
Wijru Apoſſtolſkého wyznánij gſau přiyali / o tom w tře=
tijm Artykuli Sumovnijm Ržečij Božijch/ napřed ſlyſſe=
li gſme.
*Prawdy pak wyznánij Apoſſtolſkého Wijry obec=
né Křeſtianſké/které ſe wěřij a wěřiti magij/ a w něm ſe za=
wjtagj/ſpolu /Podſtatné/Služebné/y Přjpadné gſau tyto:
*Nayprw Cžlanku prwnjho/kdež ſe wyznáwá a dj:
Wěřijm w Boha Otce wſſemuhúcýho/Stwořitele Nebe y
Země.
Prwnij a půwodnij wſſech giných Prawd
Wijry : Geſt Prawda Podſtatná : Buoh gediný/z něhož/
ſkrze něhož/ a w němž gſau wſſecky wěcy. Neб ſe dij : Wě=
řijm w Boha/a ne dij ſe w Bohy. O němž Slowo Záko=
na Páně dij : Slyſs Jzraheli/Pán Buoh twůg/Bůh ge=
den gť. Gehož/a o něm/a gemuž/a w něhož/nayprw každý
powinen geſt wěřiti. Jakož gſme dnes w Ržeči Apoſſtolſké
prwnij čijſti ſlyſſeli/že dij takto: Kdož přiſtupuge k Bohu/
ten muſý wěřiti (totiž nayprw předewſſemi) že Buoh geſt :
a že těm kteřijž ho hledagij/odplatitel geſt. A w druhé Rže(CHYRO)
či Prorocké gſme ſlyſſeli/že ſám Buoh dij : Já Pán/a žád=
ný giný : Já Pán mluwjcý ſprawedlnoſt zwěſtugjcý pra(CHYRO)
wé wěcy. Opět : Zda ne yá Pán/a nenj giný Bůh kromě
men ſamého : Bůh Sprawedliwý a Spaſytedlný/žádný
kromě mne nenij.
*Druhá prawda téhož prwnijho Cžlanku geſt toho
gednoho Boha Oſoba prwnj : kteráž ſe tu wyznáwá a gme(CHYRO)
C
iij
nuge/
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*Kázanij o Wijře
nuge/kdež ſe dj : Otce. A ſpoguge ſe s předeſſlau prawdau/
řkúcý : Wěřijm w Boha Otce : To gť: Wěřjm w Boha ge(CHYRO)
dnoho/toho a takowého kterýž gť Otec/mage Syna ſobě ro(CHYRO)
wného/Dědice wſſeho ſwého. Gehož/totiž Otce/o němž/ge(CHYRO)
muž/ a w něhož/též powinen gť nayprw káždý wěřiti. Gi=
náčby potom dalſſých Prawd Wijry w Syna Božjho Ge(CHYRO)
žjſſe Kryſta nemohl wěřiti/yako Žid a Pohan/od nichž my
Křeſtiané tau wěrau té prawdy gſme rozdijlnij. Když ne(CHYRO)
toliko wěřijme Boha gednoho бýti / yako Židé a Pohané
nozý/a Turcy. Ale také nadto wijce/toho gednoho Boha
бýti také Otcem zwláſſtnij oſobau ſwau. O tom Swatý
Jan dij : Wſſeliká lež z prawdy nenij. Kde geſt lhář? Ge=
diné kdož zapijrá Gežijſſe бýti Kryſta ( totiž Syna Božij=
ho.) Tenť geſt Antykryſt kterýž zapijrá Otce y Syna.
Kdožkoli zapijrá Syna/ tenť zagiſté ani Otce má. Pro=
tož wěřiti muſýme бýtiOtce/abychom wěřili také v Syna.
*Třetij Prawda wěřitedlná toho prwnijho Cžlan=
ku : Geſt Wſſemohúcnoſt toho gediného Boha a Otce/kte=
rýž geſt wſſemohaucý/gemuž nic nenij nemožné/ cožkoli chce
včiniti/wěděti : On že wſſecko můž/wſſecko wij : A to geſt
geho Sláwa : že geſt Naymocněgſſý / a hned Wſſemohau=
cý : Naymaudřegſſý/wſſe znagijcý/vměgijcý/wědaucý/a
naylepſſý ſám dobrý když geſt Otcem. Gemuž w tom žád=
ná wěc rowná ani podobná nenij/kterýž může a vmij a chce
ſpaſyti/y zatratiti/žiwot dáti y odgijti. ŕč. Gehož ſluſſý
ctijti/бáti ſe/k němu zřenij ſwé a vtočiſſtě prwnj mijti/w ně(CHYRO)
bo dauffati ŕč/Spaſenij od něho hledati. Tak yakž tu A=
poſſtol dij : Že přiſtupugijcý k Bohu wěřiti muſý/že Bůh
geſt (totiž geden/Otec wſſemohaucý) A že těch kteřijž ho hle(CHYRO)
dagij/geſt odplatitel : Nad ginými pak mſtitel. A kdožby
toho o Bohu a Otcy newěřil předně a prwotně/tenby nemo(CHYRO)
hl potom ani giných prawd Wijry držeti : Jako o Wykau(CHYRO)
penij hřijſſného ſkrze Syna geho/ y o Spaſenij geho / aby
mohl ge a chtěl včiniti ŕč. Protož muſý Wijra tato w zá=
kladu položena nayprw бýti této Prawdě.
Tyto tři Prawdy tohoto prwnijho Cžlanku Wijry obecné
Křeſtianſké wyznánij Apoſſtolſkého / dnes wlaſtně magij
mijti /C3b/

W Neděli I. před Adwentem.
mijti ſwau Památku y ſwé přiſluhowánij.
*Cžtwrtá Prawda Cžlanku Wijry tohoto prwnij=
ho : Geſt ſkutek prwnij téhož gednoho Boha/ Oſoby ge=
ho prwnij/kteráž geſt Otec/ genž geſt Stwořenij. Když v
wyznánij Wijry dij : Stwořitele Nebe y Země. To geſt :
Wěřijm w toho Boha/kterýž ſtwořil Nebe y Zemi / y wſſe
což geſt w Nebi/w Zemi/y w Propaſti a w Pekle/widitedl=
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né y newiditedlné. Nad tijm nadewſſým panuge/ge řjdij/
zprawuge/w бytu chowá a zdržuge/podlé wůle ſwé dokudž
co chce. O němž gſme ſlyſſeli w druhé Ržeči Prorocké/kdež
ſe o něm dj : Takto řekl Hoſpodin/Stwořitel Nebes/Bůh
ten kterýž ſmyſlil Zemi/kterýž gi včinil / kterýž y připrawil
gi : Neſtwořil gſem gi aby puſtá бyla/ale včinil gſem gi бy(CHYRO)
dlitedlnau. A Cžlowěka ſtwořil na nij k Obrazu a k po=
dobenſtwij ſwému / aby nedewſſým což geſt na zemi pano=
wal/w poſluſſenſtwij Zákona wůle geho. O čemž Wijra
бýti muſý/a předegijti wſſecky potomnij prawdy Wjry čla(CHYRO)
nkuow wſſech / a бez nij nemohlaby Wijra s nich бýti. O
kterémžto ſkutku přes Tayden památka držeti ſe бude.
*Pátá Prawda téhož Cžlanku prwnjho : Geſt Pád
neб prohřeſſenj proti Pánu Bohu Stwořiteli wſſech wěcý/
přeſtaupenj Přikázanj geho/ prwnjch Rodičůw wſſeho lid=
ſkého pokolenj: A wylitij hněwu Boha Otce wſſemohúcý=
ho Stwořitele Nebe y Země/na ſwůdcy/na ně/y na wſſec=
ku zemi/w Smlauwě бudúcýho Spaſenj/ſkrze Sýmě Že(CHYRO)
ny. O tom též Wijra předgjti muſý wſſecky Prawdy Wj(CHYRO)
ry w Kryſta Pána/y w Ducha Swatého/y Cýrkwe Swa(CHYRO)
té. Hřijchuow odpuſſtěnij. Těla z mrtvých Wzkřijſſenj.
A Žiwota wěčného. Jako puowodnij prawda wſſech těch
potomnijch prawd. Anižby бez nij wěřeny a poznány бýti
mohly. Muſý známo бýti proti tomu / a co gſme zhřeſſy=
li? Cžijho a yakého hněwu doſſli? Od toho miloſti a ſli=
towánij nad ſebau hledati a žádati geſt nám potřebij? A
pozná ſe potřeba přijchodu na Swět Syna Božijho/giná(CHYRO)
če nic. O té Prawdě památka držána a k tomu přiſluho=
wáno бude/w třetij Neděli po této.
*Sſeſtá Prawda geſt : Sprawedlnoſt powinná
C
iiij
Zákona

*Kázanij o Wijře
Zákona přirozeného po pádu gdaucý : A Smlauwa Bo=
ha Otce wſſemohaucýho Stwořitele Nebe y Země : kterúž
s Noe a s Syny geho Otce wſſeho Swěta/y ſe wſſým ſwě(CHYRO)
tem po Potopě prwnijho včinil. O čemž též Wijra бýti
muſý/yako o Skutcých téhož gediného Boha Otce wſſem(CHYRO)
húcýho/kterýž ſtwořil Nebe y Zemi/puoſobitele těch Skut=
kůw/ředitele a zachowatele / podlé toho wſſeho Swěta
w hřijſſých gegich / a w kralowánij nad nimi Smrti ſkrze
hřijch vwedené. O kteréžto Prawdě Wijry/Služba dij=
ti ſe бude/ a památka držeti w čtwrtau potom Neděli.
*Sedmá Prawda toho Cžlanku Wijry prwnijho
geſt : Zaſlijbenij a Smlauwy ſtalé od téhož Boha gediné=
ho/Otce wſſemohaucýho Stwořitele Nebe y Země : Abra(CHYRO)
hamowi/Jzákowi/ a Jákobowi Otcům Swatým / wzta=
hugijcý ſe na wſſecky Národy wſſeho Swěta. Gichž na=
plněnij w Kryſtu zwěſtowánij / ſlowe Ewangelium : áez
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wijry gim/nemohloby ſe Ewangelium wěřiti. Protož mu(CHYRO)
ſý wijra těm Zaſlijbenijm a Smlauwám Božijm/ předchá=
zeti Wjru w Kryſta Pána/y w Ducha Swatého/y Swa(CHYRO)
tau Cýrkew / a giné. A ta Prawda připomijnati ſe бu(CHYRO)
de w Pátau Neděli.
*Oſmá Prawda Wijry Cžlanku prwnijho wyzná=
nij Apoſſtolſkého/hlawnj geſt tato : Wydánj od téhož Bo(CHYRO)
ha gednoho Otce wſſemohaucýho/Stwořitele Nebe y Ze=
mě/Lidu zwláſſtnijmu Jzrahelſkému/Zákona Přikázanij
ſwých/Saudůw ſwých přo nich/Poct/Služeб/Ržádůw/
w Smlauwě žiwota čaſného/y pomſt geho. Též wydá=
nij gim Slibůw / a Smluw ſwých Otcům včiněných/ a s
Otcy ſtalých/y Pijſem Skutkůw ſwých Swatých : A po=
ſýlanij y dáwanij gim Prorokůw. Což s nimi wſſe činil v
přijkladijch/řijkáme v ffigůrách/dijla ſwého Spaſenj Du(CHYRO)
chownijho žiwota wěčného/ſkrze бudaucýho na Swět při(CHYRO)
ſſlého Kryſta Syna ſwého.Kteréhožto ákona a Pro=
rokůw Pijſem gegich/ Kryſtus oſwědčil ſe přigijti wyplni=
ti/a neruſſyti ani gednoho puňktu gegich.
A protož ta
Prawda Wijry w Boha Otce/muſý předcházeti Wijru w
Kryſta Pána / a připrawowati k wijře w něho/y wſſeliké
Prawdě /C4b/

W Neděli I. Před Adwentem.
prawdě Zákonem a Proroky před oſwědčené wſſech poto=
mnijch Cžlankuow. Jakož dij Kryſtus Pán: Ptayte ſe na
Pijſma/ w nichž ſe wám widij wěčný žiwot mijti/a tať gſau
kteráž ſwědectwij wydáwagij o mně. Opět : Kdybyſſte
wěřili Moyžiſſowi /wěřilibyſſte бez pochyby y mně / nebo
on mně pſal. A ta prawda památku ſwau mijti бude w
Neděli poſlednij před Adwentem.
*Tytoť gſau Prawdy hlawnij a Summownij toho
Cžlanku prwnijho Wijry w Boha Otce wſſemohaucýho/
Stwořitele Nebe y Země. Zawiragijcý w ſobě wſſecky gi=
né prawdy k též Wijře toho Cžlanku přináležegijcý / a k po=
tomnijm Cžlankům Wijry ſe wztahugijcý rozproſtřené po
Pijſmijch Swatých.
Potud o prawdách Wijry Cžlanku prwnijho.
*Giž dále po přád oznámiti ſluſſý o prawdách Wij=
ry w Pána gezu Kryſta/Cžlanku druhého wyznánj Apo=
ſſtolſkého až do Cžlanku ſedmého.
*Tu prwnij prawda také hlawnij podſtatná geſt :
Oſoba druhá toho Boha gednoho/po prwnij Oſobě geho
kteráž gť a gmenuge ſe: Otec wſſemohúcý/Stwořitel Nebe
y země. A tato Gežjš Kryſtus Syn Boha Otce toho: ma(CHYRO)
gjcý dwoge přirozenj Božſké a Lidſké/gſa y prawý Buoh y
prawý Cžlowěk : Gehož/o němž/gemuž/a w něhož/též yako
y w Boha Otce wěřij ſe a wěřiti má. Jakož to wyznánj A=
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poſſtolſké Wjry w gedno ſpoguge tuto prawdu Oſoby této
Božſké druhé/genž gť Syn Božij/s prawdau Oſoby Bož=
ſké prwnij / kteráž geſt Otec. Když po wyznánij Wijry w
Boha Otce dij : Y w Gezu Kryſta (totiž / yakož napřed ſe
wyznáwá / a dij : wěřijm) Syna geho (totiž Otcowa ) ge=
diného/z Boha narozeného Boha/takowého yakowýž geſt
Otec : Buoh wſſemohaucý. Nebo Swatý Jan zwěſtugjc
o něm dij : W počátku бylo Slowo/a Slowo бylo v Bo=
ha/a Buoh бyl to Slowo : Wſſecky wěcy ſkrze něg včině=
ny (totiž ſtwořeny) gſau. A to Slowo Tělo včiněno(totiž
Bůh Cžlowěkem). Protož dij : Wěřijteli w Boha (totiž
Otce) y we mne ( totiž Syna geho gednorozeného ) wěřte.
*Druhá /C5a/

*Kázanij o Wijře
*Druhá prawda téhož žlanku wyznánij Apoſſtol=
ſkého Wijry w Kryſta Pána/ geſt ſkutek toho Syna Bo=
žijho / genž geſt : Wykaupenj hřjſſných lidij. Kterýž ſe wy(CHYRO)
znáwá tijm ſlowem / když ſe tayž Syn Božij Gežijſs Kry=
ſtus ſwědčij a prawj бýti Pánem naſſým/a dij ſe : Wěřjm
y w Gezu Kryſta Syna geho gediného Pána naſſeho : kte=
rýž nas ſobě wykaupil/a w dědictwij od Otce wzal/ pro tu
přijčinu s Nebe na zemi sſtaupil/ a wſſecko činil.
*Tu za tau prawdau giné prawdy gdau/kteréžby бy=
lo dlauho wyčijtati. Jako toho Syna Božijho Wtělenij/
Narozenij : pod Zákonem wychowánij: w plnoſti wěka ge=
ho Pokřtěnij: Duchem Swatým potwrzenij a pomazánj/
zkuſſenij : Od Otce s Poſelſtwijm na Swět wygitij : Ká=
zanij : diwůw činěnij : Cýrkwe shromážděnij : Sluh w té
Cýrkwi zřijzenij : Cýrkwe w řád a w gedno Tělo ſwé vwe=
denij : Mocy té Cýrkwi y Sluhám dánij od něho: vſtawe(CHYRO)
nij kázně : wydánij Přikázanij : Též Slowa/Swátoſtj/
Křtu/Rukau wzkládanij/Pokrmu a Nápoge Stolu ſwé=
ho : A to gſau prawdy Služebné.
*Též opět : Prawdy podſtatné hlawnij/vmučenj ſa=
mého ſebe obětowánij Bohu Otcy w dar/ w tom wykaupe=
nij/zaſlauženij miloſti/ſprawedlnoſti/žiwota wěčného ŕč.
Wzkřijſſenj/Naděge vkázanij/mjru a pokoge od Boha Ot=
ce přineſenij : Dánij y Služby k tomu. W Nebe Wſtaupe=
nj/na Prawicy Otce ſeděnj/Kralowánj/Orodowánij/Přj(CHYRO)
chod geho k Saudu. A giné prawdy w těch ſe zawijragjcý/
k nij ſe připogugijcý w Pijſmijch Swatých rozproſtřené
kteréž ſe wěřij a wěřiti magij. A o těch wſſech památky ſe
djti бudau po pořád gedny za druhými/tak yakž ſe ſtaly/po(CHYRO)
čnauc od Adwentu/Sſtaupenij s Nebe a Wtělenij w Pāně
Syna Božijho/až zaſe do Wſtaupenj geho w Nebe. A tu ſe
o gednékaždé zwláſſtně přiſluhowati бude Slowem k wjře.
*Prawdy pak Wijry w Ducha Swatého wyznánj
Apoſſtolſkého gſau tyto : Prwnij prawda také hlaw=
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nij podſtatná : Geſt Oſoba třetij toho Boha gednoho/ ge=
hož Oſoba prwnij geſt Otec : druhá Syn : a tato Duch
Swatý : w něhož yako w Boha Otce a w Syna geho/to
wyznánij /C5b/

W Neděli I. před Adwentem.
wyznánij Apoſſtolſké ſwědčij ſe wěřiti / když ſe w něm dij :
Y w Ducha Swatého / totiž wěřijm : Kterýž z Otce y z
Syna pocházý/gſa též Bůh geden yako Otec a yako Syn/
gednobytný a ſpolu podſtatný. O němž y wyznánij Otců
Swatých/naſſých Křeſtianſkých/potomkůw y náſledow=
nijkůw Apoſſtolſkých geſt/kteréž dij : Wěřijm y w Ducha
Swatého/Pána a obžiwugijcýho/kterýž z Otce y z Syna
pocházý/kterýž s Otcem y s Synem ſpolu modlenijm ſe ctj/
a ſpolu ſlawj : kterýž mluwil ſkrze Proroky. Geyž/o němž/
gemuž/ a w něhož též wěřiti yako y w Boha Otce a w Sy=
na geho každému powinné geſt.
*Druhá Prawda Cžlanku toho wyznánij Apoſſtol=
ſkého Wjry/Geſt ſkutek Božj hlawnj/podſtatný třetj/genž
gť a gmenuge ſe : Spaſenij : To geſt hřijchůw zbawenj/a
ſprawedlnoſti obdařenij. A záležij w vmrtwenij Duchow=
nijho wnitřnjho Cžlowěka ſtarého Adamowa w hřijchu a
w neprawoſti : Též w obžiwenij téhož Cžlowěka/ ſkrze ži=
wot Kryſtůw Cžlowěka nowého w Swattoſti a w Spra(CHYRO)
wedlnoſti. A ſlowe nowé Stwořenij/nowé Rozenij z Bo=
ha : O němž Kážijc Kryſtus Pán dij : Gediné leč ſe kdo
narodj s hůry/nemůž widěti Králowſtwj Božijho. Opět
ginde : Leč ſe kdo narodj z Wody a z Ducha/nemůž wgijti
do Králowſtwij Božijho. Opět : Duch kde chce dyſſe / a
hlas geho ſlyſſýſs / ale newijſs odtudby přicházel/ani kam=
by ſe бral/tak geſt každý kdož narozen geſt z Ducha. Opět:
Duch obžiwuge. Opět : Dám wám ſrdce nowé/a Du=
cha nowého do oſrdij waſſých : Odegmu Srdce kamenné z
Těla waſſeho (to geſt ſkrze vmrtwenij ſtarého Cžlowěka)a
dám wám Srdce masſyté (to geſt ſkrze wnitřj obžiwenj/
oprawenij a obnowenij Cžlowěka nowého ſtwořenij)wſſtj=
pijm Ducha mého do wnitřnoſtij waſſých/a včinijm/ aby=
ſſte w vſtawenjch mých chodili/a Saudůw mých oſtřijha=
li/ a ge činili. A přebýwati бudete w Zemi (genž geſt Krá=
lowſtwj Božij Nebeſké přiſſlé na Swět wzdělané w Kry=
ſtu) kterauž gſem dal Otcuom waſſým (totiž w Slibu) Y
бudete mi Lid/a yá бudu wám Bůh. Já wás ſpaſým ode=
wſſech nečiſtot waſſých/a přiwolám Obilé ŕč. Y rozpomij=
nati ſe /C6a/

*Kázanij o Wijře
nati ſe бudete na Ceſty waſſe zlé/ a na ſnažnoſti waſſe kteréž
negſau dobré/a hanbiti ſe budete na twářech waſſých za ne=
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prawoſti waſſe/ a za ohawnoſti (to geſt za Modloſlužby )
waſſe. A Apoſſtol dij : My zagiſté wſſyckni w odkryté
Twáři Sláwu Páně w Zrcadle vkazugijce/w tayž Obraz
proměňugeme ſe od Sláwy w Sláwu / yakožto od Ducha
Páně. Opět : Geſtliže kdo w Kryſtu geſt nowé Stwo=
řenij geſt: Wetché pominulo : a ay nowé včiněny gſau wſſe(CHYRO)
cky wěcy.
*Třetij prawda téhož Cžlanku Wijry w Ducha S°
též podſtatná : Geſt přicházenj Ducha Swatého k wywo(CHYRO)
leným Božijm : k ſwým znowu ſtwořeným/porozeným wě=
řijcým w Kryſta a gey milugijcým/ Přikázanij geho oſtři=
hagijcým. A w nich geho ſe vakzowánij/přebýwánij: wſſe=
liké prawdy w ně vwozowánij/wnukánij/zpomínánij/gich
do nij vwozowánij. O čemž Kryſtus Pán Káže k znowu
ſkrze téhož Duchanarozeným dij : Milugeteli mne/Přiká(CHYRO)
zanij má zachowáwayte : A yá proſyti бudu Otce /a giné=
ho Vtěſſytele dá wám/aby s wámi zůſtal na wěky: Ducha
Prawdy / kteréhož Swět nemůže přigijti/neб newidij geho
aniž ho zná. Wy pak znáte gey /nebo v wás přebýwá/ a w
wás бude. Nezůſtawjmť wás ſyrotkůw / přigduť k wám.
Opět : geſtliže kdo miluge mne/řečť mau zachowáwati бu=
de/a Otec můg бude gey milowati/a k němu přigdeme/a w
něm přebýwati бudeme. Totiž ſkrze toho Ducha Swatého
ſwého. A Vtěſſytel ten / genž geſt Duch Swatý / kteréhož
poſſle Otec we Gméno mé / tenť wás včiti бude wſſem wě=
cem/ a zpomene wám wſſecko/cožkoli prawil gſem wám.
Opět : Když pak přigde ten kterýž geſt Duch Prawdy/po=
wedeť wás w každau Prawdu. A Apoſſtol dij : Geſtliže
Duch toho kterýž wzkřijſyl Kryſta z mrtwých/obžiwij
y ſmrtedlná těla waſſe/pro geho Ducha přebýwagijcýho w
wás.
*Cžtwrtá Prawda též Wijry w Ducha Swatého
geſt : Darowé k ſlužbě danij Cýrkwi Kryſtowě/ wywole=
ným y powolaným wſſem ſpolu k obcowánij. O nichž A=
poſſtol wy= /C6b/

W Neděli I. před Adwentem.
poſſtol wypiſuge/řka : Žádný nemuož prawiti бýti Pána
Gežijſſe/gediné ſkrze Ducha Swatého. Rozdijlowé pak
daruow gſau/ ale tayž Duch. A rozdijlnoſti přiſluhowá=
nij/ ale tayž Pán. A rozdijlowé pracý gſau / ale tayž geſt
Bůh/půſobě wſſe we wſſech. gednomu pak každému dá=
wá ſe zgewenij Ducha/k tomu čeho geſt potřebij. Neб to=
muto zagiſté dáwá ſe ſkrze Ducha řeč Maudroſti : Giné=
mu pak řeč Vměnij podlé téhož Ducha : Ginému pak Wij(CHYRO)
ra ſkrze téhož Ducha : Ginému pak prowozowánij Moc=
noſti : Ginému pak Proroctwij : Ginému pak rozeznáwa(CHYRO)
nij Duchůw : A ginému rozdijlnoſti Jazykuow : Ginému
wykládanij Jazykůw : Ale wſſecky tyto wěcy geden ten a
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tayž Duch / rozděluge obzwláſſtně gednomu každému tak
yakž chce ŕč.
*Pátá Prawda Wijry téhož Cžlanku oſmého wyz=
nánij Apoſſtolſkého/ geſt : Seſlánij Ducha Swatého s
Nebe/v widitedlných ſpuoſobijch a znamenijch : Nayprw
na Kryſta Pána w ſpuoſobu Holubice. Potom na Zbor
Swatých Apoſſtoluow /a Wěřijcých s nimi ſpolu w Kry=
ſta Pána/w ſpuoſobu Ohně a Jazykůw roztržených. Po=
tom y na giné/kteřjž ſkrze ſlowa Apoſſtolůw w Kryſta Pá(CHYRO)
na vwěřowali/na wſſecky ſpolu/wywolené y powolané/do(CHYRO)
bré y zlé : podlé zaſlijbenij Boha Otce wſſemohúcýho/že na
wſſeliké Sýmě geho/ wylege Ducha ſwého. Což Swa=
tý Lukáſs zwěvtuge k wěřenij / w druhé Knijze Ewangeli=
um ſwého / řečené Skutkowé Apoſſtolſſtij.
*Sſeſtá Prawda téhož žlanku Wijry w Ducha
Swatého Wyznánij Apoſſtolſkého/geſt tato : Dánij Du(CHYRO)
cha Swatého w Cýrkew Synůw Adamových : Potom
y Cýrkwi ſtaré Figůrné Jzrahelſké : Jakož Pijſmo dij :
Dal do proſtředku geho/ducha ſwého Swatého/kterýž w
nich přebýwal/a gim přiſluhowal. Saudy činil/Proroko(CHYRO)
wal. Jako za prwnijho wěta ſkrze Enoſa/Sera/Noe/
a giné. W Lidu pak Jzrahelſkém ſkrze Moyžijſſe/Arona
a giné/y potomky gegich : Dawida/Kantory geho/Proro(CHYRO)
ky/kteřijž z téhož Ducha nadſſenij/ mluwili y pſali/ Pijſně
D
neб Žal=

*Kázanij o Wijře
neб Žalmy ſkládali : O Skutcých Božijch předeſſlých/přij(CHYRO)
tomných y бudaucých. Jakož dij swatý Petr : Geſtliže
to prwé znáte/žeby wſſeliké Pijſmo prorocké/nebylo obzwlá(CHYRO)
ſſtnijho wykládanij : nebo ne wolij lidſkau přineſeno zdá=
wna бylo Proroctwij : Ale od Ducha Swatého připuzeni
gſauce/mluwili gſau Swatij Božij lidé. A ginde opět dij:
Kterýž бyl w nich Duch Kryſtuow : kterýž prwé než připa(CHYRO)
dla/ ſwědčil/ že na Kryſta přigdau vtrpenij / a kteréby za
nimi gijti měly ſláwy : gimž y to zgeweno geſt/že ne ſamým
ſobě / ano nám gſau přiſluhowály ty wěcy. A ten Duch
Swatý dělal w nich wjru/ſlibům a ſwědectwjm y wſſem
wýmluwnoſtem Božijm/včiněným od Boha Otcuom ſwa(CHYRO)
tým gegich/y gim w Smlauwě Zákona Přikázanij : Též
y očekáwanij/to geſt naděgi na naplněnij gich : Též бázeň
Božij/milowánij Boha / oſtřihánij Zákona geho / plněnij
Přikázanij geho. Opět Skutky z Wjry a z Naděge té či=
něné/Maudroſtij/Vměnijm/Sylau/vdatnoſtij Těla ge=
gich naplňowal/k djlu ſkutkůw figůrných /k nim ge wzbu(CHYRO)
zowal/napomijnal.
Abele aby lepſſý Obět Obětowal
Bohu/nežli Bratr geho Kain. Set aby Gméno Božij za=
čal wzýwati na zemi. Lámech aby ſe těſſýl Synu ſwému
Noe. Noe aby Koráб připrawowal/do něho s Rodinau
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ſwau wſſel. Tháre s Abrahamem Synym ſwým z Kal=
degſkých wyſſel. Abraham Prorokowal. Též Jákoб Sy=
nům ſwým o бudaucých wěcech. Jozeff aby Egipt zpra=
wowal ŕč. Moyžijſs chowán бyl : od faraona vſſel. Be=
zaleel s Towaryſſy ſwými/Stan/Oltáře/Nádoby/Rau=
cha Kněžſká zdělal. Jozue zemi zaſlijbenau wyboyowal/
gi loſem rozdělil. Gepte/Samſon/a ginj Saudcowé/též
potom Králowé gi obhayowali. Dawid Nepřátely gegij
zpodmaňowal ſobě : Syon Měſto wyſtawěl : Zpěwáky
Božij vſtanowil : Zpěwy gim žřijdil : Potřeby k Chrámu
Synu připrawil / o něm poručil. Sſalomaun Chrám
wzdělal/geho poſwětil. Ezechyáſs/Jozyaſs/Chrámu po(CHYRO)
ſſkwrněnj wyčiſtili/poſwětili ŕč. Zorobábel Ezdreáſs zbo(CHYRO)
řený Chrám/Měſto/Hrad/zaſe wzdělati ŕč. A ten w nich
a s nimi бyl do přijchodu Kryſtowa / w Symeonowi / w
Anně/ /D1b/

W Neděli I. před Adwentem.
Anně / až y w Kayffáſſowi dělal/a ſe zgewowal. Wſſe to
бyla ijla Ducha Swatého ſkutkůw figůrných/ ſtijnu a
ne prawdy : Slibuow žiwota wěčného. Neб ta бyla ta=
gemſtwij/gegichžto ſwědectwij geſt to dijlo Ducha Swaté(CHYRO)
ho ffigůrné/w té Cýrkwi ſtaré Otcůw Swatých. Tau
přijčinau pro tuto prawdu Otcowé Swatij potomcy Apo(CHYRO)
ſſtolſſtij/v Wyznánij ſwém Wijry Apoſſtolſké / přidali při
Cžlanku Wijry w Ducha Swatého také tato ſlowa/řkau(CHYRO)
ce : Kterýž mluwil ſkrze Proroky.
Tytoť gſau
opět Prawdy wyznánij Apoſſtolſkého/Wijry Cžlanku to=
hoto Oſmého podſtattného a hlawnijho ſumovnij/ſewſſemi
ginými w těch ſe zawiragijcými/ a k nim ſe připopugjcými.
Památka gegich obecná geſt w Letnicech/genž ſlowe Du=
cha Swatého ſeſlánij.
*Prawdy pak Cžlanku Dewátého/ téhož wyznánij
Apoſſtolſkého/Wijry/genž geſt : Wěřijm Cýrkew Swa(CHYRO)
tau Obecnau/Swatých obcowánij : gſau tyto :
*Prwnij podſtatná geſt : Wywolenij/powolánij Boha
Otce /wyvčowánij a přitrhowánij Lidu k Kryſtu Synu
ſwému. O tom Pán Kryſtus dij : Ziadný nepřijgde ke
mně/leč ho Otec muog Nebeſký přitrhne. A Swatý Pa=
wel dij : Kteréž wywolil/těch y powolal. Opět : Powo=
lal wás ſkrze Cžetenij naſſe ŕč.
*Druhá též podſtatná geſt :Kryſtus Základ/Ko=
řen Winný / a Hlawa podſtatná y ſlužebná / Pán a Miſtr
wſſech Wywolených a powolaných Božijch : To geſt wſſý
Cýrkwe geho s nimi / a gich snim ſgednocenij / Ghem geho
ſpřeženij. O tom dij : Já gſem Winný Kořen/a wy Ra(CHYRO)
toleſti. A Swatý Pawel : Základu giného žádný nemůž
položiti / kromě toho kterýž položen geſt / genž geſt Kryſtus
105

Gežijſs. A ginde dij : Gey dal Hlawu nadewſſecko gi Cýr(CHYRO)
kwi/kteráž geſt Tělo geho/wyplňowánij geho / kterýž wſſe
we wſſech wyplňuge.
*Třetij též podſtatná : Duch Swatý rodijcý zno=
wu Syny a Dcery Božij/a ge zprawugijcý. O tom dij :
kdož Ducha Kryſtowa nemá/ten nenij geho. Opět: Kte(CHYRO)
D
ij
řijž Du=

*Kázanij o Wijře
řijž Duchem Božijm wedeni бýwagij/ti gſau SynowéBo(CHYRO)
žij. Opět : Že gſte Synowé Božij / poſlal Buoh Ducha
Syna ſwého w ſrdce waſſe/wolagijcýho Otce Otče.
*Cžtwrtá Prawda ſlužebná : geſt shromážděnij
Lidu we gméno Pána Kryſta / w Swatau poſpolnoſt a
towaryšſtwij geho. O tom dik : Kdež dwa nebo třij ſhro=
máždj ſe we Gméno mé/yá gſem v proſtřed nich. A Swa
tý Pawel pijſſe dij : Cýrkwi Božij kteráž geſt w Koryn=
tu/poſwěceným ſkrze Kryſta Gežijſſe/ powolaným Swa=
tým/ſpolu ſe wſſemi kteřijž wzýwagij Gméno Pána naſſe°
Gežijſſe Kryſta na kterém koli mijſtě / бuď ſwém / бuď na=
ſſem. Opět : Bůh ſpolu zřijdil Tělo. Opět : Nemůž řij=
cy Oko rukám/nenij mi wás potřebij ŕč.
*Pátá Prawda též Služebná : Gſau Služebnijcy
Cýrkwe / danij od Kryſta Pána. O nichž dij : Já gſem
wás wywolil/a poſtawil/abyſſte ſſli/a vžitek přineſli/a vži=
tek wáſs zůſtal / a aby čehožbyſſte proſyli od Otce gménem
mým/dal wám. Opět . Kdo geſt wěrný Sſaffář a opa(CHYRO)
trnýkteréhožby předſtawil Pán Cželadce ſwé/aby gim dal
w čas odměřenij gich : Blahoſlawený Služebnijk ten ŕč.
*Sſeſtá Prawda toho Dewátého Cžlanku Wijry
též ſlužebná geſt : Wydánij Kryſtowo Slowa ſwého/Při
kázanij ſwých/vſtawenij ſwých. Jako Kázně/Křtu/Ru=
kau wzkládanij/Rozhřeſſowánij/Stolu ſwého ŕč. Což ſe
od Ewangeliſt zwěſtuge/ a od Apoſſtolůw ſwědčij/a Cýr=
kew to přiyala. O tom Kryſtus Pán dij : Slowa kteráž
gſy mi dal (Otče) dal gſem gim/ a oni ge přiyali. Opět :
Včte ge zachowáwati wſſecko/cožkoli gſem wím přikázal.
A Apoſſtol dij : Já zagiſté což gſem wzal od Pána/to wy
dal gſem wám. Opět : Držte vſtawenij kterým gſte ſe wy=
včili/бuďto ſkrze řeč/бuďto ſkrze Epiſſtolu naſſý. Totiž od
Kryſta Pána wydaná vſtawenij. A Swatý Jan dij :
Co gſte ſlyſſeli od počátku/w wás zůſtaniž. Opět : Nynj
Synáčkowé zůſtaňte w něm ( totiž w Kryſtu/w Slowu/
w vſtawenij geho ) abychom když ſe vkáže měli dauffánij/ a
nebyli zahanbeni od něho w přijchodu geho. A ſám dij :
Zůſtaňtež we mně/ a yá w nás. Geſtliže we mně zuoſtane
te/a Slo= /D2b/

W Neděli I. před Adwentem.
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te/ a Slowa má w nás zuoſtanauli/čehožkoli бudete chtij=
ti/proſyti бudete/ a ſtaneť ſe wám.
*Sedmá Prawda téhož Cžlanku Dewátého/geſt:
Poſluſſenſtwij Cýrkwe Swaté. Boha Otce w Kryſtu/a
Kryſta Pána w Služebnijcých Kryſtowých/od něho zřij(CHYRO)
zených/poſlaných daných. O němž ſe hlas s Nebe od we=
lené ſláwy Boha Otce ſtal/řkaucý takto : Toho poſlau=
chayte/totiž Syna mého. A Kryſtus Pán dj : Kdo wás
(totiž Služebnijky mé) ſlyſſý/mneť ſlyſſý : A kdo wámi po(CHYRO)
hrdá/manuť pohrdá : A kdo mnau pohrdá/pohdáť tijm
kterýž mne poſlal. Opět : Kdožby koli nepřiyal wás/ani=
by poſlauchal řečij waſſých ( totiž wám odemne daných )
wygdauce z domu neб z Měſta gegich/wyrazte prach z noh
waſſých : Amen prawijmť wám / ſnoſytedlněgij naloženo
бude s zemj Sodomſkých a Gomorſkých w den Saudný /
nežli s tijm Mieſtem. A Swatý Pawel dij : Poſluſſni
бuďte předložených ſwých / a poddáni gim бuďte : Nebo o=
ni бdij pro Duſſe waſſe/yako počet magijce wydati/aby to s
radoſtij činili/ a nelkagijce/neб wám to nenij vžitečné.
*Oſmá Prawda téhož Cžlanku Wijry / gſau : Zá=
kon Božij/Pijſma Swatá Cýrkwi wydaná/od nij přiya=
tá. Wijra w ſrdcy y v wyznánij. Láſka/Naděge. O tom
dij : O Lide/kterýž Zákon muog w Srdcy ſwém máſs.
Opět : Dám Zákony mě v wnitřnoſti gegich / a бudu Bůh
gich/a oni бudau Lid můg. Opět : Dám gim Srdce ge=
dno/a Ceſtu gednu/aby ſe mne бáli po wſſecky dny/což gim
k dobrému přigde/y Synuom gegich po nich. Včinijm s
nimi Smlauwu wěčnau/že nazpět od nich neodegdu/abych
gim neměl dobře činiti : Ale Bázeň mau dám do ſrdce ge=
gich/aby odemne neoſtupowali. Opět : Geſtliže бudau
odyati Zákonowé tito od obličege mého prawij Pán : Ta=
ké Sýmě Jzrahelſké přeſtane / aby nebylo Národu ( totiž
Cýrkwe ) předemnau po wſſecky dny. Opět : Sprawed=
liwý můg z Wijry žiw geſt : Geſtliže ſe odtrhne/nebude ſe lj=
biti Duchu mému : Wſſak my negſme kteřijžbychom ſe od=
trhli na zatracenij/ ale k Wijře přináležijme k nalezenij Du=
ſſe. A Kryſtus Pán dij : Přikázanij nowé dáwám wám/
D
iij
abyſſte

*Kázanij o Wijře.
abyſſte ſe weſpolek milowali: yako gſem y wás milowal/
abyſſte y wy milowali ſebe weſpolek: Skrze to poznagj wſſi(CHYRO)
ckni Včedlnijky mými бýti wás / geſtliže láſku бudete mijti
mezy ſebau ſpolečnau. A Apoſſtol dij : Kterékoli wěcy pře(CHYRO)
depſány gſau/k naſſemu naučenij pſány gſau / abychom ſkr=
ze trpěliwoſt/a potěſſenj Pjſem/naděgi měli. Bůh pak tr=
pěliwoſti a potěſſenij / day wám gednoſtayně weſpolek me=
zy ſebau ſmayſſleti/podlé Kryſta Gežijſſe/abyſſte gednomy(CHYRO)
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ſlně/gedněmy vſty welebili Boha a Otce Pána naſſeho Ge(CHYRO)
žijſſe Kryſta. Protož weſpolek přigijmayte / tak yakž y
Kryſtus přiyal wás w ſláwu Božij. A Swatý Petr dij :
Giž tuto druhé wám naymilegſſý pijſſy Epiſſtoly/w nichž=
to wzbuzugi ſkrze napomínánij waſſý čiſtau myſl / abyſſte
бyli pamětliwij na ſlowa kteráž předpowědijna gſú od Pro(CHYRO)
rokuow Swatých / a Přikázanij naſſeho/kteřijž gſme Apo=
ſſtolé Pána a Spaſytele. A Swatý Pawel dij : Ne gi=
né wěcy pijſſy wám/ než které gſte ſlyſſeli/ y widěli / a nynij
ſlyſſýte o mně. Tyť gſau Prawdy toho Cžlanku Wij=
ry Dewátého. Potud o nich.
*Prawdy pak Cžlanku Wijry Wyznánij Apoſſtol=
ſkého Deſátého/genž geſt : Wěřijm Hřijchuow odpuſſtě=
nij : Gſau tyto : Nayprw hřijchowé lidſſtij/ včaſtnij/y
wlaſtnij každého/proti Bohu Otcy / geho Přikázanijm da=
ným w Rági před pádem / y po pádu : Potom daným w
Zákoně Moyžjſſowě : Potom daným w Zákoně Nowém.
Opět proti Synu Božijmu/geho Kázanij / Zwěſtowá=
nij Včenij/zřijzenij/vſtawenij/Přikázanij. Též proti Du(CHYRO)
chu Swatému/geho zgewenij/Swědectwij. O tom dij :
Wolay wſſým hrdlem бez ljtoſti/wyzdwihni yako Trauba
hlas ſwuog/zwěſtug Lidu mému přeſtaupenij geho/a Do=
mu Jákobowu hřijchy geho. Opět: Dokázali gſme y Židy
y Ržeky/Pohany/ wſſecky pod hřijchem бýti. Jakož Pij=
ſmo dij : Nenij ſprawedliwého/ nenij ani gednoho/ wſſyc=
kni odchýlili ſe/nevžitečnij včiněni gſau : Nenj бázeň před
očima gich : Wſſyckni zagiſté zhřeſſyli/a zbaweni gſau ſlá=
wy Božij. A Kryſus Pán dij : Amen Amen prawijm
wám : /D3b/

W Neděli I. před Adwentem.
wám : Kdo činij hřijch/ſlužebnijk geſt hřijchu. A Swatý
Jan : Dijmeli že hřijchu nemáme/ ſami ſe zklamáwáme/ a
prawda w nás nenij. Opět : Ržeknemeli nehřeſſyli gſme/
Lhářem gey činijme/a Slowo geho nenij w nás.
*Druhá Prawda téhož Cžlanku/geſt : Rozdijlnoſt
hřijchuow : Gedni odpuſtitedlnij/druzý neodpuſtitedlnij.
O tom Kryſtus Pán dij : Wſſyckni hřijchowé y rauhánij
gimžby ſe rauhali/odpuſſtěni бudau Synům lidſkým: Ale
kdožby rauhánij řekl proti Duchu Swatému/ nemá odpu=
ſſtěnij na wěky / ale podroben бude wěčnému Saudu. A
Swatý Jan dij : Geſt Hřijch k ſmrti : ne za ten prawijm
aby proſyl. Wſſeliká neprawoſt hřijch geſt / a geſt hřijch
ne k ſmrti/totiž odpuſtitedlný.
*Třetij Prawda téhož Cžlanku/geſt : Pokánij z hřj(CHYRO)
chůw. Gedno : Lidu počinagijcýho. Druhé : Sprawed=
liwého z wijry. Třetij : Padlého po přiyaté Miloſti. O
němž Pán Kryſtus Kážijc Ewangelium/dij : Pokánj čiň=
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te/naſtáwá Králowvtwij Božij / a wěřte Cžtenij. Opět :
Nebudeteli Pokánij činiti / wſſyckni též zahynete. Opět :
Muſyl Kryſtus trpěti/a třetij den z Mrtwých wſtáti/aby
we Gméno geho Kázáno бylo Pokánij/a odpuſſtěnij Hřij=
chuow : A Swatý Petr dij : z hřijchuow Pokánij čiňte/a
pokřti ſe geden každý z wás we gméno Gežijſſe Kryſta / na
odpuſſtěnij hřijchůw. Opět : Pokánij čiňte/a obraťte ſe/
aby shlazeni бyli hřijchowé waſſý/a přiſſli čaſowé rozwla=
ženij před obličegem Páně. A Swatý Jan : Geſtliže бu=
deme zpowijdati hřijchy naſſe ( totiž po přiyaté miloſti káti
ſe gich ) wěrný geſt a ſprawedliwý / aby odpuſtil nám hřij=
chy naſſe/ a wyčiſtil nás od wſſeliké neprawoſti. Opět :
Vzřijli kdo Bratra ſwého hřeſſyti hřijchem ne k ſmrti/pros/
a dán gemu бude žiwot/hřeſſýcýmu ne k ſmrti.
*Cžtwrtá Prawda/geſt : Smlauwa Božij nowá/
Smrtij a wylitijm krwe/wylité na odpuſſtěnij hřijchuow /
powrzená. O niž ſe dj : Tato Smlauwa má бude: Dám
Zákony mé w ſrdce gegich/a na myſli gim ge napijſſy/a hřij(CHYRO)
chůw a neprawoſtij nebudu wzpomijnati wijce. A Kry=
ſtus Pán dij : tatoť geſt Krew má/kteráž gť nowé ſmlau(CHYRO)
D
iiij
wy/kre=

*Kázanij o Wijře.
wy/kteráž ſe za mnohé wyléwá/na odpuſſtěnij hřijchůw.
*Pátá Prawda : Přigijmánij hřijchuow odpuſſtě(CHYRO)
nij zgewné wěrau ſkrze Rozhřijſſenij / z poručenij Kryſto=
wa. O němž dij : Komuž odpuſtijte Hřijchy / бudau gim
odpuſſtěny. Opět : Což rozwijžete na zemi/бudeť rozwá=
záno y w nebi.
*Sſeſtá geſt : Zachowáwanij ſobě hřijchůw odpu=
ſſtěnij/ſkrze plněnij Smlauwy Božij : a potracowánij ge=
ho ſkrze ruſſenij gi. O tom Pám Kryſtus dij : Budeteli
odpauſſtěti lidem poblauzenij neб hřijchy gegich/ odpuſtij y
wám Otec Nebeſk : Pakli neodpuſtjte lidem бlauzenj neб
hřijchuow gegich/aniž Otec wáſs Nebeſký odpuſtij бlauze=
nij nebo hřijchůw waſſých. A ginde ſe dij : Sprawedli=
wý nebude mocy žiw бýti w ſprawedlnoſti ſwé/kterého čaſu(CHYRO)
by zhřeſſyl / wſſech ſprawedlnoſtij geho žádná pamět nebu=
de/ w přeſtaupenij ſwém kterýmž geſt přeſtaupil / a w hřij=
chu ſwém kterýmž zhřeſſyl/ w tomť vmře.
*Sedmá Prawda geſt : Zadržowánij w Cýrkwi
hřijchůw/z vſtawenij Kryſta Pýna. O němž ſe dij : Ko=
muž zadržijte hřijchy gegich/zadržányť gſau. Opět : Což
ſwijžete na zemi/ſwázanoť бude y na Nebi.
Tyť gſau
Prawdy Cžlanku Wjry deſátého Wyznánij Apoſſtolſkého.
*Prawdy pak téhož Wyznánij Apoſſtolſkého Wij=
ry Cžlankuow dwau/Gedenáctého a Dwanáctého / Genž
gſau : wěřijm Těla z mrtwých Wzkřijſſenij/a wěřijm ži(CHYRO)
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wot wěčný : gſau tyto :
*Nayprw Krytus a včatenſtwj geho. tom Pán
Kryſtus dij : Já gſem Wzkřijſſenij a žiwot. Kdož wěřj we
mne/také бy mrtew бyl/žiw бude. A wſſeliký kdož žiw geſt
a wěřij we mne/nikoli nevmře na wěky. Opět : Tatoť geſt
wůle toho kterýž poſlal mne/aby wſſeliký kdož widij Syna
a wěřij w něho/měl wěčný žiwota yá gey wzkřijſým w nay(CHYRO)
poſledněgſſý den. A Swatý Pawel o včaſtnoſti Kryſta
dij : Bůh kterýž geſt бohatý w miloſrdenſtwj/pro mnohau
láſku ſeau kteruž milowal nás/také když gſme бyli mrtwj
ſkrze hřjchy/zas obžiwil nás ſpolu s Kryſtem/a ſpolu s nim
wzkřijſyl. /D4b/

W Neděli I. před Adwentem.
wzkřijſyl. A Swatý Jan dij : Blahoſlawený a Swatý
kdož má čáſtku v Wzkřijſſenij prwnijm/w těch druhá ſmrt
nemá mocy ŕč.
*Druhé Owotce Sprawedlnovti/Wijry Láſky.
O niž dij Pán Kryſtus : Chceſſli do žiwota vgijti/ zacho=
way Přikázanij. Opět : Nebudeli hogněgſſý Sprawedl(CHYRO)
noſt waſſe/než Miſtrůw a faryzeůw/newegdete do Krá=
lowſtwij Nebeſkého. Opět : Ne každý kdož mi dij Pane
Pane/wegde do Králowſtwij Nebeſkého/ale kdož činij wů=
li Otce mého kterýž w Nebeſých geſt. Opět : Přijgde hodi(CHYRO)
na/w nižto wſſyckni kteřijž w Hrobijch gſau/ſlyſſeti бudau
hlas yna Božijho / a poberau ſe ti kteřijž dobře činili/na
wzkřijſſenij Saudu.
*Třetij Prawda týchž Cžlankůw / gſau : Ctnoſti
Swaté. O nichž Swatý Petr dij : Wſſecku přičinijce
ſnažnoſt/prowozuge v wijře waſſý Moc : W Mocy pak
Vměnij : W Vměnij pak Střijdmoſt : W Střijdmoſti
Trpěliwoſt : Zaſe w trpěliwoſti Miloſtiwoſt : W Milo=
ſtiwoſti Láſku бratrſkau : W Bratrſké láſce milowánij.
Tyto wěcy kdzž wám přijtomné бudau a rozhognij ſe/niko(CHYRO)
li wá prázdných a na darmo pracugijcých nevčinj : tu po(CHYRO)
znánij Pána naſſeho a Spaſytele Gežijſſe Kryſta.
*Cžtwrtá Prawda geſt : Swatých Sprawedli=
wých požehnaných lidij Božij změněnij a oſlawenij: Hřj(CHYRO)
ſſnijkůw w zlořečených w poruſſenij zůſtawenij. O tom ſe dij:
To pak prawijm Bratřij/že tělo a krew Králowſtwij Bo=
žijho dědictwj doſáhnauti nemůže/ani poruſſenij neporuſſy(CHYRO)
tedlnoſti dědictwj přigme. Ay tagemſtwij wám prawjm:
Ne wſſickni ſpáti бudeme / wſſak wſſyckni změněni бudeme
rychle na okamženj ſkrze poſlednj Traubu. Traubiti zagi=
ſté бude/a mrtwj wſtanau neporuſſenj/a my změněni бude=
me. Muſý zagiſté poruſſytedlné toto/oblécy neporuſſytedl=
noſt/a ſmrtedlné toto/oblécy neſmrtedlnoſt. Když pak po=
ruſſy= /D5a/

110

*Kázanij o Wijře
ruſſytedlné toto/obleče neporuſſytedlnoſt/a ſmrtedlné toto/
obleče neſmrtedlnoſt: Tehdy ſtane ſe ſlowo kteréž pſáno gť:
Pohlcena geſt Smrt v Wjtěztwij. A ginde dij : Očeká=
wáme Pána Gežijſſe Kryſta/kterýž proměnj Tělo naſſe po=
nijžené/aby připodobněné бylo Tělu geho ſlawnému/podlé
mocnoſti/kterauž může také poddati ſobě wſſecko. A Swa(CHYRO)
tý Jan dij : Nynij Synowé Božj gſme/a geſſtě ſe neotáza=
lo co бudaucně бudeme. Wijme pak že když ſe vkaže/podobnj
gemu бudeme/ nebo vhlédáme geho tak yakýž geſt.
*Pátá Prawda týchž Cžlankuow/ geſt : Nowého
Nebe/a nowé Země včiněnj. O tom Swatý Petr dij:No(CHYRO)
wých Nebes a nowé země/podlé zaſljbenj geho očekáwáme/
w nichžto ſprawedlnoſt přebýwá.
*Sſeſtá Prawda/geſt : Králowſtwij Božij Nebe=
ſké/a w něm mijſta připrawená Dědicům geho od Boha :
a dědictwij každého zwolených Božijch. O nichž Kryſtus
Pán dij : Seděti na Prawicy mé/neб na Lewicy/ nenij mé
dáti : ale kterýmž geſt připraweno od Otce mého. Opět :
W Domu Otce mého/Přijbytkowé mnozý gſau : бyť бylo
gináč/powědělbych wám. Opět : Wládnětež Králowſt=
wijm připraweným wám od počátku Swěta. Opět :
Měhoděk Slauho wěrný / wegdiž w radoſt Pána ſwého.
Opět : Měhoděk Sluaho dobrý / žes w mále бyl wěrný/
měgž moc nad deſýti Měſty. A ty бuď Wládařem nad pě=
ti Měſty. Opět : Setřeť Bůh wſſelikau ſlzu od Očij ge=
gich/a Smrti giž wijce nebude/ani kwilenij/ani křiku/ ani
бoleſti wijce бude/nebo prwnij wěcy pominuly. Opět:Ra(CHYRO)
doſt wěčná бude po hlawách gegich : Weſelé a radoſt po=
dayme ge/a vteče práce a lkánij ŕč.
*Sedmá Prawda/geſt : Peklo s přijbytky ſwými/
připrawené od Boha/Diáblu y Angeluom geho / a wſſem
poſluſſným Synuom a Dcerám geho/newěrným Bohu/a
činitelům neprawoſti/za dědictwij wěčné. O němž dj Kry(CHYRO)
ſtus Pán : Gdětež zlořečenij do Ohně wěčného/kterýž při=
prawen geſt Diáblu y angeluom geho. Opět : Vwrhau
ge do pecy ohniwé/tu бude pláč a ſſkřehot zubůw. Opět:
Swijžijce ruce y Nohy geho/vwrztež gey do temnoſtij zew=
nitřnijch/ /D5b/

W Neděli I. Před Adwentem.
nitřnijch/tuť бude pláč a ſſkřehot zubůw. Opět : Djl ge=
ho položij s pokrytcy/ tuť бude pláč a ſſkřipenij zubuow.
Opět : Lépe geſt tobě бez Ruky neб Nohy/ neб Oka pohor=
ſſytedlného/wgijti do žiwota/nežli dwě Ruce neб Noze/neб
Oči mage/vwrženu бýti do Pekla do Ohně wěčného nevha(CHYRO)
ſytedlného : kdež Cžerw gich nevmijrá / a Oheň vhaſſen ne=
býwá. Opět : Mučen бude Ohněm a syrau/před obli=
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čegem Angelůw Swatých : A před obličegem Beránka :
A daym Muk gegich wſtaupenij na wěky wěkůw : Aniž бu=
dau odpočinutij mijti we dne y w nocy.
Potud o těch dwau Cžlancých poſlednijch : Prawdách
Wijry gich.
*Teď ſe giž vkázaly Prawdy Wjry obecné Křeſtian(CHYRO)
ſké wyznánij Apoſſtolſkého/po Pijſmijch Swatých rozpro(CHYRO)
ſtřené/kteréby ſe w něm zawijraly/po pořád w gednom kaž(CHYRO)
dém Cžlanku. Kteraužto Wjru w Prawdách gegich ſám
Pán Kryſtus držel/Kázal/ſwědčil / Apoſſtoluom Kázati
poručil/řka : Gdauce po wſſem Swětě/Kažte Cžtenij (to(CHYRO)
tiž to Slowo wijry/kteréž gſem yá wám Kázal a wydal/a
wy ge odemne přiyali( wſſemu ſtwořenij : A včte wſſeckny
Národy (totiž té Wijře w Boha Otce/a we mne Syna ge=
ho/a w Ducha Swatého ) Křtijce ge we Gméno Otce/ a
Syna/a Ducha Swatého : Totiž we Gménu tom/kteréž
gim бude Kázati / a včiti ge wſſeliké prawdě wijry Gmé=
na toho/aby mně wěřili/wſſelikau prawdu tu Wijry té w ſe
přigijmali ſkrze Wijru/a w nij ſe vwodili/ſkrze Ducha ſwa(CHYRO)
tého : aby w nich ona přebýwala. Bůh Otec/Syn/Duch
Swatý/a oni w nij/totiž w Bohu Otcy/Synu/a Duchu
Swatém. Dále Pán Kryſtus Saud ſwůg wypowjdá
řka : Kdož vwěřij ( totiž tomu wſſemu což wy gim Kázati
бudete z poručenij mého ) a Pokřtij ſe ( totiž znamenij a ſwě(CHYRO)
dectwij mé od wás přijgme) ſpaſen бude. Kdož pak nevwě(CHYRO)
řij/zatracen бude : Totiž /kdožbykoliwěk newěřil té každé
Prawdě/kterauž gim Kázati бudete. Na wſſecko celé
Slowo Prawdy té Wijry Wyznánij Apoſſtolſkého / we
wſſech gegich čáſtkách : Pán waypowěď Saudu ſwého
krátkým ſlowem/tjm ſwým wztahuge když dj:Kdož nevwě(CHYRO)
řij. To= /D6a/

Kázanij o Wijře
řij. Totiž Boha gednoho бýti : Otce Syna Ducha S°:
Otcy/Synu/Duchu Swatému : O Otcy/o Synu/o Du(CHYRO)
chu Swatém : W Otce/w Syna/w Ducha Swatého :
Tak yakž to w Pijſmijch Swatých rozproſtřijno geſt : nay(CHYRO)
prw w ſtarých / potom y w nowých.
Potud бuď
za doſti praweno o tom prwnjm Artykuli předloženém/k v=
kázanij/Coby to бylo wěřiti/kteréby Prawdy wěřitedlné
to wyznánij Apoſſtolſké/Wijry obecné Křeſtianſké w ſobě
zdržowalo. Kdež vkázáno geſt : Že wěřiti/geſt/Slowo
Božij w ſrdce ſwé přigijti/ to krátce tak. Potom wſſeckny
Prawdy každého Cžlanku/zwláſſtě hlawnijch / kteréby бy=
ly/vkázány gſau z Pjſem Swatých/tak yakž gſte ſlyſſeli po
pořád : Na to pomněte.

Druhý Artykul.
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*Druhé předloženo geſt k vkázanij / při Wijře Wy=
znánij Apoſſtolſkého/toto : Rozdijlnoſt té Wijry při Lidu
Křeſtianſkém.
*To giſté : a wſſem nám y giným Národům wědo=
mé geſt : Že Wijra wſſech Křeſtianuow geſt gedna : A ta
ne giná geſt/než ta/Apoſſtolſkého wyznánij tohoto : Kte=
rauž wſſyckni wyznáwagij/a w nij ſe Křtij. Wſak tento
rozdijl w tom ſe nalézá mezy Křeſtiany.
*Nayprw : Že mnozý Wijru tu wyznáwagijce/y k
nij ſe přiznáwagijce/w něčem gi y obcugjce ſkutkem/ſrdcem
tak newěřij : Ale za бláznowſtwij/a za ſſálenij Lidij gi ma=
gij : A což činij/to pro zaſlijbenij lidem/zwláſſť Mocným/či(CHYRO)
nij/aby ſe dobře w tomto žiwotě mijti mohli/a zlému čaſné=
mu těla a Swěta ſe opatrně wyhnauti. A ti gſau Pokryt(CHYRO)
cy/krygijce ſe w ſwé newěře/pod Wětau tauto. A takowij
ſlowau Epikurowé/a Saudcowé/horſſý než oni ſtařj Ži=
dowſſtij.
*Druhé : Wjru tuto yakž wſſyckni oborem vſty wy=
znáwagij/tak gi také y ſrdcem držij o wſſech Prawdách ge=
gich/pokudž kteřij o nich wědij a ge znagij : Ale wſſak ſpra(CHYRO)
wedlnoſt gegij/kteráž geſt a ſlowe Sprawedlnoſt z Wijry/
w nich /D6b/

W Neděli I. před Adwentem.
w nich ſkrze ni duchem prawdy gegij nezplozuge / znowu
gich v wnitřnoſtech gegich nerodij w nowého člowěka / aby
бyli podobnij Obrazu Syna Božijho Gežijſſe Kryſta Pá=
na/geho Smrti/a geho wzkřijſſenij. Ale zůſtawagij w
ſtarém člowěku/w Rodu geho ſtarémtakowij yacýž ſe z tě=
la a ze krwe/ to geſt z Otce a Matky/ a z obcowánij nawy=
kloſtem/a obyčegům Synům Swěta/po liboſti ſrdce ſwé(CHYRO)
ho chodijcých/narodili/žiwi tělu ſwému/Swětu/Diáblu/
a Antykryſtu/w nezřijzených žádoſtech a бludijch. A tak
tu Wijru w ſrdcy magijce/magij a držij gi mrtwě. O ta=
kowých Swatý Jakuб pijſſe/ dij : Jaký vžitek Bratřj mo=
gi/geſtliže někdo prawij ſe mijti Wijru/ſkutkuowby pak ne=
měl? Zdaliž muože Wijra ſpaſena gey včiniti? Kdyžby
Bratr neб Seſtra nazý (neoděnij) бyli/nuznij w wezday=
ſſý žiwnoſti : Ržeklby pak někdo z wás gim : Gděte s poko=
gem/zhřegte ſe a naſyťte ſe : Wſſak kdybyſſte gim nedali což=
by potřebij бylo Tělu/což to platno бude? Tak y Wijra/ge=
ſtližeby ſkutkůw neměla/mrtwá geſt ſama w ſobě. Ale dij
někdo : Ty Wijru máſs/ a yá tobě vkáži z činůw mých Wj(CHYRO)
ru mau. Ty wěřijſs/že Bůh geden geſt : dobře činijſs : Y
Diáblowé wěřij/také třeſau ſe. Chceſſliž pak wěděti ó člo=
wěče marný/žeby Wjra бez ſkutkůw mrtwá бyla. Abrahā
Otec náſs/zdaž nenj z ſkutkůw oſprawedlněn? když oběto=
wal Jzáka ſyna ſwého na Oltář.Widjš že Wjra ſpomáha(CHYRO)
la činům geho/a z činůw Wjra dokonalá бyla : A ſplnilo ſe
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Pjſmo/kteréž dij: Vwěřil Abraham Bohu/a počteno gť mu
k ſprawedlnoſti/a Přjtel Božj nazwám gť. Wdjte tehdy/že
z ſkutkůw oſprawedlňuge ſe člowěk/ a ne z wjry toliko. Neб
tak yakž tělo бez ducha mrtwé geſt/tak y Wjra бez ſkutkůw
mrtwá geſt. A Kryſtus Pán dij : Ne každý kdož mi dij
Pane Pane/wgde do Králowſtwij Nebeſkého : Ale kdož či(CHYRO)
nij wůli Otce mého kterýž w Nebeſých geſt. Opět dij: Ne=
nij to ſtrom dobrý/kterýž plodij Owotce zlé / aniž ſtrom zlý
plodij Owotce dobrého. Geden každý ſtrom / po Owotcy
poznán бýwá. Vkazuge to Pán y Podobenſtwjm Rozſewa(CHYRO)
če Semene ſwého: Kteréž wykládá бýti Slowo ſwé.To že
padá do čtweré Země : na Skálu : do Trnij : podlé Ceſty :
E
a do dobré

*Kázanij o Wijře.
a do dobré Země. Ti wſſyckni že slowo Božij přigjmagj.
*A w prwnijm předeſſlém Artykuli vkázáno : Coby
бyla Wijra? Že geſt přigijti Slowo Božij w ſrdce : A tak
wſſyckni magij Wijru w ſrdcy/ale nemagij gegij mocy / neб
vžitku nepřináſſegij/ač ſe y pěkně vkazugij/zelenagij/ſpolu s
Trnijm roſtau / wſſak na vſwadnutij a vduſſenij přichá=
zegij / a giným ge zlij duchowé z ſrdce wynijmagij : Gedinij
gſau/kteřijž ge do dobré země přigijmagij/vžitek přináſſegj/
o nichž potom powědijno бude. A tak magijce dobrauWj(CHYRO)
ru/Slowo w ſrdce přiyaté/zůſtáwagij v Wijře té mrtwij/
gichž ona k ſpaſenij a k naděgi ſprawedlnoſti nepřiwodij.
*Třetij gſau kteřjž ſe w té Wijře pletau/když gednak
této/gednak giné Prawdy gegij ſe wětau ſrdce chytagij / w
naděgi ſprawedlnoſti a ſpaſenij ſe vſtawugij. A to бuď w
některé Prawdě podſtatné : Jako : neб w Miloſti Božij :
Neб w Sprawedlnoſti plněnij Přikázanij Božijch : Neб
v Wykaupenij a w Zaſlauženij Pána Kryſta : Neб w ná=
ſledowánij Včenij přijkladu geho. Бuď opět w Služeb=
né : Jako w Pokřtěnij/ a w přigijmánij Swátoſti Těla a
Krwe Páně. A nětco z toho/nětco z giného ſobě бerauce.
Vſlyſſýc o některé Prawdě Wijry/ano ſe pěkně/ſlibně a dů(CHYRO)
wodně mluwij/tu ſobě oblijbij/ a té ſrdcem ſe vgijmagij.
A když opět o giné Prawdě vſlyſſý / též pěkně rozumu cho=
pně/Tělu a žádoſtem geho neoporné/ſlibně mluwiti / y to
také oblibugij/k tomu ſrdcem přiſtupugij/ w naděgi miloſti
Sprawedlnoſti/ſpaſenij/žiwota wěčného/ſe vſtawugij :
Opět a opět též w tomto/onomno/až na to přijdau/že ne=
wědij čeho ſe držeti : A řijkáwagij : Jáť giž wěru newijm
na čem ſe vſtawiti/ten tak/ giný ginak včij. Tak ſe pletau
vbozý Lidé w těch Prawdách Wijry / nebo wſſecky a každé
prawé gſau na ſwých mijſtech/ſpaſytedlné/když ſe řádně a
poſpolně wedau a vžijwagij / každá k tomu čemuž geſt od
Boha zřijzena / poſtawena a dána. Ale když ſe lidé ged=
nak toho/gednak toho/gednak giného vgimagij a držij/nemohau ſe nežli
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pléſti. A takowij ſlowau práwě zpletency/v Wijře té obec=
né Křeſtianſké wyznánj Apoſſtolſkého: neб ſe pletau co Ro(CHYRO)
hože/a něyaký Koberec z pěkných wěcý. Mnozý na to při
cházegij/aby бyli ſami ſwogi/ſobě Miſtři y Včedlnjcy : Gi(CHYRO)
nij wſſeho /E1b/

W Neděli I. před Adwentem.
nij wſſeho tak nechali/o wſſe pokog měli : Ginij owſſem po=
chybili/a wſſemu ſe ſmáli/ſewſſým hrali/žerty prowodili.
A z toho wſſeho hlawnij přijčina geſt : mnoho twárné neged(CHYRO)
noſtayné té Wijry včenij. O němž Angel Páně Danyelo=
wi Proroku powěděl/řka : Přecházeti бudau mnozý/a vče=
nij бude mnohotwárné. Od něhož Apoſſtol wyſtřjhá/řka :
Včenijmi rozličnými a hoſtinſkými/nechtěgte ſe zanáſſeti.
Opět : Rozkaž některým/ať rozdjlného včenij nenáſledugij.
Opět : Geſtliže kdo rozdijlného včenij náſleduge/a nepřiſtu(CHYRO)
puge k zdrawým řečem Pána naſſeho Gežijſſe Kryſta : A k
tomu kteréž podlé mliſtiwoſti geſt včenij/ten nadutý gť nic
nevměge : ale hrage při otázkách a hádkách odporuow / z
nichž ſe rodij záwiſtiſwár/zlořečenſtwij/podezřenij zlé/zby(CHYRO)
tečné půtky lidij na myſli poruſſených / a kterýmž odyata gť
prawda/kterjž ſe domnjwagij zyſkowáwánjm бýti pobožnoſt.
*Cžtwrtij gſau/ kteřijž wyznáwagijce a držijce tuto
Wijru Apoſſtolſkého wyznánij/od požjwanij a náſledowá(CHYRO)
nij gegijho/ſkutkem odſtupugij a gi zapiragij. A to tak :
Když magijce nayprw wěřiti w Boha Otce/z toho w Sy=
na geho/potom y Ducha Swatého/Prawdy y Slowa
Božijho. Y včij mijſto toho pod gménem Wijry křeſtian=
ſké obecné : Nayprwé wěřiti : a ſkutečně wěřij w Cýrkew
Swatau : To geſt w Otce Swaté/ ne w Patryarchy a w
Proroky/a Apoſſtoly Ewangeliſty : Ale w Biſkupy a Do=
ktory z welikých Sſkol/ a zwláſſtě prwotně w naywyšſſý=
ho z nich/genž ſlowe Nayſwětěgſſý Otec : gemuž geſt dáno
gméno Papež : genž geſt Pán nad Pány/Král nad králi/
až y Bůh zemſký. A magijc včiti/a ſkutečně činiti/poſlau(CHYRO)
chati nayprw Boha Otce w Synu geho Kryſtu Gežijſſy /
řkaucýho o něm : Tentoť geſt Syn muog milý/w němž mi
ſe dobře zalijbilo / toho poſlauchayte.
Y včij mijſto
toho poſlauchati těch ſwých Otcuow Swatých : a předně
toho ſwého Nayſwětěgſſýho Otce / naywyšſſýho Biſku=
pa nad Biſkupy gegich Koncilij / vſauzenij vſtawenij /
žřijzenij/přikázanij/včenij/wykládanij Pijſem a ſpiſuow :
Náſledowánij a zachowáwanij obyčegůw/zwykloſtij/mij=
ſto Božijch a Kryſtowých vſtawenij/Přikázanij. A z to=
E
ij
ho včij

*Kázanij o Wijře.
ho včij mijti naděgi/prawého včaſtenſtwij Cýrkwe Swa=
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té Synowſtwij gegijho/hřijchůw odpuſſtěnij/a Spaſenij
v wěčném žiwotě.
*Toho pak ſwého včenij a té Wijry ſwé/dowodj ſta(CHYRO)
robyloſtij/zwykloſtij/ſtarých Pijſařuow Spiſy/Kronyká=
řuow/y těch kteréž za Kacýře potupili/až y z Pijſem Swa=
tých wyhledawagijce to/cožby ſe k gich wěcy treffiti mohlo/
бuď práwě neб nepráwě / diwnými rozumy ſwými y cyzý=
mi/a okolkowánijmi/ ge wykládagijce/ proti gich wlaſtnij=
mu rozumu proſtých ſlow čiſtého textu. Jako to/že Kry=
ſtus Pán o Apoſſtolech ſwých / y náſledownijcých gegich /
gimž dal Slowa ſwá/a oni ge přiyali/řekl : Kdo wás ſly=
ſſý/ mne ſlyſſý : A kdo wámi zhrdá/mnauť zhrdá : A kdo
mnau zhrdá/pohrdát tijm kterýž mne poſlal Otcem Nebe=
ſkým. Kryſtus řekl o Slowu ſwém/kteréž dal/a Ewan(CHYRO)
geliſtowé ge popſlali : Apoſſtolé ge kázali/y pſanijmi ſwými
oſwědčili : a oni pak to přewodj na ſlowo ſwé lidſké/wých
ſmyſluow/důmyſluow/vſtawenij/rozkázanij/ vſauzenij :
Což oni vſaudij/na čem ſe ſwolij/wyřknau/řekanu/wyda=
dij.
Též yako y to/kdež Kryſtus Pán dij : Kdo nepo=
ſlechne Cyrkwe/бuď tobě yako Publikán. Což Pán Kry=
ſtus powědijti ráčil o každém Zboru ſwém/kdežby koli dwa
nebo třij shromážděnij бyli we Gméno geho / Zpráwcowé
ſpolu s Bratřijmi ſwými obecnými. A kdožby z nich kdy
zhřeſſyl/pohorſſenijm бyl/neoſřijhage Slowa toho/kteréž
gſau ſpolu od Kryſta/Pána ſwého a Miſtra ſkrze Apoſſto(CHYRO)
ly přiyali : aby nayprw od Zpráwcuow Duchownijch ge=
gich/w duchu tichoſti a moliſti naprawowán бyl : A kdož=
by od nich nemohl k náprawě přiweden бýti / tehdy aby od
toho přjtomného gim Zboru Páně Bratřj obecných napra(CHYRO)
wowán бyl/k poſluſſenſtwij Slowa Božijho a Kryſtowa/
a ne lidſkého : A kdožby ani gim ſe k tomu naprawiti nedal/
tu aby ho giž za newěrného měli / yako Publikána. Tito
pak obrátili to na to. Kdožby nepoſlechl ſlowa gegich Kon=
cilij/a nayſwětěgſſýho Otce gegich Papeže. Tak podobně
wſſe přewracugj : A za tjm poſluſſenſtwjm té Swaté Cýr(CHYRO)
kwe Matky gegich miloſtné/ yakž oni gi tak gmenugij/ těch
Swa= /E2b/

W Neděli I.před Adwentem.
Swatých gegich Otcuow / a zwláſſtě toho naywyšſſýho a
nayſwětěgſſýho/kteréhož za hlawu Cýrkwe mijſto Kryſta
бýti prawij a ſwědčij : vwozugij přeſtupowánij a opauſſtě(CHYRO)
nij Přikázanij y vſtawenj Božijch : Pocty/Poklony/Služ(CHYRO)
by Swatým a Obrazuom gegich : tak yako Bohu prawé=
mu/aby ſe gim Poſtili/Modlili/poraučeli/Swátky ſwěti=
li/k nijm Putowali/w nich a w gegich Záſluhách/Přijmlu(CHYRO)
wách/mjſto Kryſta dauffali. Tak z nich nowých Bohůw
Panůw / Kryſtuow nadělali. A aby netoliko w nich dau=
ffali/ale také y w ſwé ſmyſſlené Obětowánj Swátoſti Kry(CHYRO)
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ſtowy Chleba a Wijna/Těla a Krwe geho/ proti zgewné=
mu vſtawenij y Přikázanij Kryſtowu/kterýž vſtawil y roz=
kázal to gijſti a pijti/a ne obětowati za žiwé y za mrtwé.
Ano aby y ti Swátoſt Chleba/neměli za Tělo Kryſtowo/
a Wijno za Krew Kryſtowu / než Chléb ſám / aby měli za
ſamého vſtawitele geho / celého plného Kryſta / y Boha y
Cžlowěka : tak potom y Wijno za to též. Tau přijčinau y
to včinili/že gſau ſložili pitij Krwe Páně z Kalichu/řkauc :
Že když ſe Chléб gij/také ſe tu y Krew přigijmá a pige:Neб
tu geſt wſſecken celý Kryſtus : a vſtawili přigijmánij pod
Gednau/proti zgewnému Slowu y ſkutku Kryſta Pána.
Kterýž daw nayprw Chléб řekl : Wezměte a gezte : To gť
Tělo mé. Potom opět podruhé daw Kalich řekl : Wezmě(CHYRO)
te/a pijte z toho wſſyckni : To geſt Krew má : A neřekl : to
geſt Kryſtus Buoh a Cžlowěk/gezte ho/a pijte gey/gedau=
ce Chléб geho požehnaný ŕč.
*Tak hle odſtaupili od Wijry prawé w Kryſta Pá=
na/od zřijzeného požiwanij geho/v Wykaupenij/w zaſlau=
ženij/w přijſtogenſtwij Oběti geho w Nebi/a w Orodowá=
nij/ano y w Swátoſti ŕč. A oſobili ſobě moc nad Bohem y
nad Kryſtem Synem Božijm/aby geho vſtawenij/Přiká=
zanij/nařijzenij/podſtatné y ſlužebné/měnili/ſwá wydáwa(CHYRO)
li. A lidé aby ſlowa gegich/a ne Božj a ne Kryſtowa/w ſrd(CHYRO)
ce ſwá přigijmali/Wijru lidſkau a ne Božij měli/ ſkrze ni ſe
ſpaſeni бýti nadáli/yako ſkrze Wjru Božj/ano ſwod a okla(CHYRO)
mánij gich. Protož ti gſau od Wijry prawé Božij obecné
Křeſtianſké wyznánij Apoſſtolſkého/Pijſem Swatých/
E
iij
ſkutkem

*Kázanij o Wijře
ſkutkem hned odſtaupili/gi opuſtili. A pod wyznánijm ge=
gim wyzdwihli a vwedli Wijru nowau ſwau. Protož gſú
бludnij v Wijře / a бludaři ſlowau / když Wijru wyznánij
Apoſſtolſkého w бludjch mnohých držj. A to gſú ti/o nichž
Apoſſtol dij : Duch pak zagivté mluwij to / že w polednijch
čaſých odſtaupij mnozý od Wijry/poſlauchagijce duchůw
ſwodných/a Včenij ďábelſkých/ſkrze pokrytſtwj ffaleſſných
mluwiteluow ŕč. A opět : Budau mijti fformu neб ſpůſoб
pobožnoſti : ale kteřijž mocy gegij ſe odepřeli. A Swatý
Petr dij : Býwaliť pak y ffaleſſnj Prorocy w lidu/yakož též
y mezy wámi бudau náſledowati gegich zahynutij : Skrze
kteréž ceſta prawdy zlořečenſtwijmi trýzněna бude : kte(CHYRO)
rýmžto Saud giž dáwno nemeſſká/a zatracenij gegich ne=
ſpij. Opět Pawel dij : Budeť čad/kdyžto zdrawého Včenij
neſneſau/ale podlé ſwých žádoſtij (rozuměg nežřijzných w
Těle) nahromáždij ſobě Doktorůw /ti kteréž vſſy ſwrbij/a
od prawdy zagiſté ſluch odwrátij/ k бáſněm pak obrátij.
A Kryſtus Pán řekl : Přijgdau mnozý ffaleſſnij Prorocy/
a ſwedau mnohé : Wizte abyſſte ſwedeni nebyli. A řeknau:
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teď/hyň geſt Kryſtus/newěřte/nechoďte ŕč. A gſau tako=
wij ta ohawnoſt/o nijž Kryſtus ſwědčij/že na mijſtě Swa(CHYRO)
tém ſtane: yakž Danyel pijſſe/a dij o něm: Slowa činiti бu(CHYRO)
de o wěcech Božſkých. Wijce : Swaté wywayſſené zple=
te : a ſobě oſobij (moc) změniti čaſuow/zřijzenij/y Zákony /
kteréžto wěcy wydány бudau w moc geho. Opět : Král
pak dělati бude podlé ſwé lijboſti/ a ſebe wzneſe/ také rozſſý=
řij mimo wſſecky Bohy : a proti Bohu naywyšſſýmu mlu=
witi бude yakés diwné wěcy : A vžijwati бude proſpěchu w
ſſtěſtij/dokudž ſe newykoná rozhněwánij/ a na konec přijg=
de бezbožnoſt ŕč. A Swatý Pawel dij : Zgewen бude člo=
wěk neſſlechetný/Syn zatracenij/ genž geſt Adwerſař/
protiwnijk/a wznáſſý ſe proti každému/kdož ſlowe Buoh a
Božſtwij/tak aby on w Chrámě Božijm ſeděl yako Buoh/
vkazuge ſebe ſamého бýti Boha.
*Pátij /E3b/

W Neděli I. před Adwentem.
*Pátij gſau/kteřijž tu Wijru wyznánij Apoſſtolſké=
ho/polu ſewſſemi Křeſtiany wyznáwagijce/k nij ſe přizná=
wagijce/ſrdcem gidržijce : gi wſſý celau w plnovti wſſeliké
Prawdy gegij/w Pijſmijch Swatých rozproſtřené/řádně
od prwnijho Cžlanku gegijho/ až do poſlednijho/ſwědomij
y obcowánij ſwé na ſwětě/vſtawugij/řijdij a zprawugij.
O tom pracugijce : aby w prawdě gegij wſſeliké/podſtatné:
yakožto v Wijře w Boha Otce / v Wijře w Syna geho / v
Wjře w Ducha Swatého : vſtawowali ſe : a бez toho na=
děge ſprawedlnoſti z Wijry / w odpuſſtěnij hřijchuow a w
oſprawedlněnij od nich/w Synowſtwij Božjm/w včaſtno(CHYRO)
ſti v Wzkřijſſenij z mrtwých a žiwota wěčného. Na obco=
wánij ſamým Služebným wěcem?/ yako ſpolečnoſti Cýrk=
we/Služebnijkůw gegim/ Slowu/Swátoſtem/Ržádu/
vſtawenijm Kryſtowým/y Cýrkwe/Naděge/ſprawedlno=
ſti a ſpaſenij žiwota wěčného/бez Wijry ſwrchu gmenowa=
né nezakládagij : Ani na ſwých Sprawedlnoſtech/vpřjm=
noſtech/ſproſtnoſtech/wěrnoſtech/horliwoſtech/Nábožno=
ſtech/oſtřihánijch Přikázanij Božijch/neб y lidſkých ſwých
wymyſſlenoſtech. Ale zakládagj prwotně na Miloſti Bo(CHYRO)
žij/na Kryſtowu Wykaupenij a Zaſlauženij/Přijſtogenſt=
wij s Obětij/Orodowánij/a na obdarowánj Ducha Swa(CHYRO)
tého/geho znowu ſtwořenij a rozenij.
*Potom ſtrany ſwé z toho/na Wijře wſſeliké Praw=
dě Božj/na Láſce k Bohu y k бližnijm / a naNaděgi ſlibům
a ſwědectwij Božijch.A na procházegijcým z toho Owotcy/
ſkutkůw Bohem přikázaných.
*Služebných pak wěcý vžiwagij k tomu/k čemuž gſú
od Boha Otce / a Syna geho Kryſta Gežijſſe wydány.
Gmenovitě k tomu : aby Podſtatných wěcý ſwrchu ozná=
mených/přiſluhowánijm gich docházeli : Gedno w pozná=
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nij gich : Druhé w včaſtnoſti : Třetij w požijwánij : Cžt=
wrté w náſledowánij/wſſe darem Božijm z miloſti daným
Duchem Swatým : A w nich w tom we wſſem roſtli/zmo=
cňowali ſe/vſtawowali/vtwrzowali/chowáni бyli/a k ſetr=
wánij přiwedeni. A ti gſau/kteřijž tu Wijru žiwě držij a
E
iiij
ne mrtwě

*Kázanij o Wijře
ne mrtwě/když ſe gij zprawugij/ a ona w nich dijla ſwá dě=
lá. Na těch ſe plnij ſwědectwij Kryſtowo/ řkaucý o Du=
chu Swatém/takto : teňt wás naučj wſſem wěcem/a zpo(CHYRO)
mene wám wſſecko cožkoliw prawil gſem wám : A vwedeť
wás we wſſelikau neб w každau prawdu. A Swatý Pa=
wel dij : Za giſtau pak wěc držijm Bratřij mogi y ſám yá o
wás/že y wy plni gſte dobroty/naplněni wſſelikým vměnjm
mohauce také weſpolek geden druhého napomjnati. Opět:
Dijky činijm Bohu mému z wás/z miloſti Božij/kteráž dá=
na geſt wám ſkrze Kryſta Gežijſſe : že we wſſech wěcech (ro(CHYRO)
zuměg Wijry ) zbohaceni gſte ſkrze něho/ we wſſeliké řeči/a
we wſſelikém poznánij ( rozuměg wſſeliké Prawdy Wijry
Cžzenij: ) tak yakž ſwědectwij Kryſtowo potwrzeno geſt w
wás/tak abyſſte wy nebyli nedoſtatečnij w nižádném daru.
Opět k Tymoteowi o taychž dij : Náſledug pak Sprawe=
dlnoſti/Wijry/Láſky/Pokoge/s těmi kteřijž wzýwagij Pá=
na z čiſtého ſrdce/ a z ſwědomij dobrého/a wijry neomylné.
Od kterýchžto wěcý že gſau poblaudili někteřij/wydali ſe na
marnomluwenij/chtijce бýti Zákona Včitelé/nerozuměgij=
ce které wěcy mluwij/ ani o kterých wěcech twrdij. Ty pak
бogug mezy nimi dobry бoy /mage Wjru a dobré ſwědomj/
kteréž zahnawſſe/ne gedni při Wijře zblaudili. O témž gin(CHYRO)
de dij : Krytus geſt w wás naděge ſláwy/kteréhož my zwě(CHYRO)
ſtugeme/napomjnagijce wſſelikého člowěka/a v čijce každého
člowěka ſkrze wſſelikau maudroſt ( rozuměg wſſeliké praw=
dy Božij Wijry) abychom wydali každého člowěka dokona(CHYRO)
lého w Kryſtu Gežijſſy. A w dneſſnijch řečech prwnijch/
w Ržeči Apoſſtolſké/ſlyſſeli gſme že dj : Sprawedliwý pak
z Wjry žiw бude. A tak tito když z Wjry té žiwi gſau/Wj=
ru tu žiwě a ne mrtwě držij.
*Potud za doſti opět бuď vkázáno při tomto Arty=
kuli druhém : O rozdijlnoſti Wijry wyznánij Apoſſtolſké=
ho : Že gi držij gedni pokrytě : Druzý mrtwě : Třetij zple=
teně : Cžtwrtij бludně : Pátij oprawdowě a žiwě.
/…/ /E4b/

Neděle Druhá
Před Adwentem.
***
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O Prwnijm Skutku Božijm/genž geſt:
Stwořenij wſſech wěcý/Nebe y Země/
a Cžlowěka o Obrazu Bo=
žijmu.
*Ohláſſenij Ržečij Božijch.
*Dnes čijſti ſe бudau Ržeči Božij Dwoge : O Skutku Boha
Otce wſſemohaucýho : Totiž o Stwořenij a zprawowánj wſſech wě=
cý. A nayprw

Ržeč Prorocká.
*Ržeč Tagemſtwij Božijho : O Stwořenij wěcý / a Cžlowě=
ka k Obrazu Božijmu. Z Prwnijch Kněh Moyžijſſowých/Kapito(CHYRO)
la prwnij.

NA počátku Stwořil Buoh Ne=
be a Zemi. Země pak była neſłič=
ná (neb puſtá) a prázná/a Tem=
noſti nad Propaſtij : A Duch
Božj wznáſſel ſe nad Wodami.A řekl Bůh:
Buď Swětlo. Y včiněno geſt Swětlo. A
widěł Bůh Swětlo/žeby bylo dobré. A roz(CHYRO)
dělił Buoh mezy Swětlem/a Temnoſtmi :
A nazwał Buoh Swětlo/Dnem/a Tmy
nazwał Nocý. Y bylo wečer a ráno (ginač
ſetměnij /F6a/

*Neděle Druhá
ſetměnij a rozedněnij) Den Prwnij.
A řekł Buoh : Buď Obloha v proſtřed
Wod/a rozdělug mezy Wodami a Wodami.
Y včinił Buoh tu Oblohu/ a rozdělił mezy
wodami pod Oblohau/a mezy wodami nad
Oblohau : Y ſtalo ſe tak. A nazwał Buoh
Oblohu Nebem. Y bylo/wečer a ráno/Den
Druhý.
A řekł Bůh: Shromažďte ſe Wody pod
Nebeſy w gedno mijſto/ať ſe vkáže dno (gináč
podſtata : Y było tak. A nazwal Buoh dno
Zemj: Shromážděnj pak Wod/nazwal Mo(CHYRO)
řem. Y widěł Buoh že geſt bylo dobré.
A řekl Buoh : Zploď Země Płod: Byliny
rozſýwagijcý Sýmě : dřjwij Owotcné/ ne(CHYRO)
120

ſúcý Owotce podlé twářnoſti gegich/gegichž
Sýmě buď w nich ſamých na Zemi. Y ſtalo
ſe tak. A wydała Země płod/Byliny rozſý=
wagijcý Sýmě podlé twářnoſti gich : A dřij=
wij neſaucý Owotce/kteréž Sýmě mělo ſa=
mo w ſobě podlé twářnoſtij gich. Y widěł
Buoh že geſt było dobré. Y včiněn geſt/we=
čer a ráno/Den Třetij.
A řekl Buoh : Buďte Swětłoſtina O=
OblozeNebes/aby rozdělowały mezy Dnem
a Nocý : A były k znamenijm a zřjzeným ča=
ſuom/ſe /F6b/

Před Adwentem.
ſuom/ke Dnům a Rokuom : A byly za ſwět=
loſti na Obloze Nebes / aby ſwětlo dáwaly
na zemi. Y bylo tak : A včinił Buoh dwě we=
liké Swětloſti: Swětloſt wětſſj/kterážby pa(CHYRO)
nowała přes den : A Swětloſt menſſý/kteráž
by panowala w nocy : též také Hwězdy : Po=
ſtawil ge Buoh na Obloze Nebes/aby ſwě=
tlo dáwaly na zemi/a aby panowaly dni a no(CHYRO)
cy / a rozdělowaly mezy ſwětlem a temnoſt=
mi. Y widěl Buoh že geſt bylo dobré. A byl/
wečer a ráno/Den Cžtwrtý.
A řekl Buoh : Wypryſkněte wody hmyz
Duſſe žiwé/a Ptactwo kteréžby létalo po ze=
mi před oblohau Nebes. Y Stwořił Buoh
Welryby weliké/a wſſelikau duſſi žiwau hmy(CHYRO)
zýcý ſe/kterauž wody wyprýſſtily podlé twář(CHYRO)
novti gich/a wſſeliké Ptactwo létagijcý/ged=
nokaždé wedlé twářnoſti gich. A widěl Bůh
že geſt bylo dobré. Y požehnal gim Bůh řka:
Vžitek wydayte / a rozmnožte ſe / a naplňte
wody w Mořech : A Ptactwo rozmnoženo
buď po zemi. Y byl wečer a bylo ráno/Den
Pátý.
A řekl Buoh : Wyday země žiwočich ži=
wý/podlé twářnoſti gegich : Dobytek a země
plaz/a Sſelmy země (to geſt/Zwěř Letnij y
G

Polnij)

*Neděle Druhá
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Polnij) podlé twářnoſti gich. Y ſtalo ſe tak.
A včinil Buoh Sſełmy země podlé twářno=
ſti gegij/a Dobytek podlé twářnoſti geho: A
wſſe což ſe hmyzý po zemi podlé twářnoſtij
ſwých. Y widěl Buoh/že geſt dobré.
A řekł Buoh : Včiňme Cžlowěka k Obrazu
naſſemu/ podlé podobnoſti naſſý: A pano=
wati budau nad Rybami Mořſkými / a nad
Ptactwem Nebe/a nad Dobytkem/a nade=
wſſý Zemij / a nadewſſým zeměplazem / kte=
rýž ſe hmyzý po zemi. Y Stwořil geſt Bůh
Cžlowěka k obrazu ſwému : k obrazu Božij=
mu/ſtwořil gey : Samce a Samicy ſtwořil
ge. A požehnal gim Buoh : A řekl k nim
Buoh : Plod wydayte/a rozmnožte ſe/a na(CHYRO)
plňte zemi/ a podmaňte gi: A panugte nad
Rybami Mořſkými/ a nad Ptactwem Ne=
beſkým/a nadewſſemi Sſelmami/kteréž ſe po
zemi hmyzý. A řekl Bůh : Ay dal gſem wā
wſſelikau Bylinu ſegijcý ſýmě/kteráž geſt na
ſwrſſku wſſý země : a wſſeliké Dřewo w němž
geſt Owotce/Dřewo kteréž ſýmě ſege/za po=
krm wám bude. Ale wſſeliké Sſelmě (Ho=
wadu/Zwěři) a wſſechněm Ptákuom Nebe(CHYRO)
ſkým/a wſſemu tomu což ſe hmyzý po zemi/w
němž geſt duſſe žiwá/buď wſſeliká bylina zele=
ná za po= /G1b/

Před Adwentem.
ná za pokrm. Y ſtalo ſe tak. Y widěl Bůh
wſſe což včinił : a ay było wełmi dobré. A v=
činěn geſt/wečer a ráno/Den Sſeſtý.
A tak doděláno geſt Nebe y Země/y wſſe(CHYRO)
liký záſtup gegich.
A dokonał Bůh dne Sedmého djło ſwé
kteréž činił: A odpčinuł dne Sedmého od
wſſelikého dijła ſwého/kteréž děłał. A pože=
hnal Buoh dni Sedmému/a poſwětil geho :
nebo téhož dne/od wſſelikého dijla ſwého od=
počinul/kteréž čině Buoh ſtwořował.
Tatoť gſau zplozenij Nebes a Země/kte(CHYRO)
réž ſtwořeny byly/we dni kteréhož činił Pán
Bůh zemi y Nebeſa : a wſſeliký ſtrom polnij
prwé nežli był w zemi : a wſſelikau bylinu pol=
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nij prwé nežli ſe pučila. Nebo nedſſtil Pán
Bůh na zemi/aniž był Cžlowěk kterýžby dě=
lał zemi : Ale pára (nebo Mlha) wyſtupowa(CHYRO)
la/a ſwlažowala wſſecken ſwrchek země.
Ržeč Apoſſtolſká.
*Ržeč Pána Gezu Kryſta / z prwnijho Kázanij geho k Vče=
dlnijkuom ſwým/od něho za ſwé přiyatým/a Záſtupuom k němu při=
ſſlým aby gey ſlyſſeli : O opatrowánij Boha Otce w ſſeho Stwoře=
nij ſwého : A nadewſſe Synuow ſwých ſebe poſluſſných a w něg wě=
řijcých. Ze Cžtenij Swatého Matauſſe z Kapitoly VI. čijſti ſe бude.

G

ij

Mluwil

*Neděle Druhá
MLuwił Pán Gežijſs k Včedlnij=
kům ſwým/řka : Prawjm wám:
Nebaywayte pečliwij o Žiwot
wáſs/cobyſſte gedli/a cobyſſte pi(CHYRO)
li: ani o Těło waſſe wečbyſſte ſe
obłáčeli. Nenijliž Ziwot wijce nežli Pokrm?
a Těło než oděw? Patřte na Ptactwo Ne=
beſké/žeť neſegj/ani ſwážegj do Sto(CHYRO)
doł/a Otec wáſs Nebeſký krmij ge : Y zdaliž
wy daleko nepřewyſſugete gich. A kdo z wás
pečliwě myſłe/může k poſtawě ſwé přidati Lo(CHYRO)
ket geden? A o oděw co ſe pečugete? Zname(CHYRO)
nayte Kwijtij Polnij kterak roſtau/nepracu(CHYRO)
gij ani předau: A wſſak prawijm wám/ani
Sſałomaun zagiſté we wſſij ſłáwě ſwé / tak
nebył odijn/yako gedno z nich. Když pak trá(CHYRO)
wu Polnj/kteráž když dnes geſt/ zýtra do pe=
cy wržena býwá / Buoh tak odijwá/ y zdaliž
ne mnohem wijce wás máło wěřijcý?
Nebýwaytež tehdy pečliwij řijkagjce : Co
budeme gijſti? aneb co budeme pjti? neb/čijm
ſe oděgeme? nebo těch wſſech wěcý Pohané hle
dagij. Znáť pak Otec wáſs Nebeſký/že wy
wſſech těch wěcý potřebugete. Hledaytež teh=
dy nayprw Králowſtwij Božjho/a ſprawedl(CHYRO)
noſtj geho/a tyto wſſecky wěcy přidány wám
бudau. /G2b/

Před Adwentem.
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budau. Protož nebýwayte pečliwj o zaytřek/
neb zaytřegſſý den pečowati bude o ſwé wěcy.
Za doſti geſt dni na geho trápenij.
Ržeč Apoſſtolſká.
*Ržeč z Apoſſtolſkého Kázanij čijſti ſe бude/z Skutkůw Apo=
ſſtolſkých z Kapitoly XVII. O poctě Božij : Cžijm Buoh chce a má
ctěn бýti.

MVžij Atenyenſſtij / widijm wás
býti téměř we wſſem nábožněgſſj.
Nebo procházege ſe a ſpatřuge
Náboženſtwj waſſe/y nalezl ſem
Ołtář/na němž napſáno bylo :
Neznámému Bohu. Protož kteréhož ne=
znagijce ctijte/ toho yá zwěſtugi wám.
Buoh který včinił Swět / a wſſe což na
něm geſt:Ten když geſt Nebe y Země Páně/
nebydlij w Chrámijch rukau včiněných/ aniž
rukama lidſkýma ctěn býwá/potřebuge nětče=
ho. Když on dáwá wſſem žiwot y dýchanij/
naſkrze wſſemu : A včinił z gedné krwe wſſec=
ko lidſké Pokolenij/ aby přebýwało na twáři
wſſý země. Zřijdiw vſtawené čaſy/a cýle by(CHYRO)
dlenij gegich / aby hłedali Boha/geſtliby ho
omakati a nagijti mohli.Ačkoli nedaleko geſt
od gednoho každého z nás.Nebo ſkrze něho ži=
wi gſme/y hýbáme ſebau/ a gſme. Jakož y
G

iij

někteřj

*Neděle Druhá
někteřij z waſſých Poetůw řekli : Nebo také
geho pronárod gſme. Když gſme tehdy Ná=
rod Božij/ nemámeť za to mijti/žeby Zlatu/
neb Střjbru/nebo Kamenj řemeſłně rytému/
a nalezenij lidſkému/Božſtwj bylo podobné.
A čaſy zagiſté této neznámoſti/když až po=
ſawád přehlijdal Buoh : Nynij zwěſtuge li=
dem/aby wſſickni wſſudy pokánj činili : Pro(CHYRO)
to/že ge vſtawił den/w němž ſauditi bude okr(CHYRO)
ſſlek zemij/s ſprawedlnoſtij/ſkrze toho muže/
ſkrze něgžto vložil (včiniti) dáwage wſſem wj(CHYRO)
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ru/Wzkřijſyw gey z Mrtwých. Když pak
vſłyſſeli wzkřijſſenij z Mrtwých : Ginij zagi=
ſté poſmijwali ſe. Ginij pak řekli : Slyſſeti tě
budem o tom/potom. Tak Pawel wyſſel z
proſtředku gich. Někteřij pak Mužij přijdr(CHYRO)
žijce ſe geho / vwěřili : mezy nimiž byl y Di=
wiſs Areopagitſký/ a žena gménem Dama=
rys/a ginij s nimi.

Druhé Ržeči.
*O témž a k témuž čijſti ſe бudau Druhé Ržečij Božij. Nayprw:

Ržeč Prorocká.
*Ržeč Tagemſtwij Božijch čijſti ſe бude z Prwnjch Knih Moy=
žijſſowých z Kapitoly II. O opatřenij Božijm doſtatečném ſtwoře=
ného Cžlowěka k Obrazu a k podobenſtwj ſwému w žiwotu geho před
Smrtij.

Tehdy /G3b/

Před Adwentem.
TEhdy včinił Pán Buoh Cžło=
wěka/Prach z země / a wdechł w
chřijpě geho Ducha žiwotného.
Y včiněn geſt Cžłowěk w duſſy ži(CHYRO)
wau. A ſſtijpil Pán Bůh Zahrady roz=
koſſné ( řijkáme Rág ) od Wýchodu/a poſta=
wil tam Cžlowěka kteréhož včinil.
Včinil také Pán Bůh/aby ſe zplodil z ze(CHYRO)
mě wſſeliký ſtrom/widěnij rozkoſſný/a ku po=
krmu přjhodný : A Strom žiwota v proſtřed
Ráge : Také y ſtrom vměnij dobrého a zlého.
A Ržeka wycházeła z rozkoſſj/aby ſwlažowa(CHYRO)
la Rág: Aby odtud wypadagjc byla we čtyři
djly. Gméno gedné Pjſon w Jndij : Ta ob(CHYRO)
cházý Zemi Hawilat/kdež geſt Zlato/a Zla=
to země té dobré geſt : A geſt tu také Bdelium
a kámen Sſohám. Gméno pak Ržeky dru=
hé Gihon/Ržecky Nýlus ſłowe: Ta obcházý
zemi Kuſs/Mauřeninſkau. Gméno pak
třetij Ržeky geſt/Hidekel/Tygris Ržecky.
Ta běh ſwůg wede k wýchodnij ſtraně Asſyr=
ſké. A Ržeka čtwrtá geſt Euffrates.
A tak wzał Pán Buoh toho Adama/ a
poſtawił ho do těch Zahrad rozkoſſných aby
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ge děłał/a oſtřihał gich. A přikázał Pā Bůh
Cžlowěku/řka : Zewſſelikého dřewa Rayſké=
G

iiij

ho gez :

*Neděle Druhá
ho gez : z Stromu pak Vměnij dobrého a złé(CHYRO)
ho (hned) nikoli negez : Nebo kterého koli dne
s něho gijti/ſmrtij vmřeſs.
A řekl Pán Buoh : Nenij ſłuſſné/ aby
Cžłowěk ſám był / včinijm gemu pomoc/kte=
rážby před nim o (totiž přjtomná gemu by(CHYRO)
ła.) Včinił pak Pán Bůh wſſelikau Sſeł=
mu (Zwěř) połnij/a wſſeliké Ptactwo Nebe(CHYRO)
ſké/a přiwedł ge k Cžlowěku/aby widěł kterak
ge nazowe. Jaké pak koli gméno Adam ži=
wým wěcem dal/tjm gménem gmenowały ſe.
Protož vkládał Adam gména každému Do(CHYRO)
bytku a Ptactwu Nebeſkému / a wſſij Sſel=
mě polnij. Adamowi pak nenacházeła ſe po=
moc/kterážby před nim była. Tehdy wpuſtił
Pán Buoh dřijmotu w Adama/a vſnuł. Y
wzal z koſtj geho gednu / tělem to mijſto zaw=
řew. Y wzděłał Pán Buoh koſt kteruaž wzał
z Cžlowěka w ženu/a přiwedł gi k Cžlowěku.
Y řekł Cžlowěk : Tato nynij koſt geſt z koſtij
mých/a tělo z těla mého/pro tu přijčinu/ſłau(CHYRO)
ti bude Mužowka : proto že geſt z Muže wza=
ta. Protož opuſtj Muž Otce y Matku ſwau
a přijdržeti ſe bude Manžełky ſwé/a budau w
těło gedno. Byli pak oba nazý/Adam y
Manžełka geho/ aniž ſe ſtyděli.
Ržeč /G4b/

Před Adwentem.
Ržeč Ewangelitſká.
*Ržeč Kázanij Pána naſſeho Gežijſſe Kryſta / včecy Syny
Božij znowu zrozené dokonalé Sprawedlnoſti / w náſledowánij Otce
Nebeſkého / ze Cžtenij Swatého Matthauſſe z Kapitoly V. čijſti
ſe бude.

SLyſſeli gſte powědijno býti : Mi=
łowati budeſs Bližnijho ſwého/a
nenáwiděti budeſs nepřijtele ſwé=
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ho. Ale yá prawijm wám : Mi=
ługte nepřátely waſſe : Dobrořečte złořečij=
cým wám : Dobře čiňte těm kteřijž wás nená=
widij : A modlte ſe za ty kteřijž wás haněgij/
a wám ſe protiwj : Abyſſte byli Synowé Ot(CHYRO)
ce waſſeho kterýž geſt w Nebeſých.Nebo ſłun(CHYRO)
cy ſwému dopauſſtj wzchoditi/na zlé y na do=
bré : A déſſť pauſſtij na ſprawedliwé y na ne=
ſprawedliwé. Nebo geſtli že budete miłowa(CHYRO)
ti ty kteřijž wás milugij/yakauž odplatu má=
te? Zdaliž y Publikáni toho nečinij? A bude=
teli miłowati Bratřij ſwé tołiko / což weliké=
ho činijte? Zdaliž y Pubłikáni tak nečinij?
Protož wy budete dokonalij/yako Otec
wáſs/kterýž geſt w nebeſých/dokonalý geſt.
Ržeč Apoſſtolſká.
*Ržeč Apoſſtolſká čijſti ſe бude / z Epiſſtoly k Bratřijm w Ržij=
mě/ z Kapitoly VIII. O Láſce Božij dokonalé/ mezy Bohem a wy=
wolenými geho.

Wijme /G5a/

*Neděle Druhá
WJme pak / že tiem kteřijž milugij
Boha/wſſeckno ſpolu k dobrému
pomocno geſt. Gmenowitě/těm
kteřjž podlé vłoženj powołáni gſú.
Nebo kteréž předzwěděł/ty též y před zřijdił/
přopodobněné býti obrazu Syna ſwého/aby
on był prworozený mezy mnohými Bratřj=
mi. Kteréž pak předzřijdił / těch týž y powo=
łał : A kterýchž powołał/ty y oſprawedlnił:
Které pak oſprawedlnił/ty y oſławił.
Což tehdy djme k tomu? Když geſt Bůh
s námi/kdo proti nám? Kterýž wlaſtnijmu
Synu ſwému neodpuſtil/ale za nás wſſecky
wydał gey : yakžby to było/aby nám wſſeho
s nimi nedał? Kdo winiti bude z hřijchůw wy=
wolené Božij? Buoh geſt kterýž ge oſprawe=
dlňuge. Kdo ten geſt kterýžby ge potupil?
Kryſtus geſt kterýř vmřel/ano kterýž y wzkřj=
ſſen geſt/kterýž také y na Prawicy Božij gť/
kterýž y přimlauwá ſe za nás.
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Kdo nás oddělij od Láſky Božij? Zdali
trápenij? zdali auzkoſt? zdali protiwenſtwij?
zda hlad? zda nahota? zda nebezpečenſtwij?
zda Meč? Tak yakž pſáno geſt: Pro tebe
Smrceni býwáme celý den/gmijni gſme yako
Owce oddané k zabitij. Wſſak w těch wěcech
wijtězýme /G5b/

Před Adwentem.
wijtězýme/ſkrze toho kterýž nás milowal.
A yá to za giſto mám/že ani ſmrt/ani žiwot/
ani Angelé/ani Knijžatſtwo/ani Mocnoſti/
ani naſtáwagijcý/ani budaucý wěcy/ani wy=
ſokoſt/ani hlubokoſt/ani žádné Stwořenij gi(CHYRO)
né/může nás odděliti od milowánij Božijho/
kteréž geſt w Kryſtu Gežijſſy Pánu naſſem.

Summa hlawnijch wěcý/
těchto Ržečij.
DNes Tayden započali gſme giž Památky/Prawd a
Miloſtij Božjch Wjry obecné Křeſtianſké Apoſſtol(CHYRO)
ſké činiti: O niž Bratr Tetčený Pana naſſeho Ge=
žijſſe Kryſta/a Apoſſtol geho Swatý Jůda/w Kanonyce
ſwé pjſſe takto/dij : Naymilegſſý/takowau ſtaroſt měl gſem
o to / abych wám pſal o obecném ſpaſenij/že gſem nemohl ne=
pſati wám/pro ſwatau wěc proſe/ abyſſte waſſými pracemi
pomocnijcy бyli Wijře/kteráž gednau dána geſt Swatým.
*Kterak pak dána geſt od Kryſta Pána prwotně A=
poſſtoluom/ a ſkrze Apoſſtoly w Swatém Božijm a Páně
Ewangelium/po wſſem Swětě/yako Sýř w Moři/ roz=
proſtřijna/Zborům Božijm a Pána Gežijſſe Kryſta wyda=
ná/odtud do Národuow vwedená/w nich ſe chowá/a my gi
od nich přiyali / s nimi ſpolu držijme za wuoli Božij libau/
dokonalau a ſpaſytedlnau/gi gſme vſty wyznali/za Včedlnj(CHYRO)
ky gegij/y za ſpolu ctitele Bořij w nij ſe poſwětili/ ſlibem Pá(CHYRO)
nu w shromážděnij wěrných ſe zawázawſſe : A wſſeliké od=
pornoſti Wijře té/ бluduow/y hřijchu Antykryſtowa ſe od=
řekſſe : W nij ſpolečně Swatých Obcowánij držjme w ſwa(CHYRO)
té Páně /G6a/

*Neděle Druhá
té Páně láſce : pro nj pohaněnj/potupu/vzkoſti/a giné mno(CHYRO)
hé zlé trpijme/od vwých ſpolu Bratřij Křeſtianuow/Anty=
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kryſtem opanowaných. O tom gſme dnes Tayden nětco
ſlyſſeli.
*Dnes pak giž dále Památku činiti máme a бudeme/
prwnijho Skutku Božijho Prawdy té Wijry/genž geſt :
Stwořenij Božij/Nebe a Země/ a wſſeho což w tom geſt :
Kterýž ſe zawijrá w prwnijm Cžlanku té Wjry obecné Apo(CHYRO)
ſſtolſké/genž geſt : Wěřijm w Boha Otce wſſemohau=
cýho/Stwořitele Nebe y Země.
A to podlé Ržeči Pro=
rocké/kterauž gſme dnes Tayden nayprwé čijſti ſlyſſeli/ kte=
ráž dij : Pozorug Lide muog vſtawenij mého/ nakloňte vſſý
waſſých k řečem vſt mých. Otewřuť vſta má w podoben=
ſtwjch/wyprawowati бudu ſkryté wěcy/od vſtawenj ſwěta.
*O kterémžto Skutku Božijm weleſlawném / tyto
Ržeči Božj čijſti gſme ſlyſſeli/zwláſſtě pak ty dwě Ržeči před(CHYRO)
něgſſý/kteréž ſe napřed čtly/w gedněch y w druhých Ržečech
z Knih Proroka Božijho Moyžijſſe: Kteréž gſau počátek a
půwod/yako pramen Studnice/y základ wſſech giných dal(CHYRO)
ſſých Knih/Pijſem Božijch Swatých. Pro kteraužto
přijčinu/máme k nim prwnij wijru ſrdce přiložiti/ge w něm
ſkládati/rádi ſe ſlýchati/s nim ſe pěſtowati/tagemſtwj Bo(CHYRO)
žij w nich zawřená zpytowati/a na ně ſe wytazowati.
*We wſſech pak těch Ržečech kteréž ſe četly/tato Sū=
nj Artykulo ma Prawd a Miloſtij w nich ſe zawijrá :
wé.
*Gedno :

Zě Buoh geſt Otec Pána naſſeho Ge=
žijſſe Kryſta/ y naſſeho Lidſkého pokolenij/ a
wſſeho tworu Nebeſkého y Zemſkého : Též že
geſt ſpolu s Synem ſwým/y půwod Ducha
Swatého.
*Druhé :

O Skutku Stwoženij Božijho Nebe a
Země/a w nich wſſech wěcý widitedlných y ne(CHYRO)
widitedl= /G6b/

Před Adwentem.
widitedlných/čaſných y wěčných : zwláſſtě o
Stwořenij Cžlowěka.
*Třetij :

O Dobrotiwoſti a Miloſrdenſtwij Bo(CHYRO)
ha Otce wſſemohaucýho.
*Cžtwrté :

O opatrowánij téhož Boha Otce wſſe=
mohauho/Synůw ſwých poſłuſſných Sy(CHYRO)
na ſwého gednorozeného.
*O kterýchžto wěcech tuto popořád wyprawowati
ſe бude / a to vkazowati/že ſe w nich zawjragij/ wſſe krátce k
wzdělánij naſſemu v wijře w Boha Otce wſſemohaucýho.
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O Prwnij wěcy.
*Prwnij Prawda a Miloſt Wijry Cžlanku prwnj=
ho / Summovně ſe zawijrati/powědijna geſt бýti tato :
Že Buoh ten/w něhož gſme Wijru od Otcuow Swatých
přiyali ( yakž gſme o tom dnes Tayden ſlyſſeli) Geſt Otcem
Pána Gezu Kryſta/ y wſſeho Lidſkého pokolenij/ a wſſeho
Tworu Nebeſkého y Zemſkého : Též ſpolu s Synem ſwým
y půwodem Ducha Swatého.
*Pána Gežijſſe Kryſta/ Otcem gey бýti oznamugj :
Kdež w té prwnj řeči o Pánu Bohu ſe dj : že gť při djle ſwém
a Stwořowánij Nebe a Země/wypuſtil z ſebe Slowo tako(CHYRO)
wé/yakowýž ſám geſt wſſemohúcý : kteréž wſſe dělalo/ což a
yak on w ſobě ſložené měl : Když prawij a zwěſtuge řkúcý :
Na počátku ſtwořil Buoh Nebe a Země ŕč. A twoře řekl :
To geſt Slowo z ſebe wydal. O kterémžto Slowu Swa(CHYRO)
tý Jan podlé této Ržeči Cžtenij Božijho zwěſtuge / a tagemſtwij
ſkryté před wěky zgewuge/řka : W počátku бylo Slo(CHYRO)
wo/a Slowo бylo v Boha/a Bůh бyl to Slowo/ſkrze něž
totiž to Slowo/wſſecko včiněno /což koli geſt včiněno. A to
Slowo Tělo včiněno geſt/kteréž přebýwalo mezy námi : A
H
widěli

*Neděle Druhá
widěli gſme Sláwu geho/yako Sláwu gednorozeného / od
Otce plného Miloſti a Prawdy. A tak Bůh Otec geſt Ot(CHYRO)
cem Pána Gezu Kryſta. Wſſeho pak Stvořený Otcem
gey бýti oznamugij/když prawij : Že geſt Buoh mluwě řekl
každého dne : Buď Swětlo/бuď toto a toto/ a ſtalo ſe. To
geſt wypauſſtěl to wſſemohaucý Slowo ſwé z tebe/ſkrze něj
ty wěcy každého dne ſtwořil. A on že geſt wſſecko ſtwořil/a
z gedné Krwe wſſecko pokolenij včinil : a že wſſe žiwij/hnutj
dychánj/ бytnoſt wſſemu dáwá : Jakž gſme to w Ržeči Apo(CHYRO)
ſſtolſté čijſti ſlyſſeli. A že wſſe opatruge/dobré y zlé/ Howa(CHYRO)
da/Ptactvo/y tu Tráwu : na wſſe Sluncy wzcházeti/de=
ſſťům dſſtijti welij/tak yakž gſme to w prwnij Ržeči Ewan(CHYRO)
gelitſké čijſti ſlyſſeli. A tak půwodem geſt Bůh/yakž Kry(CHYRO)
sta Pána/tak y wſſeho Stwořenij/ſkrze něhož ge ſtwořil a
w бytu zdržuge. Jakž Apoſſtol dij k Zidům : Slowem mo =
cy ſwé ŕč. Půwodem pak Ducha Swatého/ſpolu s Sy=
nem gey бýti oznamugij/když wyprawugij : Že Bůh wſſec(CHYRO)
ko což ge koli Stwořil/Slowem ſwým včinil/aby бylo ta=
kowé/yakowýž on a Slowo geho gť /Dobré/Swaté/praw(CHYRO)
dy /ſprawednoſti plné. O němž Kryſtus wyſwědčil/řka:
Kdo geſt dobrý/gediné ſám Bůh. Jakož tu ta prwnj Ržeč
dij: Widěl wſſe Buoh což včinil / a ay бylo welmi dobré :
Totiž dobrotau/ Swattoſtij / a prawdy Božij obdařené.
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Kterážto dobrota Božij/geſt Duch a žiwot Božij / kterýž ſe
gmenuge Duch Swatý / Duch Prawdy / totiž Boži Dobro(CHYRO)
ta/genž od Otce y od Syna pocházý.
*O kterémžto Duchu/genž žiwot Božij geſt / Swat=
tý Jan zwěſtuge we Cžtenj/při zwěſtowánij бytnoſti Slo(CHYRO)
wa Božjho w Bohu/když dij : W něm ( totiž w Slowu/kte(CHYRO)
réž w Bohu geſt) Žiwot бijſſe /a Žiwot бijſſe Swětlo Lidij.
Ginde dij : Zwěſtugem wám o Slowu Žiwota / a Žiwot
wěčný kterýž бyl v Otce / A to geſt zaſlijbenij kteréž gſme od
něho ſlyſſeli ( totiž že poſſle a dá Ducha Prawdy /kterýžby s
nimi zůſtal na wěky/kteréhož ſwět přigijti nemůže.) A zwě=
ſtugem wám že Buoh geſt Swětlo (totiž to kteréž gť w Bo=
hu / a w Slowu geho žiwot) Dobrota Swatého Ducha/
gimž Kryſtus počat/dobrý Swatý včiněn. O němž Apo=
ſſtol na= /H1b/

Před Adwentem.
ſſtol napſal : Včiněn geſt podlé Boha (totiž podlé toho ya=
kowýž geſt Buoh) w Swattoſti/w ſprawedlnoſti prawdy
(to geſt w Ducha Swatého ) w dobrotu Božij. A ginde o
Kryſtu / genž Slowo Božij geſt /dij : Wſſecky wěcy widite=
dlné y newiditedlné / w Nebi y na Zemi/Stwořil Bůh ſkrze
něho a w něho /to gť w dobrotu Ducha Swattoſti a praw(CHYRO)
dy Božij a geho.
*Skrze to a w tom ſe nám zgewuge Bůh Otec ſpolu
sSynem ſwým a s Duchem Swatým/ w podſtatě ſwé gſa(CHYRO)
gediný /že w něm nenj nic zlého / žádné neprawoſti/žádného
hřichu/ale wſſecko dobré. A on že geſt půwod a počátek/pra
men a Studnice wſſý dobroty. Poněwádž wſſecko cožkoli
z něho poſſlo / a od něho včiněno geſt/dobré бylo. A od něho
nebylo widjno/než wſſe což včinil бylo dobré/ a welmi dobré.
Zloſt pak wſſý neprawoſti/ a každého hřjchu/že ne z něho gť/
ale z duch a přewráceného zlého / kterýž prwotnoſti dobroty
Božij nezachowal / ale gi opuſtil/zawrhl/a neprawoſt w ſo=
bě ſložil/Otcem gegim včiněn. Jakož Kryſtus Pán mluwě
k ſynům geho /poſluſſným náſledowným geho/o něm to ſwě(CHYRO)
dectwij wydáwá/řka : Wy z Otce Diábla gſte / a žádoſti Ot(CHYRO)
ce waſſeho chcete poſlauchati : On wražedlnijkem бyl od po=
čátku/ a w prawdě ( totiž Božij dobroty ) neſtál / nebo nenij
w něm prawdy. Když mluwij Lež/z ſwého (totiž a ne z Bo(CHYRO)
žijho) mluwij/ nebo Lhář geſt a Otec lži ( to geſt wſſeliké ne=
prawoſti.) Z toho ſe nám dále vkazuge že gſau dwa Otco=
wé : Geden dobrý / Druhý zlý. Dobrý geſt Buoh / a zlý
Diábel. A že geſt dwoge Otcowſtwij : Gedno těleſné ča=
ſné/Druhé Duchownij wěčné. Těleſné z Boha ſkrze ſtwo=
řenij Adama z Prachu země/ a Ewy z Koſti geho / a ſkrze
dánij gim požehnánij ſwého k rozploženij/kteréž ſe ſmrti roz=
děluge a koná. Duchownij pak : Gedno z Boha w Dobro=
tě Ducha a geho/w nijž Cžlowěka ſtwořil / wykaupil/ſpalena
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činj / podlé čehož na wěty žůſtáwá. Druhé z Diábla w hřj(CHYRO)
chu a w neprawoſti/gimž Cžlowěka ſwedl/držij w ſwé mo=
cy / a přiwodij k zatracenij/ a z ſtrany té na wěty zůſtáwá.
* Podlé čehož weděti máme / že z ſtrany těleſného ro=
zenij/wſſyckni Lidé rodijcý ſe na Swět gſau Synowé Bo=
H
ij
žij/ kte=

*Neděle Druhá
žij / kteřijž бez Duchownijho rozenij Králowſtwij Božijho
nemagij a mijti nebudau : O nichž Pán dij : Což ſe narodi=
lo z Těla Tělo geſt. A Swatý Pawel : Tělo a Krew dě=
dictwij Králowſtwij Božijho doſáhnauti nemuože : Ale z
ſtrany Duchownjho rozenij/gſau dwogi Synowé: Gedni
gſau Synowé Božij / Druzý pak Synowé Diáblowi.
Synowé Božij gſau ti/kdož od Boha Otce ſkrze Syna ge=
ho genž Slowo geho geſt Ducha Prawdy w ſe přigjmagj/
a gim ſe zprawugij. Synowé pak Diáblowi gſau ti / kte=
řijž s Diáblem gſau gedné wůle/ gedněch žádoſtij/Prawdě
a Synům gegjm odpornij/gi y gich nenáwiſtnj pro Praw=
du ſe zlobijcý/chtiwij žádoſti Otce ſwého prowoditi/a činij=
cý každau neprawoſt s chtiwoſtij. A o tom dij Swatý
Jan : Synáčkowé žádný wás neſwoď. Kdož činij Spra=
wedlnoſt ſprawedliwý geſt/yako y on (totiž Kryſtus) ſpra=
wedliwý geſt. Kdož pak činij hřijch z Diábla geſt/ nebo od
počátku Diábel hřeſſý : W tomť gſau zgewnij Synowé
Božij/a Synowé Diáblowi. Wſſeliký kdož nečinij ſprawe=
dlnoſti nenij z Boha/ a kdož nemiluge Bratra ſwého praw=
du mluwijcýho y činijcýho ŕč. Podlé čehož ſe každý ſauditi
má / kdo geſt geho Otec? Buohli? či Diábel? A on čij
geſt Syn/ Božijli/či Diábluow.
* To až potud бuď o prwnij wěcy zawiragijcý ſe w
dneſſnijch Božijch Ržečech. Že Bůh geſt Otcem Pána na=
ſſeho Gežijſſe Kryſta/y wſſeho Stwořenij : A ſpolu s Sy=
nem ſwým půwod Ducha Swatého. Při čemž vkázáno
gť to:Kdoby бyl Otec neprawoſti? Že ne Bůh/ale Diábel:
A že gſau dwogi Synowé/gedni Božij/druzý Diáblowi.

O Druhé wěcy.
* Druhé powědijno /že ſe w těchto dneſſnijch Božijch
Ržečech Sūmowně zawijrá : Prwnij Skutek Božij/genž
geſt : Stwořenij Nebe a Země/ a w tom wſſech wěcý widi=
tedlných y newiditedlných / čaſných y wěčných : Zwláſſť
Stwořenij Cžlowěka. Tak yakž Cžlanek ten prwnij Wij=
ry Apoſſtolſké od ſtarých Křeſtianuow/ Apoſſtolſkých ná=
ſledownij= /H2b/

Před Adwentem
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ſledownijkuow / powyſwětlen geſt : Kteřijž w Nycenu na
Koncylium poſtawili ten Cžlanek takto : Wěřijm w ged=
noho Boha/Otce wſſemohúcyho/včinitele Nebe y Země/wi(CHYRO)
ditedlných wſſech wěcý y newiditedlných. A ty oboge wě=
cy widitedlné y newiditedlné : A přidáwá ſe : y čaſné a wě=
čné : w těchto Ržečech tagně ſe zawijrati vkážij/což бude mo(CHYRO)
cy бýti naykrátčegij.
* W prwnij Ržeči Prorocké/tagemſtwij Božijch/kte(CHYRO)
ráž geſt Studnice wſſech Pijſem Swatých/ſlyſſeli gſme an
ſe dij : Na počátku ſtwořil Buoh Nebe a Zemi. Zahr=
nutě geſt wſſecko powědijno. Dále potom o Nebi coby w
něm ſtwořeno бylo nic ſe neprawij/ než toliko o zemi. Za=
tagil to Buoh/a ſkryl předewſſemi předeſſlými wěky/a cho=
wal to Synu ſwému/ aby on to potom zgewil poſlednijmu
wěku. A wſſak giž wěděti máme/když ſe ſwědčj že ge Bůh
ſtwořil Nebe : že ſe w tom zawjrá wſſecko to což w ſobě Ne=
be má. Ne to widitedlné/kteréž Bůh za Oblohu Swěta v=
činil/ a gij gméno dal Nebe : Ale Nebe newiditedlné / kteréž
na wýſoſtech včinil/w němž wzdělal Králowſtwij ſwé wě=
čné : Kteréž potomně na zemi vkazowal ſkrze přijklady/na
Králowſtwj Jzrahelſkém/a o něm pod týmiž přijklady mlu(CHYRO)
wil Prorokuom/a Prorocy Lidu/což y w Knijhy wepſali :
Kteréž potom přiſſed Kryſtus zgewil Kázánjm Cžtenj Bo(CHYRO)
žijho. W němž Bůh poſtawil Stolicy Sláwy ſwé/y Kry(CHYRO)
ſtu Synu ſwému/kterýž бudaucně w Těle na Swět přigj=
ti měl : Též Králům/ Knijžatům/ Panům/ Mocnoſtem
Národůw Nebeſkých y Zemſkých/kteréž potomně ſtwořil :
gimž y mijſta připrawil/Kraginy/Země/ Hory/Rowiny/
Leſy/Hrady/Měſta/Sſtěpnice/ Fjkownice/Winnice/Přj=
bytky rozličné k Bydlenij a k dědictwij/Angeluom y Lidem/
wſſem ſpolu w Národijch/ a w Záſtupijch gich / y gednomu
každému z nich obzwláſſtně/přewelmi mnohé a diwné nepo=
ſtihlé wědy včinil. O kterémžto Králowſtwij Kryſtus
Pán w Kázánij ſwém o бudaucým Saudu / na němž že k
požehnaným Božijm dij/ſwědčj/řka : Wládněte Králow=
ſtwijm připraweným wám od počátku Swěta. A ginde
H
iij
k Včedl=

*Neděle Druhá
k Včedlnijkuom ſvým řekl : Seděti wám mně po Prawi=
cy a po Lewicy (totiž w Králowſtwj mém Nebeſkém od Ot(CHYRO)
ce připraweném) nenij mé dáti wám/ale kterýmž připrawe=
no geſt od Otce mého. A Swatý Pawel o Otcých Swa=
tých mluwě ſwědčij / řka : Připrawil gim zagiſté Měſto /
Což gſme dnes Tayden čijſti ſlyſſeli. A Kryſtus Pán we
Cžtenij dij : Že Slauze wěrnému/kterýž deſýti Hřiwnami
ginými deſet vtěžij / бude řečeno : Měg moc nad deſýti Mě=
133

ſty. A tomu kdož pěti těžij/a giných pět zayſkal/řečeno бu=
de : Ty бuď poſtawen nad pěti Měſty. A Johelowi powě=
dijno od Boha : Že w ten den (totiž naypoſledněgſſý) Hory
wypauſſtěti Budau z ſebe/čiſtau wytlačenau tučnoſt : a z Pa(CHYRO)
hrbtůw poteče Mléko : a Potokowé Jůdſſtij wſſyckni pote=
kau wodami/a Studnice Domu Páně wygde/a ſmočj Po=
tok Sytym ŕč: Jaké pak to wěcy tam gſau/to ſám ten/kte(CHYRO)
rýž připrawil ty wěcy Swatým/wij. Důwod těch newi=
ditedlných wědy gť Wijra : Kteráž také y Základ wěcý na=
děgných geſt : Tak gſme dnes Tayden čijſti ſlyſſeli.
To o Nebeſkých wěcech krátce potud.
* Zemi pak yakau gť Pán Bůh nayprw ſtwořil/To
ſe w též Ržeči wyprawuge/ ač rozložitěgij než o Nebi/ wſſak
též welmi krátce a zawřitě / w Tagemſtwijch Božijch mno=
hých. Kdež nayprwé dij : Země pak Byla neſličná a prázd=
ná : a temnoſti nad Propaſtj/ a Duch Božj wznáſſel ſe nad
Wodami. W zemi ſtwořena бyla Propaſt / nad nij tem=
noſti/Wody/Wijtr/ w němž ſebau Buoh točil. A to wſſe
rozuměti máme/o wěcech widitedlných/ A yakož o widitedl=
ných/tak y o newiditedlných. Tu zagiſté Stwořil Pán
Buoh/yakož w Nebi Králowſtwij Nebeſké/tak tuto w Ze=
mi Králowſtwij Pekelné/Propaſt/a w nij Oheň nevhaſyte=
dlný/Cžerwy/Mole hryzawé wěčné/Syru/Smolu/a gi=
ně zlé wěcy/k mučenij Hřijſſnijkůw. Mijſta Diáblu y An=
gelům geho/y wſſemu ſemeni geho/wſſem ſpolu y každému z
nich obzwláſſtně/Země/Přijbytky obzwláſſtnij/ aby ge mě=
li w dědictwij wěčné. O čemž potom mluwil pod přijklady
ſkrze Proroky / a ſkrze Kryſta Cžtenijm to wygewil. Tem=
noſti yakž zewnitřnij/tak y wnitřnij/gimiž Propaſt přiſtřj=
na бyla. /H3b/

Před Adwentem.
na бyla. Wody yakž widitedlné/tak newiditedlné/ wſſe za=
topugjcý/Wody Smrti y Žiwota. Též Wětry yakž zewni=
třnj/tak wnitřnj/Ducha obžiwugjcých y vmrtwugjcýho:
*A to wſſe w ſkrytoſti бylo před očima ſamého gedi=
ného Boha/ když ani Cžlowěka/ ani Howada/ ani Ptáka/
ani Angela nebylo : Wſſecko wſſudy temnoſtmi přikwáče=
no бylo. Až Bůh potom/yakž gſme dále ſlyſſeli/řekl : Buď
Swětlo. A tu Bůh potom ſtwořil Swětlo/opět/yakož zewnitřnj
Swěta tohoto/tak a mnohem wjce wnitřnj Nebeſké. A w
tom Swětle ſwětloſti žiwé/yako Ohně plamenem plápola=
gjcý /w Národy ſylné/ mocné/бezčiſta/ genž ſlowau a gſau
Angelé Nebeſſtij. Jako : Lucyffera/Cherubijny/Seraffij=
ny/ Pryncypáty /Poteſtáty/ Dominationy /Virtuty / a gi=
né w Kůry rozdělené / a poſtawené/na mijſtech gim od Bo=
ha připrawených/w Nebi w králowſtwij ſwém Nebeſkém.
*Skrze to včiněn geſt Buoh a ſlowe Otcem Swě=
tloſtij/ Jakž gey Swatý Jakuб tak gmenuge. A oni (totiž
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Angelé) gmenugij ſe Syny Božijmi/ Syny zaſwetnutij.
Jakož o Lucyfferowi ſe pijſſe / a dij : Kterak gſy ſpadl s Ne=
be Lucyffeře/Synu zaſwetnutij? Latinijcy řkau Fili aurorae.
A Buoh s Jobem mluwě řekl : Kde gſy бyl když ſpolu plé=
ſaly Hvězdy gitrnij/ a weſelili ſe wſſyckni Synowé Božij?
Nebo tu gť počalo бýti gitro dne prwnijho/neб rozedněnij /
oſwijcenij/ když Buoh Syna ſwého gednorozeného / a ged=
nobytného/před Lucyfferem/to geſt Swětlonoſſý /zplodil.
Genž Slowo geho geſt/ſkrze něž wſſecký wěcy včinil/řka to
ponayprwé : Buď Swětlo. Tu ſkrze to y hned včinil roz=
dijl mezy Swětlem/ a mezy Temnoſtmi. A tu započal ſe
бýti wěk Swěta tohoto/Kteréž na čaſy rozdělil/ a ge w mo(CHYRO)
cy ſwé položil/ a w Tagemſtwj ſwém ſložil/když Swětlo v=
činěné Dnem nazwal/a Tmy od Swětla rozdělené/Nocý:
A to бyl prwnij Den. Potom po něm giných ſedm dnij v=
činil : vkazuge ſkrze dijlo ſwé w nich přjtomné/wěcý widite=
dlných /бudaucý dijla newiditedlná na Swětě /Dne y No=
cy /w Wěcých pořád gdaucých /gedněch za druhými/ſedmi
dny vkázanými přjkladně / a v ſebe w tagemſtwj ſloženými.
*Rozděliw pak Buoh Swětlo od Temnoſtij / hned
H
iiij
potom

*Neděle Druhá
potom také rozdijl včinil mezy Wodami Zemſkými a Nebe=
ſkými ſkrze Oblohu kterauž Nebem nazwal. A tu бyl dru=
hý Den.
*Za tijm potom rozdělil Wody od Země / včiniw z
Wod Moře : A Zemi ozdobil/okráſlil Stromowijm a бy=
linami Obilnými/ y ginými wſſemi. Stromowijm dwo=
gjm : Gednjm na wzchodu Slunce/w nichž Stromy dwa
v proſtředku poſtawil : Geden Žiwota wěčného / Druhý Ži(CHYRO)
wota Smrti : Druhým pak po wſſem Okrſſlku Země. A
tu byl Den Třetij.
*Potom ſtwořil Pán Bůh Swětloſti/yako Slun=
ce/Měſýc/ Hwězdy /k rozdělowánij mezy Dnem a Nocý / a
ku Panowánij nadednem a nad Nocý : A poſtawil ge na
Obloze / a gi gimi ozdobil. A tu бyl Den Cžtwrtý.
*Potom ſtwořil dwoge Žiwočichy z Wody/Ryby a
Ptactwo : A gim požehnánij ſwé dal. A tu бyl Den Pátý.
*Hned potom dále ſtwořil wſſecky Dobytky /Zwěři
Polnij/Leſnij/Zeměplazy / a wſſe což ſe po Zemi hmyzý : A
Cžlowěka k Panowánij nad nimi/ a nedewſſým Stwoře=
njm Země/O čemž ſe njže wijce powj. A tu бyl Den Sſeſtý.
*To wſſe včiniw Pán Buoh/ tu přeſtal dijla ſwého
wijce dělati : a odpočinul : Sedmý Den naſtal/w němž ne=
nij ráno a wečer/než Den Božij/gehož poſwětil/ a gemuž dal
požehnánij ſwé.
*Wſſecky ty wěcy widitedlné/včinil Pán pomijgegj=
cý : O nichž Apoſſtol napſal/řka : Pomijgij Figůra ſwě=
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ta tohoto. Nebo ge v Figůrách neб w přijkladijch newidi=
tedlných wěcý ſtwořil : Podlé nichž Ržeči Prorocké/ Ewā=
gelitſké / Apoſſtolſké / mluwij o Swětlu / o Temnoſtech / o
Dnech a Nocech Wěkůw : o Wodách/o Zeměch : o Zatmě=
nijch Sluncý/Měſýcůw / Hwězd : o Hwězdách бludných
žiwých/y prawdowných : O Stromu dobrém /zlém/Stro(CHYRO)
mijch Podzymnijch / zmrlých : Kořenu Winném dobrém/
žlučném a hořkém ŕč.
*O Stwořenj pak Cžlowěka ſluſſý a potřebij geſt
zwláſſtně položiti. Toho geſt Buoh včinil dwognáſob=
nijho. /H4b/

Před Adwentem.
njho : Gedno /zewnitřnjho z prachu země : Druhého/wni=
třnijho z wdechnutij ſwého w něg. Obogijho k Obrazu a k
podobenſtwij ſwému : A z něho/z Koſti geho Ženu podob=
nau gemu. A to za přijbytek ſwuog žiwý / aby w něm přebý(CHYRO)
wal : Gedno/mocý žiwota ſwého. Druhé/Slowa ſwého.
Třetij/ Ducha ſwého : A on též w něm /Srdcem/myſlij/ a
Duchem /neſa podobnoſt Obrazu geho / a gi wygewuge ſkr=
ze ſkutky Ducha y Těla předewſſým Stwořenijm/ k ſláwě
a chwále Božij/k vtěſſenj a k radoſti geho/ſwé/y wſſeho two(CHYRO)
ru Božijho dobrého a Swatého. Tak yakž gſme o tom ſly=
ſſeli w prwnij Ržeči prwnijch Ržečij : W nijž ſe ſlowy zawi=
ragijcými to Stwořenij Božij Cžlowěka dij : Y Stwořil
Buoh Cžlowěka k Obrazu ſwému : K Obrazu Božijmu
ſtwořil gey / Samce a Samicy ſtwořil ge. Též w prwnij
Ržeči druhých Ržečj /když dj : Včinil Pán Cžlowěka prach
z Země : A wdechl w Chřijpě geho Ducha žiwotného (totiž
Cžlowěka wnitřnijho.) Y včiněn geſt Cžlowěk w Duſſy ži=
wau : To geſt / w Přijbytek a w Chrám Boha žiwého na
wěky.
*Skrze to aby бyl takowý yakowýž geſt Bůh/Swa(CHYRO)
tý/čiſtý /Swětla/Saudu plný /Sprawedliwý/milownjk
Prawdy a Sprawedlnoſti. Nenáwidijcý Lži a neprawo=
ſti/geden Duch /gedno Srdce/gedna wůle/we wſſý miloſt=
né/libé/a vtěſſené poddanoſti Stwořiteli ſwému/čině a pů=
ſobě/tak yako Slowo od něho wyſſlé/ což Bůh chce wſſecko
dobré a Swaté : Aby panowal nad Tworem zemſkým :
to geſt/nad těmi wěcmi/které gſau na Swětě/těleſné y Du=
chownij/podlé wnitřnijho y zewnitřnijho člowěka. Těleſné
řijdě a zprawuge y gich vžjwage /podle mijry potřeby / yako
Pautnijk/putugijcý k Bohu k Sláwě geho. A Duchow=
nij : Mammona /Béle/Lycypera ŕč. To geſt : Wſſelikého
zlého Ducha / lakomého / rozkoſſného / pyſſného / a giného /
Ptactwem/Sſelmami/Zeměplazy/wyznamenaného/s Ne(CHYRO)
be na zemi ſwrženého/a na nj бydljcýho/y panugijcýho/aby
pod ſe podmaňowal /geho nepoſlauchal/zpráwy geho nepři(CHYRO)
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gijmal/gij ſe nepoddáwal : Ale po Hadu Bazyliſſku a Dra(CHYRO)
ku/ y wſſeliké zlé lijté Zwěři kráčel zpanile / a ge ſpolu s Bo=
hem tla= /H5a/

*Neděle Druhá
hem tlačil a dáwil/tak yako y Buoh gſa Syn geho/k Obra(CHYRO)
zu a k podobenſtwij geho včiněn/čině též wſſe co widj že Otec
činij/ a vče ſe tomu od něho. Což ſkrze Kryſta ſe ſtalo / a dě(CHYRO)
ge ſe w včaſtnijcýho geho. A w tom geſt Buoh tomu Cžlo=
wěku dal na to ſwé Požehnánij / aby ſe k tomu rozplodil / a
wſſeho toho zmocnil. Y den mu zřijdil : po dokonánij dijla
ſwého / a geho ſpolu s nim/k odpočijwánij/ a k wěčnému ra=
dowánij w kralowánij Božijm/nadewſſým/nadewſſemi ne=
přátely ſwými. A k tomu mu dal Pokrm obogij/Těleſný
y Duchownij. Těleſný w Vrodách země. Duchownij w
Owotcy Rayſkého Dřewa Žiwota. A poſtawil gey w Rá(CHYRO)
gi Těleſného y Duchownijho vtěſſenj/aby w tom pracowal
oſtřjhage ſwědomij dobrého a pokogného k Bohu : wydaw
gemu zgewné Přikázanij wůle ſwé w této Smlauwě : Aby
Pánem gſa wſſeho dobrého / vžijwal geho k potřebě ſwé.
Těch pak wěcý w nichž geſt dobré čaſné/a zlé čaſné y wěčné/
aby nevžijwal/k nim ruky wnitřnijho y zewnitřnijho člowě(CHYRO)
ka newztahowal/ſwědče/že yakž to včinij/y hned vmře ſmr=
tij Duchownij y Těleſnau/čaſnau y wěčnau. Jakž ta Ržeč
prwnj Ducha Božijho w Tagemſtwij položená/to wſſe wy(CHYRO)
prawuge/ a Kryſtus Pán žiwotem ſwým y Kázánijm Ta=
gemſtwij gegij zgewuge/čehož ſe pro vkrácenij nepřiwodij :
A což giž wſſem wěřijcým Cžtenij zgeweno geſt. Skrze
kteréžto Přikázánj gey ſwázal v wůli geho / aby ne cožby kdy
chtěl ſwobodně činil/ale to což on mu přikázal/tak yako po=
tom nowý Adam Kryſtus Pán/ kterýž o ſobě ſwědčil/řka :
Sſtaupil gſem s Nebe/ne abych činil což yá chcy / ale což ten
chce/kterýž mne poſlal ŕč.
*A to ſe we Cžtenij zwěſtuge z přijčin těchto : Gedno :
Aby každý Cžlowěk znal ſe бýti Božijm Tworem / důſtog=
něgſſým nadewſſe Stwořenij wſſeho Swěta / Nebe y Ze=
mě/nad Slunce a gené/včaſtnijkem přirozenij Božijho/přj=
bytkem Ducha geho : Ozdobeným ſláwau podobnoſti Bo=
žij/a Obrazu geho/ poſtaweným nadewſſým Tworem země
widitedlným y newiditedlným/w panowánij / powinným
Bohu poddánu бýti / a zawázaným k poſluſſenſtwij geho
pod ſmrtij. Druhé proto : Aby znal/ a měl to za ſwau
Cžeſt /H5b/

Před Adwentem.
Cžeſt a Sláwu/ a za ſwé Spaſenij/zůſtáwati w ſwém dů=
ſtogenſtwij/takowým / yakéhož gey Buoh ſtwořil a poſta=
wil. Třetij proto : Aby znal a wěděl/když ſe w tom nena=
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cházý / že ge ſwé důſtogenſtwij a Spaſenij ztratil : A když
w poddanoſti a w poſluſſenſtwij Božijm nezuoſtáwá / že w
ſmrti geſt/ ſtrany obogijho člowěka / yakž zewnitřnijho tak
wnitřnijho/Miloſti v Boha nemá/než w hněwu geho geſt :
to znage/litowal/želel toho / a k prwnijmu ſpuoſobu nawrá(CHYRO)
cen бýti žádal/hledal/o to pracowal. Cžtwrté proto :
Aby Bližnij ſwé týmž Tworem/yako ſe ſamého бýti znal/ v
wážnoſti/w poctiwoſti/pro Pána a Stwořitele geho y ſwé(CHYRO)
ho /měl/ge yako ſebe milowal/na ně Bohu neſahal/gich ne=
ſaudil/nepotupowal / gim na žiwotu Těleſném y Duchow=
nijm neſſkodil/ale ſlaužil : A wida ge yako y tebe ſamého zka(CHYRO)
žené бýti/gich želel/litowal / z toho gim yako y ſobě ſamému
ſpomoženij/a k prwnijmu ſpuoſobu nawrácenij/žádal/ hle=
dal/k tomu dopomocy pracowal. Páté proto : Aby z
toho a podlé toho poznáwal/Kryſta Cžlowěka nowého w
nowém Stwořenij/ na tayž ſpuoſoб do Boha ſtwořeného /
a včiněného/w tém důſtogenſtwij poſtaweného ŕč. Též y že=
lenij/litowánij / od něho Bližnijch ſwých / zbawených toho
Důſtogenſtwij a Spaſenij ſwého/přiſſlých w moc Cýſaře
Pána Swěta a Smrti / a přiučaſtněnij geho ſe k nim ŕč.
Žádoſt pracowánij o wyſwobozenij / a nawrácenij gich za=
ſe k prwnijmu ſpuoſobu Spaſenij gegich/a připrawenj gim
ho w ſamém ſobě/y wolánij geho miloſtné a žádoſtiwé gich
k včaſtnoſti ſwé: Sſeſté : Pro nabýwánij toho důſto=
genſtwij/ a Spaſenij zaſe znowu od Boha ſkrze Kryſta w
Duchu Swatém. A to giž ku podobenſtwij a k Obrazu člo=
wěka nowého Syna Božijho Kryſta Gežijſſe / s vmrtwe=
nijm ſtarého poruſſeného w žádoſtech žč.
K tomu ſe ta
wztahuge Ržeč Apoſſtolſká/kterauž gſme ſlyſſeli/kdež pra=
wij : Že podlé vloženij (rozuměg wůle Božij/ o nijž k Effez=
ſtým pijſſe/řka : Abychom бyli Swatij a бez auhony před
nim w Láſce / to geſt takowij yakowéž nás Stwořil ) děge
ſe powolánij/a geſt v Boha předzwěděnij y předzřizenij/po=
dobné nás бýti k Obrazu Syna ſwého / kterýž podlé Boha
včiněn /H6a/

*Neděle Druhá
včiněn w Swattoſti w Sprawedlnoſti Prawdy tak yako
Adam/gehož přijklad (dij na giném mijſtě w též Epiſſtole)
neſe on Adam kterýž důſtogenſtwij ſwé/y prawdu toho dů=
ſtogenſtwij ztratil. Kryſtus pak zaſe přineſl/zachowal/ a
nawracý. Protož kdož má k známoſti/k včaſtnoſti/y k po=
dobnoſti nowého Stwořenij w Kryſtu přigijti : tomu geſt
potřebj z přjčin giž oznámených znáti vloženau wěčnau wů(CHYRO)
li Božij před vſtawenijm swěta / a ſtalý ſkutek gegij hned
w počátku při Stwořenij Cžlowěka/ yakého geſt gey Bůh
ſtwořil/ a yakého mijti podnes бez přeſtánij chce. Gináč ne=
lze než w temnoſtech a w ſlepotě ſem y tam ſſamati Ceſty hle=
dage/a onoho y onoho ſe chyſtati/na tom vſtawowati/a roz=
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ličným wětrem klátiti/y lež obě w naděgi prawdy ſtawěti.
*To až potud бuď o druhé wěcy Summownij / za=
wiragijcý ſe w těchto dneſſnijch Božijch Ržečech / genž geſt o
Skutku Stwořenj Božijho/Nebe a Země/a w nich wſſech
wěcý widitedlných y newiditedlných /čaſných y wěčných: a
o ſtwořenij Cžlowěka k Obrazu a ku podobenſtwij Božij=
mu ŕč Jakž gſme to wſſe ſlyſſeli w krátkoſti.
/…/ /H6b/
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Druhá wěc Summovnij w těchto Rže=
čech ſe zawijragijcý/tato geſt :

Zwěſtowánij přediwného a welébného ſkut=
ku Kryſtowa/ſtalého od něho Léta Dwanác(CHYRO)
tého od Narozenij geho/poſazenij ſe ſamého
w Chrámě v proſtřed Doktoruow/ a předě=
ſſenij gich wſſech ſamých ſebau: Což ſe takto ſtalo:
*Kyž бylo po wykonánij wſſech Služeб/Poct/Po=
klon Božijch od Lidu Božjho a Služebnjkůw geho/Swát(CHYRO)
ku welikého Hodu Beránka Welikonočnijho/podlé Zákona
Božijho : a wſſecken Lid rozpuſſtěn бyl w Požehnánj Bo(CHYRO)
žijm/aby ſe nawrátili do Kragůw a obydlij ſwých : Tehdy
on ſám gediný бez Rodičuow ſwých/nic gim neoznámiw co
před ſe= /Pp6a/

*O Skutku Kryſtowu ſtalém
před ſebau má/a chce činiti/zuoſtal po wſſech giných w Mě(CHYRO)
ſtě Swatém Božijm Geruzalémě : ( kteréž ſe čaſu Naroze=
nj geho s Králem ſwým proň náramně welmi zarmautilo/
a proti němu ſpuntowalo k zahubenij geho : W němž poto=
mek toho Krále Erodeſa Syn geho Archelaus po něm kra(CHYRO)
lowal/w Smluwách a w záwazcých Otce ſwého s nimi )
A tu třetijho dne ( Léta toho Deſátého po zmordowánij Dj(CHYRO)
tek Betlémſkých pro něho) wſſel ſám ſwobodně бez ſtrachu
a hruozy/žádného k ochraně ſwé nemage/krom Otce ſwého
Nebeſkého/do Chrámu Božijho : A бral ſe we Gméno Ot=
ce ſwého vpřijmo do naypředněgſſýho mjſta (kdež naywyš(CHYRO)
ſſý Zpráwcowé a ředitelé Chrámu Božijho / a wſſech Bož=
ſkých wěcý geho w něm/y wſſeho Lidu Jzrahelſkého/бyli a
ſeděli w Stolicech ſvých) mezy Doktory/Syny a Otce Le(CHYRO)
wijtſkého Pokolenij/kterýmž řeči waymluwnoſtij Božijch
poručeny бyly od Boha/y Kljč Vměnj dán : a do proſtřed(CHYRO)
ku gich wſſech/yako Naywyšſſý z nich/Knijže/Pán a Mi=
ſtr/na mijſto Otce ſwého ſe poſadil/ aby ty wěcy které gſau
Otce geho/řijdil ŕč.
*Y dal ſe w to aby ge wſſecky wyſlaychal/dotázky na
ně čině. Gehož když mezy ſebau widěli/a k ſobě mluwiti ſly
ſſeli/zhrozyli ſe : A wſſyckni přijtomnij kdož gey ſlyſſeli co k
nim mluwil/y yak Maudroſtij nepřemoženau/ tuhé a twr=
dé odpowědi gim dáwal/lekali ſe toho. Až w tom( wſſe
ſpuoſobem Božijm) Rodičowé geho doptawſſe ſe ho/přiſſli
k němu. A Matka puzena gſaucy бoleſtij ſrdce ſwého ſkr=
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ze Ducha Swatého/řekla k němu předewſſemi : Synu/
proč gſy nám tak včinil? Ay Otec twůg a yá/бoleſtně gſme
tebe hledali. Gimž zaſe předewſſemi odpowěděl : Ne yako
Syn gegich pokorně ponjženě : Ale yako Syn Naywyšſſý(CHYRO)
ho/držijcý Stolicy geho mocný a ſwobodný Pán wſſeho/
бez бázně/hoře a ſtrachu/zmužile a ſwobodně/řka : Což pak
že gſte mne hledali? Zdaž gſte newěděli že w těch wěcech mu=
ſým бýti/které gſau Otce mého?
*Skrze to wſſem přijtomným oznamowal ſebe/kdo
a co on geſt : Cžij geſt Syn/ která geſt powinnoſt ge=
ho gemu wlaſtně náležitá : Oſwědčuge to Swědectwijm
ſamého /Pp6b/

w Letech geho Dwanácti.
ſamého ſebe : a Swědectwijm ſwědomij Rodičuow těch
ſwých těleſných/že oni to wědij giž dáwno : Že což tu powě=
děl/ prawda geſt giſtá wijry hodná. A že to což ge těch koli tu
při těch Doktořijch činil y mluwil/ne z wſſetečnoſti a drzoſti
aneб yaké paychy a marné chwály/ani ne obyčegem lidſtým
to ſe od něho ſtalo/ ale wſſe na mijſtě Otce ſwého/z wůle a z
mocy geho / yako prawý Dědic a Panownijk Domu Otce
ſwého.
*Oni pak wſſyckni té řeči geho nic neporozuměli/ w
ſlepotě ſwé zuoſtali/ widauce newiděli/ ſlyſſýce nerozuměli/
geho nepoznali/nepřiyali/ cti mu nedělali preč gey od ſebe pu(CHYRO)
ſtili. Aniž mu co odporného řijcy/ gſauc Nepřátelé geho/
ſměli a mohli/nad to včiniti: ale předěſyli a zhrozyli ſe geho
toho takowého Mládenečka/tak mocného a maudrého : gſú(CHYRO)
ce ſami Starcy naymaudřegſſij/naymocněgſſij/a nayſlaw(CHYRO)
něgſſij we wſſem Lidu Jzrahelſkém/wſſého Dwanáctera ge(CHYRO)
gich Pokolenij. Geſt giſtě k welikému podiwenij/ Zge=
wenij w tom welikoſti mocy Božij při Kryſtu Pánu w tom
wěku geho tak mladém. Nenij to w mocy nižádného doſpě=
lého wěku Cžlowěka/бyť newijm yaký Rek бyl/ aby toho do(CHYRO)
weſti/ бa y o to ſe pokuſyti ſměl: gijti mezy ſwé tak mocné
Nepřátely/ tu kdež wrch mocy gegich бyl/ vſaditi ſe do pro=
ſtředku gegich/ a wydati ſe gim za Saudce/ſtrach a hrůzu
na ně dáti. On pak wykonaw wůli Otce ſwého při nich
nawrátil ſe s Rodiči ſwými do Kraginy a obydlé gegich/ a
tu gim opět poddán бyl/tak yako y prwé/a proſpijwal mú=
droſtij y wěkem y miloſtij/v Boha y v lidj.
*Tento Skutek Pána Gezu Kryſta w tom tak mla=
Dém wěku geho/kterýž ſám od ſebe včinil/z ſwé rozumné wů=
le a z ſwého ſaudu/geſt nayprwněgſſý : Nebo tijm ſpůſobem
prwé geſſtě nikdá žádného nevčinil/wſſe což ſe při něm dálo:
Jako/ že ſe narodil/ obřezán бyl/ do Chrámu Pánu oběto=
wán бyl/ do Egipta vtekl/ zas ſe nawrátil ŕč. Ginými ſe
to půſobilo: Ale tuto on ſám gediničký we Gméno Otce ſwé
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ho. A geſt přewelice diwný a welebný / kterýž ſe we Cžtenj
po wſſem Swětě zwěſtowal a rozneſl čaſu Apoſſtolſkého/a
drobet geho od Swatého Lukáſſe zapſán/pro pamět přjto=
Qq
mným

*O Skutku Kryſtowu ſtalém
mným tehdáž/a po nich zůſtáwá pro nás oſtatky gich poſle=
dnij/totiž pro poſledky : abychom ſe měli čijm krmiti v Wij=
ře w Pána naſſeho Gežiſſe Kryſta. Což gſme ſlyſſeli w Pr=
wnij té Ržeči Ewangelitſké nám přijtomně čtené.
*Aniž geſt nadarmo a naprázdno zwěſtován/ ale
každému wěřijcýmu k Spaſenij/od hřijcha w Sprawedl=
noſt/od temnoſtij w Swětlo/od nepoddanoſti Bohu a ne=
bogácnoſti geho w poddanoſt a бázeň Saudu a hrůzy ge=
ho : od Swěta a ſpuntowánij geho w Kryſta a w ſwazek
Smlauvy Nowé wěčné s nim a Cýrkwij geho včaſtnij=
kuow ŕč. Nebo ſkrze ten ſkutek : Nayprw naplnila ſe Pj=
ſma: náyprwé Ržeč Božij z Proroctwij Malachyáſſowa/
kterúž gſme čaſu Adwentnijho ſlyſſeli/ Kdež dij o Předchůd(CHYRO)
cy Kryſtowu : Ay yá poſýlám Angela mého/ kterýž připra(CHYRO)
wij Ceſtu předemnau : A rychle do Chrámu ſwého Swa=
tého přigde Pán/kteréhož wy hledáte: A tu že gim hrozný
k widěnij бude : A že ſedne wywařuge a přečiſſťuge Syny
Léwi: Gimiž gſau Doktoři Chrámu бyli.
*Žádný giný rychlegſſý přjchod Kryſtůw do Chrá(CHYRO)
mu gť nebyl/nežli tento w Letech dwanácti. Onen když
nayprwé začijnage Poſelſtwij wéſti po Křtu ſwém od Ja=
na/přiſſel z Galilee do Geruzaléma/ A wſſed do Chrámu/
Kázal/ diwy činil/kupce prodawače wymijtal z Chrámu:
ſtal ſe Léta geho Třidcátého. A onen/když přigew na O=
ſlijku do Geruzaléma/a wymijtal z něho kupce a prodawa=
če/ſtal ſe před ſamau Smrtj geho. Aniž ſeděl ale chodil teh=
dáž po Chrámu. Tuto pak ſeděl v proſtřed Doktoruow/
yakž tu ta Ržeč Božj řekla že ſedne : a předěſyl a zhrozyl wſſe(CHYRO)
cky : Tamto na ſe Knijžata rozhněwal Syny Léwi. O
nichž wſſecko to celé Proroctwij Malachyáſſe Proroka geſt/
a k těm ſe wztahuge/ pod přijklady tehdayſſými/kteřijž měli
бýti a бyli w čaſu Přijchodu Kryſtowa/ a na těch geſt na=
plněno : kteřijž přjklad včiněni gſau od Boha těch kteřijž po=
wſtati měli w čaſých naypoſledněgſſých po odchodu Kryſto(CHYRO)
wu a Apoſſtolſkém pod Gménem Kryſtowým/ a powſta=
li. Naplněno také geſt y druhé Pijſmo Prorocké/ Žalmu
LXXXII. Kterýž také wztahuge ſe na Syny Léwi/kterýž
ſe w něm /Qq1b/

w Letech geho Dwanácti.
ſe w něm gmenugij Syny Božijmi a Bohy/ podlé Zákona
řkaucýho : Bohuom nebudeſs vtrhati : totiž Saudcým/
Kněžijm ŕč. A ne na Syny Swěta tohoto/Pány weliké/
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Krále/ Knijžata/Auřady : Ale na tyto /k nimž (yakož dij.
Kryſtus Pán we Cžtenij Swatého Jana ) Ržeč Božij ſta=
la ſe: co geſt/ kterýmž Ržeči Božijch wýmluwnoſtij ſwěře(CHYRO)
ny a dány бyly. O nichž Pijſmo řeklo : Bohowé gſte/ a wy
wſſyckni Synowé Naywyšſſýho. Nebo to Pokolenij Le=
witſké Buoh ſobě wzal na mijſto wſſech prworozených Sy=
nůw Jzrahelſkých za ſwé aby geho бyli/On бyl gegich Dě=
dictwij. Protož Gméno Božij neſli/v Figůře бudaucýho
Naywyšſſýho wěčného Kněze a Krále s včaſtnijky geho/
kterýž ſlowe a geſt Buoh Bohůw Syn BohaNaywyšſſý=
ho/ Král Synůw Božijch Nebeſkých a zemſkých.
Protož o nich a o něm ten Žalm Prorocký/Prorokugijcýho
Kantora Božijho Aſapha/ſtáwagijcýho podle Krále Da=
wida/Muže a též Proroka Božijho/ w Chrámě před Bo=
hem zpijwagijcýho ſpolu s Towaryſſy ſwými/Bohu/ a Li=
du geho: Kterýž Duchem Swatým бudúcý Prawdy/ſlo=
žen a připrawen geſt takto: Buoh ſpolu ſe poſadil w Záſtu(CHYRO)
pu Božijm (to geſt/w Zboru w shromážděnij Swatých do
Chrámu Božijho) v proſtřed BohůwSaud wede (to geſt/
mezy Syny Léwi/Saudcy a Včiteli Zákona/totiž Dokto=
ry). Aniž kdo kdy od počátku Swěta prwé widěl Boha
okem wůko těleſně ſeděti w Zboru Swatých/mezy těmi kte=
réž Bůh ſám nazwal Bohy/a Saud v proſtřed gich weſti/
ani o tom ſlaychal/až do Přijchodu Kryſtowa na Swět/a
teď tohoto prwnijho poſazenj ſe geho v proſtřed Doktorůw/
yakž gſme ze Cžtenij ſlyſſeli. Za něhož : aby powſtal/přiſſel/
a naplnil ten Žalm/poſadil ſe v proſtřed Bohůw a ſaudil ge
y Zemi: proſyla vſtawičně wſſecka Cýrkew Božj Jzrahel=
ſká/ řijkagijc na koncy toho Žalmu: Powſtaniž Bože/ ſu=
diž Zemi/ nebo tobě (totiž Bože wtělený) wſſyckni Národo=
wé Práwem dědičným náležegij. Byť ho бyli měli/nepro=
ſyliby zaň/ než бudaucně přiſſlého prorokugijc/ a wěřijc gi=
ſtotně že přigde/proſyli zaň s Proroky ſwými/ kteřijž gim o
něm od Boha předpowijdali/z widěnij a z ſlyſſenij Božijch/
Oq
ij
w nichž

*O Skutku Kryſtowu ſtalém
w nichž ſe gim Buoh w předvkázané Sláwě ſwé na Hůře
Synay/y w přijkladijch Stanůw a Zákonnijch giných wě(CHYRO)
cý vkazowal we ſpanjch gegich ŕč. A monohoť giž бylo pшe=
ſſlo mezy nimi Saudcý/ſkrze něž ge Buoh ſaudil/počaw od
Moyžiſſe/dřijw než tento Žalm gim připrawen бyl k zpíwá(CHYRO)
nij/kterýž čaſu dawida Krále/ſkrze něhož ge Buoh ſaudil/
teprw ſložen a dán gim бyl : geſſto toho čaſu Kralowánij
Dawidowa/těch neprawoſtj i nichž tu ten Žalm mluwj ne=
bylo w Lidu. Ale čaſu Kryſtowa бylo/a dály ſe y ſtaly od
Bohuow Synůw Léwi/ſpuntowaných s Erodem proti
Kryſtu : Protož tu k nim dij Duch Kryſtuow / kterýž w
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Prorocých mluwil/ A potom když řekl : Ay yá kterýž gſem
někdy mluwijwal/teď gſem ſám w ſwém Cžlowěčenſtwij :
Až dotud ſauditi бudete nepráwě/a twář бezbožnách přigij=
mati (to geſt/proti mně Kryſtu chudému ſe poſtawowati/
mne zamijtati : Bohatého pak/Krále Erodeſa/ pokrytce/
Cyzozemce přigijmáte/ yako cyzý Ženu pogijmati.) Och=
raňte chudého a Syrotka/vtryzněného a бjdného oſwoboď(CHYRO)
te. Pomozte hubenému a nemožnému/ z Rukau бezbožných
wyſwoboďte : (To geſt/ nedayte mu náſylé činiti бezžiwotij
geho hledati/ŕč.) Nic neznagij ani nerozuměgij/w temno=
ſtech chodij (totiž/wſſickni ſlepij Wůdcowé gſau ſlepých :
Což k nim Kryſtus w twář mluwil/ wijc než gednau/Aniž
ho poznali hned tuto na počátku / když proſtřed nich ſeděl a
ge wyſlaychal : aniž Ržeči geho rozuměli/ předce w temno=
ſtech ſwých yakž zapřáhli s Erodeſem tak táhli/až s Pilátem
potom dokonali/a gey zabili). Pohnuli ſe wſſyckni Zákla=
dowé Země (totiž/ položenj od Boha w Zákoně a w Proro=
cých/Wijra/Láſka/Naděge : Když/yako ginde dij : Pad=
la na Vlicech Prawda / a Prawoſt progijti nemohla). Rže=
kl gſem/Bohowé gſte/a wy wſſyckni Synowé Naywyšſſý=
ho : A wſſak yako Lidé zemřete (totiž/Jakž gim Kryſtus
mluwil/řka : W hřjſſých waſſých/když nevwěřjte že yá gſem
ten/ genž gſem přigijti měl/ a přiſſel gſem od Otce). A yako
geden z Knijžat padnete : To geſt z Důſtogenſtwij Knjžet=
ſtwij ſwého wypadnete/Králowſtwj Božj бude od wás od=
yato/kteréž wy náſylijm ſobě obdržeti vſylugete. Což gim
Kryſtus /Qq2b/

w Letech geho Dwanácti.
Kryſtus potom w Poſelſtwij ſwém mluwil/a tak ſe při nich
ſtalo a děge potomkům gegich/gim podobným/přiſſlým giž
we Gméno Kryſtowo/djti ſe бude/a ſtane w Přjchodu Kry(CHYRO)
ſtowu k Saudu žiwých y mrtwých/podlé wijry geho.
*Naplnila ſe ſkrze ten ſkutek Kryſtuow y Ržeč ta to=
ho Žalmu též Duchem Kryſtowým mleweného/kterýž gſme
čijſti ſlyſſeli. Kdež ſe w něm wyprawuge / že geſt gey ( totiž
Kryſta) včinil Buoh maudřegſſýho nad Nepřátely geho/
( gimiž gſau бyli gemu tito Geruzalémſſtij Synowé Léwi/
Doktoři/ſpuntowanj s Erodeſem Králem proti němu)ſmy(CHYRO)
ſlněgſſýho nad Včitele : a prawěgij rozwažugijcýho wſſec=
ko nežli Starcy. Aniž předně a wlaſtně kdo té Ržeči mlu=
witi může w prawdě kromě Kryſta/na němž toho giſtý dů=
wod ſe vkázal/když ſe teď gſa Mládenček malý Dwanácti=
letý poſadil v proſtřed těch wſſech gmenowaných/ a ſwau
Maudroſtij wſſecky zděſyl.
*Druhé také ſkrze ten Skutek ſtalo ſe to/ že vkázáno
geſt/ že radda ta těch Doktorůw Synůw Léwi/Knijžat a
Saudcý Lidu Jzrahelſkého/ a ſpiknutij/ſwázanij gegich s
Erodeſem proti Emanuelowi/to geſt proti Kryſtu/neſtogj
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a neſtane podlé Proroctwij Jzayáſſowa : Ale že Bůh Kry(CHYRO)
ſta Syna ſwého od zamordowánij gegich zachowal: a gey
na ně předce wede/a priwede/aby ge z gegich neprawoſtj tre(CHYRO)
ſtal a yako Oheň přepalowal a ſaudil : nayprw ſkrze Slo=
wo Kázanij ſwého : potom když přigde w Sláwě a v We=
lebnoſti Otce ſwého s Angely. O čemž Malachyáſs Pro=
rokowal na ně prwotně.
*Třetij vkázáno ſkrze to/Že on a ne kdo giný бýti má
geſt a бude Panownijk Lidu Božjho/Syn a Dědic prawý
Domu y wſſeho Králowſtwij geho. O čemž k Rodičuom
ſwým řekl : Zdaž gſte newěděli/že w těch wěcech které gſau
Otce mého бýti muſým ŕč.
*Cžtwrté/ Že on ſtrach/lekánij/ a hrůza gegich geſt
a бude podlé Proroctwij Jzayáſſe y Malachyáſſe/ tak yakž
tu ſedě mezy nimi přijtomně бyl/ což Cžtenij zwěſtuge/řkau=
cý : A oni widauc gey přeſtraſſeni бyli ŕč.
*Páté/ Že on geſt Bůh nad Bohy/a ſedne mezy Sy=
Qq
iij
ny Boha=

*O Skutku Kryſtowu ſtalém
ny Boha naywyšſſýho w Zboru gich/ na nayprwněgſſým
miſtě/v pſtředku wſſech gich/aby wſſecky ſaudil/řjdil/zpra=
wowal/treſtal/yakž toho tu přjklad dal/a ten Žalm oznamu(CHYRO)
ge. A ty kteřjž ſobě nevmyſlj w čas/a ge°s poljbenjm nepřig(CHYRO)
mau/včiti ſe mu nedadj/s бáznij gemu ſlaužiti/s třeſenijm ſe
weſeliti nebudau/prudkým hněwē ſwỹ ge roztřijſkal/a polá=
mal yako Hrnce. Což gſme z Žalmu předeſſlé Neděle ſlyſſeli.
*Ty wſſecky wěcy tu vkázané přijtomně gſau ſe ſtaly
ſkre Kryſta Gežijſſe / děgij ſe a dijti бudau/a ſkrze Cžtenij ſe
zwěſtugij a zgewugij : ſkrze Wijru přigijmagij/ gim ſe w
Kryſtu obcuge y gich vžijwá. Nenij čaſu toho ſſýře roz=
kládati/ ano tak prodlauženo.
*To až potud o Druhé wěcy Summownj dneſſnjch
Ržečij/ genž geſt o Poſazenij Pána Kryſta w Letech ſwých
Dwanácti v proſtřed Doktoruow.

Třetij wěc zawijragijcý ſe Summo=
wně w těchto Božijch Ržečech geſt :

O Dijtkách Kryſtowých : A započetj y wy(CHYRO)
zdwiženij gim Služby nowé od Kryſta Ge=
žijſſe w Cýrkwi ſwé.
*Dijtky pak Kryſtowy gſau dwoge.
Gedny o=
becné : a ty gſau Nemluwňátka zplozené podle Těla od Ro(CHYRO)
dičůw wěrných / a Kryſtu Pánu od nich poſwěcené k Roze=
nij Duchownjmu. Druhé gſau obzwláſſtnj : a ty gſau
včaſtnijcy Kryſtowi/ wěku rozumného/zplozenij Slowem
a Duchem Miloſti a Prawdy žiwota Kryſtowa / a poſwě=
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cenij gemu za Včedlnijky k Rozenij w Služebnictwij geho
Cýrkwi.
K těm obogijm Dijtkám wztahuge ſe Druhá Ržeč Apo=
ſſtolſká/kteráž podlé obecné miloſti a prawdy Spaſenij ſpo(CHYRO)
lu ge pogij/nazýwagijc ge Synáčky/Dijtkami a Mláden=
cy : a rozděluge pddlé obláſſtnij miloſti a prawdy k ſlužbě
dané/když gednau y podruhé táž ſlowa k nim mluwij s roz=
dijlno= /Qq3b/

w Letech geho Dwanácti.
dijlnoſti/řka : Že Slowo geho w wás přebýwá/totiž k wa(CHYRO)
ſſemu Spaſenij a k přiluhowánij giným / ŕč. Tak mlu=
wij také y ke dwogijm Otcuom. Taymž ſpůſobem wzta=
huge ſe k těm obogjm Djtkám y Rodičům Prwnj Ržeč E=
wangelitſká/když zwěſtuge o Kryſtowu poſluſſenſtwij Ot=
ce Nebeſkého : Též y o poſluſſenſtwij Rodičuow geho zem=
ſkých těleſných s rozdijlnoſtij. Tak y o Otcých Duchow=
nijch Doktory nazwaných a těleſných Rodiči Kryſtowými
gmenowaných : O čemž tuto ſſýřiti nemáležj w této krátkoſti.
O ſamých pak těleſných Dijtkách geſt Druhá Ržeč E=
wangelitſká/ a Prwnij Apoſſtolſká. Ale o Duchownijch
mluwij Kryſtus we Cžtenij Swatého Matthauſſe/ což ſe
nečtlo/ Kdež ge nazýwá maličkými w Králowſtwij Bo=
žijm : We Gménu ſwém ge přigijmati rozkazuge : Sſko=
diti gim a ge potupowati zapowijdá : a Angely přijtomné
gim бýti/ kteřijž wždycky Twář Otce gegich Nebeſkého wi=
dij/ ſwědčij. Ty také po Wzkřijſſenj Dijtkami ſwými na=
zýwal v Moře Tyberyatſkého/řka k nim : Djtky/máteli co
tuto poſnijdati?
*Započetij pak a wyzdwiženij Služby nowé Dijt=
kám Kryſtowým od ſamého Kryſta Pána w Cýrkwi ge=
ho : Dijtkám druhým w těchto Ržečech ſe nezawijrá (ač ſe
w nich y gim ſlužba činij/yakž toho dotčeno krátce) než ſamỹ
Djtkám prwnjm obecnjm : A to ſe pokládá w Druhé Rže=
či Ewangelitſké/kteráž wyprawuge o přináſſenij Dijtek ne=
mluwňátek ku Pánu Kryſtu od Rodičůw gegich : A o ſlu=
žbě gim činěné od Kryſta Pána/ yakož gſme ſlyſſeli.
*To pak přináſſenij ſtalo ſe z přijčiny této/kteréž ſe tu
w té Ržeči gednijm ſlowem dotýče/ Když ſe na počátku dij :
Tehdy:Totiž to°čaſu což ſe před tjm prwé dálo/o čemž Ewā(CHYRO)
geliſta napřed položil/ když Rodičowé ſlyſſeli Kázanij Pá=
na Gežijſſe Kryſta o Manželſtwj činěné z přijčiny gemu da(CHYRO)
né od Faryzeůw / když on prwé Kázal Záſtupům a vzdra=
wowal ge/Jakž Swatý Marek napſal o tom. A oni Fa=
ryzeowé včinili w tom na něg dotázku/ Na kterauž gim od=
powijdage mluwil : O půwodu Manželſtwij z Boha : O
nerozdijlnoſti geho : O čiſtotě Lože geho. A z přjčiny Vče=
Qq
iiij
dlnij=
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*O Skutku Kryſtowu ſtalém
dlnijkůw ſwých : O těch/genž gſau бez Manželſtwij/ že ne
wſſech to geſt aby mohli бýti бez Manželſtwij: z něhož Djt=
ky ſe plodij a ploditi magij Bohu k geho ti chwále : wſſak
když giž hřijſſnj včiněni gſau/plodij také děti yacýž ſami gſú/
pro kterauž přijčinu potřebij geſt gim Spaſytele/ gimž geſt
Kryſtus.
*Tehdy Rodičowé ſlyſſýc o těh wſſech wěcech/od E=
wangeliſty ku paměti krátce zapſaných / Kázanij odePána
doſtatečné y hogné : Roznjceni a rozpáleni бyli Duchē ſwa=
tým Božijm/w žádoſti Spaſenj Djtek ſwých od Boha ſtr=
ze Kryſta Pána / aby ho doſſly. A widauc Pána miloſti=
wého dobře činijcýho těm kteřijž ſe zle měli/ An ge ſkrze Ru=
kau wzkládanj we Gménu Páně s Modlitbau vzdrawuge:
Y dali ſe ſami od ſebe w to/aby Kryſtu Pánu Djtky ſwé při=
náſſeli/ a gemu ge obětowali : geho proſyli/aby na ně Ruce
wzkládal/ a za ně ſe Pánu Bohu modlil. A to ſe Kryſtu
Pánu při nich dobře ſlijbilo/přiyal to od nich.
*Včedlnijcy pak Páně neznawſſe toho potřeby Dijt=
kám/widauce ge zdrawé бýti podlé těla/ani Miloſti a Pra=
wdyTagemſtwij Králowſtwij Božijho při lidſkém Spa=
ſenij/ ani mocy a řádu přiſluhowánij Kryſtowa/Spaſenij
Božijho : wedeni gſauc Tělem ſmyſly geho/ a ne Duchem
Prawdy/nelijbilo ſe gim to předſewzetj těch Rodičůw/y mě(CHYRO)
li gim w tom za zlé/ a domlúwali gim. Kryſtus pak Pán
ſpatřiw to při nich/že takowému dobrému ſkutku těch Rodi(CHYRO)
čuow / a dijlu Božijmu w nich Podſtatnému y dijlu Páně
Služebnému při Dijtkách gegich/překážku a záſtawu činij/
rozhněwal ſe o to na ně. A wěda dobře co při nich geſt/ya=
ká ſſkodliwá neznámoſt : chtěge ge z toho wyweſti/a Slo=
wem Prawdy ſwé oſwijtiti/powolal gich ſamých k ſobě/ya=
ko Miſtr a Pán gegich. A tu nayprw odyal od nich moc
ſaudu těleſného ſkutkůw geho ſſkodliwých/ſkrze mocné pře=
trženij a zaſtawenij gim toho ſlowem ſwým/řka : Nechte Dj=
tek gijti ke mně/ a nebraňte gim. To geſt/ ke mně gich néſti/
mně gich podáwati/abych gim yako y wám k ſpaſenj ſlaužil.
Potom ge Slowem ſwým při Miloſti a Prawdě Spa=
ſenij Králowſtwijm Božijm gmenowané/w Tagemſtwj v
Boha /Qq4b/

w Letech geho Dwanácti.
Boha zawřené w Kryſtu ſložené : y při mocy řádu přiſlu=
howánij ſwého oſwěcowal : Swědectwij dáwage/že tako=
wých wſſech Dijtek y Starých/kteréž též tak yako ty dijtky
z přitrženij Otcowa Duchem Swatým/a z pohnutij Slo(CHYRO)
wa Prawdy/k němu k přiſluhowánij geho přicházegij po=
ſwěceni a oddáni gemu бýwagij/ geſt miloſt a prawda ſpa=
ſenj Králowſtwj Božijho/ řka gim : Takowých zagiſté gť
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Králowſtwij Božij. Amen prawijm wám : Kdožkoli ne=
přigme Králowſtwij Božijho (to geſt/ Miloſti a Prawdy
Spaſenij nedůgde) yako Dijtě (totiž/týmž ſpůſobem a řá=
dem/ z mocy mně od Otce dané ſkrze přiſluhowánij má no=
wá/Nowé Smlauwy) nikoli do něho newegde (totiž/Mi=
loſti a Prawdy Spaſenij zbawen бude).
*Když pak Pán a Miſtr Včedlnjky ſwé/kterýmž klj=
če Králowſtwj ſwého dáti zaſlijbil/ a ge na mijſtě ſwém po=
ſtawiti vmijnil k Službě/ tak naprawil/s ſebau ſgednomy=
ſlnil : tehdy ráčil přiſtaupiti k tomu/aby z mocy od Otce ſo=
bě dané wſſelikého dijla/to Nowé Přiſluhowánij wſſem o=
becné/Dětem y Starým/ Králowſtwij ſwého/ Miloſti a
Prawdy/Spaſenij ne těleſného ale Duchownijho Smlau=
wy Nowé/tu od těch Dijtek ſobě podaných nayprwé činiti
započal a ge wyzdwihl/řád geho vkázal/y přijklad dal/pů=
wod toho prwnij бyl.
*Tu pak Obecnau Službu/ kterúž Ewangeliſtowé
ku paměti kratijčce zapſali/ takto geſt Pán ráčil wyzdwih=
nauti a započijti činiti :
Nayprwé ty Dijtky k ſobě přigijmal/бera ge na ſwé ru=
ce/ ſkrze to vkazuge a oſwědčuge že ſebe ſamého gim dáwá / a
ge k ſobě přigijmá w včaſtnoſt ſwau/ aby s nim ſpolu gedno
бyli : On gegich Pán/Hlawa/Miſtr/Přiſluhowatel: Oni
geho Lid Tělo/Včedlnijcy / domácý Cželádka.
Druhé přiyaw ge k ſobě : Y modlil ſe za ně Bohu Otcy
ſwému/ vkazuge a oſwědčuge ſkrze to/ že on geſt gegich Bo=
hu Otcy ſwému Podſtatný y Služebný Poſwěcowatel ſkr(CHYRO)
ze ſebe ſamého : A Orodownjk ſpolu s včaſtnjky ſwými ge=
dnomyſlnými/k Poſelſtwij na mijſtě geho poſtawenými/we
Gméno geho ſe modlijcými za ně.
Třetij/ /Qq5a/

*O Skutku Kryſtowu ſtalém
*Třetij/Nawrátiw ge těm kdož gſau gich gemu podali/
y dotýkal ſe gich /wzkládanijm na ně Rukau ſwých : Tijm
to vkazuge/a ſwědče : že on ge yakož ſebe ſamého/tak y Du=
cha Swatého Prawdy ſwé včaſtny činij/ A že ge těmi Da=
ry/ kterýchž gim / ſwým ſebe ſamého za ně Poſwěcenijm/ na
Otcy dobyl : a ſwým Orodowánijm y Přijmluwami vča=
ſtnijkuow ſwých za ně/gim ge obdržel/ wezma od Otce ſwé=
ho darowati бude/ po nich ge rozléwati/ w čas potřeby ge=
gich /w Službě Slowa a v wzkládanij Rukau.
Cžtwrté/ Na to na wſſecko dáwal gim ſwé Požehnánj
Duchownij Nebeſké přiſluhowánijm ſlow Vſt ſwých milo=
ſtných. Tijm vkazuge a ſwědče to : Že on gſa Sýmě Bo=
žij požehnané/zaſlijbené a dané Abrahamowi/včaſtny ge či=
nij toho ſwého Požehnánj : A dáwá gim moc a práwo ſlú=
ti y бýti Syny Božijmi we Gménu geho. A že ge w žiwotu
toho ſwého Nowého Rozenj chowati бude ſamým ſebau/ge
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ſytiti a naplňowati/ Tělem ſwým krmiti/ Krwij ſwau na=
págeti/Duchowně y Poſwátně/to gť ſkrze Slowo y Swá(CHYRO)
toſt : aby ſkrze něho wſſeho hognoſt měli/plnij/ celij/ doko=
nalij бyli/hodnij wěčného Žiwota.
*Skrze to wſecko Pán vkázal přijkladně Službu
ſwau Nowau/kterauž měl бudaucně na odchodu ſwém wy=
dati/ a Apoſſtoluom poručiti. Gedno Křeſt : Druhé
Modlitby : Třetj Moc Ducha Swatého Prawdy ſwé/
k Swědectwij/Slowem ſwým/y Rukau wzkládanijm :
Cžtwrté Chléб a Kalich ſwůg ſwého Požehnánj. Aby mi=
loſt a prawda Spaſenij Božijho w Kryſtu od Boha ſlože=
ná a daná / od Kryſta w ſamém ſobě připrawená/w Slo=
wu Cžtenj Božjho wywolaná : бyla w ſwých čáſtkách roz=
djlně ſkrze ty wěcy w čas potřeby přiſluhowána/a dáwána
na mijſtě Kryſtowě. O nichž/že ſe gimi/gednau každau/
tak potomně ode Pána y od Apoſſtoluow přiſluhowala w
ſwých čáſtkách/podlé těchto přjkladůw Páně při těchto djt=
kách vkázaných/welmi zgewné a důwodné geſt z Skutkůw
Kryſtowých y Apoſſtolſkých/y z Ržečij gegich popſaných o
tom od Ewangeliſt y od Apoſſtoluow. Tato krátkoſt to=
ho tuto přiwoditi nedopauſſtij.
A tak ſkr= /Qq5b/

w Letech geho Dwanácti.
A tak ſkrze ně Králowſtwj Božj přigimáno bylo/o němž
tu dij : Že kdož ho tijm ſpůſobem yako ty Dijtky z přiluho=
wánj Kryſtowa nepřigme/ten do něho newegde/mjti ho ne=
бude. A to též powěděl/ když o dwogij Služebnoſti z těch
čtyř řekl takto : Nenarodijli ſe kdo z Wody a z Ducha S° /
nemuože wgijti do Králowſtwij Božijho.
*Kterýchžto Služebnoſtij k Službě té Pán byl ge=
ſſtě newydalani kterau tomu přiſluhowal/protož ani Dij=
tek těch nekřtil : Ale toliko ge (totiž ty Služebnoſti) též Mi=
loſt a Prawdu ſpaſenij gednau každau přiſluhowanau roz=
dijlně / těmi přijklady ſwými ſwatými vkázal a ſwědčil : že
tak gimi přiſluhowáno бude/ a ſkrze ně Králowſtwij Božij
přigijmáno / tijm ſpuoſobem a řádem počáſtkách ſwých/w
mjru gednékaždé čáſtky Těla/y gednohokaždého Vda geho.
Nebo Pán toho nadarmo a v wijtr nečinil/a Ewange=
liſtowé toho tak pilně ku paměti nezapſali / ale k Wijře a k
naučenij Slúhám y Lidu geho.
A ač Pán Včedlnjky Křtem ſobě poſwěcowal/a ge k ſobě
přicházegijcý / to geſt přiſtupugijcý / přigijmal/ tak yako ty
Djtky na Ruce ſwé/k ſwému pěſtowánj/ſkrze ſwé Miſtrow(CHYRO)
ſtwij/wſſak ſám Oſobau ſwau geſſtě бyl žádného nekřtil/a=
no ani potom/ až na odchodu ſwém z tohoto Swěta ſamy
Apoſſtoly. Aniž kterých Včedlnjkůw ſwých Přátely a бra=
třijmi nazýwal. Aniž za Lid ſebe ſamého Poſwěcuge Otcy
na Křijži/ a přijſtoge na Prawicy Božij modlil ſe : A Apo(CHYRO)
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ſſtoluom we Gméno ſwé modliti ſe rozkázal. Aniž na koho
Duch Swatý přiſſel/a kdo gim giž přiyatým shůry od Ot(CHYRO)
ce Kázal/a giným ku přigetj geho/Rukau wzkládanjm ſlau(CHYRO)
žil. Ani Chléb a Kalich Požehnánj Páně wydán бyl/a kdo
gey giným lámal/žehnal/a rozdáwal : Až do Seſlánj Du(CHYRO)
cha Swatého.
*Když pak potom wſſecko ſe ode Pána ſtalo/ wy=
konáno a wydáno бylo/ tehdy tak podlé toho přijkladu Pá=
ně w Cýrkwi Kryſtowě we Gméno geho shromážděné/ſkr=
ze něho s nim ſgednomyſlněné/ přiſluhowáno geſt od Apo=
ſſtolůw / a z půwodu gich přiſluhuge ſe těmi Služebnoſtmi
yakž Dijtkám tak Starým / a yakž Starým tak Dětem.
Aniž čte= /Qq6a/

*O Skutku Kryſtowu ſtalém
Aniž čteme aby Apoſſtolé gináč Dětem ſlaužili nežli Sta=
rým. nebo ty/kterýchž Pán powoláwal ſkrze Slowo/ a
oni z toho powolánij a pohnutij Božijho ſrdcem gegich při=
cházeli k nim/ yako tyto Dijtky k Kryſtu/ křtili ge : Ruce
na ně wzkládali : Modlili ſe za ně : Chléб Páně gim láma(CHYRO)
li/Kalich žehnali : K бudaucýmu nabýwanij Wjry oſwj=
cenij gegijho/ činěnij Pokánij/Láſky/Naděge : A wſſeliké=
ho obdarowánij Božijho Podſtattného y Služebného : Y
vměnj Božijho k ſlauženj gemu w Sprawedlnoſti : A k бo=
gi proti neprawoſti/a zálohám Diábelſkým : Mezy nimiž
potom nacházeli ſe newěrnij w hořkoſti žluči zůſtáwagijcy/
nehodnij/Raucha Swatebnijho nemagijcý / kteréž wymij=
tali z ſebe zaſe w Swět/ſwazugijce a hřijchy gim zadržugij=
ce : Jakž při Starých tak y při Dětech / wſſem geſt gedna
ſlužba/ gedné Miloſti a Prawdy darmo dané z Kryſtowa
Zaſlauženij/ode Pána wydaná/бez rozdijlu.
*Protož giž Dijtky wěrných Rodičuow/ Nayprwé
Křtem Páně/w včaſtnoſt Kryſtowu/yao na Ruce geho ſe
přigijmagij/aby s nim ſpolu y s Cýrkwij geho prawau ge=
ho gedno бyli ŕč. Potom ſe za ně od Pěſtaunůw na mjſtě
Kryſtowě modlitby we Gméno geho/ſpolu y ſe wſſemi wěr=
nými ſgednocenými/činj a činiti powinně magj. Duchem
Swatým ſe gim Slowo Prwady zwěſtuge/Káže/přiſlu=
huge/obecně y obzwláſſtně/k dotčenij Kryſtowu podſtatné=
mu/ſkrze moc a dijlo Ducha Swatého/Srdce gegich vmr(CHYRO)
twugijcýmu v nich hřijch/ a obžiwugijcýmu k ſobě/a k hla=
ſu ſwému. Též y k dotčenij Vſt Těla gegich /k wyznánij a
k wzýwanij Gména ſwého/a tu Poſwěcenj ſe gich Bohu za
Služebnjky Sprawedlnoſti/a za Boyownjky proti nepra=
woſti w mocy Božij : a to geſt k wzetij na ſe gha a бřemene ge=
ho s zapřenijm ſebe ſamých/ a s podſtaupenijm Křijže/ pro
Gméno a náſledowánij Slow a žiwota geho/ a ku potwr=
zenij toho wſſeho čehož doſſli ſkrze Křeſt / Modlitby / Slo=
wo/dáwá ſe gim ſlužebně wzkládanijm Rukau we Gménu
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Páně/Duch Swatý w Swědectwij daném Apoſſtolům/
a wſſem počátečnijm Zborům Kryſtowým/ ſkrze zřetedlný
přijchod geho na ně/ a ſkrze zřetedlné ſkutky geho mezy nimi
činěné/ /Qq6b/

w Letech geho Dwanácti.
činěné aby ho w tom Swědectwij požijwali/ k zmocněnij
ſwému we wſſý doſſlé Miloſti a Prawdě/tak yako ti na něž
zřetedlně přiſſel/a yakoby y na ně přeſſel ŕč.
Na to na
wſſecko a k tomu rozſuzugijcým Tělo Páně: a zkuſſugjcým
ſebe : w Cýrkwi hodně obcugjcým бez kwaſu zloſti a nepra=
woſti přiſluhuge ſe Požehnánijm Páně ſkrze Chléб a Ka=
lich geho Požehnaný. K obnowenj Miloſti a Prawdy ſta=
lé w Kryſtu/y gim w včaſtnoſt dané/a od nich přiyaté ſkrze
Služby Poſwátné/y ſkrze Wijru Slowu.
*Tak řádně/ řádem ne lidſkým ale Kryſtowým po=
dlé geho wydánij/a započetij Služby nowé/přigjmá ſe krá=
lowſtwij Božij/ gednijm a týmž ſpuoſobem/ yakž od Dijtek
tak y od Starých/a do něho ſe wcházý / nayprw oſobně/po=
tom pomalu Duchem ſkrze Wijru a vmiránij s Kryſtem/a
wſtáwanijm z mrtwých/ſwláčenjm ſtarého Cžlowěka ſku=
tečně/ a obláčenijm w nowého až do ſmrti/ což ſe dokonati
má Wzkřijſſenij Těla z Mrtwých ſkrze moc Pána Gežij=
ſſe Kryſta ŕč. Ay toť puowod a počátek Nowého
Přiſluhowánj Spaſenj Božijho/ſtal ſe při těch
Dijtkách od Kryſta Pána. Z něhož
бuď geho miloſti dijla a chwála
na wěky.
Amen.

Rr

O Ziwo=

*O Ziwotu

O Ziwotu Kry=
ſtowu.
O Ziwotu Kryſtowu Blahoſławeném
wnitřnijm y zewnitřnijm/w němž
na Swětě s Lidmi pře=
býwal.
*Ohláſſenij Ržečij Božijch.
*Dnes čijſti ſe бudau dwoge Ržečij Božij / O Žiwo=
tu Kryſtowu/a Včaſtnoſti geho. Nayprwé :
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Ržeč Prorocká.
*Cžijſti ſe nayprw бude Zialm I. Prorokugijcý o Muži Bo=
žijm Blahoſlaweném/ genž geſt Kryſtus.

BLahoſławený geſt ten Muž/kte=
rýž ani w radu bezbožných wſſel/
ani na ceſtě hřijſſnijkůw ſtál/ ani
w Stolicech poſwěwačůw ſeděl.
Ale w Zákoně Páně wůle geho geſt : A w Zá(CHYRO)
koně geho přemyſſlowati bude dnem y nocý.
Tenť bude tak yako Strom ſſtijpený podlé
Potočných Wod/kterýž Owotce ſwé wydá=
wá čaſem ſwým : Gehožto liſt neſpadá/a což(CHYRO)
koli wy= /Rr1b/

Kryſtowu.
koli wydalby k proſpěchu přigde.
Netak bezbožnij gſau : ale tak yako Plé=
wy kteréž rozptyluge Wjtr. Tau přjčinau
newywſtanau bezbožnij na Saudu/ ani hřj=
ſſnijcy w Záſtupu Sprawedliwých : Ceſta
pak bezbožných zahyne.
Ržeč Ewangelitſká.
*Ržeč Ewangelitſká Cžtenij Swatého čijſti ſe бude/pſaná od
Swatého Jana/ z Kapitoly VIII. Swědectwij Kryſtowo/ o ſa=
mém ſobě/ Že geſt w ſwém žiwotě Swětlo Swěta.

OPět mluwil Gežijſs Miſtrům a
Faryzeům/řka : Já gſem Swě=
tlo Swěta : Kdož mne náſłedu=
ge/ nikoli w temnoſtech choditi ne=
nude/ ale bude mijti Swětlo Ziwota.
Tehdy řekli gemu Faryzeowé : Ty o ſo(CHYRO)
bě ſwědčijſs / ſwědectwij twé nenij prawé.
Odpowěděl Gežijſs/a řekl gim : Také/bych
yá Swědectwij wydáwal o ſobě ſamém/pra=
wé geſt Swědectwij mé : Nebo wijm odkud
gſem přiſſel/a kam gdu : Wy pak newijte od=
kud gdu/a kde gdu. Wy podlé Těla ſaudj=
te/ yá na ſaudijm nižádného. A bych pak yá
Rr
ij
ſaudil/
152

*O Ziwotu
ſaudil/Saud můg prawý geſt : nebo ſám ne=
gſem/ale yá/a kterýž mne poſłal Otec. Ano
y w Zákoně waſſem pſáno geſt/ že dwau Cžlo(CHYRO)
wěkau Swědectwij prawé geſt. Já gſem/
kterýž Swědectwij dáwám/ o ſobě ſamém :
A Swědectwij dáwá o mně/ kterýž mne po=
ſłal Otec. Tehdy prawili gemu : Když
geſt Otec twuog? Odpowěděl Gežijſs :
Aniž mne znáte/ani Otce mého. Kdybyſſte
mne znali/ y Otce mého znalibyſſte.
Tato ſłowa mluwil Gežijſs v Pokladnice v=
če w Chrámě/a žádný geho neyal/nebo geſſtě
nepřiſſla hodina geho.
Tehdy řekl gim opět Gežijſs : Já gdu/
a hledati mne budete/ a w hřijchu waſſem ze=
mřete : Kam yá gdu/wy nemuožte přigijti.
Protož řekli Jůdſſtij : Zdaž zabige ſebe ſa=
mého ? že prawij : Kam yá gdu/wy nemůžte
přigijti. Y prawil gim : Wy z důlu gſte/yá
shůry gſem : wy z Swěta tohoto gſte/yá neg=
ſem z tohoto Swěta. Protož gſem wám ře=
kl/že zemřete w hřijſſých waſſých. nebo geſt=
liže nevwěřijte/že yá gſem/zemřete w hřijſſých
waſſých. Tehdy prawili gemu : Kdož gſy
ty? /Rr2b/

Kryſtowu.
ty? Y řekl gim Gežijſs : Prwnij wſſeho/
což y mluwijm wám. Mnoho mám co o wás
mluwiti a ſauditi/ale kterýž mne poſłal/pra=
wdomluwný geſt. A yá které wěcy gſem ſły=
ſſel do něho/ty mluwijm na Swětě. Nepo=
znali žeby gim o Otcy mluwil. Tehdy řekl
gim Gežijſs : Když wywýſſýte Syna Cžlo=
wěka/ tehdy poznáte že Já gſem/ a že od ſebe
ſám nic nečinijm/ale tak yakž naučil mne O=
tec můg/ty wěcy mluwijm : A kterýž mne po=
ſłal/ſemnau geſt/Neopuſtil mne ſamého O=
tec : nebo yá které wěcy gſau libé gemu/činjm
wždycky. Ty wěcy když on mluwil/mno=
zý vwěřili w něho.
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Ržeč Apoſſtolſká.
*Ržeč Apoſſtolſká čijſti ſe бude z Epiſſtoly Zboru Effezſkému/
z Kapitoly IIII. O Prawdě Spaſytedlné w Kryſtu/ genž geſt O=
braz podobnoſti žiwota geho/co a yakáby бyla.

Toto prawijm (Bratřij) a ſwěd=
čijm ſkrze Pána / abyſſte potom
giž nechodili tak yako oſtatnij Po(CHYRO)
hané chodij w marnoſti myſłi ſwé
magijce myſł zatemněnau/odcyzenj od žiwo=
ta Božijho/pro newědomj kteréž geſt w nich/
Rr
iij
a pro

*O Ziwotu
a pro oſłepeni ſrdce gegich. Kteřijž když pře=
ſtali boleſtiti/ ſami ſebe wydali chlipnoſti/ſ(CHYRO)
páchanij nečiſtoty wſſeliké s chtiwoſtij.
Wy pak/ netak gſte ſe wyvčili Kryſtu/ge=
ſtliže ač gſte gey ſłyſſeli a w něm gſte včeni by=
li/tak yakž geſt prawda w Gežijſſowi : Slo=
žiti/podlé prwnjho obcowánij/ſtarého Cžlo=
wěka/kterýž ſe poruſſuge podlé žádoſti bludu:
A obnowiti ſe Duchem myſłi waſſý/ a oblé=
cy nowého Cžlowěka/kterýž podlé Boha vči(CHYRO)
něn geſt / ſkrze Sprawedlnoſt a Swattoſt
Prawdy.
Tau přijčinau ſłožijce lež/mluwtež praw(CHYRO)
du každý Bližnijmu ſwému : nebo gſme we=
ſpolek Audowé. Hněwayte ſe/ a nehřeſſte/
Slunce nezapaday na hněw wáſs/ aniž dá=
wayte mijſta Zialobnjku. Kdož geſt krádá(CHYRO)
wal/ wijc nekráday : ale wijce dělay pracuge
Rukama ſwýma což dobrého geſt/aby mohl
vděliti tomu kdožby potřebowal. Wſſeliká
řeč mrzutá a auſt waſſých newycházeg : Ale/
geſtliže která geſt dobrá k wzdělánij potřebné=
mu/aby dala miloſt połauchagijcým. A ne=
zamucugte Ducha Swatého Božijho/ſkr=
ze ně= /Rr3b/

Kryſtowu.
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ze něhož vpečeteni gſte w den Wykaupenij.
Wſſeliká hořkoſt/a nadutj/a hněw/a křičenj/
a zlořečenj/odyako buď od wás ſe wſſij zloſtj.
Ale buďte weſpolek geden k druhému dobro=
dinſſtij/miloſrdnj/miloſt ſrdečnau prokazu=
gjce/tak yako y Bůh ſkrze Kryſta miloſt nám
vkázal.

Druhé Ržeči.
*Kterémuž čijſti ſe бudau Ržeči Božij Druhé. A nay=
prwé :

Ržeč Prorocká.
*Ržeč Proroctwij Jeremiáſſowa z Kapitol XVI. a XVII.
O poſtawenj Kryſta Pána za vtočiſſtě wſſem Lidem po wſſem Swě(CHYRO)
tě/ w auzkoſtech žiwota Duchownijho poſtaweným : A přidrženij
ſe hřijcha/žiwota Srdce Cžlowěčijho newyhladitedlném a nepoſtih=
lém.

PAne přetrwdá Sýlo má/Skálo
ná/ a vtočiſſte mé we dni vzkoſti :
K toběť Národowé přigdau z kō=
čin Země/ a řeknau : Konečně lžij
a marnoſtij dědičně gſau wládli Otcowé na=
ſſy : A tijm/w čemž žádného vžitku nebylo.
Zdaž zagiſté Cžlowěk Bohy ſobě včinij?
Rr
iiij
Ale

*O Ziwotu
Ale oni negſau Bohowé.
Protož/ay já vkáži gim/a to známo gim
včinjm gednau/Ruku ſwau a moc mau/aby
wěděli že Gméno mé geſt PAN.
Hřjch Jůdy/ pſán geſt Raffigj železnau
a Pazaurem Adamantowým wyraypán/na
Tabuljch Srdce waſſeho/a na Rozých Ol=
tářuow waſſých : aby Synowé gegich pamět
měli Oltářuow gegich/ a Luckuow gegich v
Stromůw ratoleſtných/a na wyſedlých Pa(CHYRO)
hrbcých.
O Horo milá/na Poli Bohatſtwj twá
a Poklady ſwé wſſecky wyložijm k Laupeži/
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pro hřijchy wýſoſtin twých we wſſech Konči=
nách twých. Prázdná budeſsDědictwj twé(CHYRO)
ho které gſem tobě dal/a to twau winnau. A
včinijm/aby tu ſłaužila Nepřátelům twým/
w Zemi kteréž newijſs. Oheň zagiſté zapá=
lili gſte w prchliwoſti mé/kterýž hořeti bude
wěčně.
Tak prawij Hoſpodin : Prokletý Muž
kterýž dauffá w Cžlowěka/a tělo klade za Rá(CHYRO)
mě ſwé/ a od Pána Srdce geho odſtupuge.
Budeť ten yako Borowice na Pauſſti/nev=
hledá /Rr4b/

Kryſtowu.
hlédá dobrého když přigde : Ale bydliti bu=
de w Zemi w mjſtech wyprahlých na Pauſſti
w zemi ſolnaté a nebydlitedlné.
Požehnaný Muž/kterýž dauffá w Pá=
na/a gehož Naděge geſt Pán. Budeť yako
Strom při Wodách ſſtijpený / kořeny ſwé ku
Potoku rozpauſſtěge/kterýž přiſſlého wedra
nečige/gehož liſt zelená ſe/a w zadržalém Lé=
tě nebude ſe ſtarati/ aniž od neſenij Owotce
přeſtáwá.
Zchytralé gť Srdce Cžlowěka we wſſem/
a kormautliwé : Kdo ge pozná? Já Pán y
ſrdce přezwězugi/y Ledwj wyzpytowáwám/
abych odplatil gednomu každému podlé Ceſt
geho/a podlé owotce wynaſnaženij geho.
Ržeč Ewangelitſká.
*Ržeč Ewangelitſká čijſti ſe бude ze Cžtenij Swatého Mat=
thauſſe/z Kapit: XIX. O wygewenij Kryſta Pána ſkrze dobrotu
ſwau/ hřijchu/přijdržegijcýho ſe tayně Srdce Cžlowěka/ při gednom
бohatém a ſlawném a ſprawedliwém Ctiteli ſwém/žádoſtiwém wěčné(CHYRO)
ho žiwota.

AY geden přiſtaupiw wedce Gežj(CHYRO)
ſſowi : Přikazateli dobrý : Co
dobrého činiti budu abych měl ži(CHYRO)
wot wěčný: On pak řekl gemu:
Proč mě nazýwáſs dobrým? Ziádný nenij
dobrý/ge= /Rr5a/
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*O Ziwotu
dobrý/gediné geden/Bůh. Gťliže pak chceſs
do žiwota wgjti/zachoway Přikázanj. Dij
gemu : Která? Gežijſs pak řekl : Nevčinijſs
wraždy : Nedopuſtjſs ſe cyzoložſtwj: Nevči(CHYRO)
nijſs krádeže : Nebudeſs prawiti ffaleſſného
ſwědectwij : Cti Otce a Matku : A milowa=
ti budeſs Bližnjho twého yako ſebe ſamého.
Dj gemuMládenec: Wſſeho toho gſem oſtřj(CHYRO)
hal od mladoſti mé: Cžehož mi ſe geſſtě nedo=
ſtáwá: Wedce gemu Gežjſs: Chceſſli doko=
nalý býti/gdi proday wěcy kteréž máſs/a day
chudým/a budeſs mjti poklad w Nebi/a přiď
náſłedug mne. Když pak vſłyſſel Mládenec
tu řeč/odſſel ſmutný : nebo měl mnohá Wlá=
dařſtwij.
Ržeč Apoſſtolſká.
*Ržeč Apoſſtolſká čijſti ſe бude/z Prwnj Epiſſtoly Zboru Ko=
ryntſkému/ z Kap: VI. Připomenutij Apoſſtolſké Prawdy Wijry
Cžtenij Swatého/ přiyaté od Wěrných/ o tom : Kdo nedůgdau Dě=
dictwij Králowſtwij Božijho w Nebeſých/ a kdo důgdau.

ZDaž newjte (Bratřj) že neſpra=
wedliwj králowſtwj Božjho Dě=
dictwij nedůgdau? Nebluďtě :
Ani Kurewnjcy/ ani Modloſłu=
žebnijcy/ani Cyzoložnjcy/aniMělnijcy/ani
Sam= /Rr5b/

Kryſtowu.
Samcoložnijcy/ani Zloděgj/ani Lakomcy/
ani ožralcy/ani zlolaycy/ani dráči/Králow=
ſtwij Božijho Dědictwij přigmau. A to
gſte byly někteřij/ ale obmyti gſte/ ale poſwě=
ceni gſte/ ale oſprawedlněni gſte/ſkrze Gmé=
no Pána Gežjſſe/a ſkrze Ducha Boha na=
ſſeho.

Summa wſſeho toho.
*Summa wſſech těch přečtených Ržečij Božijch ta=
to geſt :
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Nayprw : Zwěſtowánij Ziwota Kry=
ſtowa Blaženého/a poſtawenj geho od Bo=
ha Swětu za Swětlo/ a za Vtočiſſtě Lidu
ſwému/w auzkoſtech poſtawenému/ a za Ce=
ſtu ſpaſytedlnau.
*Žiwot pak Kryſtůw/nemijnij ſe tuto ſama podſta=
ta hmotná Cžlowěčenſtwij geho / ani žiwoſt té hmotnoſti :
Též ani ſamy Ctnoſti a dobřij ſkutkowé/činěni podlé Při=
kázanij Božijch. Ale mjnij ſe žiwoſt podſtaty Ducha S°
kteráž w podſtatě té hmotnoſti a žiwoſti gegij přebýwala/a
gi zprawowala/Ctnoſti w nij plodila/ſkutky dobré ſkrze ni
činila.
*A ten Žiwot geho geſt dwůg : Geden wnitřnij
ſkrytý/poſtawený w Swatoſti/w Sprawedlnoſti/a we
wſſij Prawdě Božij wuole. Druhý zewnitřnij : Ob=
cowánij geho na Swětě/w ſkutečném činěnij wuole Božij.
*To= /Rr6a/

*O Ziwotu
*Toho obogijho Žiwota Skutkowé gſau Trogij :
Gedni Počátečnj : Jako geho Wtělenij/Narozenj/pod Zá(CHYRO)
konem oſtřjhánij/ geho chowánij/ a ginij w těch zawřenij/
až do Let geho Třidcýti.
Druzý gſau Proſtředj : Od Pokřtěnj začatj/w Po=
ſelſtwij činěnj/ w Vkřižowánij/ až do Wloženij do Hrobu.
Třetij gſau Poſlednij : A ti gſau od Wzkřijſſenij geho
až do Na Nebe Wſtaupenij/a Seděnij na Prawicy Božij.
*A w tom we wſſem Žiwot Kryſtůw geſt Swětlem
Swěta/Vtočiſſtě hřijſſných/ Ceſtau do Nebe. O němž
Ržeč Prorocká Prwnj wyprawuge w té celoſti a plnoſti ge=
ho : Když бlažij Muže newinného/od hřijſſnijkuow odlau(CHYRO)
čeného.
A takowý žádný giný nenij nežli ſám ten/které=
hož Cžtenij Božij takowého бýti rozhláſylo po wſſem Swě(CHYRO)
tě : A wěřij ſe y wyznáwá o něm/že gť Duchem Swatým
počat : genž geſt Gežijſs Kryſtus Pán náſs. Též y ſpra=
wedliwého w Zákoně Páně/ dnemy nocý w něm přemy=
ſſlugijcýho : Pod gehožto ſtijnem a nocý wychowán бyl :
A Prawdu geho we dni Poſelſtwij ſwého činil y mluwil. A
we wſſech Skutcých Podſtatných y Služebných vžitečné=
ho/do Prachu země s hřijſſnijky nepřicházegijcýho/zuoſtá=
wagijcýho бez poruſſenij : z ſaudu a z potupy powſtalého k
Žiwotu nowému wěčnému : w Zboru Swatých wyzdwi=
ženého a poſtaweného/za Hlawu/za Ceſtu k Trůnu Milo(CHYRO)
ſti Božij/ a do nebeſkého Králowſtwij daného a vkázané=
ho. To také zwěſtuge y Prwnij Ržeč Ewangelitſká/ w
niž Kryſtus Káže ſebe ſamého бýti Swětlem. A odpůr=
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cým ſwým toho řečij y ſkutkem dowodij : Ržečij/když vka=
zuge to / Že on což wij to mluwij a ſwědčij : Oni pak čehož
neznagij a newědij/tomu odpiragij. Oni že toliko podlé tě=
la ſaudj/totiž podlé toho což widij a což ſlyſſý/a ginými ſmy(CHYRO)
ſly Těla činij zewnitř : On pak ne podlé toho/ale podlé Bo(CHYRO)
žijho wěděnij/widěnij/y ſlyſſenij ſkrytých wěcý / což ſpolu s
nim widij/ſlyſſij : A dwau Swědkuow ſwědectwij/ podlé
Práwa Zákona Moyžjſſowa/má přiyato бýti za prawdu.
Skutkem dowodij : Když gim na ſkutek toho vkazuge
při nich/ /Rr6b/

Kryſtowu.
při nich/kterýž oni řečij ſwau/ptagijce ſe na to kde ge Otec
geho/ ſami na ſe pronáſſegij/ že ani geho ani Otce geho ne=
znagij : a wſſak Prawdě geho giſté odpiragij ſměle a ſwo=
bodně/yakoby wſſe znali a wěděli. Protož w Temnoſtech a
Temnoſti gſau/plné ſwodu a lži. On pak geſt w Swětle
a Swětlo plné Miloſti a Prawdy.
W též také Ržeči Kryſtus Pán Káže ſebe бýti Swěd=
kem giſtým hodnowěrným ſpolu s Bohem Otcem ſwým :
Synem Otce Nebeſkého/ s nim ſpolu gednobytný : gdau=
cým Ceſtau Božij/ tam odkudž geſt : poſſlého s hůry / od
Ducha Swatého zplozeného / a ne z důlu z Tiela a ze Kr=
we/ z Swěta tohoto/ yako ginij Lidé : Nayprwněgſſýho
wſſeho Stwořenj: Půwodem a Počátkem Cýrkwe Swa(CHYRO)
té : Poſlem Otce Nebeſkého : Saudcý ſprawedliwým/
Swědkem giſtým a prawým proti wſſemu Swětu : Že w
hřijſſých geſt/ a w nich vmře/nebudeli w něho wěřiti. Též
y Smrt ſwau/ když prawij o Powayſſenij Syna Cžlowě=
ka (totiž o Vkřižowánij geho). Též z toho y zwelebenij ſwé
poſwém Wzkřijſſenij/když prawij že gey potom po Poway=
ſſenij poznagij/že geſt бyl prawý dokonalý činitel y Kazatel
wuole Božij/ gehož Otec nikdý neopuſtil/ w Smrti zahy=
nauti nedal/ ale gey wzkřijſyl.
*A tak wſſecken celý plný Žiwot we wſſech ſkutcých
geho tau Ržečij ſe zwěſtuge za Swětlo wſſeho Swěta.
Jeremiáſs. To též o něm mluwij y Druhá žeč Prorocká/když Prorok
wyznáwá Kryſta бýti Sýlau ſwau/Stálau a vtočiſſtěm
ſwým/we dni auzkoſti : a že Pohané nemagijce ſwé Spra=
wedlnoſti/k němu ſe pro Sprawedlnoſt vtijkati бudau :
A on gim připowěděl zgewiti a vkázati gednau ten Žiwot
ſwuog/ Miloſti a Sprawedlnoſti ſwé/ když řekl : Ay yá
vkáži gim a oznámijm gednau Ruku ſwau a Moc mau/a=
by wěděli/že Gméno mé gť/Pán (Sprawedlnot gegich).
Což naplnil když z mrtwých wſtal/ a Gméno ſwé po wſſem
Swětě rozhláſyti dal/ w mocy Ducha Swatého.
*Kdo gſau w tom we wſſem Kryſta ſkrze wjru při=
yali a přigijmagij w Slowu Prawdy : z Temnoſtj Swě=
ta tohoto wyſſli/Swět s Towaryšſtwem geho opuſtili : k
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Ss

Kryſtu

*O Ziwotu
Kryſtu Srdcem y ſkutkem/v Wyznánij Gména geho/ a w
Poſwěcenij ſebe přiſtaupili : S nim ſpolu w Stádcy Vče=
dlnijkůw geho chodij : Ti magij (yakž Pán tu dij) Swě=
tlo žiwota : Těm gť Kryſtus vtočiſſtě(yakož to Ržeč Pro=
rocká Druhá dij) a těm geſt y Ceſtau k náſledowánij : O
niž ſe při koncy Žalmu dij : Zná (totiž oblibuge) Pán Ceſtu
Sprawedliwých (totiž oſprawedlněných ſkrze Kryſta/ v
Wijře geho). Ceſta бezbožných zahyne (totiž/ přeſtane na
ſprawedliwých/nebudau wijce po nij choditi/a w Den nay=
poſledněgſſý zhyne s hřijſſnijky).
*To o Žiwotu Kryſtowu Blaženém z dneſſnjch Rže=
čij potud.

Druhá wěc zawiragijcý ſe w těchto
Božijch Ržečech tato geſt :

Kázanij Božij we CžtenjSwatém vča=
ſtnoſti y podobnoſti Obrazu ZiwotaKryſto
wa.
*Včaſtnoſt pak toho Žiwota / Geſt mijti w něm dijl
a čáſtku geho Blahoſlawenſtwj/čiſtoty/Swattoſti/Spra(CHYRO)
wedlnoſti/ vžitečnoſti/ z miloſtného obdarowánij Božijho
tijm/ a z laſkawého přigetij a připogenij Kryſtowa k ſobě/
a ke wſſij té Miloti a Prawdě Žiwota ſwého. O té v=
čaſtnoſti dij Druhá Ržeč Apoſſtolſká k těm kteřijž gij doſſli
takto : Obmyti gſte (totiž/čiſtoty Kryſtowy od hřijchuow
včaſtni gſte/ ſkrze obmytij Kaupele Wody geho/Krwij ge=
ho dobytého) Poſwěceni gſte (to geſt/Swatij/wzáctnj/mi=
lij/libij Bohu Otcy gſte/ſkrze Poſwěcenij Kryſtowo : Ge=
dno/geho ſamého ſebe za wás na Smrt w Obět : Druhé/
y wás ſpolu s ſebau w přigetij za včaſtnijky ſwé/když gſte ſe
gemu Poſwěcowali a oddáwali/ abyſſte ho náſledowali/ a
wijce nehřeſſyli) : Oſprawedlněni gſte(to geſt/za dobré/ne=
winné/wěrné/poddané/poſluſſné Lidi/Syny/Bohu gſte/
ſkrze poſluſſenſtwj Kryſtowo we wſſem Boha Otce ſwého/
až do /Ss1b/

Kryſtowu.
až do Smrti Křjže/y také waſſe Kryſta Pána we Gméno
Otce geho/w Slowu Prawdy Cžtenj Božjho.) A to wſſe
geſt/to což dále Apoſſtol dij : Skrze Gméno Pána naſſeho
Gežijſſe Kryſta. To Gedno : Druhé/Skrze Ducha a Bo=
ha naſſeho/ totiž ſwědectwij Kryſtu dáwagijcýho/y wám/
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že ſpolu s nim a ſkrze něho gſte obmyti/čiſtij/Swatij/ſpra=
wedliwij/Synowé Božij znowu zrozenij. Též o tom y
Druhá Ržeč Prorocká dij : Požehnaný Muž/kterýž dau=
ffá w Pána (to geſt/ſwé dobré/ſwau Swattoſt/Sprawe=
dlnoſt/čiſtotu/ Žiwot wěčný/Spaſenij/ widij/zná/poklá=
dá ſobě бýti w Kryſtu) a gehož Naděge geſt Pán/totiž ten/
kdo geſt Kryſtůw/a Kryſtus geho včiněn : Kryſta přiyal
a Kryſtus gey/w Kryſtu přebýwá a Kryſtus w něm : ſkr=
ze Wijru a milowánij v wyznánij Vſty k Spaſenj Gména
geho.
*Podobnoſt pak Obrazu Žiwota Kryſtowa/ Geſt
mijti w ſobě a na ſobě néſti tutauž Prawdu Duchownij Ži=
wota Kryſtowa/kteráž geſt бyla w Kryſtu/ a na Kryſtu
Gežijſſy. To geſt/mijti w ſobě Ducha Swatého/ſkrze něg
vmrtwenu бýti w Duchu ſwém a w Srdcy ſwém hřjchům/
a obžiwenu Sprawedlnoſti/zlého nečiniti/a dobré činiti/po
dlé Přijkladu Kryſtowa. O tom Druhá Ržeč Prorocká
dij (připodobňugijc Muže Požehnaného/to geſt Kryſta v=
čaſtného/ Stromu) takto : Budeť yako Strom ſſtijpená
(totiž / Bohem Otcem ſkrze Ducha Swatého Miloſti a
Prawdy Spaſenij) při Wodách (totiž žiwých při včaſtno=
ſti Kryſtowě) Kořenij ſwé pauſſtěgijcý/k Potoku (to geſt/
wkořeňugijcý ſe w Kryſta wěrau a milowánijm k náſledo=
wánij) Kterýž přiſſlého wedra nepočige (to geſt/w čaſu po(CHYRO)
kuſſenij a protiwenſtwij rmautiti ſe nebude) gehož liſt (totiž
ſlowa vſtnjho wyznánij Gména Páně w Smlauwě geho)
zelená ſe (totiž/ ſkutkem ſe plnij/ za Pána a Gméno geho y
Prawdu geho ſe neſtydij/ ale gey za ſwau Sláwu a Cžeſt
má) W zadržalém Létě nebude ſe ſtarati (totiž/ aby wláhy
mijti nemělo/když Duch y Miloſti y Prawdy/to geſt/vča=
ſtnoſti y obrazu Kryſtowa w něm přebýwá/genž geſt Pra=
men Wody žiwé). Aniž od neſenij Owotce přeſtane (totiž/
Ss
ij
ſkut=

*O Ziwotu
ſkutkuow Sprawedlnoſti y miloſtiwoſti činiti). Prwnj
pak Ržeč Apoſſtolſká wſſecka o tom geſt/ kteráž wyprawu=
ge yaká prawda geſt w Kryſtu/že ta : Složiti ſtarého Cžlo(CHYRO)
wěka podlé dřewnijho obcowánij/ A obnowiti ſe Duchem
myſli ſwé/ y oblécy ſe w nowého Cžlowěka/ genž geſt Kry=
ſtus/kterýž podlé Boha/totiž takový yako Buoh gemu po=
dobným/včiněn geſt : Swatý / Sprawedliwý / Prawdy
plný. A to potom dále ſkutkem činiti včij počáſtkách až do
konce/ yakož gſme ſlyſſeli.
*K té pak včaſtnoſti y k podobnoſti Žiwota Kryſto(CHYRO)
wa přicházý ſe ſkrze tyto wěcy/ w týchž Ržečech zawiragij=
cý ſe.
*Gedno : Skrze poznánij a přigetij wěrau Kryſta
Pána w tom Žiwotu geho za Swětlo Králowſtwij Nebe=
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ſkého/ za vtočiſſtě hřijſſných lidij/a w vzkoſtech Ducha a pro
Sprawedlnoſt a ſwědomij Božij w nij poſtawených/ a za
Ceſtu k Bohu w Nebe k Trůnu Miloſti y Sláwy/a Dědi=
ctwij Králowſtwj Nebeſkého w wěčném žiwotu. A o tom
dij Prwnij Ržeč Ewangelitſká/ w niž Kryſtus Pán pra=
wij : Nevwěřijteli že yá gſem/w hřijchu waſſem zemřete.
A druhá Ržeč Prorocká dij : Požehnaný Muž kterýž dau=
ffá w Pána.
*Druhé : Skrze přiſtaupenij k němu/w vſtnjm wy=
znánij/ w přiznánij a Poſwěcenij ſe gemu k přidrženij ſe ge=
ho/ k poſluſſenſtwij a Poſwěcenij ſe gemu k přidrženij ſe ge=
ho/k poſluſſenſtwij a k náſledowánij/ſpolu s Stádcem gi=
ných Včedlnijkůw geho. O tom dij Druhá Ržeč Proroc=
ká takto : K toběť Pohané (to geſt Lidé hřijſſnij/ nemagij=
cý ſwé Sprawedlnoſti) přigdau od končin Země/a řeknau
(totiž/wyznánij vſty činiti бudau k Spaſenij/odřikánij či=
nijce wſſeho toho/čehož ſe prwé drželi/ a w čem бyli y s Otcy
ſwými). Konečně lžij a marnoſtij dědičně wládli Otcowé
naſſy : Zdaž můž Cžlowěk Bohy ſobě včiniti? Ale oni ne=
gſau Bohowé (totiž tau přijčinau wſſecko opauſſtijme/wſſe
ho ſe odřijkáme/pro tebe Pane Sýlo a vtočiſſtě naſſe). O
témž wznj y Ržeč Páně w Prwnj Ržeči Ewāgelitſké/když
dij : Kdo mne náſleduge (to gť/kdo ke mně přigde/a yá gey
přigmu za Včedlnijka ſwého/A on ſe mne přjdržij/ poſlau=
chá ſku= /Ss2b/

Kryſtowu.
chá ſkutečně) nikoli nebude choditi w Temnoſtech (to geſt/
přjdržeti a gich náſledowati) Ale бude mjti Swětlo Žiwo=
ta : to geſt / бude ſe mnau zprawowati.
*Třetij : Skrze Obmytij/ Poſwěcenij/ a Oſprawe=
dlněnij Kryſtowo/ dědijcý ſe na mijſtě geho od Služebnij=
kuow geho : O čemž ſe tu w Ržeči Apoſſtolſké Druhé dij :
Obmyti gſte / Poſwěceni gſte / Oſprawedlněni gſte / ſkrze
Gméno Pána naſſeho Gežijſſe Kryſta/ a ſkrze Ducha Bo=
ha naſſeho. Obmyti gſte Křtem /Poſwěceni gſte / přige=
tijm wás za Lid Božij/ a za Syny a Dcery geho/a danau
wám mocý / ſlauti y бýti Syny Božijmi/ včaſtnijky Kry=
ſtowými.
*Cžtwrté : Skrze přijdrženij Lidu Božijho/ obmy=
tého/Poſwěceného/Oſprawedlněného/od Slúh wěrných
připominánijm/oſwědčowánjm toho yak gſau Kryſta při=
yali/w yaké prawdě žiwota geho/kterak y včaſtni geho gſú
včiněni/na který konec/w yaké Smlauwě : a oſwědčowá=
nijm zawazugjcým ge k náſledowánij/pod zbawenijm Krá(CHYRO)
lowſtwij Božijho : To geſt/ pod wylaučenijm z něho / zde
ſkrze Slauhy/a w Den Saudcý ſkrze ſamého Pána Kry(CHYRO)
ſta. A to ſe zawijrá w Prwnij Ržeči Apoſſtolſké/kdež dj:
Effezſkým. To pak tak prawijm a ſwědčijm ſkrze Pána/abyſſte giž wj=
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ce nechodili/yako oſtatnij Pohané chodij/w marnoſti myſli
ſwé : a tak dále/yakž gſme ſlyſſeli/ a w něm wyvčeni бyli/ tak
yakž Prawda geſt w Gežijſſowi. Též y w Druhé Ržeči
Koryntům. Apoſſtolſké/když dij : Zdaliž newijte (totiž/ſkrze wijru kte=
rau gſte přiyali/ w niž Obmyti/Poſwěceni/Oſprawedlně=
ni gſte) Že neſprawedliwij Dědictwij Králowſtwij Božij=
ho nedůgdau? Nebluďte : Ani Smilnijcy / ani Modlo=
ſlužebnijcy/ani ginj hřijſſnijcy/Dědictwij Králowſtwj Bo=
žijho přigmau.
*Páté : Skrze Ducha té Miloſti a Prawdy Žiwo=
ta Kryſtowa/a ſkrze požiwánij geho Duchownij y Poſwá=
tné/k wzroſtu a k wzdělánij ſebe w něg. A to ſe w Dru=
hé Ržeči Prorocké zawijrá/ když prawij : Že takowý бude
Ss
iij
yako

*O Ziwotu
yako Strom ſſtijpený (to geſt/magijcý žiwot Ducha toho
Žiwota Kryſtowa) při Wodách (to gť/Miloſtech a Praw(CHYRO)
dách z Kryſta planaucých) wztahugjcý kořeny ſwé ku Po=
toku/to geſt/požijwagijcý Miloſtij a Prawd těch w Kry=
ſtu/yakž Duchowně tak Poſwátně.
*Potud doſti o včaſtnoſti a podobnoſti Žiwota Kry=
ſtowa Blaženého/z dneſſnich Božijch Ržečij/Summovně
tu druhau wěc w ſobě zawijragijcých.

Třetij wěc zawiragijcý ſe w těchto
Ržečech Božijch tato geſt :

O Zbawenij Ziwota Kryſtowa Blaže=
ného/y Včaſtnoſti a podobnoſti Obrazu ge=
ho.
*Žiwota pak Kryſtowa/ kterýž ſe tu w tom Žalmu
prwnijm бlažij/zbaweni gſau wſſyckni Lidé/kteřijž negſau
tak yako Kryſtus Pán newinnij/Duchem Swatým poča=
tj a narozenj/od hřijſſných odlaučenj/wſſým Duchem ſwým
celým Srdcem a wſſelikau mocý Duſſe ſwé y Tiela cele w
Zákoně Páně nepřebýwagij/a nenacházegij ſe wſſelikého ča=
ſu dnem y nocý/Owotce dobrého nepřináſſegij. Ale gſau w
hřijchu počatj/zrozenj/gednijm Duchem Smrti rady Diá(CHYRO)
blowy nadſſeni a ſgednoceni : Ceſtau Zákona hřijcha krá=
čegijce po žádoſtech Tiela a Swěta gdau : w wěcech zem=
ſkých pomigegijcých Kralugij a Stolice ſwé magij : w do=
brém činěnij Ducha Prawdy nemagijce/Plewám podobnj
gſau/a ſwým ceſtami na zahynutj ſe бerau : A w tom dau(CHYRO)
ffanij/ to za ſwé dobré a naylepſſij magij/w tom ſe ſobě ljbij/
ſwé vtěſſenij/ rozkoſſe prowodij/ na Boha a na Slowo ge=
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ho nedbagijce/ w tom k němu/ miloſti ani naděge wěčného
Nebeſkého dobrého/ani бázně ani péče naň nemagijce. na
kteréž gde zlořečenſtwj Božij těleſné y duchownj/čaſné y wěč(CHYRO)
né/ dané na Otce gegich Adama/a zapſané proti nim w Zá(CHYRO)
koně Moyžijſſowě. A tak ſkrze hřijch přirozený/w ſrd=
cých y /Ss3b/

Kryſtowu.
tých y w tělijch gegich přebywagijcý / gſau toho Blaženého
Žiwota Božijho/kterýž geſt w Kryſtu/zbaweni. O tom
Buoh tu w té Druhé Ržeči Prorocké w Přijkladijch ſwých
Swědectwij wydáwá mluwě v Přijkladu Lidu ſwého
Jůdſkého/o wſſem Lidu ſwém wywoleném/takto : Hřijch
Jůdſkých pſán geſt Raffigij Železnau/ a Pazaurem Ada=
mantowým wyryt na Tabulijch Srdcý waſſých/a na Ro(CHYRO)
zých Oltářuow waſſých (to geſt/na vmyſlech waſſých/proč
Boha ctjte/čeho žádáte a hledáte) Aby Synowé gegich mě(CHYRO)
li pamatné znamenij/ Oltářuow gegich / y Modl gegich/ y
Stromůw ratoleſtných / a na wyſokých Pahrbcých (to gť/
aby zplodiwſſe takowé Děti yacýž ſami gſú/geſſtě wjce nad
to přidali/ a ſlaužili gim ſwými přijklady / a ginými ſlužba=
mi/k romnoženij toho hřijchu w Srdcých y w myſlijch ge=
gich napſaného / a hned wyrytého/ aby nikoli wyhlazen a
ſmazán бýti nemohl). Potom hrozý tomu Srdcy hřij=
ſſnému/ Horau ge nazýwage/ Že wſſecko to/ což ono za do=
bré ſobě má/wydá k Laupeži Nepřátelům (to geſt zlým Du(CHYRO)
chuom aby ſe o to бitowali yako o ſwé) pro hřijchy wýſoſtin
(to geſt mocy Ducha) y wſſech Končin twých (to geſt/Au=
duom Tiela twého). A že ſkrze to zbaweno бude (totiž/to
Srdce) ſwého Dědictwij/a бude ſlaužiti wrahuom ſwým/
rozuměg Duchownijm zlým Duchům/ a zlýmſwým žádo=
ſtem ſmrtedlným Těla y Swěta : w Zemi kteréž nezná/ to
geſt/ w Králowſtwij Satanowě/gſaucy oſlepeno Bohem
Swěta tohoto/ a žádoſtmi Těla ſwého / aby newědělo kde
ge a co dělá/a který konec žiwota geho. A hned za tijm to=
ho/ o němž tu w přijkladijch mluwil/ klne/ řka : Zlořečený
Muž/ kterýř dauffá w Cžlowěka/ a Tělo klade za ſwé Rá=
mě/ a Srdce geho odſtupuge od Pána (to geſt/od Kryſta/
genž geſt vtočiſſtě Lidu ſwého ŕč.) Takowý бude co Boro=
wice na Pauſſti/nevhledá dobrého (rozuměg/w Pánu ſlo=
ženého/připraweného/a daného) když přigde : Ale бydliti
бude na wyprahlých mijſtech na Pauſſti (to geſt/w Swě=
tě/ kterž we zlém ohni poſtawen geſt) a w Zemi ſolnaté ne=
bydlitedlné (to geſt/w žádoſtech Těla ſwého/w němž nepře=
бýwá dobré/ale Hřijch a Smrt). Napoſledy pak Záwir=
Ss
iiij
ku wſſe=

*O Ziwotu
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ku wſſeho toho čině/ſwědčij o tom Srdcy/že geſt nezpytate=
dlně/ vměgijcý ſe ſkraywati/ aby ho žádný nepoznal/ Ale
on Pán/ kterýž wſſecko wſſudy wij a widij/ že ge wyhledá=
wá : A netoliko ge/ale také y moc a ſýlu počátečnij půwod=
nij w hlubokoſti geho w Ledwj krygijcý a tagijcý ſe/nachá=
zý/ aby odplatil gednomukaždému podlé Ceſty geho w něm
ſložené/ a podlé Owotce činuow geho.
*Včaſtnoſti pak Žiwota Kryſtowa Blaženého y po=
dobnoſti geho/zbaweni gſau wſſyckni Národowé/ kteřijž w
tom hřijchu ſwém přirozeném zuoſtáwagij/ Kryſta w tom
Žiwotu geho nepřiyali/w něho nevwěřili/Pokánj we Gmé=
nu geho nečinili a nečinij. A ti ſe geho zbawugj/kteřjž Kry(CHYRO)
ſta přiyawſſe/y Včaſtnoſti geho doſſedſſe/ Y zuoſtáwagij
předce w tom témž zlém/yako y ti/ kteřijž Kryſta nepřiyali/
včaſtni geho včiněni negſau. Též y ti/kteřijž бywſſe w
Kryſta Duchem ſſtijpeni / a doſſedſſe wnitřnijho obžiwenij
Srdce/ obnowenij Ducha y naprawenij mocý geho/ Y ne=
neſau z toho Owotce dobrého/ale plodij ſkutky tlé Těla ſwé(CHYRO)
ho/a hřeſſij/Přikázanij Božij přeſtupugijce. A to wſſe
ſe zawijrá w tom powěděnij Prwnij Ržeči Apoſſtolſké/kdež
dij : To pak prawijm a ſwědčijm ſkrze Pána/ abyſſte giž
wijce nechodili tak yako oſtatnij (to geſt/ zůſtalij бez Wijry
Cžtenij) Národowé (totiž Pohanſſtij a Židowſſtij) chodij
w marnoſti myſli ſwé (to geſt/ podlé ſwého rozumu ſmy=
ſlu/yak ſe komu lijbij) geſſto magij myſl zatemněnau (totiž/
Bohem Swěta tohoto/a žádoſtmi Těla ſwého) a gſau od=
cyzeni od Žiwota Božijho (to geſt/Srdce a ſwědomij k Bo(CHYRO)
hu podlé Slowa geho nemagij) pro newědomij kteréž geſt
w nich (to geſt/pro neznámoſt Boha/a wuole geho Swa=
té) a oſlepenij Srdce gegich (totiž/přiwázaného k těm wě=
cem/kteréž gſau podlé Těla a Swěta) Kteřijž když přeſta=
li бoleſti mijti (totiž hřijchuow/zlého ſwědomij) ſami ſe wy=
dali na chlipnoſt k páchanij každé nečiſtoty s chtiwoſtij (to=
tiž aby ſwobodně бez ſwědomij a бez бázně Božij hřeſſyly).
W druhé pak Ržeči Apoſſtolſké k tomu ſe dij : Newijteliž
Bratřij/že neſprawedliwij Dědictwij Králowſtwij Božj=
ho nedůgdau (totiž po přiyaté Miloſti). Nebluďte (totiž
w tom) /Ss4b/

Kryſtowu.
w tom) : Ani Smilnijcy/ ani Modloſlužebnijcy / ani Cy=
zoložnijcy/ani Mělnijcy/ani Samcoložnijcy/ani Zloděgj/
ani Lakomcy / ani ožralcy/ani zlolaycy/ani dráči/Králow(CHYRO)
ſtwij Božijho přigmau. A w Druhé Ržeči Ewangelit=
ſké ſe pokládá/ o gednom znamenitém Nábožném Boháči/
kterýž w Kryſta počátečně vwěřil/ gemu Poctu/ Poklonu
Božſkau/y wyznánij vſty činil předewſſemi/a na ceſtu k do=
gitij Žiwota wěčného ſe ptal/po nij ſſel/na ſwau nedokona=
loſt přitom ſe wytazowal : A wſſak když mu vkázána ceſta
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Zákona dokonalého/ nemohl Pána vpolechnúti/ Ale opu=
ſtil gey/a odſſel po neprawovti Srdce ſwého. A tak ſkrze to
zbawil ſe y Kryſta/Miloſti geho/y Dědictwj Králowſtwj
Božijho/ a Žiwota wěčného/ wſſecka Sprawedlnoſt geho
y Zákona Moyžijſſowa/y Zákona Nowého Kryſtowa : o=
ſtřijhánij Přikázanij Božijch/ wijra w Kryſta/ wyznánij
geho/Pocta Poklona gemu/žádoſt ſwatá žiwota wěčného/
na zmařenij mu přiſſla. O němž Cžtenij Swaté zwěſtu=
ge/a geho wſſem Včedlnijkům ryſtowým/we Gménu ge=
ho pokřtěným/potwrzeným/ Gméno geho wzýwagijcým/
Ctiteluom geho žádoſtiwým/a hledagijcým Spaſenij Zi=
wota wěčného ſkrze Kryſta Pána/k бázni a k naučenj před(CHYRO)
ſtawuge : aby žádný doſſlau ſprawedlnoſt ſwau od Bo=
ha nedauffal/ na Miloſt Božij nezpoléhal/ Ale бál ſe Bo=
ha zpytatele Srdcý a wygewowatele Ledwin/odplacugij=
cýho gednomukaždému podlé ceſt geho a vkutkuow geho/ a
hledal pomocy od Boha/ aby toho čehož doſſel/ ničjmž žád=
ným hřijchem ſobě nezmrhal/a o to nepřiſſel/yako to ctné/
ſprawedliwé/Spaſenij žádoſtiwé Knijže.
*To o zbawenij Žiwota Kryſtowa Blaženého/tře=
tij wěcy Summownij dneſſnijch Božijch Ržečij potud бuď.
*Giž ſkrze Summu tuto těch Ržečij Božijch v=
kázanau/každy ſe obnowiti muože v Wjře w Pána naſſeho
Gežijſſe Kryſta/a w poznánij Žiwota geho Blaženého/kte=
rýž nám w něm od Boha Otce dám geſt k naſſemu Nebeſké=
mu wěčnému Spaſenij. Též y w doſſlé Včaſtnoſti toho
Ziwota Kryſtowa Blaženého : y w podbnoſti geho : y w
zbawenij geho. Z toho dále y rozſuzowati má ſamého
ſebe we /Ss5a/

*O Ziwotu
ſebe we wſſem tom/ yak geſt kdy čeho doſſel/yak toho požij=
wal a požijwá/ yak w tom ſtogij/pracuge/ y ſtáti a praco=
wati vmyſl y wuoli má/ až do konce žiwota ſwého/ a čeho
mu ſe přitom nedoſtáwá. A rozſuzuge/ zbuzowati Srd=
ce y Ducha myſli ſwé/ k Poctám /k Poklonám Božijm : k
wyznáwanij ſe toho Pánu/k chwalám/k děkowánjm/k do=
brořečenijm : k ponižowánijm ſebe před Pánem/ a k Swa=
tým Proſbám/ Modlitbám/ za potřeby ſwé/ při těch Mi=
loſtech a Prawdách/ též y Bližnijch ſwých : Obecně/ za
obnowenij w tom/ za rozmnoženij/ za potwrzenij/za poſyl=
něnij/ za ſtáloſt a Swaté ſetrwánij/ y žádoſti Swaté roz=
nijtiti/k činěnij toho ſkutečnému/a k Obcowánij Službám
tomu w ſpolečném shromažďowánij wěrných ſpolu včaſt=
nijkuow taychž Miloſtij a Prawd / we Gméno Páně ſged=
nocených/ a ſobě w tom y Službám Páně k tomu obcugij=
cých : aby začna to tu ſpolu s nimi činiti/potom y ſám ob=
zwláſſtně w Přijbytku ſwém každého dne činil/a myſl ſwau
tijm naplně/s tijm ſe wždy dnem y nocý w čaſu prázdnoſti/
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též y w pracech ſwých obijral / Duch ſwuog ſkrze to w Po=
božnoſti držel a chowal. Nepřijteli ſwému Diáblu k ſobě
přijſtupu nedáwal/ myſli prázdné a puſté nagijti nedopau=
ſſtěl/ aby Swětſká y těleſná myſſlenij zádoſtij nezřijze=
ných a wraucých w něm k zplozenij / přijtrž a zá=
ſtawu měla a бrala mocý Ducha/týchž Mi=
loſtij a Prawd Božijch. Pán Buoh
wſſemohúcý/račiž to w gednomkaž=
dém z nás půſobiti/ pro Gméno
Syna ſwého/ a Pána na=
ſſeho Gežijſſe Kryſta.
A M E N.
*
*Nu бuď z toho Pánu Bohu dijka a chwála/což tu=
to dal napſati/až potuďto/s rozličnými překážkami.
Pſaloby ſe y dále/ nenij na čem ani čijm / nelze ſe toho dlau=
hým čaſem ani dokaupiti/ani dožebrati/zgewně ani tayně/
pro weli= /Ss5b/

Kryſtowu.
pro welikau Bezbožnoſt a gegij Tyrranſtwij. Gehož ty
wſſemohaucý odplatiteli Sprawedlnoſti/a mſtiteli Nepra(CHYRO)
woſti/ бuď wěrný a ſprawedliwý Saudce/ a day nad nim
widěti Sláwu ſwau. O čemž nepochybugi/
že tak včiniti ráčijſs. Amen.
*Léta Páně

1 5 5 6.
Skorrygowáno na druhý Rok/a ſkoná=
no prwnj den po Hromnicech. Lé=
ta Páně/Tiſýcýho/Pětiſté
ho/Padeſátého Se=
dmého.
*
/Ss6a/
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Druhý Dijl Knih
Služby Slowa
Božijho.
Počijná ſe od Neděle/kte=
ráž ſłowe Dewijtnijk : A zdržuge w ſobě
Památky Skutkůw Kryſtowých Wěku geho
plného doroſtlého ŕč. O čemž w
Předmluwě ŕč.

K Kolocenſkym v III kapitole.
*Slowo Kryſtowo přebýwayž w wás hoj=
ně ſe wſſij Maudroſtij.

Tt

O Pokřtěnj Pá=
na Kryſta/a Pokauſſenij ge=
ho od Diábla.
*Ohláſſenij Ržečij Božijch.
*Dnes čijſti ſe бudau Dwoge Ržeči Božij : Gedno
O Pokřtěnij Pána Kryſta. Druhé O Pokauſſenij geho
od Diábla.

Prwnij Ržeči.
Ržeč Prorocká.
*Ržeč Figůr Božijch z Třetijch Knih Moyžijſſowých z Ka=
pitoly VIII. čijſti ſe бude : O Poſwěcenj Wodau/a ginými wěcmi/
Arona s Syny geho na Kněžſtwij. Kterýž figůru neſl Kryſta Pá=
na/s Včaſtnijky geho : Takto ſlyſſme gi.

MLuwil geſt Pán k Moyžijſſowi/
řka : Wezmi Arona/a Syny ge(CHYRO)
ho s nim / y Raucha/ též y Oleg
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Pomazánij/a Telce za hřijch/a
dwa Skopce/a Koſs Koláčůw nekwaſſených.
A shromažď wſſecken Zbor ke dweřům Sta=
nu zřijzenij.
Včinil Moyžijſs tak/yakž přikázal gemu
Pán : Y shromážděn geſt Zbor ke dweřuom
Stanu zřijzenij. A řekl Moyžjſs k Zboru:
Tt
ij
Totoť

*O Pokřtěnij Pána Kryſta
Totoť geſtSlowo/kteréž přikázal Pán/aby
ſe ſtalo. Y přiwedl Moyžijſs Arona/aSy=
ny geho / a vmyl ge Wodau : a oblekl gey w
Koſſyli vzkau/a opáſal gey prowázkem: ano
y w Oděwačku ſſyrokau oblekl gey : a dal na
něg Náramek/a připáſal gey Tkanicý kteráž
byla v Náramku/ totiž/ opaſuge gey gim :
Dal na něg y Náprnijk/položiw na Nápr=
ſtnijk Vrim a Thumim+. Potom wſtawil
na Hlawu geho Kartuli pozlácenau/ na pře(CHYRO)
zenij Rame= dnij ſtraně Korunu Swatau : Jakož při=
kázal Pán Moyžijſſowi.
Wzal také Moyžijſs Oleg Pomazánij/
a pomazal Stánku/a wſſeho což w něm bylo/
a poſwětil geho. A kropě z něho na Oltář po
ſedmkrát/ pómazal Oltáře/a wſſech náſtro=
gůw geho/Vmywadla y poſtawkůw geho/
aby ho poſwětil. Lege pak z Olege Poma=
zánij na Hlawu Aronowu/ pomazal ho aby
ho poſwětil.
A přopoguge Moyžijſs Syny Aronowy
(k němu) oblekl ge w Koſſyle/a též přepáſal ge
Opaſowadlem/a wſtawil na ně Kartule/tak
(wſſe) /Tt2b/

a Pokauſſenij geho od Diábla.
(wſſe) yakž přikázal Pán Moyžijſſowi.
Přiwedl také y Telce za hřijch/ a wložil
Aron y Synowé geho Ruce ſwé na Hlawu
Telce/kterýž byl Obětij za hřijch/ ŕč.
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Ržeč Ewangelitſká.
*Ržeč Ewangelitſká čjſti ſe бude ze Cžtenij Swatého Mattau(CHYRO)
ſſe z Kapitoly III : O Pokřtěnij Pána Kryſta/ a o wylitij na něg
Ducha Swatého s wýſoſti/ a o přihláſſenj ſe k němu Boha Otce Ne=
beſkého : To geſt/ o naplněnij Figůry té Prawdau/ na Kryſtu Pá°.

TEhdy přiſſel geſt Gežijſs od Ga=
lilee k Jordánu/ K Janowi/ aby
byl Pokřtěn od něho. Ale Jan
zbraňowal gemu/řka: Mně po=
třebij geſt abych byl pokřtěn od tebe/a ty gdeſs
ke mně. Odpowijdage pak Gežijſs/řekl ge=
mu: Nech nynij : Tak zagiſté ſłuſſý nám
wyplniti wſſelikau Sprawedlnoſt. Teh=
dy nechal geho.
Y pokřtěn geſt Gežjſs/a wyſtaupil hned
z Wody. A ay otewřijna gſau gemu Nebe=
ſa: a widěl Ducha Božijho sſtupugijcýho/
yakožto Holubicy/a přicházegjcýho na něho.
A ay Hlas s Nebe řkúcý : tento geſt Syn
můg milý/w němž mi ſe dobře zalijbilo.
Tt
iij
Reč

*O Pokřtěnij Pána Kryſta
Ržeč Prorocká mijſto Apoſſtolſké.
*Ržeč Božij prorocká/ z Proroctwij Jzayáſſowa z Kapitoly
XXVIII. čijſti ſe бude : O položenij w Základ Kamene žiwého/
genž geſt Kryſtus Pána/k wzdělánij na něm Nowého Syona/to geſt/
Nowé Cýrkwe : a o Nowém dijle Páně.

SLyſſte tehdy Slowo Páně Mu=
žj podwodnj/kteřjž wládářjte nad
Lidem tijmto/kterýž geſt w Geru(CHYRO)
zalémě. Poněwadž gſte řekli : V=
činili gſme ſmlauwu s Smrtij/ a s Peklem
gſme ſe ſpokogili/aby když rozwodněné pohu=
benij půgde/ nepřiſſlo k nám. Položili gſme
zagivté lež za vtočiſſtě naſſe/a lžij ſe ſkrygeme.
Protož takto prawij Pán Buoh : Ay
Já zakládám w Syonu Kámen/ Kámē zku
ſſený/Vhelnij/drahý/přepewný Základ : dau
ffagijcý nepoſpjſſij. A Saud na wáhu čini=
ti budu/ a Sprawedlnoſt w gleych. Krupo=
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bitá Bauře/co Choſſtiſſte/obrátj lež daufá=
nij (waſſeho) : a ſkrayſſy (waſſý) wody Po=
wodně zalegij. Y wyhlazena bude ſmlauwa
waſſe s Smrtij/a vpokogenj waſſe s Peklem
nebude pewné. A když rozmnožené pohube=
nij puogde / budete gemu w potlačenij : hned
yakž ſe pobeře pochytij wás. Nebo w hlubo=
kém /Tt3b/

a Pokauſſenij geho od Diábla.
kém ſwitanij pobeře ſe dnem y nocý.
Y budeť/ že toliko trápenij přiwede k rozu(CHYRO)
měnij toho co gſte ſłyſſeli. Vžſſij zagiſté bu=
de Lože/ nežliby kdo na něm vdy ſwé roztáhl:
a přikrytj ſkrowněgſſý/nežliby ſe gim přikryti
mohl.
Nebo Pán wyřijtij ſe yako na Hoře Pe=
razym : a hučeti bude yako w Audolij Gibe=
on/aby činil dijlo ſwé/giné djlo ſwé : a ku pra(CHYRO)
cowánij práce ſwé/ginačegſſij práce ſwé.
Protož nynj ſami ſebe nepodwoďte/aby ſnad
těžſſj nebyli Okowowé waſſy. Nebo dokoná(CHYRO)
wagjcý a wyčiſſtěnú (řeč) ſłyſſel gſem od Pá(CHYRO)
na Boha Záſtupůw nadewſſý Zemij. Po=
zorugtež a ſłyſſtež hlas můg/přigměte řeč mú
a vpoſłechněte gij.

Druhé Ržeči.
Ržeč Prorocká.
*Ržeč Prorocká čijſti ſe бude/Zialm XCI : O Kryſtu ge=
ho dauffánij w Bohu/a Slibijch ge° od Boha včiněných/w Smlau(CHYRO)
wě Zákona Nowého/ Wijry/ Láſky/ Naděge žiwota wěčného.

Tt

iiij

Sedij=

*O Pokřtěnij Pána Kryſta
SEdijcý w ſkrayſſy naywyžſſýho/
pod ſtijnem wſſemohaucýho pře=
býwá. Dijm Pánu:Autočiſſtě
mé/ a Hrade můg. Boha mého
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držeti ſe budu. Nebo on od oſýdla polekače/
y také od Moru zahubugijcýho tebe wyſwo=
dij. Křídly ſwými tě přikryge/ pod Peřijm
geho bezpečen budeſs/přikryt gſa wěrau geho
yako Kopjm a Terčj. Aby ani w nocy nebál
ſe hrůz/ ani we dne Střel létagijcých : Ani
Mornijho nakaženij/kteréž w temnoſti w za=
ſmuſſenj ſe wleče : ani wypléněnj zhaubce Po(CHYRO)
lednijho. Ač padne gich po Boku twém Ti=
ſýc/a po Prawicy deſet Tiſýc/wſſak k tobě ne(CHYRO)
přigde. Toliko odplatu nawracowati bezbo(CHYRO)
žným vhledáſs/ a twýma wlaſtnijma očima
patřiti (na to) budeſs.
Poněwadž ty/ó Hoſpodine/autočiſſtě mé
gſy na kteréž zpoléhám/ na wyſokus poſtawil
Přijbytek ſwuog. Nepřipadneť na tě zlé/a=
ni rána na Stánek twůg přiblijžij ſe. Nebo
Angelům ſwým o tobě přikáže/ aby na wſſech
ceſtách twých tebe oſtřjhali. W rukau tě no=
ſyti budau/aby o kámen Noha twá ſe nevra=
zyla. /Tt4b/

a Pokauſſenij geho do Diábla.
zyla. Parduſa zatlačijſs y Slepayſſe : po=
třeſs Lwa y Draka.
Poněwadžtě ſe mne přichytil/wytrhnuť
gey/ſwrchnjm ho včinjm/nebo poznal Gmé=
no mé. Mneť bude wzýwati/protož gey wy=
ſłyſſým/přjtomen gemu budu w trápenj:wy=
ſwobodijm gey/a ſławného gey včinijm. Zi=
wotem dlauhowěkým naſytjm ho/a obdařjm
gey Spaſenijm mým.
Ržeč Ewangelitſká.
*Ržeč Ewangelitſká čijſti ſe бude ze Cžtenij Swatého Lukáſſe
z Kapitoly IIII : O Zkuſſenij od Diábla Pána Kryſta/ w Prawdě
a w Miloſti Swědectwij Božijho gemu při Křtu daného.

GEžijſs pak plný Ducha Swaté=
ho odſſel geſt od Jordánu: a we=
den gť Duchem na Pauſſť : a za
dnůw čtyřidceti pokauſſen byl od
Diábla : a nic negedl w těch dnech : a po doko(CHYRO)
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nánij gich/tu zlačněl.
Ržekl pak gemu Diábel : geſtliže gſy
Syn Božij? řcy tomuto Kameni aby byl
Chléb. Gemuž odpowěděl Gežijſs/ řka :
Pſáno geſt : Ne ſamým Chlebem žiw bude
Cžlowěk/ale wſſelikým Slowem Božijm.
A od= /Tt5a/

*O Pokřtěnij Pána Kryſta
A odwedl geyDiábel na Horu wyſokau/
a vkázal gemu wſſecka Králowſtwij okrſſlku
Země w oka mženij. A wedce gemu Diábel:
Tobě dám moc tuto wſſecku/ a ſłáwu těchto/
nebo mně oddána gſau/a komukolibych chtěl/
dáwám ge: Protož ty geſtliže ſe ke mně modli=
ti budeſs/bude wſſecko twé. A odpowjdage
Gežijſs/řekl gemu : Gdiž za mne Satane.
Pſáno zagiſté geſt : Modliti ſe budeſs Pá=
nu Bohu twému/ a geho ſamého ctijti.
A wedl gey do geruzaléma/ a poſtawil
ho na ſwrſſku Chrámu/ a řekl gemu: Geſt=
liže gſy Syn Božij/puſť ſe ſamého odſud do=
lůw : Nebo pſáno geſt : Angelům ſwým při=
káže o tobě/aby tě zachowali/a na rukau neſłi/
aby někdy nevrazyl o Kámen Nohy twé.
A odpowijdage Gežijſs wedce gemu : Po=
wědjno gť : Nebudeſs pokauſſeti Pána Bo=
ha twého.
A když dokonal wſſecko Pokuſſenij Diá=
bel/ odſſel od něho až do čaſu. A ay Angelé
přiſtupowali a přiſłuhowali gemu.
Ržeč /Tt5b/

a Pokauſſenij geho od Diábla.
Ržeč Apoſſtolſká.
*Cžijſti ſe бude Ržeč Apoſſtolſká/ z Epiſſtoly k Zidům z Kapi=
toly II : O Přijčinách Ztuſſenij Pána Kryſta.

SLuſſelo zagiſté na toho/ pro kte=
réhož gſau wſſecky wěcy/ a ſkrze
něhož gſú wſſecky wěcy/ aby mno(CHYRO)
hých Synuow w ſłáwu přiwede(CHYRO)
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ných/Knijže Spaſenij gegich/ ſkrze vtrpenij
dokonalého včinil. Poněwadž y který po=
ſwěcuge/y kteřijž poſwěceni býwagij/z gedno=
ho gſau wſſyckni. Pro kteraužto přjčinu ne(CHYRO)
ſtydj ſe Bratřjmi gich gmenowati/řka : Zwě(CHYRO)
ſtowati budu Gméno twé Bratřijm mým/
v proſtřed Zboru ſławiti tě budu. A opět :
Já budu dauffagijcý w něm. A opět : Ay
yá a Dijtky/ kteréž mi dal Buoh.
Když pak tehdy Dijtky ſpolečenſtwij ma=
gij s tělem a ſe krwij/ y on podobně včaſtnjk v=
činěn geſt týchž : aby ſkrze Smrt wyhladil to(CHYRO)
ho/kterýž wládařſtwij Smrti má/to gťDiá(CHYRO)
bla: a ſwobodné včinil ty/kteřijžkoliwěk ſtra=
chem Smrti po wſſecken žiwot podrobeni by=
li ſłužebnoſti. Nebo wědomé geſt/ že ne An=
geluow přiyal/ale Sýmě Abrahamowo při(CHYRO)
yal. Odkudž měl we wſſem Bratřijm podo=
bný v= /Tt6a/

*O Pokřtěnij Pána Kryſta
bný včiněn býti/ any miloſrdný byl a wěrný
Biſkup/w těch wěcech kteréž ſe k bohu děgij/
k wyčiſſtěnij hřijchuow Lidu. Nebo z toho/
že gť gemu dáno pokauſſýnu býti/může y těm
kteřijž pokauſſýni býwagij ſpomáhati.

Summa těchto Bo=
žijch Ržečij.
DWogij wěc Summownij zawijragij w
ſobě tyto dneſſnij Božij Ržeči :
*Gedno :

Poſwěcenij Kryſta Pána Wodau/Du=
chem Swatým/a Slowem SwědectwjBo
žijho.
*Druhé :

Pokauſſenij od Diábla Kryſta Pána.
*Giž po dokonánij památek Skutkůw přednijch a
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nayprwněgſſých/Wijry w Pána naſſeho Gežijſſe Kryſta/
wěku geho Dětinſkého a Mládenčijho : Jako/geho Wtěle(CHYRO)
lenij/Narozenij/Obřezánij/ w Chrám wneſenij/ pod Záko=
nem wychowánij ŕč. A po zawřenij gich Památkau wſſe=
ho celého wěku geho/od geho Narozenij až do geho w Nebe
Wſtaupenij : Započinajnagij ſe dnes Památky činiti / kteréž
ſe pořád wéſti a konati бudau/až do Seſlánij Ducha S°/
dalſſých Skutkuow/též gediné Wijry w Pána naſſeho Ge=
žijſſe Kry= /Tt6b/

a Pokauſſenij geho od Diábla.
žijſſe Kryſta/ wěku geho plného/doroſtlého/Muže dokona=
lého/Třidcýtiletého : kteřijž we Cžtenj Swatém od Swa(CHYRO)
tých Božijch Apoſſtoluow Kázanj gſau po wſſem Swětě/
z přikázanj Kryſta Pána : A wſſem wěřjcým tomu Cžte=
nij Swatému Kázanému ku paměti popſanj od Ewange=
liſt/ a k бudaucýmu gich zwěſtowánij potomkuow ſwým/a
potomkuow gich/gedněch po druhých/giným ſwým potom(CHYRO)
kuom/ až do ſkonánij Swěta.
A ti Skutkowé gſau/ Pokřtenj geho Wodau a Duchem
Swatým : Od Diábla Pokauſſenij : Poſelſtwij Božij :
Dijlo nowé Služebné/ Cýrkwe nowé wzdělánij/ Služeb=
nijkuow nowých w nij vſtawenij/ w Ržádu a w Kázni po=
ſtawenij : Služebnoſtij/Slowa zwěſtowánj/Přikázanj/
Včenij/Swědectwij ŕč/ y Swátoſtj Křtu/Rukau wzklá=
danij/ Stolu ſwého wydánij : Též dijlo geho Podſtatné/
Smrti Křijže/Wzkřijſſenij/ w Nebe Wſtaupenij ŕč.
W těchto zagiſté Skutcých připrawil geſt Bůh Kryſta
Syna ſwého/a položil za Základ/y dal za přijklad k wzdě=
lánij w Kryſta wěřijcých/w Synowſtwj Božij/y w Slu=
žebnictwij Božij : to geſt/w prawé Křeſtianſtwij/a w pra(CHYRO)
wé Apoſſtolſtwij neб Kněžſtwij : na němw něho/to geſt /
na Kryſtu a w Kryſta. Aby yakýž on byl/takowij y oni бy(CHYRO)
li/podobnij Obrazu tomu geho/na něm wytiſknutém a ſwj (CHYRO
tijcým ſe.
*W prwnijch Skutcých geho počátečnijch/Wtěle=
nij/Narozenij/Obřezánij/ pod Zákonem chowánij/ nenij k
tomu položen a dán/ abychom měli ſe tak yako on w Panně
wtělowati/z Panny roditi/obřezowati/pod Zákdnem cho=
wati. Jakož tak Kryſta Kázali/ ti kteřijž Křeſtiany včili
obřezowati ſe/ a Zákon Moyžijſſůw zachowáwati. Pro=
ti nimž Apoſſtol pſal/ prawě : Že ta rada nenij z toho / kte=
týž gich powolal/totiž z Kryſta : že giného Kryſta Kážij/
kteréhož gſau gim oni (totiž Apoſſtolé) nekázali. Tau přj=
činau ſwědčil/že wſſyckni w Kryſta wěřijcý magj ſkrze při=
ſluhowánij Kryſtowo přigijti w Gednotu Wijry/ a w po=
znánij Syna Božijho/ w Muže dokonalého/w mijru wěku
plného doroſtlého Kryſtowa : Totiž : w tu Prawdu/ w
Vv
niž ſe
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*O Pokřtěnij Pána Kryſta
niž ſe wěka ſwého zgewil : Aby ſe giným rozličným v=
čenijm a kázanijm Kryſta/co Wlny/nezmijtali a netočili.
Protož tito Skutkowé Kryſtowi toho wěku geho plného
doroſtlého / připomináni a ſlaweni бýti magij/ též tak yako
gſme ſlawili Kryſtowo Wtělenij / Narozenij : Ano y tijm
wijce / čjm wijce poznáwáme ge бýti wětſſých vžitkůw Spa(CHYRO)
ſenij naſſeho. Zwláſſť pak to činiti magij ti /kteřijž gſau
Pánem Bohem/ſkrze Slowo geho / a Ducha geho / odděle=
ni od Antykryſta /kterýž ty mnohé Skutky Wijry w Pána
naſſeho Gežijſſe Kryſta w lidſkých ſrdcých vmrtwil/ſkutky
a řády ſwými/ſwých vſtawenij / aby wěřijce o nich /nebrali
z nich žádného vžitku Spaſenij ſwého/oni w nich nic neděla(CHYRO)
li Duchem Páně. Ano y mnozý negedněch gich neznali/ o
nich newěděli/ nemagijce k tomu přiſluhowánij Kryſtowa/
Slowem ani ſkutkem / w Památkách gich / zřijzeného a či=
ſtého : Jako teď o Pokřtěnij Kryſta Pána Wodau/ Du=
chem Swatým/ Swědectwjm Božjm Slowa geho / a Po(CHYRO)
kauſſenij geho od Diábla / a wzděláwanij geho na ſobě Cýr=
kwe ſwé / a Služebnijkuow gegich w ſe ŕč. A kteřijž gſau
shromážděni taymž Pánem Bohem / Slowem a Duchem
geho / k Obcowánij těm Skutkům Páně zřijzenému a čiſté=
mu/ a ſkrze ně přiwedenij k obnowenij ſwého Nowého Ro=
zenij / aby yakož Kryſtus Pán / s hůry / z Wody / a z Ducha
Swatého / a w Slowu Swědectwij Prawdy / porozē бyl/
a w tom zkuſſen/Bohu w dar pochotný obětowán/w Smr(CHYRO)
ti Křijže/ſkrze to Nowého Života doſſel v Wzkřijſſenij :
tak y oni porozeni бyli w Bratrſtwij geho ( to geſt w prawé
Křeſtianſtwij) A Služebnijcy gegich w Služebnictwj ge=
ho (to geſt/w Kněžſtwij/w Biſkupſtwij/ ŕč.)
Skrze ty Památky aby ſe w tom obnowowali/ a Pánu
Bohu y Kryſtu Synu geho ſkutečnj ſwědkowé těch Skut=
kuow бyli/tijm Pánu Bohu/y gedni druhým ſlaužili : Slu(CHYRO)
žebnijcy ge zwěſtowali/Lid w nich oſwěcowali/k včaſtnoſti
gich přiwodili / w požiwánij vſtawowali/w nich hodně Bo(CHYRO)
hu Powolánijm chodili/a wſſemu zlému/tomu odpornému/
odbog činiti včili. Wſſyckni ſpolu Pánu Bohu Otcy Nebe=
ſkému/y Synu ge° milému Kryſtu Gežjſſy/y Duchu Swa(CHYRO)
tému ſe /Vv1b/

a Pokauſſenij geho od Diábla.
tému ſe w tom klaněli / před nim klekali / gich ſe gemu na čeſt
wyznáwali/z nich djky/chwály/dobrořečenij činili : při nich
za potřeby ſwé y Bližnijch ſwých ſe modlili : w vtěſſenj o tom
prozpěwowali/k ſwému y giným wzdělánij/ ŕč.
*Poněwadž pak z daru Miloſti Božij weliké k tomu
gſme přiſſli / a w tom ſtogijme / tau přijčinau ty Památky
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těch Skutkůw Wijry w Pána naſſeho Gežijſſe Kryſta dr=
žijme / a držeti бudeme / pořádně gedny za druhými/podlé řá(CHYRO)
du gegich we Cžtenijch Swatých od Ewangeliſt popſané=
ho / tak yakž ſe ſtali. A teď ty Dwě Wěcy Summownij
napřed oznámené/dneſſnjch Ržečij/rozgjmati ſobě бudeme/
podlé vdělenij Božiho Swětla ſwého w nich.

Prwnij wěc Summownj dneſſnijch Bo(CHYRO)
žijch Ržečij/powědijna geſt бýti : Poſwěcenij Pána Kry(CHYRO)
ſta Wodau/Duchem Swatým/ a Slowem Swědectwij
Božijho/Služebnoſtmi Novými/Smlauwy Zákona No(CHYRO)
wého Miloſti a Prawdy Božij : a ſkrze ně Miloſti a Pra=
wdau Života Nowého Stwořenij a Rozenij/kteréž ſe ſta=
lo a бylo w Kryſtu Gežijſſy / od Boha Otce geho s wýſoſti/
ſkrze Ducha Swatého / a moc Slowa Božijho wěčného /
w Životě Panenſkém : Cžehož gſme předeſſlých čaſuow
Památky činili. A to Poſwěcenij takowé Kryſta Pána
ſtalo ſe k této potřebě : Gedno k Službě Bohu w Spra=
wedlnoſti Synowſtwij Božijho : Druhé/ k Bogi w mo=
cy Rytijřſtwij Páně/o Žiwot wěčný / a o Králowſtwij Ne=
beſké /Korunu geho : Třetij/k dijlu Páně Nowému Slu(CHYRO)
žebnému Králowſtwij Božijho : Cžtwrté/k dijlu Páně
též Nowému Podſtatnému/k naprawenj wſſech wěcy Krá(CHYRO)
lowſtwij Božijho/na zemi y na Nebi/což ſe dolegij z taychž
Ržečij Božijch ſwětle vkáže.
*To giž doſti zgewné a wědomé gť z předeſſlých Pa=
mátek Skutkuow Kryſtowých/že Život Nowého Stwo=
řenij a Nowého Rozenij/yakž zewmitřnijho tak wnitřnijho
Cžlowěka/бyl gť w Kryſtu/ w němž roſtl/ a poſpíjwal wě=
kem/Maudroſtij/y Miloſtij/před Bohem y Lidmi/ až při=
Vv
ij
ſſel w pl=

*O Pokřtěnij Pána Kryſta
ſſel w plnoſt Muže dokonalého бlahoſlawene° /o němž dnes
tayden gſme ſlyſſeli. Ale wſſak w tom Žiwotu tayně a ſkry(CHYRO)
tě chowán бyl pod pěſtowánijm Zákona/při Žiwotu Mat=
ky ſwé /aniž Cti Sláwy geho měl a vžijwal/ani gi ſám ſobě
oſobowal/a na ſe бral/ a бráti chtěl : ale čekal na čas od Ot(CHYRO)
ce vložený / a na Powolánij geho / ažby on ho Powolal/ a
zwelebil/ ſkrze ſwé Poſwěcenij geho ſebe/podle Pijſem o tom
zřijzeně.
*Když pak giž on doroſtl/w zewnitřnjm y v wnitřnjm
Cžlowěku/ a čas Králowſtwj Božijho od Otce vložený při=
/tehdy Hlas Otce Nebeſkého w Zemi Králowſtwij Jůd=
ſkého naň wolal. Kterýžto Hlas бyl Jan Křtitel : Tak/
yakž gſme čaſu Adwentnijho ſlyſſeli/ Že ge ſe k tomu Knijža(CHYRO)
tuom Jůdſkým Ržečij Prorockau přiznal / řka : Já Hlas
wolagijcýho (totiž Boha Otce Nebeſkého) na Pauſſti.
Ten Hlas Otcůw Kryſtus vſlyſſew w druhé Zemi w Krá=
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lowſtwij Galilegſkém/ w Měſtě Nazaréthě/kdež ſe wycho=
wal/a Byl tu při Matce : Y wſtaw/бral ſe a ſſel z té Wlaſti
ſwé/od Žiwota Matky ſwé/ k tomu Hlaſu Otce ſwého/ do
druhé Země/do Jůdſtwa k Jordánu k Janowi : Podlé Hla(CHYRO)
ſu Proroka ſlyſſýcýho gey/a řkaucýho : Slyſſte Oſtrowo(CHYRO)
wé / a Lidé dalecý pozorugte : Pán Powolal mne od Žiwo=
ta (totiž Matky mé) a rozpomenul ſe na Gméno mé (totiž/
které gſem měl hned) w бřiſſe Matky mé.
*Y tu / když Bůh Otec geho/Lidu ſwého a geho(kte(CHYRO)
rýž mu dati zaſlijbil/položjli zaň Duſſy ſwau na Smrt)po(CHYRO)
ſwěcowal ſobě a gemu Wodau ku Pokánij/a k Wijře w ně=
ho (to geſt/k ſwlečenij ſtarého člowěka/ a k oblečenij ſe w no=
wého/aneб k Nowému Rozenij)a ſkrze to gemu gey připra=
wowal : tehdy y on gſa Král a Hlawa/toho y wſſeho giné(CHYRO)
ho/předeſſlého y бudaucýho Lidu Božjho/mluwil s Janem/
A yakž ginij tak y on gemu ſe zpowijdal/ne hřijchůw ſwých/
ale wſſeho toho /kdo a co on geſt / a kterak geſt Hlas Božij v=
ſlyſſel/Slowo geho w Srdce ſwé přiyal/A tu toho Poſwě(CHYRO)
cenij též yako y oni žádal od Jana/ w Omluwě Božij té/aby
činil wůli geho / tu / o niž Hlas geho Prorok ſlyſſel/řkaucý :
Obětij a Pokrmu Poſwátného nemilugeſs/ale Tělo gſy mi
připra=
/Vv2b/

a Pokauſſenij geho od Diábla.
připrawil. Zápalu a Oběti za hřijch (totiž od Lidu ſwého
kagjcýho) nežádal gſy. Tehdy gſem řekl : Ay yá/teď gſem/
w Hlawě Knih pſáno geſt o mně / abych činil wůli twau/ ó
Bože můg/zalijbiloť mi ſe to/ a Zákon twůg geſt v proſtřed
ſtřew mých. Sprawedlnoſti twé nezatagil gſem proſtřed
Srdce mého: Kteraužto Ržeč Apoſſtol přiwodě o něm/
dij : Skrze kteraužto wuoli Poſwěceni gſme/ ſkrze Oběto=
wánij Těla Gežijſſe Kryſta gednau ſtalo. A yakož / aby
tu wůli Otcowu činil/žádal Křtem k tomu Poſwěcen бýti:
tak y ke wſſý wuoli geho Zákona Nowého / gemu w Srdce
daného/kteráž pri počátku této naſſý Ržeči we čtwrté čáſtce
položena geſt/tuto ſſýř ſe o tom prawiti nemůž pro krátkoſt.
To ſwědčij a prawij ta Prwnij Ržeč Ewangelitſká/ když
dij : Tehdy přiſſel Gežijſs od Galilee (totiž/ když k Janowi
wſſecka Kragina Jůdſká / y Geruzalémſſtij / a wſſecka Kra(CHYRO)
gina okolnij Jordánſká wycházeli/a wſſyckni ſe křtili/Záſtu(CHYRO)
powé welicý / Bogownijcy/Publikáni/Ruffiáni/Newěſtky/
až y ti nayhlawněgſſj a nayſwětěgſſj Faryzeowé a Saduce(CHYRO)
owé). K tomu S. Lukáſs dij : Y ſtalo ſe když ſe wſſecken
Lid křtil : A S. Marek napſal : Y ſtalo ſe w těch dnech/
že přiſſel Gežijſs od Nazaréthu Galilegſkého / k Jordánu k
Janowi / aby ſe od něho Pokřtil. Ale Jan zbraňowal mu/
řka : Mně geſt potřebij/abych yá od tebe pokřtěn бyl (totiž/
podlé vložené wuole tobě od Boha Otce Nebeſkého / w Záko(CHYRO)
ně a w Prorocých oznámené)a ty gdeſs ke mně. Gemuž od=
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powjdage Gežjš řekl (totiž/to což w ſrdcy ſwém ſloženo měl
oznámil/wyznánij ſpaſytedlné/y k Zákonu wuole Božj při=
hláſſenij/naplniti gi připowěděnij včinil) Nech nynij ( totiž
nynj nenj toho čas/ale potom bude/že yá tebe/y wſſecken Lid
Božij/předeſſlý / přijtomný / y бudaucý / pokřtijm / wůle Ot(CHYRO)
ce Nebeſkého wyplněnjm/ pro kterúžto přjčinu k to° Křtem
Páně Poſwěcen бýti žádám.) Nebo tak nám (totiž mně y
tobě) ſluſſý wyplniti wſſelikau Sprawedlnoſt / totiž wuole
Božj. Já abych ſe k tomu oddal a Poſwětil : Ty mne na mj(CHYRO)
ſtě Otce mého z poručenij geho Pokřtil/ za čiſtého / hotowé=
ho/chtiwého /žádoſtiwého /k činěnij wſſý wůle geho přiyal :
w počet Lidu Božijho kagjcýho/Oběti za hřích a za Poſwě(CHYRO)
Vv
iij
cenij/za

* O Pokřtěnij Pana Kryſta
cenij/za ſmijřenij s Bohem Otcem ŕč/ potřebugijcýho/ a to=
ho což dijſs/ že y ty potřebugeſs / a gim Kážeſs/ abych wás
Pokřtil Duchem Swatým a ohněm. Což S. Jan wy=
ſlyſſew/ſrozuměl/že tak geſt wuole Boha Otce geho / kterýž
gey Křtit poſlal/ na Swědectwij/ aby ge Synu geho dal/
a že geſt to ſprawedliwé gemu včiniti w Vmluwě té Božij to(CHYRO)
ho geho wyznánij y přiznánj ſe k wůli Božij/y připowěděnj
gi plniti. A nechal ho : totiž dal ſe w to / aby gey Pokřtil.
*Tu y hned/když Jan tu Smlauwu s Kryſtem Pá(CHYRO)
nem dokonal/Kryſtus Pán ſtrogil ſe ke Křtu/Raucha ſwá
s ſebe ſložil/na znamenij a Swědectwij/ přijtomného y бu=
daucýho ſwého y giným ſwlečenij ſtarého člowěka / což po=
tom Apoſſtolé we Křtu geho dijti ſe Kázali : A modlil Ot=
cy ſwému za přigetj a Poſwěcenj ſwé/k činěnj wůle geho ŕč.
A wſſel s Janem do Jordánu Ržeky / a Jan wzýwage Gmé=
no Boha Otce geho/Pokřtil gey/totiž Wodau obmyl. Což
Kryſtus důwěrně přiyal za znamenj a Swědectwij ſobě od
Boha Otce dané/ſwé čiſtoty / a ſwého Poſwěcenij hned w ži(CHYRO)
wotě Matky / aby бyl Služebnijkem geho/a ſlaužil gemu w
té Swattoſti a Sprawedlnoſti wuole geho / o niž napřed /
giž ne podlé Gha a Břemene Zákona/nedokonaleho/žiwota
poruſſytedlného/ pod gehož Pěſtowanijm prwé бyl/ a gemu
ſlaužil : Ale podle Zákona Srdce a Ducha ſwobodného a
dokonalého/ w něm Duchem Swatým napſaneho/ Žiwo=
ta wěčného.
*A přiyaw to tak / wyſſel z Wody/ a tu w Raucha
ſwá ſe obláčel/na znamenij a ſwědectwij oblečenij a připra=
wenij ſe k Nowé Službě Božij/ nowého a ne ſtarého člowě=
ka. A tu opět podlekl na Kolena ſwá/a modlil ſe Bohu Ot=
cy ſwému/děkuge z Miloſti Poſwěcenij ſwého / a proſe za o=
ſwijcenij Gména Otce ſwého/a za vkázanij ſobě Obličege ge(CHYRO)
ho / a za obdarowánij y za poſylenij ku Prácy Poſwěcenj to=
ho ſwého / a za ozwánij ſe Boha Otce k Modlitbě geho.
Což ſe y hned welmi rychle ſtalo / yakž Ewangeliſtowé pij=
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ſſij. We Cžtenij gſme ſlyſſeli /kterak Ewangeliſta o tom s
podiwenijm napſal/řka : A ay otewřijna gſau gemu Nebe=
ſa. A S. Lukáſs dij : Že Gežijſſowi Křtjcýmu a modlj=
cýmu ſe/ /Vv3b/

A Pokauſſenij geho od Diábla.
cýmu ſe/otewřijno geſt Nebe. A S. Marek napſal/řka :
Hned když wyſtaupil z Wody (totiž a modlil ſe) widěl roztr(CHYRO)
howati ſe Nebeſa : Pijſſe o widěnij geho.
*Tu w tom otewřenij Nebes/widěl ſwého mile° Ot=
ce Twářj w Twář/kteréž žádný giný nikdá od wyhnánj A=
dama z Ráge newiděl/ani Moyžijſs/ o němž ſe pijſſe/že ge s
Bohem mluwil/tak yako Přijtel s Přijtelem/nebo gemu ře=
kl : Twáři mé nevzřijſs. Jakož potom to Kázal Kryſtus/
řka : Ne aby kdo widěl Otce / než ten kterýž geſt od Boha/
tenť geſt widěl Otce/ ne w podobenſtwijch a w twárnoſtech
yakých / yako Patryarchowé a Prorocy / ale hned Twářj w
Twář. Widěl wſſecku Sláwu a wſſecko Králowſtwj ge=
ho / w tom otewřenij Nebes gemu. Žádnému nikdá od po=
čátku Swěta neſtalo ſe toho / aby ſe kdy komu k Modlitbě
Nebeſa roztrhla a otewřela/yako tuto Kryſtu Pánu. Tu
gemu Otec wſſecka Tagemſtwj ſwá Králowſtwij ſweho Ne(CHYRO)
beſkeho otewřel a vkázal/ a w rozmlauwánj snim бyl/o wſſe(CHYRO)
cko Poſelſtwij ſwé k Swětu / y o wſſecko dijlo Wzdělánij
nowého/Cýrkwe nowé/ſkrze nowé přiſluhowánj/coby měl
mluwiti y činiti. Tu gemu dány gſau wſſecky wěcy w Ru=
ce geho / a moc nad wſſelikým Tělem. Jakož potom w Ká(CHYRO)
zanij ſwém mluwil/řka : Já což gſem widěl v Otce mého a
ſlyſſel od něho/to mluwijm. A ſám od ſebe nic nečinijm / ale
tak/yakž naučil mne Otec můg/ty wěcy mluwijm/a což ſe ge(CHYRO)
mu lijbij činijm wždycky. A opět : Což wijme ( totiž Jan
a Já) mluwjme/ a což gſme widěli ſwědčijme. Opět: Wſſe=
cky wěcy dány gſau mi od Otce mého ŕč. A k tomu/k po=
třebě té/y k giſtotě/a ku potwrzenj wſſý Miloſti a Prawdy/
gemu tu přiſluhowané/ w tom témž widěnij Nebes otewře=
ných/ a w nich Otce ſwého / Sláwy geho /widěl/an y ſwau
wlaſtnij Božſkau Ruku k němu wztahuge/ a na Hlawu mu
gi klade/Ducha ſwého Swatého/we wſſý plnoſti daruow
geho naylepſſých/бezmjrně /wſſeho toho /coby mluwiti y či=
niti měl/ ſummu yako Knijhu do něho wkládage/ a to hned
hmotně/w ſpůſobu Holubice : yakž gſme we Cžtenj Swa=
tém ſlyſſeli/aby ſe gim we wſſý wůli geho/k njž ſe on tu gemu
a Otce gey ſobě Poſwěcewal/ zprawowal/ gim wſſe činil y
Vv
iiij
mluwil.

*O Pokřtěnij Pána Kryſta
mluwil. A nad to wjc/tu k němu/wložiw na něg ſwú mi=
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loſtnau a přeſſtědrau Ruku/mluwil/a ſebe Otcem geho/gey
ſwým miloſtným gednorozeným Synem бýti ſwědčil/řka
gemu ſamému/tak yakž Swatý Marek a Swatý Lukáſs
napſali : Ty gſy Syn můg milý / w toběť geſt má dobrá lj=
beznoſt. Potom obzwláſſtně mluwil o něm y k Janowi přj
tomnému gemu/ a djwagijcymu ſe wſſemu tomu / řka tak/
yakž gſme we Cžtenij ſlyſſeli : Tento geſt Syn muog milý/
w němž mi ſe dobře zalijbilo (totiž/Ten o němžř gſem prwé/
poſýlage tě před nim křtijt v Wodě/prawil : Nad kýmž v=
hledaſs Ducha sſtupugjcýho a zůſtawagijcýho/to geſt po=
ſazugijcýho ſe / tenť geſt kterýž křtij Duchem Swatým.)
Což potom Jan Kázal/a mluwil/řka : Já gſem to widěl a
ſwědčil gſem toho бýti Syna Božijho. Opět : Kterýž s
Nebe geſt/nadewſſeckyť geſt/ a což geſt widěl ( totiž wotewře(CHYRO)
nij Nebe ) a ſlyſſel/to ſwědčj/ a Swědectwij geho žádný ne=
přigijmá : a kdož přigijmá Swědectwij /tenť ſe tijm
vgiſtil/že Buoh Prawdomluwný gť( totiž w tom/což o Kry=
ſtu s Nebe ſwědčil) nebo kohož Buoh poſlal/Slowa Božij
mluwj ( totiž/kteráž od něho s Nebe ſlyſſel) nebo tomu ne na
mijru Bůh dal Ducha(totiž když naň přiſſel w ſpůſobu Ho=
lubice). Otec miluge Syna/ a wſſecko dal w Ruce geho(to
tiž/ſkrze ſeſlánij naň Ducha Swatého/a mluwenij k němu
s Nebe/při čemž gſem yá бyl/to widěl y ſlyſſel. )
*Ay taktě ſe to předuoſtogné a ſlawné y přewelebné
Poſwěcenij Pána Gezu Kryſta/od Boha Otce ſtalo/a wy=
konalo : Aby ſe Pijſma na to ſe wztahugijcý naplnila. Ja=
ko to/že Jzrael (geyž Buoh Synem ſwým prworozeným
ſwědčil бýti / v přijkladu бudaucně přiſſlého Syna ſwého
wlaſtnijho Kryſta) pokřtěn бyl w Moři/k ſlauženij Pánu
Bohu/w Zákoně wůle geho/kterýž před tijm wolal/ a mod=
lil ſe k Bohu / a potom opět/бyw Pokřtěn/ wzýwal Gméno
Páně/wzdáwage dijky a chwály Bohu/ a modlil ſe/tak též
y Kryſtus. Gimž potom Buoh vkázal Sláwu ſwau na
Orebě/ tak y tuto Kryſtu Synu ſwému wlaſtnij po Křtu
w otewřenij Nebe. Též když týž Jzrael figůrný pokřtěn
бyl w Jordáně/k Bogi o Zaſlijbené Králowſtwij Božj Ze=
mě Ka= /Vv4b/

a Pokauſſenij geho od Diábla.
mě Kananegſkých : a Jozue Wůdce gegich počátečně zwe(CHYRO)
leben/yako y tuto při Křtu Kryſtus Pán. Též když nay=
wyšſſý Kněz Jzrahelſký Poſwěcowán бýwal Wodau/ o=
blečenijm w Raucha Swatá/pomazánjm Olegem Swa=
tým/a Obětmi ŕč/ (o čemž gſme ſlyſſeli Prwnij Ržeč Figůr
Božijch ) ke dwogij Službě Páně : Gedno k zprawowánij
Lidu Božijho w Zákoně Páně : Druhé / k Obětowánij za
Lid Obětij Bohu. Tak y tuto Kryſtus Poſwěcen бyl le=
pſſými wěcmi/gmenowitě Miloſtj a Prawdau Žiwota no=
wého neporuſſeného / Rauchem Sprawedlnoſti/Olegem
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weſelé a radoſti/ dary Nebeſkými žč. Též ke dwogijmu dij=
lu Božjmu nowému dokonalému. Gednomu ſlužebnému: a
druhému podſtatnému. O němž gſme tu ſlyſſeli Ržeč Pro=
rockau/řkaucý : Pánť(totiž Kryſtus)wyſkočij/yako na Ho(CHYRO)
ře Perazym/ a řičeti бude/yako w Vdolij Gibeon/ aby činil
djlo ſwé/giné (totiž nowé) dijlo ſwé (rozuměg Služebné/ o
němž potom Kryſtus k Otcy řekl : Dijlo které gſy mi dal/
abych ge dělal/dokonal gſem) to gedno. Druhé/ku prácy
práce ſwé/giné práce ſwé(rozuměg Podſtatné Nowé/w O=
bětowanij Těla ſwého a Krwe ſwé na Křjži/a v Wzkřijſſe=
nj z mrtwých/O niž ſe dj w Proroctwij : Z práceť ſwé vzřij
a naſytj ſe). O kterýchžto wſſech wěcech tuto ſe ſſýře wypra(CHYRO)
wowati nemůž pro krátkoſt. Kdo chceš o tom wjce ſlyſſeti/
gdi do Zboru/tam бudeſs mocy o tom hogněgij ſlyſſeti.
*Ay takť ge Kryſtus Pán ne ſám ſebe zwelebil/oſla=
wil/Cti ſobě oſobil/neſám od ſebe powſtal/бěžel/přiſſel/ ale
zřijzeně toho doſſel/ podlé Otcowa zřijzenij/ kterýž gey před
vſtawenijm Swěta k tomu předzwěděl/ předzwěděw wy=
wolil/wywoliw předzřijdil/předzřijdiw oſwědčil Zákonem
a Proroky/oſwědčiw wywedl na ſwět/přiſſlého na ſwět po(CHYRO)
wolal/powolaného poſwětil/oſprawedlnil/ a zwelebil : tak
yakž gſme o tom ſlyſſeli. Protož potom Kryſtus wſſe dau=
ffánliwě činil y mluwil/Káže a ſwědče / že ge ſám od ſebe ne=
přiſſel/ ale že ge z Boha wyſſel/ a na ſwět přiſſel : a on Buoh
Otec geho gey poſlal : A to Poſwěcenij ſwé od Otce Kázal/
dowodě ſwým odpůrcým бýti ſe Synem Božijm/ a řka k
nim : Zdaž nenij pſáno w Zákoně waſſem : Já řekl gſem/
Bohowé /Vv5a/

*O Pokřtěnij Pána Kryſta
Bohowé gſte. Kdyžtě řekl ty бýti Bohy k nimž ržeč Božij
ſe ſtala/a nemůž Pijſmo rozwázáno býti : Když pak toho/
kteréhož Otec poſwětil a poſlal na Swět/řekl gſem : Syn
Božij gſem/ prawijte že ſe rauhám/ ŕč. To Poſwěcenij a
zwelebenij geho od Otce zřijzené a zgewné ne tagnéwe Cžte(CHYRO)
nij Swatém/ бylo geſt бohatě a ſlawně w přijtomnoſti ge=
ho/y potom po odchodu geho zaſe w Nebe/po wſſem Swě=
tě/Kázáno/ ſkrze Wijru přigimáno/w hogném a w doſta(CHYRO)
tečném Swětle poznánij Pána Gezu Kryſta w něm.
Což Ewangeliſtowé Summu toho welmi kratijčce zapſa=
li/ku paměti těm/kteřijž o tom dokonalau a doſtatečnau wě(CHYRO)
domoſt měli/z Kázanij Apoſſtolſkého. A nám po nich tito
drobtowé pozůſtali k wzdělánj v Wjře Gezu Kry=
ſta. Z nichž бuď Pánu Bohu wěčná chwála.
/…/ /Vv5b/
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*Druhá wěc zawijragijcý ſe ſummowně w těch=
to Božjch dneſſnijch Ržečech geſt tato:

Za které wěcy modliti ſe magj Modlite=
bnijcy Božij we Gméno Kryſtowo/ a kterak?
*Ty pak wěcy za kteréž ſe modliti magj/gſau Praw=
dy wijry podſtatné y ſlužebné we Cžtenij kázané/kteréž ſe po=
kládagij w druhé Ržeči Ewangelitſké / w nijž ge Kryſtus
Pán Včedlnijkuom ſwým vče ge modliti ſe wyložil : wſſecky
ſe zawijragij w Otčenáſſy. Genž ſau: Poſwěcenij Gmé=
na Boha Otce Nebeſkého : Přijchod Králowſtwij geho :
Dijlo wuole geho Nebeſké na Zemi : Darowánij geho po=
třebami žiwota wěčného y čaſného : Odpuſſtěnij hřjchůw:
Nevwozowánij w pokuſſenij : Wyſwobozenij ze zlého.
Tyť gſau wěcy od ſamého Pána wyloženy / za než proſſeno
бýti má : A ne za čeſt/ſláwu/бohatſtwij/ſſtěſtij/ wuole ſwé
prowedenij/ a giné Swětſké těleſné wěcy / o něž Pohané ſy=
nowé Swěta ſtogij/gich hledagij/žádagij / za ně ſe modlij.
O nichž kdo chce wěděti a ge znáti / má choditi tu kdež ſe o
nich zdráwě a ſwětle Káže / a za ně proſýwá od ſebraných
we gméno Páně/gich ſe hledá/docházý od Boha/ a бerau ſe
y požjwagij od nich/z nich ſe Bohu Dijky/chwály činij : to
geſt / mezy včaſtné Pána Kryſta Bratřij geho / do Zboru
geho/gimž zaſlijbil přijtomen бýti/když ſe ſpolu kde ſegdau/
a tu gim ſlaužiti / ſmyſl a rozum wſſeho odwijrati. Také
má čijſti ſobě Spis o Modlitbě w němž geſt Wýklad těch
ſlow Páně.
*Těch pak takowých wěcý proſyti magij netoliko
ſami ſobě každý/neб y wſſyckni ſpolu/ale také y wſſem lidem
hřijſſným / бludným / chudým y Bohatým/ ponijženým y
wywegſſeným. O tom ſme ſlyſſeli w Druhé Ržeči Apo=
ſſtolſké / w niž ſe ſwědčij a dij : že to dobré a přijgemné geſt
před /t5a/

*Neděle po Wſtaupenj Páně:
před ſpaſytelem naſſym Bohem/kterýchž chce aby wſſyckni lidé
ſpaſeni byli / a ku poznánij prawdy přiſſli. A že geſt geden
Bůh (totiž/wſſech lidj wěrných y newěrných/)a geden Pro=
ſtřewdnij Božij a Lidſký/Cžlowěk Kryſtus Gežijſs / kterýž
ſamého ſe dal wýplatu wykaupenij za wſſecky. Protož
Modlitebnijcy Božij a včaſtnijcy Kryſtowi magij ſe také
za wſſecky Modliti / a těch wěcý napřed oznámených gim
od Boha proſyti.
*Ty pak Modlitby činiti magij takto : Gedno: ſpo=
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lečně w Zbořijch we Gméno Páně ſhromážděných / y oblá=
ſſtně po ſwých Přjbytcých/Pokogijch. Na to ſe wztahuge
a tomu včij ta powěděnij Apoſſtolſká / w Druhé Ržeči / w
niž ſe nayprw dij k Tymoteowi Zpráwcy a Paſtýři Zboru
Effezſkého : Napomijnám (totiž/Já Pawel Apoſſtol Pá=
ně tebe ynu s tjm Zborē/w kterémž ſem tě zanechal / a to=
bě gemu ſlaužiti poručil / yakž napřed o tom pijſſe) aby pře=
dewſſym (totiž/dřijwe než Zboru Slowem a ginými Slu=
žebnoſtmi ſlaužiti бudeſs) бýwaly Modlitby / Swatých
žádoſtj činěnij/Orodowánij/Dijkůw činěnij/ za wſſecky li=
di/za Králownijky / a za wſſecky w powýſſenoſti poſtawe=
né. Potom dolegi o obláſſtnijch každého Modlitbách dij:
Chcy aby ſe Mužj modlili na každém mijſtě (totiž poſwých
přijbytcých a Pokogijch/netoliko w Zbořijch). A w Dru=
ho Ržeči Ewangelitſké/ſlyſſeli gſme o Pánu/že ge ſe na gednō
mijſtě Modlil (toti ſám) A Včedlnijcy widauce to proſyli
Pána/aby yakož ſe ſám Modlil/ naučil y ge také modliti ſe/
yako Jan Včedlnijky ſwé.
*Druhé/Magij ty Modlitby činiti wyznáwánjm
a s wyprawowánijm Pána/Welebnoſti a Skutkůw dijla
geho/a s přiznáwanjm ſe k němu a k prawdám geho: Též
Dijkůw činěnijm / s Chawalami s dobrořečenijm. Tomu
Pán včil/řka: Když ſe Modlijte / řijkayte : Otče náſs genž
ſy w Nebeſých. To geſt/Cžeſt/Sláwu gemu neyprw včiň=
te/a wzdayte/k němu ſe přihlaſſugte/a přiſwědčugte/že gſte
geho / a on wáſs. To ſe prawij y w druhé té Ržeči Apo=
ſſtolſké/když včij aby v Modlitbách бýwalo Swatých žá=
doſtj činěnij/to geſt/Bohu obětowánij/ a dijkůw činěnij
A tak /t5b/

O Modlitbách.
A tak ſau Apoſſtolé činijwali když ſe koli Modlijwali dnem
y nocý / což wěrným w pſanijch ſwých ku přijkladu a k nau=
čenij oznamowali.
*Třetij/magij ſe dijti s zewnitřnijmi poklonami/ya=
ko/s klaněnijm/s klekánijm/s pozdwihowánijm rukau/očj
k Nebi. Toho ſe dotýče w té druhé Rřeči Apoſſtolſké když
prawij: aby Mužj též y ženy pozdwihowali čiſtých rukau/
tak y očij/hlawy/též ſe ſnižowali/klaněli/ až y na Zemi pa=
dali/yako Pán vamotně ſe modliw na twář ſwau padal.
*Cžtwrté/magij vſty a ſlowy nemnoho ku Páv Bo=
hu mlwiti/o ty wěcy za něž ſe modlij/řeči o tom nemnožiti
ale ſkrownými ſlowy to čeho potřebugij powědúc/ſrdce ſwé
toho žádoſtiwé Pánu Bohu vkazowati/a před něg předklá(CHYRO)
dati a rozproſtijrati/že toho což powědijno geſt/wěrně vpřj=
mě wſſým ſrdcem ſwým/ a Duchem čiſtým /бezewſſý lſti a
neprawoſti/žádoſtiwi gſau/бuď každý ſobě / бuď ginỹ бliž=
nijm ſwým Přáteluom neб nepřáteluom a protiwnijkuom
ſwým. To ſe pokládá w druhé Ržeči Ewangelitſké/w njž
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Pán krátká ſlowa a powěděnj těch wěcý za kteréž kázal pro(CHYRO)
ſyti/a včil ſe modliti / wydal. A Swatý Matauſs pijſſe
o tom/že to Pán pto tak krátce wydal/když pokládá co gim
před tijm mluwiti o tom ráčil/řka : Když ſe modlijte/ nech=
těgte mnoho mluwiti yako pekelnijcy (totiž/ ti kteřijž wuoli
Diáblowu činij/zemſkých těleſných wěcý hledagij/ſſyrokau
ceſtau gdau do Pekla) to činij/ za to magijce / že pro mnohé
mluwenij ſwé бudau vſlyſſáni/ ptož ſe gim nepřipodobňug=
te. Znáť Otec wáſs (totiž/kterýž chce Duchē/ſrdcem/ a pra=
wdau/ a ne ſlowy ſamými a vſty od wás ctěn бýti) kterých
wěcý potřebij geſt wám (totiž / k žiwotu Nowého Rozenij/
Synowſtwij waſſeho/Božijho a wěčného Nebeſkého Krá=
lowſtwij) prwé než ho proſýte.
*Páté/magij ſe modliti ſtále/vſtawičně/ бez přeſtá=
nij/ a oblewowánijtrwanliwě/nikdá toho Srdcem žádati
nepřeſtáwagijc/zač proſýwagij : ničjmž ſe od toho odrazy=
ti nedadauce/ ani prodléwánijm Božijm s naplněnijm/ ani
twrdau duchu odpowědij/žeby Bůh toho nechtěl a nemohl
pro nehodnoſt naſſy/pro ſwau ſprawedlnoſt / a pročkoli gi=
ného /t6a/

*Neděle po Wſtaupenij Páně:
ného včiniti. Na to ſe wztahuge to powěděnij Páně přij=
kladně/o Přijteli proſýcým přijtele za puogčenij Chleba ne=
zbedně. A podlé toho ſwědčenj Páně řkaucý : Y Já (totiž/
swědek Božij giſtý wjry hodný/Pán a Miſtr wáſs) pra=
wijm wám : proſte a бude wám dáno/hledeyte a naleznete/
tlucte a бudeť wám otewřijno. Wſſeliký kdož proſý (totiž/
těch wěcý od Boha) бéře : a kdož hledá nalézá : a kdož tluče
бude mu otewřijno. Totiž/Králowſtwij Božj/tagemſtwj
geho ŕč. Ay toť ſwědectwij těch čivtých Rtůw Božijch
(onichž ſme w Ržeči Prorocké ſlyſſeli) w nichž nenj aniž mů=
že nalezena бýti leſt.
*Sſeſté/magij také proſyti daufáliwě/w dobrē ſmy=
ſſlenij o Pánu Bohu/ a w dobré naděgi k němu/že gť dobrý
Otec / a Arcyotec/y wijc než Arcyotec / ſám naylepſſý a ney=
dobrotiwěgſſý wſſeho ſtwořenij/kterýž dijtky ſwé miluge/ge
zná/ gim rozumij lépe než ony ſobě ſám od ſebe/čeho geſt gim
potřebij kdy / zlých wěcý gim nikoli nedá / aniž dáti můž/ pro
láſku kterauž ge miluge/ ale dá dobré ſwé wěcy nebeſké/hned
Ducha ſwého.
K tomu geſt ta Ržeč Páně pod přjkla=
dem Otce Cžlowěka zlého / vměgijcýho dobře činiti Dětem
ſwým / z nijž Pán o Otcy Nebeſkém lepſſý ſwědectwij dáwá
řka : Cžijm wijce Otec Nebeſký dá Ducha Swatého/ pro=
ſýcým ho od něho.
*O těch y o giných wěcech k Modlitbě náležitých/za
které wěcy ſluſſý ſe modliti a kterak / položeno geſt hogně / w
Spiſu Vměnij Modlitebného. Tuto doſti бuď o tom to=
to krátké oznámenij / z ſamých těchto Božijch Ržečij / což ſe
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w nich ſamých o tom zwěſtuge бez giných / a zawijrá ſebra=
ně w gednu ſummu.
*Toť Summa wſſech těch dneſſnijch Božijch Ržečj
kteréž ſe četly/w těch dwau Artykulijch vkázána geſt. Ge=
dno/že zawijragij w ſobě Puowod Ctiteluow a Modliteb=
nijkuow Božjch/že geſt z Kryſta Pána/z ſlowa wijry gmé=
na geho/Otce y Ducha Swatého / a že gſau gijmi včiněni
бyli Včedlnijcy Pána Kryſta wſſyckni / a giž že gſau wſſyc=
kni Národowé a Lidé ſhromážděnij we Gméno ge°/ wſſak
newſſyckni gemu milij a přijgemnij/než toliko ſami ti/kteřijž
Gména /t6b/

O Modlitbách.
Gména Páně poſwěcugj (tak yakž gſme ſlyſſeli) a w něm ya=
ko w kráſném Kněžſkém rauſſe chodij/ poctiwě / ge z čiſtého
ſrdce wzýwagij. Druhé/zač a kterak modliti ſe ſluſſý? že
za ty wěcy kteréž ſloženy ſau w Otčenáſſy / a we Cžtenj ſwa=
tém ſe kážij a zwěſtugij k wijře/a k zamilowánij gich : za něž
ſe od wěrných gednoduſſých w ſpolečných ſcházenijch ge=
gich we Gméno Páně modlitby děgij : y djky a chwály Bo=
hu z nich odewſſech ſpolu wzdáwagj. Z kterýchžto přj=
čin/každý má ſe k tov ſnažowati / a na to z vmyſlně duchem
Wijry Láſky a naděge puzen gſa wydáwati/aby takowým
Zboruom Swatých Páně obcowal/k nim ſe vprazňowal/
opauſſtěge péčy a prácy o wezdegſſý těleſné a zemſké wěcy.
Pán Buoh wſſemohúcý Otec Pána naſſeho Gežijſſe Kry=
ſta/račiž nás y wſſecken Lid Syna ſwého/k tomu Duchem
ſwým wždycky zbuzowati/ w to ſpuoſobowati/ a ſobě
hodné/wzácné/přjgemné Ctitele/we Gmev Pá=
na naſſeho Gežjſſe Kryſta činiti/k ſlá=
wě geho / a k chwále Miloſti
ſwé. Amen.
***
v

Hod Wele=

Hod Welebný Du=
cha Swatého.
O Miloſti a Prawdě Wijry Apoſſtolſké
Cžlanku Oſmého/ genž geſt:

*Wěřijm y w Ducha Swatého.
Ohláſſenij Ržečij Božijch.
*Dnes na tento Slawný Hod Křeſtianſký čij=
ſti ſe бudau troge Ržeči Božij.
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Prwnij Ržeči.
Ržeč Prorocká.
*Ržeč Prorocká čijſti ſe бude z ſlyſſenij Jzaiáſſowa / z kapitoly
Cžtyrydcáté čtwrté: O Zaſlijbenij Božijm wylitij Ducha Swatého/
včiněném Kryſtu Pánu/ pod gménem Jákoba a Rodině geho/genž
ſau wěřijcý w něho / pod gménem Jzrahéle.

TAkto prawij Pán Bůh : Nynij
ſłyſs ó Jákobe Služebnjče můg/
a Jzrahéli kterého ſem wywolil.
Takto prawj Pā včinitel twůg/
a kterýž tě s formowal/ a kterýž od žiwota ſpo(CHYRO)
mocnijkem tobě byl: Nebogž ſe ó Jákobe ſłu=
žebnijče muog/ a ty+ přijmeg kterého ſem wy=
wolil. Neboť wylegi Wody na (Zemi) žij=
zniwau / Ržeky na wyprahlau. Wylegi
Ducha /v1b/

Ducha Swatého.
Ducha mého na Sýmě twé / a Požehnánij
mé na Pokolenij twé. Y budauť růſti yako
mezy Bylinami (naſatij) : a yako Wrbij při
Potočných wodách. Ten řekne/Já Páně
gſem: giný gménem Jákobowým bude ſe na(CHYRO)
zýwati: giný pak Rukau ſwau pijſſe Pánu/
gménem Jzrahelowým bude gmenowán.
Ržeč Ewangelitſká.
*Ržeč Ewangelitſká čijſti ſe бude / ze Cžtenij Swatého Jana / z
Kapitoly Patnácté : Kázanij Kryſtowa Ducha Swatého/ a přjcho=
du geho na ſwědectwij gemu.

RZekl Gežijſs gedenácti Včedlnj=
kuom ſwým : Když pak přigde
Vtěſſytel kteréhož Já poſſli wā
od Otce/Duch Prawdy/kterýž
od Otce pocházý / ten ſwědectwij wydáwati
bude o mně. Ano y wy ſwědkowé gſte / nebo
odpočátku ſemnau gſte.
Ržeč též Ewangelitſká.
*Ržeč Ewangelitſká druhá z Druhého Ewangelium od Swaté°
Lukáſſe ſepſaného/ nazwaného Skutky Apoſſtolſkými/čijſti ſe бude: z
Kapitoly Druhé : O neyprwněgſſým přijchodu Ducha Swatého s
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Nebe/ na Zbor Kryſta Pána poſtawený od něho w Geruzalémě.

KDyž ſe wyplniti dnowé Padeſá=
tnij/byli wſſyckni (Včedlnjcy) ge=
dnomyſłně na témž mijſtě. Y ſtal
ſe náhle s Nebe zwuk / yakožto
v

ij

prudce

*Hod Seſlánij
prudce přicházegijcýho wijnij náramného/ a
naplnil wſſecken Dům kdež byli ſedijcý. A
widijni ſau od nich rozdělenij Jazykowé ya=
ko ohniwij/ a ſedl na gednoho každého z nich/
a naplnění ſau wſſyckni Duchem Swatým/
a yali ſe mluwiti ginými Jazyky/yakž Duch
ten dáwal gim wymlauwati.
Byli pak w geruzalémě přebýwagij=
cý Zidé/ Mužij nábožnij / ze wſſelikého Ná=
rodu / těch kteřijž pod Nebem gſau. Ten
hlas když ſe rozſſel / ſeſſlo ſe množſtwij a na
myſłi zpleteno / že ſłyſſeli gedenkaždý Jazy=
kem ſwým ge mluwijcý. Děſyli ſe pak wſſy=
ckni/ a diwili ſe/ mezy ſebau řkauce : Ay zdaž
wſſyckni tito kteřijž mluwij Galilegſſtij neg=
ſau: A kterak my ſłyſſýme ge ſwým každá Ja(CHYRO)
zykem naſſym/w kterém ſme ſe zrodili? Part(CHYRO)
ſſtij/ a Medſſtij/ a Elamitſſtij / a obywatelé
w Mezopotamyi a Jůdſtwu/a Kapadoeyi/
w Pōtu a w Azyi/a w Erygyi/w Pamfilyi/
w Egiptu a w Kraginách Libie geho / kteráž
geſt při končinách Cyrénu/a hoſté Ržijma=
né/a Zidé/y w nowě k Zidowſtwij obrácenij/
Krétſſtij a Arabowé / ſłyſſýme ge mluwiti
naſſymi /v2b/

Ducha Swatého.
naſſymi Jazyky Welebné wěcy Božij.
Y děſyli ſe wſſyckni/a w myſłi wrtěli/ge(CHYRO)
den druhému prawijce: Co to chce býti? Gi=
nij pak poſmjwagijce ſe prawili : Mſtem pře=
plněni ſau tito.
Stoge pak Petr s gedenácti / wyzdwi=
hl hlas ſwůg a mluwil gť gim : Mužij Jůd=
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ſſtij/ a kteřjž přebýwáte w Geruzalémě wſſy=
ckni: To wám známo buď/a vſſyma přigmě=
te ſłowa má : Ne tak yakž wy ſe domnijwáte/
tito zpilij gſau/nebo hodina dne geſt třetij.
Ale totoť geſt/ což geſt powědijno ſkrze Pro=
roka Jóhele : A přigdeť to w neypoſłedněg=
ſſých dnech prawij Bůh/žeť wylegi z Ducha
mého wſſeliké tělo. A budau prorokowa=
to ſynowé wáſſy/ a Dcery wáſſe/ a Mláden=
cy wáſſy widěnj widěti budau/a Starcy wá=
ſſy ſny mjti budau. A zagiſté na ſłužebnijky
mé/a na ſłužebnice mé/we dnech těch wylegi z
Ducha mého/y budau prorokowati. A dám
zázraky naNebi ſwrchu/a znamenij na Zemi
dole/Krew/a Oheň/ a páru dýmu. Slun=
ce obráceno bude w temnoſti/a Měſýc wkrew/
prwé než přigde Den Páně weliký a oſwijce=
v
iij
ný

*Hod Seſlánij
ný. A budeť to:Zě wſſeliký/kdožkoliwěk wzý=
wati bude Gméno Páně/ſpaſen bude.

Druhé Ržeči.
*Cžijſti ſe бudau druhé Ržeči Božij/O témž
yako prwnij.

Ržeč Prorocká.
*Ržeč Božij Proroctwij Ezechyele Proroka/z Kapit:XXXVI/
čijſti ſe бude : O Wylitij Ducha Swatého/ pod gménem Wody čiſté/
a dijle geho Duchownijm ſpaſytedlném/ s přijklady Zemſkých wěcý.

TAkto prawij Pán Buoh : ne pro
wás Já činijm to/ ó Dome Jz=
rahelſký/ale pro Gméno mé ſwa=
té/které ſte zohyzdili mezy Náro=
dy k nimž ſte weſſli. Protož Poſwětjm gmé=
na mého welikého / kteréž zohyžděno geſt me=
zy Národy / které gſte wy zohyzdili mezy ni=
mi : aby Národowé poznali / že Já (gſem)
Pán/prawij Pán Bůh/když poſwěcen bu=
du před očima waſſyma.
189

A wezmu wás z Národůw/a shromáž=
djm wás ze wſſech Zemj: a vwedu wás do Ze=
mě waſſý. A wylegi na wás Wody čiſté / a
očiſſtěni budete odewſſech neprawoſtij wa=
ſſých: /v3b/

Ducha Swatého.
ſſých: též y odewſſech Modl waſſých očiſtijm
wás. A dám wám Srdce nowé / a Ducha
nowého ſłožijm v wnitřnoſtech waſſých. O=
degmu ſrdce masſyté. Wſſtijpijm Ducha mé=
ho do wnitřnoſtij waſſých/ a včinijm abyſſte
chodili w vſtawenijch mých / a ſaudůw mých
oſtřijhali a činili ge. A přebýwali budete w
Zemi kterúž ſem dal Otcuom waſſým/ a bu=
dete můg Lid/a Já budu wáſs Bůh.
Jáť wás ſpaſým odewſſech waſſých ne=
čiſtot/a přiwedu Obilij/a rozmnožjm ge/ne=
poſſli wám Hladu. Nadto rozmožjm O=
wotce Stromuow/a Vrody polnij/abyſſte
neneſłi wijce pohaněnij pro Hlad mezy Ná=
rody.
A rozpomenete ſe na ceſty wáſſe zlé / a
na Náboženſtwj wáſſe/kteráž negſau dobrá:
a budete ſe ſtyděti w twářech waſſých za ne=
prawoſti wáſſe / též y za ohawnoſti wáſſe.
Ne pro wás Já činijm/prawij Pán Bůh/
to wám známo buď: ſtyďte ſe za ceſty wáſſe/ a
pyřte ſe/ ó Dome Jzrahelſký.
v

iiij

Ržeč

*Hod Seſlánij
Ržeč Ewangelitſká
*Ržeč Ewangelitſká čijſti ſe бude / ze Cžtenij Swatého Jana/ z
Kapitoly Cžtrnácté : Zaſlibugjcy wěřijcým w Kryſta Pána/ a milu=
gijcým gey/totiž/po přigaté miloſti/dáti Ducha Swatého / widitedl=
ně y newiditedlně/a ſkrze něg k nim přigijti/a oznámenj ſkutkům ge°.

MJlugeteli mne/Přikázanij má
zachowáwayte. A Já budu
proſyti Otce / a giného Vtěſſy=
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tele dá wám / aby zůſtal s wámi
na wěky/Ducha prawdy/kteréhož Swět ne=
může přigijti/nebo newidij geho/aniž ho zná.
Wy pak znáte gey/ nebo v wás přebýwá / a w
wás bude : Neoſtawijmť wás Syrotkuow/
přigduť k wám. Geſſtě maličko / a ſwět mne
giž nevzřij/wy pak mne widijte: nebo Já žiw
ſem/y wy žiwi budete. Toho dne wy pozná=
te že Já gſem w Otcy mém/ a wy we mně a
Já w wás.
Kdož má přikázanij má/ a zachowáwá
ge/toť geſt ten kterýž mne miluge. Kdož pak
miluge mne/milowán bude od Otce mého: a
Já gey budu milowati/ a zgewijm gemu ſa=
mého ſebe.
Dij gemu Jůdas (ne ten Jſſkaryot=
ſký):Pane/Co ſe to přihodilo/že chceſs nám
ſebe /v4b/

Ducha Swatého.
ſebe ſamého zgewného včiniti/ a ne Swětu?
Odpowěděl Gežijſs a řekl gemu: Geſtliže
kdo miluge mne / řečť mau zachowáwá / a
Otec můg bude gey milowati/a k němu přig(CHYRO)
deme/ a přijbytek v něho včinijme. Kdožť ne=
miluge mne/řečiť mých nezachowáwá.
A řeč kterau ſte ſłyſſeli/nenij má/ale to=
ho kterýž mne poſłal Otcowa. Ty wěcy
mluwil ſem wám v wás přebýwage. Vtěſſy=
tel pak ten kterýž geſt Duch Swatý/kteréhož
poſſle Otec gménem mým: tenť wás včiti bu=
de wſſemu/ a zpomene wám wſſecko/ což ſem
koli prawil wám.
Pokog zuoſtawugi wám/ pokog muog
dáwám wám/ ne tak yakž Swět dáwá / Já
dáwám wám. Nermuť ſe Srdce wáſſe/ani
ſe ſtrachug: ſłyſſeli ſte mne že ſem wám řekl :
odcházým a přicházým k wám.
Ržeč Apoſſtolſká.
*Ržeč Apoſſtolſká čijſti ſe бude z Epiſtoly k Ržijmanům/ z Ka=
pitoly Oſmé : O Duchu Swatém daném wſſem Křeſtianům / kteřij
z nich gey magij a kteřij nic/ a yaký konec geſt obogijch.
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BRatřij) Ti kteřijž ſau w těle/Bohu ſe
lijbiti nemohau: Wy pak negſte w těle
ale /v5a/

*Hod Seſlánij
ale w Duchu : Poněwadž Duch Božij
přebýwá w wás. Geſtliže pak kdo Ducha
Kryſtowa nemá / tenť nenij geho. Ale když
Kryſtus w wás geſt/ tělo zagiſté mrtwé geſt
pro hřijch : Ale Duch žiwot+ geſt pro Spra=
wedlnoſt. Geſtliže pak Duch geho / kterýž
wzkřjſyl Gežjſſe z mrtwých/přebýwá w wás:
ten kterýž Kryſta wzkřijſyl z mrtwých / obži=
wijť y ſmrtedlná těla wáſſe/pro geho Ducha
přebywagijcýho w wás.
Tau přijčinau Bratřij dlužnijcy ſme
ne tělu / abychom podlé těla žiwi byli. Neb
geſtli podlé těla žiwi budete/zemřete : geſtli
pak Duchem činy těla mrtwiti budete / žiwi
budete. Nebo kteřijž koli Duchem Božijm
wedeni býwagj/ti ſau ſynowé Božj. Nepři=
gali gſte zagiſté ducha ſłužebnoſti opět k bázni:
ale přigali gſte Ducha+ wywolenj/ſkrze něhož
woláme : Otče Otče. Týž Duch ſpolu
ſwědčij Duchu naſſemu/že gſme ſynowé Bo=
žij. Poněwadž pak Synowé (gſme) tedy y
Dědicowé pak Kryſtowi : poněwadž ſpolu s
nim trpjme/ abychom y ſpolu s nim oſławeni
byli.
Třetij /v5b/

Ducha Swatého.

Třetij Ržeči.
*Cžijſti ſe бudau Ržeči Božij Třetij/
o témž yako y prwnij.

Ržeč Prorocká.
*Ržeč Prorocká čijſti ſe бude z Ezechyele Proroka / z Kapitoly
Cžtyrydcáté třetij: O Sláwě Božij přiſſlé w Duchu Swatém w tělo
neб w Cžlowěčenſtwij Kryſtowo : a přebýwagjcý w témž Duchu S.
ſkrze Kryſta Pána w Cýrkwi Swaté.
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A Vwedl mne k Bráně kteráž pa=
třij k Wýchodu. A ay Sláwa
Boha Jzrahelſkého přicháze=
gjcý od wýchodu : a zwuk geho
yako zwuk Wod mnohých / a Země rozſtkwě=
la ſe od geho Sláwy.
Twárnoſt pak kterú ſem widěl/ podo=
bná byla té/kterúž ſem widěl/ když ſem přiſſel
(abych prorokowal) Měſta zkaženj: a widěnj
yakáž ſem widěl v Ržeky Chebar : y padl ſem
na twář mau.
A Sláwa Páně weſſla ſkrze Wýcho=
dnij Bránu do Domu. Pochopil pak mne
wijtr+ a wedl mne do Sýně zewnitřnij : A ay
Dům plný byl Sláwy Páně. Slyſſel ſem
také mluwijcýho mně z toho Domu/ a Muž
ſtál podlé mne. Ržekl Pán ke mně : Synu
Cžlowě= /v6a/

Hod Seſlánij
Cžlowěka : Toto geſt mijſto mé Stolice / ā
mjſto tlap noh mých/tu přebýwati budu me=
zy ſyny Jzrahelſkými na wěky. Aniž Dům
Jzrahelſký poſſkwrnj potom Gména mého
Swatého/oni y Králowé gegich/ſmilſtwjm
ſwým/a mrchami+ Králůw ſwých/ a wýſoſtin
ſwých. Když ſpogili Práh ſwuog s prahem
mým / a weřege ſwé podlé weřegij mých/zed
mezy mnau a gjmi: když Gméno mé Swaté
zprznili ohawnoſtmi ſwými kteréž páchali /
pohubil ſem ge w hněwě mém.
Nynij pak ať odegmau odemne daleko
Smilſtwij ſwé/a mrchy+ ſwých Králuow / a
přebýwati budu s nimi na wěky. Ty zagi=
ſté Synu člowěka wylož Domu Jzrahel=
ſkému Dům tento/ať ſe zahanbij pro nepra=
woſti ſwé/a zmeřij přijklad geho. A geſtližeť
budau zahanbeni pro wſſecko což ſau dělali /
včiti ge budeſs formě tohoto Domu/a wzdě=
lánij geho / též y wýchodu a wchodu geho/y
wſſem formám a Zákonům geho: také y wy=
piſs (gey) před oči gegich/ať zachowagij wſſy=
cku formu geho/a wſſecky řády geho / a činiti
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ge budau.
Ržeč /v6b/

Ducha Swatého.
Ržeč Ewangelitſká.
*Ržeč Pána Kryſta čijſti ſe бude ze Cžtenij Swaté° Jana/z Ka=
pitoly Sſeſtnácté: O Skutcých Ducha Swatého wnitřnijch y zewni=
třnijch/Podſtatných y Služebných.

RZekl Pán Gežijſs gedenácti Vče=
dlnijkům ſwým : Když pak přig=
de ten kterýž geſt Duch prawdy/
powedeť wás wewſſelikau praw=
du. Neboť nebude mluwiti od ſebe ſamého:
ale které wěcy vſłyſſý mluwiti bude/a budau=
cý wěcy zwěſtuge wám. Onť mne oſławij/
nebo z mého wezme/a zwěſtuge wám.
Ržeč Apoſſtolſká.
*Ržeč Apoſſtolſká čijſti ſe бude z Epiſſtoly k Effezſkým/z Kapi=
toly Prwnij : Dobrořečjcy Boha s požehnánij geho/daného ſkrze Du=
cha Swatého / na wěřijcý w Kryſta Pána.

Požehnaný Bůh a Otec Pána
naſſeho Gežijſſe Kryſta / kterýž
požehnal nás wſſelikým požehná=
njm duchownjm wNebeſkých wě(CHYRO)
cech w Kryſtu.Tak yakž wywolil nás w něm/
prwé než položeni byli základowé ſwěta/aby=
chom byli ſwatij/ a bez vhony před nimi/ſkrze
Láſku. Kterýž předzřijdil nás/aby nás wy=
wolil za ſyny ſkrze Gežjſſe Kryſta/w ſamém
w
ſobě

Hod Seſlánij
ſobě/podlé dobře lijbeznoſti ſwé: aby chwále=
na byla Sláwa miloti geho / kterauž drahé
nás včinil ſkrze toho milého / w němž máme
wykaupenij ſkrze Krew geho/odpuſſtěnij hřj=
cůw/podlé rozhogněné miloſti geho/z nijžto
hogně wylil nám wſſelikau maudroſt a opa=
trnoſt/zgewiw nám tagemſtwj wůle ſwé/po=
dlé dobřeljbeznoſti ſwé: ſkrze niž vložil w ſa=
mém ſobě/k podělowánj plnoſti čaſuow/hro=
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madně wzdělati wſſecko ſkrze Kryſta/y ty wě(CHYRO)
cy kteréž w Nebi ſau/ y které na Zemi / ſkrze
téhož. Skrze něhož y w Los přiloženi ſme/
předzwěděnj podlé vloženj wůle geho:
abychom byli my k chwále Sláwy geho / kte=
řijž ſme prwněgſſý+ naděgi měli w Kryſtu : w
němž y wy naděgi máte / vſłyſſawſſe Slowo
prawdy Cžtenij ſpaſenj waſſeho : Kterémuž
když ſte také vwěřili vpečetěni ſte Duchem
Swatým zaſłijbenij/ kterýž geſt Záwdawek
Dědictwij naſſeho na wykaupenij
dobytého Wládařſtwij / k
chwále Sláwy
geho.
Summa /w1b/

Ducha Swatého

Summa wſſech tiech
Božijch Ržečij.
*Ay teď gſme giž tyto ſwaté a přewelmi vtěſſené Rže=
či Božij troge Prorocké/ Ewangelitſké/Apoſſtolſké/w tro=
gijm rozdijle/k dneſſnij Památce/Hodu Křeſťanſkého nay=
dokonalegſſýho/ a nayradoſtněgſſý°welmi wlaſtně přiná=
ležitě/přeſlyſſeli : Z nichž бuď Pánu Bohu naſſemu čeſt a
chwála na Nebi/ radoſt a vtěſſenij wſſem wěrným w Cý=
kwi ſwaté na Zemi/nynij y na wěky Amen.
*Giž pak dále oznámiti potřebij geſt/k wzdělánj wj=
ry w Ducha Swatého/y k oſwijcenij w nij/ w tom k obno=
wenij/ k hodowánij a k zbuzenj Ducha naſſeho k wyznáwá
nij k chwálenij Pána Boha / k děkowánij a k dobrořečenij/
poct poklon činěnij ŕč. Coby w ſobě ſummowně zawijraly/
ač welmi o mnohých wěcech wyprawugij/wſſak wſſe° ſum=
ma tato geſt.
*Gedno:

Slowo wijry Apoſſtolſké Obecné Kře=
ſťanſké Cžlanku w počtu pořádném Oſmé=
ho/a hlawnijho třetijho/genž geſt : Wěřijm
(yakož w Boha Otce/yakož w Syna geho)
y w Ducha Swatého. K němuž Otcowé Swa(CHYRO)
tij Křeſťanſſtij/zewſſeho ſwěta do Měſta Nycenu ſebranj/
pamětnijcy poſlednij Wijry Apoſſtolſké a ſkutkuow gegich
y Pijſem Swědkowé/přidali řkauc : Pána obžiwu(CHYRO)

gijcýho.
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*Druhé :

Skutky téhož Ducha Swatého nowé/
dijla Božijho Nowého ſtwořenij a rozenij.
w

ij

*Třetij

*Hod Seſlánij
*Třetij:
Zgewné ſeſłánij od Otce y od Syna / té=
hož Ducha Swatého / w znamenijch čitedl=
ných a zřetedlných wſſem Liden dobrým y zlým / na Zbor
od ſamého Pána Kryſta ſebraný/ w Gednotu ſwatau wz=
dělaný/Apoſſtoluow/y giných Včedlnjkůw a Včedlnic Pá(CHYRO)
ně s nimi/ poſtawený w Geruzalémě : kterýž geſt puowod
a počátek wſſech Zborůw w Kryſtowých powſſem ſwětě / a w(CHYRO)
ſſý Cýrkwe Křeſťanſké.
*Toto tré že ſe w těchto Božijch Ržečech ſummowně
zawjrá/vkazowati ſe бude tuto/s pomocý téhož Pána Bo=
ha/Ducha Swatého/pořádně. On račiž nám ſebe ſa=
mého zgewowati/a ſamým ſebau nás naplňowati/pro ſlá=
wu ſwau : Amen.

SLowo Wijry w Ducha Swatého Pá=
na obžiwugijcýho/w těchto Božijch Ržečech ſe zawj=
ragjcý geſt toto : Že Duch Swatý/geſt též Bůh yako O=
tec/a yako Syn ge° / od Otce y Syna nerozdilný / ale s nim
ſpolubytný / podſtatný : wſſak giná Oſoba nežli Otcowa/
ani nežli Synowa: Oſoba Ducha / genž gť Žiwot Otců y
Synuo/ přebýwagijcý w Otcy y w Synu (tak yako Syn
geſt Slowo Otcowo y Ducha geho / přebýwagijcý w Ot=
cy y w Duchu / magijcý w ſobě Otce y Ducha) gijmž Otec
y Syn žiw geſt a dýchá/a on ſe w Otcy y w Synu rozchá=
zý/ſebau hýbe/mece/ſkáče/ yako Pramen Wody žiwé/ a po
nich ſe rozléwá : z nich yako Potokowé a Ržeky z Studnic
wycházý / a gde w duſſe ſwaté/ w Anděly y w Lidi.
*To ſe zawijrá a zwěſtuge w tom/když gey Bůh O=
tec prawij a ſwědčij бýti Duchem ſwým / řka k Synu ſwé=
mu Kryſtu Wylijm Ducha mého na Sýmě twé. Jakož
ſme to ſlyſſeli w prwnij Ržeči Prorocké. A w druhé Ržeči
Prorocké k Domu Kryſtowu dij : Wylijm na wás Wodu
čiſtau (to geſt/ Ducha Swatého / Miloſti mé w Kryſtu).
A dolegi dij : Wſſtijpijm Ducha mého w ſrdečnoſt waſſý.
Napoſledy /w2b/

Ducha Swatého.
Na poſledy pak zawjrage to dijlo Ducha ſwého dij/kdo ten
Duch бude takto : Já wás ſpaſým : totiž/w tom Duchu mě
Já бudu. Třetij pak Ržeč Prorocká prawij a ſwědčij
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gey бýti Sláwau Boha Jzrahelſkého/ kteráž ſe od wýcho=
du бrala : totiž/z puowodu Swětla/gijmž geſt Buoh/ ya=
kož dij Swatý Jan : Buoh Swětlo geſt.
A w prwnij
Ržeči Ewangelitſké ſlyſſeli ſme/že Pán o něm ſwědčij řka:
Kterýž od Otce pocházý. A té ſláwy že geſt zwuk бyl ya=
ko mnohých wod : totiž/že ge w nj a s nj ſſlo Slowo Božij
wſſemohúcý/kteréž w počátku бylo / a Buoh бylo. A Země
že ge ſe zaſwijtila od Sláwy ge°/to geſt/Ducha Páně /ſkr=
ze něgž Kryſtus oſlawen geſt. O němž w prwnjm y w tře=
tijm Cžtenij ſme ſlyſſeli/že Pán řekl : Onť mne oſlawij.
*Kryſtus pak Pán/Syn Boha Otce wſſemohúcý=
ho prawij a ſwědčij w řwčwch ſwých / také gey бýti Duchem
ſwým/yako y Otec ſwým/když prawij a ſwědčij o něm že gť
Duch Prawdy : totiž Božij/ſplněných Božjch ſlibuow/kte=
réž Buoh činil o Synu ſwém/ genž geſt Kryſtus ta Praw=
da ſplněná od Boha/ yakož ſme dnes dwě Neděle ſlyſſeli/ že
Pán o ſobě to ſwědčil řka : Já ſem Prawda. A že geſt též
yako y on Kryſtus Otcem ſwým/Vtěſſytelem a ſwatým/
to geſt/ dobrým/ gijmž žádný giný nenij nežli Buoh / yakož
Kryſtus Pán řekl : Žádný nenij dobrý / než toliko gediný/
Buoh ſám : wſſak giným nežli on s Otcem gť : A že gey O=
tec též y on Syn geho od ſebe poſſle a dá wěřijcým wſe/když
zwěſtuge o něm dij : Já бudu proſyti Otce/a giného vtěſſy=
tele (totiž/nežli ſem Já s Otcem) dá wám. A dolegi dij: V=
těſſytel kterýž geſt Duch Swatý (totiž / takowý yako Otec
ſemnau) kteréhož Otec poſſle we Gméno mé. A w třetj Rže=
či Ewangelitſké Pán řekl : Kteréhož Já poſſli wám od
Otce.
*Oba : Otec y Syn k němu ſe přiſwědčugij/ a gey s
ſebau ſebe s nim ſwlaſtňugij/ s nim ſe w Gednotu ſpogugij.
Jakož ſme ſlyſſeli w třetij Ržeči Ewangelitſké/ kterak Pán
ſwědče Přjchod geho k wěřijcým w ſe/prawij a ſwědčj o ſo=
bě/že když ten Duch přigde / tehdy on Pán to přigde k nim/
řka : Nenechám wás ſyrotkuow/přijduť k wám. A nijže
w
iij
dij:

*Hod Seſlánij
dij: W ten den (totiž/ když k wám přigdu w Duchu Swa=
tém) wy poznáte mne бýti w Otcy mē/a ſebe we mně/ a mne
w wás. Opět : Kdo miluge mne / milowán бude od Otce
mého / a Já (totiž w Otcy a Otec we mně přebýwage/) gey
бudu milowati/a zgewijm gemu ſebe ſamé° (totiž/ že w něm
přebýwám Duchem ſwým Swatým Buoh gediný / wſſak
w Oſobách rozdilný /yakož dolegi dij : Milugeli mne kdo
(totiž/Syna Božijho) Ržeč mau бude zachowáwati/ a O=
tec muog бude gey milowati (totiž/yakž ſwrchu powěděl / y
Já w Otcy) a k němu přigdeme (totiž/Otec a Já w Duchu
Swatém) a přijbytek vněho včinijme (totiž/w něm přebý=
wati бudeme/Otec/Já/Duch Swatý) Neб Gednota gſau
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nerozdilná : kdež geſt geden/tu druhý i třetij. A při koncy
ſme ſlyſſeli/ an Pán Ržeč ſwau o přijchodu Ducha Swaté=
ho zawijrage dij: Slyſſeli ſte mne wám prawiti/odcházým
a přicházým k wám (totiž/Já w Otcy přebýwage / a Otec
we mně/w Duchu Swatém /kterýž w Otcy y we mně pře=
býwá / od Otce y odemne pocházý / a k wám přicházý : a to
což Já ſpolu s Otcem mám/wám dám). Jakož w Ržeči
Ewangelitſké poſlednij dij Kryſtus Pán : Z méhoť wezme
a zwěſtowati бude wám/ wſſecko cožkoli má Otec/ mé geſt/
Protož řekl ſem že z mého wezme/a zwěſtowati/dáwati/бu=
de wám.
*Toho téhož Ducha y Ržeči Apoſſtolſké ſwědčij бý=
ti Otcowa y Synowa. Druhá Ržeč Apoſſtolſká dij :
Požehnaný Buoh a Otec Pána naſſeho Gežijſſe Kryſta/
kterýž nás požehnal Kryſtu(totiž/naplniw rozmnožil/daw
Ducha ſwého ſwatého na nás) wſſelikým požehnánijm du=
chownijm w Nebeſkých wěcech : To geſt/w dařijch ducho=
wnijch ſpaſytedlných. A že to včinil z té Miloſti kterauž nā
dal w Kryſtu (to geſt/z Kryſta z plnoſti geho : o tom dole=
gi dij : Z nijžtohogně nám nalil wſſeliké maudroſti a opatr=
noſti : totiž Ducha Swatého). A při koncy též Ržeči k wě(CHYRO)
řijcým dij : Zaznamenáni gſte Duchē zaſlijbenij (totiž pra=
wdy ſlijbené/genž gť Kryſtus/Duchē Kryſtowým) Swa=
tým (totiž/Božijm a Kryſtowým). A w prwnij Rže=
či dij : Kdož Ducha Kryſtowa nemá/tenť nenij geho. To=
tiž Kry= /w3b/

Ducha Swatého.
tiž Kryſtů a Božij. A hned dále ſwědčij/ že w tomž geſt
Duch Kryſtů/w tom geſt Kryſtus/ když dij : Geſtliže pak
geſt Kryſtus w wás (totiž/w Duchu ſwém a Otcowu) tě=
lo mrtwo geſt pro hřijch/ ale Duch (totiž/ Kryſtů w wás)
geſt žiwot (totiž /Kryſtus kterýž řekl/Já gſem Žiwot.) pro
ſprawedlnoſt (totiž/wijry w něho/a milowánj geho/o čemž
mluwil w třetij Ržeči Ewangelitſké).
*Též to Slowo wijry w Ducha Swatého w týchž
Ržečech Božjch ſe zawjrá/když ſe ſkrze ně témuž Duchu ſku=
tkowé ſpaſenij/tak yako Otcy y Synu geho / přiſwědčigij :
yako očiſſtěnij od hřijchuow : přebýwanij w wěřijcých : v=
wozowánij wewſſelikau Prawdu : gim gi zwěſtowánij/w=
nukánij/zpomijnánij/wědčenij/ſkrze nj těſſenij/a ginij. O
nichž ſe hned w druhém Artykuli wyprawowati бude/ aby
každý poznage Ducha Swatého též бýti Bohem yako Ot=
ce/ a yako Syna geho / y wěřil w něho tak yako y w Otce a
w Syna. A tak tu wijru/těmito y ginými Pjſmy a Rže=
čmi Božijmi oznámenau/od Apoſſtoluow přigatau / wſſe=
cko Křeſťanſtwo dobrých y zlých wyznáwá/řjkagjcý:Wě=
řijm y w Ducha Swatého. Totiž/Ne toliko w Otce a w
Syna.
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*Ay toť Slowo Wijry w Ducha Swa°napřed
wyznalé/a oznámené w těchto Ržečech Božjch dneſſnjch/za=
wijrati ſe vkázáno geſt ſummovně.
Budiž z něho
Pánu Bohu Chwála Amen. Až potud o prwnij wěcy.
*Druhá wěc Summownij dneſſnijch Božijch Ržečij
powědijna geſt бýti :

Skutkowé téhož Ducha Swatého nowij/
dijla Božijho Nowého ſtwořenij a rozenij.
*Prwnij ſkutek toho Ducha Swatého nowý poklá=
dá ſe tento: Přebýwánij geho w Kryſta Pánu w Cžlowě=
čenſtwij geho v wnitřnijm y zewnitřnijm člowěku : a ſkrze
Kryſta Pána na wſſech / powſſech/mezy wſſemi/ kdož gſau
Kryſtowi/nad njmiž ſe Gméno ge°wzýwá/powolanými/
w
iiij
y wywo=

*Hod Seſlánij
y wywolenými/wſſemi ſpolu dobrými y zlými/od nichž geſt
přigat a přigijmá ſe za Boha Spaſytele gegich / tak yako
Buoh Otec a Syn geho/ ſpolu s Otcem y Synem geho/w
Slowu wijry a we Křtu/když ſe káže y wyznáwá mezy ni=
mi/ a Křeſt ſe gim we Gméno ge° též yako y we Gméno Ot=
ce a Syna dáwá. Skrze to / yakž Otec a Syn geho/ tak
Duch Swatý / geſt gegich Buoh. W němž Kryſtus Pán
zaſlijbil s nimi přebýwati do ſkonánij ſwěta.
*Na to ſe wztahuge a to zwěſtuge Ržeč Prorocká tře=
tij kteráž mluwij o ſláwě Kryſtowě/ genž geſt Duch Swa=
tý. A ta že geſt weſſla do Domu neб Chrámu Páně/gjmž
geſt Kryſtus v wnitřnijm y w zewnitřnijm člowěku. A že
když Duch (totiž / Anděl Páně) wzal a vwedl Proroka do
Sýně zewnitřnj /genž geſt Kryſtus w zewnitřnijm člowě=
ku. Y dij Prorok : widěl ſem/a ay Duom plný бyl Sláwy
Páně (totiž/ Ducha Swatého). A že geſt z to°Domu ſly=
ſſel mluwijcýho k ſobě (totiž / Boha Ducha Swatého) A
Muž ſtál podlé něho (totiž/Cžlowěk Kryſtus) Y řekl k něv
tem mluwijcý z toho Domu : Synu Cžlowěka / to geſt mij=
ſto mé Stolice (totiž/ Králowſtwij mého nowého) a mijſto
Tlap noh mých (totiž/Poſelſtwj mého) tu přebýwati бudu
mezy Syny Jzrahelſkými na wěky. Totiž/w Kryſtu Pá=
nu/ a ſkrze Kryſta Pána mezy nimi : Gedno/w Mocy kra(CHYRO)
lowánij mého nad nimi. Druhé/w Mocy přiſluhowánij
mého mezy nimi. O té obogij mocy dolegi wyprawuge/
když včij Gména ſwého wijce nepoſſkwrňowati / aby gich
yako prwnijch ſtarých v přijkladu nepohubil Mocý ſwau
Králowſkau. A geſtliže oni to včinij/ za ſwé ſe neprawoſti
ſtyděti/to gť Pokánij we Gménu geho činiti бudau/porau=
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čij Proroku/to geſt/Služebnijku ſwému Lidu ſwého/wylo=
žiti gim Dům Páně/to gť Kryſta wewſſý Prawdě Nowé°
ſtwořenj a rozenij předkládati/aby z něho ſobě fformu бra=
li/to geſt na týž způſoб ſe wzděláwati w Chrám Pánu ſwa=
tý ſkrze Ducha Swatého. O těch wěcech potom ſe ſſý=
ře wyſwětlowati бude / při giných Ržečech Božijch / když ſe
Památky dijti бudau Miloſtij a Prawd Wijry o Cýrkwi
Swaté.
*Druhý /w4b/

Ducha Swatého.
*Druhý ſkutek Ducha Swatého zawijrá ſe tento:
Dijlo geho Služebné / kteréž ſkrze Slauhy Kryſtowy do=
bré y zlé/to geſt/poſluſſné a náſledowné Kryſta Pána/y ne=
poſluſſné hřijſſnijky/mijſto Kryſta Pána dělá w Lidu kře=
ſťanſkém/kdy/kde/pokud w čem ráčj. Jako/Slowa Kry=
ſtowa kázanij: zwěſtowánij ſkutkuow geho/podſtatných/
ſlužebných/to° což zřijdil/vſtawil: Pijſem wykládanj/ſmy=
ſlu zdrawé° prawdy Božij otwiránij w nich : Křtěnj : Po=
twrzowánij : Těla a Krwe Páně rozdáwánj : Rozhřeſſo=
wánij : Swazowánij : Treſtánij duchownij : Vřaduow
duchownijch dáwanij/zaſtawowánij/odgimánij : Sata=
nowi dáwánij : o Prawdy Wijry бogowánij : o Lid pečo=
wánij/ geho pěſtowánij/paſenij/ w gednotu vwozowánij/
w nj zachowáwanj: Zdj ſe za ně poſtawowánj/do ztracenj
wſſe° y hrdla ſwé°. A giné podobné wěcy/w kterékoli čáſtce
gich/wijce a méně/yakž kdy kde potřebu toho ſám wij a zná.
* Na to ſe wztahuge Ržeč prwnij Ewangelitſká / w
njž Pán o Duchu Swatém k Apoſſtolům ſewſſemi potom=
ky gegich dij: Onť ſwědectwij wydáwati бude o mně/ano y
wy ſwědectwij wydáwati бudete / nebo od počátku ſemnau
gſte. A w třetij Ržeči dij : Včiti wás бude wſſemu (totiž/
mému Přiſluhowánij a zřijzenij wám poručenému) a zpo=
mene wám wſſecky wěcy / které ſem wám prawil. A w
čtwrté Ržeči Ewangelitſké dij : Powede wás we wſſelikau
prawdu: Sám od ſebe mluwiti nebude/ ale což ſlyſſeti бude
(totiž/odemne) mluwiti бude (totiћ/ ſkrze Vſta wáſſe y Po=
tomkuow waſſých). Opět/Z mého wezme / a zwěſtowati
wám бude. Totiž/ſkrze Službu mau wám odemne poruče=
nau a danau.
*Na to též ſe wztahuge prwnj Ržeč prorocká/zaſlj=
bugijcý Kryſtu Pánu/wyliti Wody /totiž/ Ducha Swa=
tého) na Zemi žijzniwau (totiž / na Lid wywolený žádoſti=
wý ſpaſenij) y na Zemi wypráhlau (to geſt/ na Lid powo=
laný k wijře/ přemožený milowánijm ſwěta/ a žiwota ſwé=
ho ŕč). Jakož dále wykládage to/dij : Wyljm Dcuha mé
ho na Sýmě twé (to geſt na ty/kteřijž ſlowo Kázanij twé=
ho přigmau na ſkálu/do trnij/podlé ceſty na ceſtu): A pože=
hnánij /w5a/
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*Hod Seſlánij
hnánij (totiž/ſpaſenij) mé/na plody twé (to geſt/ na ty kte=
řijž ſkrze wijru w tě a milowánj tebe wijc než tebe/ žiwot z te=
be wezmau). Y бudauť ruoſti yako mezy бylinami (to geſt/
wěrnij mezy pokrytcy) a yako Wrbiny (totiž/ wſſyckni ſpo=
lu dobřij y zlij) při wodách potočných (totiž/Miloſtech ſlu=
žebných wſſem obecných). Tento dij/Já gſem Páně: Giný
Gménem Jákobowým (to geſt Kryſtowým) wolati бude/
(totiž/wyznáwati y kázati( giný pak rukau ſwau pjſſe Pá=
nu / Gménem Jzrahelſkým ſe gmenowati бude. To geſt/w=
ſſyckni napořád dobřij y zlj/Lid obecný y Slauhy wzýwa=
ti бudau Gméno Kryſtowo/k němu ſe přiznáwati/a ſlauti
Gménem geho Křeſťané/ſkrze Ducha Swatého.
Z nichž mnozý potom w Den ſaudný gemu řeknau :
Pane Pane/zdaž ſme we Gméno twé ne prorokowali? a gmé=
nem tvým Diábly wymijtali? a Gménem twým mnohé
mocy ſme prowodili. Totiž/twogi Kazatelé a Služebnij=
cy Cýrkwe twé бyli. Gimž odpowij : Nikdá ſem wás ne=
znal / odſtupte odemne činitelé neprawoſti.
A ginij ře=
knau : Gedli ſme před tebau/ a pili ſme / na Vlicech naſſých
včil ſy. Totiž/ požiwali ſme twých daruow/a miloſtij/při=
gijmali ſme twé Ewangelium/dáwali ſme gemu ſvobodu/
бyli ſme twogi Včedlnijcy/gmenowitě Křeſťané. Těm pak
řekne : newijm o wás odkud gſte. Odſtupte odemne wſſy=
ckni kteřijž páſſete neprawoſt. Tu бude gim pláč a ſſkřehot
zubuow.
Nad ty wij těm/w nichž Duch Kryſtuo nepřiſluho=
wal/ſlužebnoſtmi Kryſtowými/ ale duch giný / Kryſtowu
Duchu odporný / genž ſlowe Duch Antykryſtů / we gménu
Ducha Kryſtowa přiſſlý / s maudroſtij Filozowſkau wy=
ſokých Sſkol ſwěta / wzdělaných a ſtogijcých mocý geho /
yako mocý Ducha Swaté° /kterýž nikdá na žádnau z nich
nepřiſſel/tak yako ge přiſſel na Zbor Kryſtů Mužůw Ga=
lilegſkých бez Litery / a giných gim podobných/ w nichž ne=
mnozý maudřij a vrozenij бyli.
*Třetij Skutek Ducha Swatého zawijrá ſe tento:
Dijlo geho nowé Podſtatné dwoge/ wnitřnij a zewnitřnij:
ſkrze Prawdu w Kryſtu od Boha ſtalau/Cžtenijm přiſlu=
howanau: /w5b/

Ducha Swatého.
howanau : Kteréhož Duchſwatý nikdá prwé w žádném
člowěku nedělal wſſech wěkůw/ aniž dělati mohl бez té pra=
wdy/dokudž nepřiſſla / w Kryſtu ſe neſtala / a zgewowána
nebyla/ бez nijž wſſyckni předeſſlij Wěkowé ſwěta бyli/ pro
njž ſlowe a geſt Duch Prawdy.
*Zewnitřnj pak djlo podſtatné Ducha Prawdy Bo=
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žij geſt/když Lidi ſkrze Služby Kryſtowy wywodj zSwě=
za z obcowánij geho hřijſſného /бludného/marné° : a vwo=
dij w Kryſtu/do králowſtwij geho / to geſt / w Včaſtnoſt
Miloſti Božij w něm ſwětu dané/y w Včaſtnoſt wykaupe=
nij/zaſlauženij/orodowánij geho / též w Včaſtnoſt Ducha
Swatého na Kryſta y Cýrkew geho daného : w odpuſſtě=
nij hřijchuow/w poſwěcenij Kryſtowo/we Gméno geho/y
Otcowo(y Ducha Swatého/w Synowſtwij Božj/w to=
waryſtwj Swatých a wěřijcých/aby ſlauli Synowé Bo=
žij/audowé Cýrkwe Swaté/Služebnijcy gegi : w ſwazek
gedněch s druhými/w zřijzenij/w předloženj/w poddanoſt/
w poſluſſenſtwij/ a w giné podobné wěcy zewnitřnij.
Na to ſe wztahuge a o tom prawj Ržeč Prorocká dru(CHYRO)
há/když dij : Wylegi na wás (totiž/ſwrchu zewnitř) Wo=
sy čiſté (totiž/Ducha a zwěſtugijcýho miloſt a prawdu / wā
gi přiſluhowatele) y бudete očiſſtěni odewſſech neprawoſtij
waſſých (totiž/бudete mijti hřijchůw odpuſſtěnij/бudete mi
za Lid/poſwěcenij/бudete mjti miloſt mau/a giné wěcy ſwr=
chu powěděné) a wyčiſtijm wás odewſſech Modl (to geſt/
zbawjm wás wſſech modl zewnitřnjch hmotných těleſných/
zemſkých ſwěta Bohuow : wſſech gegich náboženſtwij Po=
hanſkých y Židowſkých : Jakož toho ſkutek zuoſtáwá / a
widij ſe we wſſech Křeſťanech powſſem ſwětě : y giných ya=
kýchkoli ſlužeб Božjch ſtarých y wnowě powſtalých zewni=
třnijch ſaleſſných. Též obcowánij hřijſſného kwaſuow/
ſſperkuow/ffreguow/ožralſtwij/ſmilſtwij/laupežij/lánj/kl=
nutij/přiſahánij/marných ſwětſkých weſelij/rozpuſtiloſtj/
a giných ſkutkuow těla zewnitřnijch. A před tau Rže=
čij dij/čehož ſe nečtlo/takto : wezmu wás z Národuow (to
geſt/z ſwěta/z lidij ſwětſkých/z gegich zewnitřnijho Nábo=
ženſtwij/a z бezbožného obcowánij) a ſhromáždijm wás ze
wſſech /w6a/

*Hod Seſlánij
wſſech Zemij (totiž/powſſem ſwětě wſſudy/w hromadu ge=
dny k druhým přiwoditi бudu) a vwedu wás do Země wa=
ſſý (totiž/w Kryſta Králowſtwij Nebeſké/we Gméno ge°)
abyſſte w něm přebýwali / pod gménem geho zgewně бyd=
leli/wſſý Miloſti a Prawdě obcowali/y poctám/poklonā/
modlitбám/ſlužbám/zřijzenjm/vſtawenijm/vtrpenjm pro
Gméno Páně/žiwotu бlaženému/ctnému/ſtředmoſti/ſpra=
wedlnoſti/miloſtiwoſti/a ſkutkuom/mrawuom/zwykloſtem/
obyčeguom dobrým a ſwatým.
O tom ſme ſlyſſeli y w RžečiApoſſtolſké druhé/když dj:
W něm (totiž/w Kryſtu Králowſtwij Božijm/ gehož ſme
na ſe zgewně přigali / a w němpřebýwáme( máme (totiž/
zřetedlně zewnitřně přiſluhowané a od nás přigaté) Wy=
kaupenij ſkrze Krew geho/odpuſſtěnij hřjchůw / podlé hog=
né Miloſti geho (totiž/Božij) z nijž nám hogně nalil wſſe=
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liké maudroſti a opatrnoſti (totiž/ Ducha Syna ſwe°) zge
wiw nám tagemſtwij wuole ſwé (totiž/ſkrze zewnitřnij ká=
zanij Cžtenij) : a tak dále. A nijže dij : Skrze něhož w
los (totiž/Swatých) počteni ſme. Opět : W němž y wy
(totiž/Pohané)naděgi máte /ſlyſſawſſe slowo prawdy/
Cžtenij ſpaſenij waſſeho/ gemuž když ſte vwěřili/ zazname=
náni gſte Duchem zaſlijbenij/Swatým (totiž/ w zewnitř=
nijch znamenijch na wás přiſſlým) genž geſt záwdawek dě=
dictwij naſſeho/na wykaupenij doſſlého wládařſtwj (to gť
na vtwrzenij zewnitřně přiſluhowanéa zgewně přiyaté y
požiwané Miloſti/w zewnitřnijch ſlužebnoſtech). A w
prwnij Ržeči Prorocké ſme ſlyſſeli/ že když Duch ſwatý wy=
lit бude/ včinij to / že Gméno Kryſtowo na ſe zgewně бráti
бudau/ a ge poneſau dobřij y zlij/o čemž předeſſle praweno.
A w druhé Ržeči Ewangelitſké ſe Ržeč Prorocká přij=
wodij k témuž/že Synowé/Mládency /Děwky Páně/pro=
rokowati бudau Duchem Swatým : To gť/Weſpolek ge=
dni druhým ku poznánij Kryſta Pána / a wſſeliké miloſti
a prawdy přiſluhowati бudau Mužij y Ženy : Což ſe tu y
hned při Seſlánij neyprwněgſſým Ducha Swaté° zapo=
čalo/a koná ſe y konati бude do ſkonánij/powſſem Křeſťan=
ſtwij/ /w6b/

Ducha Swatého.
ſtwij/ſkrze zewnitřnij přiſluhowánij dobrých y zlých / ſluh
y Lidu.
*Wnitřnij pak dijlo podſtatné téhož Ducha Praw=
dy geſt/když ſkrze přiſluhowánij Kryſtowa Miloſti a Pra(CHYRO)
wdy/wſſeho wnitřnjho Cžlowěka ſtarého / w duchu/w ſrd=
cy/w myſli/v wuoli/w žádoſti/w ſwědomij/w paměti/ po=
wſſech mocech / vmrtwuge a kazý / na mizynu přiwodij : a
znowu gey w nowého Cžlowěka ſtwořuge a wzděláwá/w=
ſſelikau prawdu a miloſt wijry Božij w něg vwodij : dáwá
mu gi znáti/zachutnáwati/ oblibowati / přigijmati/ s ni ſe
pogiti w geden duch a ſwazowati na wěčnoſt/w nj ſe kocha=
ti/radowati/pro nj rmautiti/ a wſſecko prwnij w nenáwiſt
бráti a mijti/za ně ſe před Bohem w ſobě ſtyděti/to° ſe pau=
ſſtěti/to z ſebe wymijtati/ na odpor proti tomu ſtáti. A w
tom y k tomu podobném wewſſem zmocňuge/ſýlj : maudro=
ſtij/opatrnoſtij/vměnijm naplňuge : to wnuká / zpomijná/
a бez přeſtánij dnem y nocý dělá / k tomu což dobrého Slo=
wem Páně oznámeného wede / a od zlého odwodij.
O tom ſme ſlyſſeli w druhé Ržeči Prorocké/kdež zaſlij=
biw Buoh wyljti wody čiſté (totiž/ Ducha ſwého) a ozná=
miw co ſkrze něg zewnitř činiti бude/ tak yakž napřed ozná=
meno/oznamuge za tijm také y to co wnitř činiti бude/a dij:
Dám wám Srdce nowé/ a Ducha nowé° wzdělám v wni=
třnoſtech waſſých. Odegmu ſrdce kamenné (to gť/ mrtwé/
o Boha/o Králowſtwij Nebeſké a ſprawedlnoſt ge° neſto=
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gijcý : ſtudené/nemagijcý w ſobě prawé° milowánij a hor=
liwoſti k Bohu/k prawdě geho Králowſtwj Nebeſké° Cžte(CHYRO)
nijm kázané / než milowánij zemſkých wěcý těleſných ſwět=
ſkých žiwota zdegſſýho) z Těla waſſeho (totiž/z žiwota tě=
leſného zemſkého/hřijchem naplněného/poruſſytedlné° /бij=
dám podrobného) a dám wám ſkrze masſyté (to geſt/žiwé
ke mně a k Slowu mév ſe ozýwagijcý ochotně čerſtwě / Oči
geho yaſné бyſtré/ vſſy pozorné / mne a Miloſt y Prawdy
Králowſtwij mého / a Sprawedlnoſt geho/ žádoſtiwé/po
mně a potom powſſem dychtjcý / mne a těch wěcý kteréž ſau
mé a Králowſtwij mého nebeſkého hledagijcý/potō ſe pta=
gijcý / o tom dnem nocý přemýſſlugijcý ŕč). Wſſtijpijm
x
Ducha

*Hod Seſlánij:
Ducha mého (totiž/ moc ſwau Božſkau wſſeliké prawdy a
miloſti mé Cžtenjm zwěſtowané( v wnitřnoſti waſſe (totiž/
w mocy waſſeho wnitřnijho newiditedlného Cžlowěka). A
včinijm (totiž/Já ſám/ tau mocý Ducha mého/wſſtijpené°
odemne do wás / бudu w wás dělati toto) abyſſte w vſta=
wenijch mých (to gť/w prawdách wijry mé) chodili : ſau=
duow mých (to geſt/Ržečj a přikázanij/ nařijzenij vſtawe=
nij mých) oſtřijhali a činili ge : totiž / tijm Duchem mým/
kterýmž w wás přebýwage/dělati бudu/ tak že giž wijce po=
dlé ducha těla a ſwěta tohoto/geho maudroſti/opatrnoſti/
žiwi nebudete / těleſných zemſkých ſwětſkých wěcý / žiwota
zdegſſýho / čaſného dobrého hledagijce čenichagijce/ yako
prwé podlé Zákona/ a yako Pohané : ale podlé Boha Du=
cha a prawdy geho/wám zwěſtowané/ hledagijce těch wěcý
kteréž gſau Božij/Králowſtwij Nebeſkého / a ſprawedlno=
ſti geho/ty wěcy ſmegſſlegijce/o ně pečugijce/ge ſobě obmeg=
ſſlegijce/ſhromažďugijce ŕč.
Na to též ſe wztahugij y Ržeči Páně w řečech Ewan=
gelitſkých: ač gſau prwotně o zewnitřnjm djle Ducha ſwa=
tého Služebném/ wſſak Pán y toto druhé podſtatné Wni=
třnij/pro něž geſt ſlužebné/w tom zawijrá/a o obogijm ſpo=
lu mluwiti ráčij/ w čtwrté Ržeči Ewangelitſké dik : Když
přigde ten Duch prawdy powedeť wás wewſſelikau praw=
du (totiž / yakž zewnitřně Službami Páně / tak y wnitřně
ſamým ſebau/mocý ſwau dělagijcý w wás). A w tře=
tij Ržeči Ewangelitſké dij : Včiniť wás бude wſſev / a zpo=
mene wám wſſecko. A w Ržeči Apoſſtolſké prwnij ſe dj :
Kteřijžkoli Duchem Božijm wedau ſe (totiž/kterékoli Duch
Swatý wede a zprawuge w duchu gegich) ti gſau Syno=
wé Božij. A ta wſſecka Ržeč geſt o tom wnitřnijm Dijle
Ducha Swatého/genž geſt Duch prawdy/Kryſtů/žiwo=
ta/včenij/přikázanij/zřijzenij/ vſtawenij geho.
*Cžtwrtý Skutek Ducha Swatého pokládá ſe w
tých Ržečech tento : Přicházenij geho na wěřijcy a milu=
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gijcy Kryſta Pána/ po přigaté miloſti Božij w Kryſtu : a
w ſmlauwu s Bohem ſkrze Proſtřednijka gegjho Kryſta
Pána vwedenij : gich w pokogi Božijm ſkrze přiſluhowá=
nij Kry= /x1b/

Ducha Swatého.
nij Kryſtowa/Rozenij Nowého z Boha/gedno s huory w
Slowu Prawdy/druhé z wody Křtu Kryſtowa/poſtawe=
nij : k těſſenij/k potwrzenij/k zmocněnij/k zſylenij gich/w tō
čehož předeſſle doſſli / a бudaucně činiti a dogijti magij/ a k
wygewenj přebýwánj ſwého w nich důwodnév /aby radoſt
gegich w duchu dokonalá бýti mohla/a oni бez ſtrachu a бá=
zně hruozy Pánu ſlaužiti / w ſwattoſti a w ſprawedlnoſti
přikázané/ a ſkrze rozličná pokuſſenij do Králowſtwij Ne=
beſkého gijti/a předloženého y zaſlijbeného dědictwj w něm
dogijti a doſahnauti. O tom mluwiti Pán ráčj w tře=
tij Ržeči Ewangelitſké/k Apoſtoluom w něg wěřijcým/ge=
ho milugjcým/od něho Křtem geho nowým Wody pokřte=
ným/gimž pokog ſwuog dáwal/kterýž gim po ſwém Vmu=
čenij/wſtana z mrtwých / od Otce přineſti měl a přineſl/ w
Smlauwě s Bohem ſkrze Bratrſtwij ſwé s nimi poſtawil/
(yakož ſme čaſuow předeſlých o tom ſlyſſeli) když gim y w=
ſſem gegich včaſtnjkuom přijtomným tehdáž na ſwětě y бu=
daucým až do ſkonánij/zaſlibuge / přikazuge/a ſwědče/dij:
Milugeteli mne/přikázanj má zachowáwayte. A Já бudu
proſyti Otce (totiž/když w Nebe wſtaupijm) a giného Vtě=
ſſytele dá wám (totiž/ s Nebe poſſle v widitedlných zname=
nijch moc Ducha Swatého wěka бudaucýho / yakož dij :)
aby s wámi zuoſtal na wěky(totiž/zde w ſlužbě Páv w ſpra(CHYRO)
wedlnovti/y wewſſech pokuſſenijch a protiwenſtwijch/ pokō
po ſmrti y v wzkřiſſenij/y w Nebeſkém Králowſtwij) Du=
cha Prawdy (totiž/mého/kterau ſte přigali/zamilowali/w
nj yako ratoleſt v Winný kořen ſſtijpeni/ gij naplněni/ſkrze
Slowo mé/w Srdce a w ſwědomij wáſſe vwedené/w něm
ſložené Duchē Swatým/ kteréž ſem wám mluwil / kteréhož
(totiž/Ducha) ſwět (totiž/ Synowé ſwěta/milownijcy ge=
ho wijc než Boha) přigijti nemuož : Neб newidij geho (to=
tiž/ſkrze wijru Slowu mému / zwěſtugijcýv Králowſtwij
Božij a ſprawedlnoſt geho) aniž ho zná (totiž/ s nim yaké°
ſeznámenij/ſpřijzněnij/s přátelenij / ſgednocenij/ w Duchu
ſwém má/anobrž w nepřátelſtwij s nim geſt) Wy pak zná=
te gey /neб v wás přebýwá (totiž ſkrze prawdu wā odemne
přiſluhowanau/od wás wětau přigatau/kterauž milugete
x
ij
a gi

*Hod Seſlánij
a giná náſledugete/pro nij pokuſſenij wnitřnij y zewnitřnij tr=
pijte) a w wásť бude (totiž/ w mocy a w ſýle ſwé/ když gij s(CHYRO)
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hůry oblečeni a odjni бudete) Nenechámť wás Syrotkůw
(totiž/ſamotných po přigaté miloſti/w prácy y w pokuſſe=
nijch) přigduť k wám (totiž/ w mocy Ducha ſwatého/wě=
ka бudaucýho).
*K yaké pak potřebě přigjti ſe Pán ſwědčil/to ſe z to
ho ſlowa znáti dáwá/když Pán toho Ducha gmenuge Vtě=
ſſytelem/a Duchem Prawdy : to geſt/proto/aby takowé tě=
ſſyl prawdu w nich přijtomnau : Jakož dolegi Pán dij : že
takowév w ſe wěřijcýmu/ſebe milugijcýv / přikázanij ſwých
oſtřihagijcýmu/zgewij ſebe ſamého/řka : Kdož má přiká=ē
zanij má (totiž / Slowo mé/ mého zwěſtowánij/ včenij/w
ſrdcy a w ſwědomij ſwém) a zachowáwá ge (totiž/ Ducha
ſwého y ſwé obcowánij na ſwětě řijdij a zprawuge) to geſt
ten kterýž mne miluge. Kdož pak mne miluge/milowán бu=
de od Otce mého (totiž/w Miloſti Božij kterauž přigal zů=
ſtane/gij neſtratij). Y Já gey бudu milowati (to geſt / бude
mým miloſtnijkem / Bratrem / Včaſtnijkem mého ſpaſenij/
wykaupenij/zaſlauženij/přiſtogenſtwij/orodowánij). A
zgewijm gemu ſebe ſamého (totiž/wewſſý potřebnoſti ſpaſe=
nij geho / aby poznal w duchu/a počijl w ſrdcy /yak gſem ge=
mu welmi vžitečný a proſpěſſný /wſſemi ſkutky ſwými/pod=
ſtatnými y ſlužebnými zde na zemi činěnými : y nynj w Ne=
bi/ ſwým kralowánijm nadewſſým / y Kněžſtwijm / tak že
бezemne nic včiniti nemuože Bohu / ani libě a přijgemně/ani
plně/ cele/ ſtále/ a dokonále / a do Králowſtwij Nebeſkého
náſleduge mne za mnau přigijti. A aby w poznánij tom
mne roſtl/proſpijwal/ w Milowánij mne y Včaſtnijkuow
mých zmocňowal ſe a ſýtil/vtwrzowal). Dolegi o témž
dij : K němu přigdeme a přijbytek vněho včinijme (totiž/w
tom takowém člowěku přebýwati a kralowati бudu/ s Ot=
cem mým/ſkrze tu moc Ducha Swatého/ kterýž gey těſſy=
ti/ owěcowati бude/ wſſeliké prawdě včiti/ gi zpomijnati/
wnukati w čas potřebný ŕč.
W giných pak/genž gſau ſwět/toho činiti nebude/aniž
бude mijti čijm/když w něm prawdy Slowa/ a milowánij
mne /x2b/

Ducha Swatého.
mne wijc než ſwěta a žiwota ſwého/nebude/ ani toho ſkutkē
mage to w ſobě oſtřijhati : k takowému nepřigdu/ſebe gemu
nezgewijm/prázný a marný člowěk zůſtane/бudeli wemne
ſſtijpený/бude yako ratoleſt a ſtrom бez owotce yalowý/kte=
téhož Otec odetne.
*A toto přicházenij Ducha Swatého po přigaté
miloſti/ o němž tuto Pán mluwiti ráčil/ děge ſe dwogijm o=
byčegem : Gedno w zewnitřnjm znamenij/kteréž ſe ſta=
lo : Neyprw na Zbor Kryſtowých Apoſſtoluow/ a giných
s nimi w Geruzalémě / o němž ſe obláſſtně prawiti бude při
třetijm Artykuli : Potom wſſudy powſſem ſwětě na Zbory
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Kryſtowy : A Cýrkwi to°ſlužba zuoſtáwá Rukau wzklá=
danij/ ſkrze nijž což ſe ſtalo prwnjm widitedlně/to ſe potom=
kům děge newiditedlně/o čemž praweno při památce wſtau(CHYRO)
penij Páně w Nebe.
*Druhé/ w Slowu zwěſtowánij té prawdy / toho při=
cházenij Ducha Swatého/ſewſſým včenijm Páně přitom/
yakž ſme ge tu w té Ržeči Páně ſlyſſeli/wěřijcým a milugij=
cým gey. Což Apoſſtolé činili/nawſſtěwugjce a procháze=
gijce Zbory / yako Pán gich Kryſtus w Galilei po přigaté
miloſti/o čemž Apoſſtol Zboru ſwév Ržijmſkému dij: Pře=
žádoſtiw gſem widěti wás / abych některého daru duchow=
nijho wám vdělil/ gijmžbyſſte wy potwrzeni бyli. To pak
geſt/abych ſpolečné potěſſenij (totiž/ Vtěſſytelē Ducha pra=
wdy) wzal w wás / ſkrze ſpolečnau Wjru waſſy / ſpolu y
mau. A w Skutcých Apoſſtolſkých ſe dij : Že Pawel
Barnabáſs nawrátili ſe do Liſtry/Jkonye/Antyochie/po(CHYRO)
twrzugijce duſſý Včedlnijkuow / zbuzugijce ge k tomu/ aby
trwali w miloſti / a že ſkrze mnohá vtrpenij muſýme wgijti
do Králowſtwij Božijho.
*Tito ſkutkowé Ducha Swatého tak rozdjlně ſe w
těchto Ržečech pokládati vkázali/pro nyněgſſý v wjře Kře=
ſťanſtwa бlauzenij a změtenij aby ti kdož prawij ſe Boha
znáti/w Kryſta wěřiti/a držij ſe Ducha Swatého mijti/ a
z čáſtky geſt to tak/y nenij / měli ſe ſami y ginij ge podlé čeho
mijſtného a gruntownijho rozſauditi/ potudby toho co při
nich prawda бyla a potud nic? a čehoby ſe kterým nedoſtá=
x
iij
walo?

*Hod Seſlánij
walo? A to cožby dobrého potudkoli při kterých бylo/nepo=
tupowalo/ale mijſto tomu dáwalo/a dobré dobrým/yakož
geſt/ tak ſlaulo / za to бylo držáno : a čehoby ſe kterému do=
brému nedoſtáwalo doplňowáno/a coby gináče ſe nacháze=
lo/to k náprawě wedeno.
A ti při kterýchby ſe toto nacházelo/žeby Boha znali/w
Kryſta wěřili/Ducha Swatého měli/ a Boha w Kryſtu
nepoſlauchali / w nařijzenij geho neſtáli/ vſtawenj a přiká=
zanj geho neoſtřijhali/wěděli a znali ſaud Kryſtů proti ſo=
bě wydaný бýti tento : Ne každý kdož mi řijká Pane Pane
wegde do Králowſtwij Nebeſkého / ale kdož činij wuoli Ot=
ce mého/ genž w Nebeſých geſt. Z toho a podlé toho y Apo(CHYRO)
ſſtolſký/kterýž Swatý Jan napſal:takto : Kdož prawij/
znám ho (totiž/Boha a Kryſta Syna geho/Slijtownijka
za hřijchy wſſeho Swěta) a Přikázanij geho nezachowá=
wá/ Lhář geſt/a w něm prawda nenij. Totiž/Láſky a mi=
lowánij Božijho wijc než ſebe ſamého/nemiluge ho Bůh ya=
ko y on Boha/aniž Kryſtus gť za něg obětij a ſlijtowánjm/
ale geſt ſyn lháře Diábla Otce lži/ a hněw Božij zuoſtáwá
na něm/ a hrozné očekáwanij бudaucýho Saudu Božjho/
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a prudkoſti Ohně pohlcugijcýho w ſe wſſecky nepoſluſſné a
protiwné Bohu. To geſt/zuoſtáwá takowému tak přezlá
naděge/daná od Boha nepoſluſſným. To až potud бuď/
o Skutcých Ducha Swatého nowých/dijla geho nowého
Stwořenij a Rozenij/vkázána Summa gegich pokládati
ſe w těchto Božijch dneſſnijch Ržečech/Cžtenij Swatého.
*Třetij wěc zawijragijcý ſe w těchto dneſſnijch Božjch
Ržečech powědijna geſt бýti.

Seſlánij Ducha Swatého nayprwněg=
ſſý na Zbor Apoſſtolůw Kryſtowých/ a těch
kteřijž s nimi byli.
A to ſe pokládá w Druhé Ržeči Ewangelitſké/kterauž
ſme ſlyſſeli z druhé° Ewangelium Swatého Lukáſſe.
*Cžaſu /x3b/

Ducha Swatého.
*Cžaſu předeſſlého ſlyſſeli ſme z Ržečj Božijch/kterak
geſt Kryſtus Pán připrawil Zbor ſwých Apoſſtoluow/a
s nimi giných Včedlnjkuow Mužůw y Žen/ku přigeti Du=
cha Swatého/a k yaké potřebě : a gim toho přikázal čekati
tu w Geruzalémě/ odtud nikam neodcházeti : Dnes pak
ſme giž ſlyſſeli a ſlyſſeti tuto máme / o tom přijchodu na ně
Ducha Swatého /Oſoby Božſké třetij/ rozdijlné od Otce
y od Syna/přebýwagijcý w Otcy y w Synu/ o němž ſme
w prwnijm Artykuli z dneſſnijch Ržečij ſlyſſeli/kdy a kterak
ſe geſt ſtal/ a co ſe ſkrze to ſtalo.
*Slyſſeli ſme (Ewāgeliſta pokládá) Že když ſe Hod
ſlawný Židowký : geden ze třij welikých Swátkuow roč=
nijch kterýž Sedmitehodnijk ſlaul/a držán бýwal/prwnij=
ho dne po ſedmé tehodnech od započetj Žně/wyplnil: a Vče=
dlnijcy Páně po ſkonánj toho Hodu/na zaytřj ráno/ſe бra=
wſſe ſe ſpolu na to též mijſto/kdež prwé бýwali/a Pán Kry=
ſtus přicházege mezy ně po ſwém Wzkřijſſenij/ zawřenými
dweřmi/gim přiſluhowal / wſſyckni gednomyſlně Mužij y
Ženy s Matkau Páně tu poſpolně бyli / Pocty a poklony s
modlitbami we Gméno Pána Gežijſſe/yakž při Wſtaupenj
geho w Nebe započali/konali/proſýc wždy od Pána Boha
Otce Nebeſkého/za naplněnij Zaſlijbenij geho/to geſt/za ſe=
ſlánij Ducha Swatého / až giž na den бylo k třetij hodině/
když modlitby ſwé ſkonali/a poſadili ſe:Tehdy tu w ten čas/
Duch Swatý kterýž ge ſobě tu ſwolal přediwně/ řijtil ſe k
nim s Nebe do toho domu/kdež oni бyli a ſeděli/náramně w
přewelikē tuhém zwuku/ podoбném zwučenij ſylné° a prud=
kého wětru/tak že ſlyſſán бyl wewſſech domijch/ powſſem tō
welmi welikém huſtém Měſtě Geruzalémě.
*A tu do toho Domu weſſed předce zwučel/ a Oheň
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čiſtý ſwětlý yaſněgſſý nad Slunce z ſebe wydal/ gehož pla=
men бyl podobný Jazykům rozděleným/ſwjtě gim čiſtě ya=
ſně wбijle dni: A w tom tak Ohni na každého z nich ſe poſa=
dil/a na něm ſeděl plápolage/ nikdý ničehéhož nepále / yako
oheň zemſký a Slunce pálij/owſſem nezapaluge/ ani neſpa=
luge/než čiſtě yaſně ſwijtě wedne/gehož ſwětlo dennj ſluneč=
né přewýſſylo a nezatemnilo.
x
iiij
*Tu

*Hod Seſlánij
*Tu gedno° každé°z nich/což gich tu koli бylo/Mu=
že y Ženy / naplnil/ z ſebe z toho widitedlného Ohně / ohněm
Nebeſkým/z něhož Anděly ſwé činij/ſwým Božſkým newi=
ditedlným / tau ſwau Božſkau Mocý ſwé wſſemohúcnoſti
ſwaté/ o njž gim Kryſtus Pán prawil/že gij бudau s wýſo=
ſti oblečeni/ odijni/ naplněni/duſſe y těla gegich/ připrawe=
na gemu od Kryſta za chrám žiwý/yako od Sſalomauna
Chrám těleſný mrtwý/ wnitřnj y zewnitřnij k přebýwánj.
Duſſe v Wijře wewſſech Prawdách gegich a Miloſtech od
Kryſta Pána přigatých oſwěcowal/ w láſce ſwaté k Bohu
k бližnijm k přáteluom y k nepřáteluom roznijtil a rozpalo=
wal/hřijch ſehlcowal/w naděgi rozweſelowal. Tělo dary
ſwými naplňowal/w giné proměňowal/yazyky nowé/no=
wau řeč dal / nowý ſluch / nowý zrak : nowý obličeg plný
miloſti/přijwětiwoſti/ochotnoſti/ ſlibnoſti w Prawdě a w
ſprawedlnoſti Božj : ſkrze ruce geho/nowé ſkutky/nowá dj=
la/diwně činil.
*Tu wſſyckni o Skutcých Božijch a Pána Gežijſſe
Kryſta nowých /dijla geho nowého ſpaſenij Nebeſkého/ya=
zyky giných Národuow wſſech/nikdá ſe gim nevčiwſſe/gich
prwé nevměwſſe/nad бěh přirozený / gedni druhým weſpo=
lek welebně wyprawowali/wſſem lidem k welikému podiwe=
nij y Anděluom Nebeſkým.
Panna / Matka Pá=
na Gežijſſe Kryſta/o geho Početij/Narozenij/ a o wſſem co
ſe při tom ſtalo a yak/y o wſſech giných ſkutcých geho/kteréž
wždy po wſſecky čaſy w ſrdcy ſwém ſkládala a noſyla až do
to° čaſu/ o mnohém žádný z lidij newěděl ani Apoſſtolé nic/
tu ona wſſem gim o tom o wſſem ſlawně welebně a diwně
zwěſtowala. Seſtra gegi s Syny ſwými/Jakubem/
Juodau/Jozem/kteřij ſlauli Bratřij Páně / Rodu gegimu
a Páně ſwědectwij dáwali/Rod ge° z Dawida бýti a z Jů=
dy vkazowali.
Marya Magdalenſká s Seſtrau
ſwau Martau/a s Bratrem ſwým Lazarem/co gim dobré=
ho včinil/co ſau od něho wijdaly/ſlýchaly/y po Wzkřijſſenj
Andělſká s nimi mluwenij y Páně / ſpolu s towaryſſkami
ſwými/též přediwně zwěſtowaly. Apoſſtolé/kteřjž prwé
Včedlnjcy Janowi бyli yako Ondřeg/co ſau o něm od Jana
ſlyſſeli/ /x4b/
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Ducha Swatého.
ſlyſſeli/co potom s ginými od Pána ſami ſlýchali/widali/až
do na Nebe Wſtaupenij/ tu wypraowali gedni druhým/
Též s nimi Nykodém/Józef Arymatyenſký/vkazugjce to ſo(CHYRO)
bě weſpolek/kterak ſau ſe na Kryſtu pijſma naplnila/ wele=
bjce Boha/že geſt w ſlibjch a wymluwnoſtech ſwých wěr=
ný a ſwatý/ přediwný / w ſkutcých ſwých nepoſtihlý ŕč.
*W tom pak když ſe tyto wſſecky wěcy/y mnohé giné
nám newědomé tak přediwně dály / tu w tō Domě na Sy=
onu hornijm Měſtě Geruzalemſkém : Duch Swatý / ſwỹ
přewelikým diwným a newymluwným zwukem/wyzwihl
zewſſe° Geruzaléma : z hornijho Měſta/Syonu/genž ſlau(CHYRO)
lo Měſto Dawidowo : z proſtřednjho/Hory kteráž ſlaula
Morya/na niž Chrám wzdělán бyl/a po ni okolo ně° Knj=
žata Lewitſká oſazena бyla : z dolnijho ku Potoku Cedron
ležijcýho w vdolj/Měſſťany Geruzalémſké/Muže ſlawné/
a nábožné/ yakž ſme w Ržeči Ewāgelitſké to o nich ſlyſſeli/
kteřijž ſe tu ze wſſech ſwých dwanácti Národuow / mezy w=
ſſecky giné Národy ſwěta kteřijž kde pod Nebem gſau/ roze=
hraných / přibrali a oſadili / na Kryſta očekáwali / a když
přiſſel/ nemohſſe ho poznati a přigijti / vkřižowali gey a za=
bili : Ty wſſecky wywedl z Domuow a z Přijbytkuow ge=
gich/ a pudil ge/aby бěželi gedni po druhých na Syon/ k to=
mu Domu kdež tē přediwný nikdá od Lidij neſlýchaný nad
бěh přirozený Zwuk Nebeſký ſamého Boha ſe dál a ſtal.
Přiwolal ge k ſobě/aby s nimi/ yakž w žalmu pſáno geſt/w
ſaud weſſel/ o poctu a ſlužbu ſwau/ a proč ſau proti němu a
Synu ge° Bratru ſwému powſtali / s бezbožnými ſe ſpikli/
Kryſta Pána a Bratra ſwého zabili.
*Ti když ſe zběhli do toho Domu/ſlyſſeli/widěli/co ſe
w tom miloſtném maličkém ſtádečku Kryſtowu děge /yaký
diwný neſtwořený zwuk . Jak ti Mužij Galilegſſtij v nich
newzácnij/ nevrozenij/nevčenij / yakými Korunami ohni=
wých yazykuow/ ohně diwného na Zemi newidaného/ Ne=
beſkého/ Božſkého/ zkorunowani gſau od Boha : a yaké di=
wné Ržeči/yazyky / ne ſwými přirozenými / ale ginými no=
wými/giných Národuow / nad бěh přirozený/činj/ o předi=
wných welikých Božijch ſkutcých ſobě wyprawugijce s vtě=
ſſenijm /x5a/

*Hod Seſlánij
ſſenijm a s radoſtij a s chwálenijm/s dijkuow činěnijm Pá=
nu Bohu.
Přenáramně gim to diwné бylo/co ſe to děge: prawj=
ce ſobě/co toho chce бýti? až ſe toho děſyli a hrozyli / a každý
geden druhému prawil/ že od nich ſlyſſý mluwiti ſwůg Ja=
zyk/w kterémž ſe narodil. A z toho mezy ſebau weſpolek ře=
kli ſobě: Zdaž (ay) wſſyckni tito kteřijž mluwij negſau Gali=
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legſſtij? a kterak pak to geſt / že my ge každý ſlyſſýme ſwým
Jazykem/w kterémž ſme ſe zrodili/wyčitagijce ſe/kteřj odtud
бyli z kterých Národuow a Jazykuow/řkauce : ſlyſſýme ge
mluwijcý naſſymi Jazyky/welebné wěcy Božij.
Ginij
pak бezbožnj/kteřijž s těmi nábožnými Mužmi přiběhli/po=
ſmijwali ſe tomu / prawijce /že ſau ſe zpili Mſtem.
*Apoſſtolé pak poznawſſe to Duchem Swatým /
co ſau oni mezy ſebau rozmlauwali/a co kteřj z nich mluwj/
powſtali proti nim poctiwě / a zawolali na ně ſkrze Star=
ſſýho ſwého Petra/řkauce: Mužij Jůdſſtij/a wſſyckni oby=
watelé Geruzalémſſtij. A když ſe oni k hlaſu gich obrátili/
a poſtawili/mluwili k nimtak/yakž ſme ſlyſſeli/wyprazňu=
gijce z nich neyprwé poſměſſné rauhawé mluwenij / že toho
nenij/aby ſe ti/ kteréž ſlyſſý a widij ſwými Jazyky mluwiti/
měli Mſtem zpijti/dowodijc gim toho/že gť čas ſtřijzwý/w
němž ſau geſſtě ani negedli/owſſem ſe nezpili. Coby ſe pak
to při nich dálo/tu gim to pjſmem oznámili/zwěſtugijc gim
naplněnij ſlibu Božijho nad ſebau/ſkutek Božj/wylitj Du=
cha Swatého. +Z toho přiſtaupili k tomuže ſau gim Ká=
zali Kryſta Pána / ſkutky geho gim wědomé / y zwelebenij
geho od Boha Prawicý ſwau/kteréhož oni Vkřižowali.
To wſſe když obſſýrně a důwodně ſobě předložené ſly=
ſſeli/dotlo ſe Srdce gegich / lekli ſe a zarmautili / že ſau tako=
wau wěc včinili/ tomu na kteréhož žádoſtiwě očekáwali / a
ozwali ſe k nim pokorně a poddaně/řkauce: Mužij Bratřij
což máme činiti?
Tu gim hned S. Petr Zákon Nowý/zřjzenj Božj°
a Kryſtowa Smlauwy Nowé/Kázal a předkládal : Po=
kánij : Wijru w Pána Gežiſſe? wzýwánij Gména geho/ a
přigetij geho na ſe/w ſwědectwij Smlauwy Nowé/Gedno:
Křtu /x5b/

Ducha Swatého.
Křtu na odpuſſtěnij hřijchůw. A druhé: Ducha Swa=
tého na powrzenij wſſeho toho. A aby ſe ſkrze to od toho
Národu neprawého odmijſyli/ a s nimi w Gednotu Kry=
ſtowu wſtaupili/бyli lidem Božijm znowu narozeným/ge=
dno shůry/druhé z wody a z Ducha Swatého/ a Bůh w
Kryſtu gegich Bohem a Pánem/Wykupitelem a Spaſyte=
lem z Hřijchuow / z Zákona/z Smrti wěčné/w miloſti / w
miloſrdenſtwij a w ſprawedlnoſti ſwé zaſlauženij ſwého / a
dobytj gim žiwota ſpaſenij Nebeſkého wěčného.
Kterýmž pak to tu ten přjtomný Duch Božj dal/aby
to od Apoſſtolůw za wůli Božij dobřelibau přigali / včini=
li wſſe tak poſluſſně s miloſtij rádi. A hned tu бez prodlé=
wanij toho dne přiſtaupilo gich a připogilo ſe k Kryſtu Pá=
nu/a k tomu malému Stádcy geho w Gednotu / okolo třij
Tiſýc.
Tu ge Apoſſtolé tak yako y Kryſtus prwé ge ſamy/
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zporučenij geho Křtili Wodau / we Gméno geho / a w
něm Otcowo y Ducha Swatého / tu gim zwěſtowaného :
a Modlili ſe za ně wzkládagijce na ně Ruce / aby též yako y
oni přigali Ducha Swatého/бyli yakož Wodau tak y Du=
chem S. pokřtěni/ to geſt/w miloſti Křtu Wody potwrze=
ni/dokonalij Synowé Božij Nowého Rozenij včiněni / do
Králowſtwij Božijho/ k Dědictwij ſwému vwedeni. Na
něž Duch Swatý též tu / yako na Apoſſtoly s tijm malým
Stádcem Páně přiſſel/ a ſkrze ně Jazyky nowými mluwil/
a giné diwy činil/podlé toho yakž Pán oſwědčil / yaká zna=
menij na ty kdož vwěřij půgdau.
*Tu ſe započal Zbor Kryſtů/od něho ſamého wzdě=
laný na ſamém ſobě/množiti / genž geſt Cýrkew Křeſtian=
ſká. Tu ſe zgewil Bůh kterýž ſlowe a geſt Duch Swatý/
oſoba Božſká třetij. Skrze to zgewenij gť Kryſtus y oſla=
wen / že geſt od Boha Otce w Nebe přigat / a na něm wſſe
zač proſyl/a což mu od něho zaſlijbeno бylo/obdržel. Skr=
ze to y ſwědectwij dáno geſt Kryſtu Pánu /že geſt na Zemi
wůli Boha Otce ſwého wykonal/a že což ge koli dělal / zřij=
dil/vſtawil/přikázal / to wſſe z wůle a z mocy Božij ſtalo ſe
od něho. Tu ſau Apoſſtolé/y ti kdož s nimi бyli/ Duchem
Swatým /x6a/

Hod Seſlánij
Swatým pokřtěni/to geſt/ w přigaté Miloſti potwrzeni :
Moc wěka бudaucýho přigali/k ſlauženij Pánu w ſprawe=
dlnoſti/a k бogowánij o Korunu ſláwy. Též y mocý s wý=
ſoſti oblečeni k Apoſſtolſtwij/a k Rytěřowánij Bohu na ze=
mi o Králowſtwij Kryſtowo. Tu ſau poděleni Dary roz(CHYRO)
ličnými ku prácy Služebnictwij Páně w Apoſſtolſtwij.
*A giné mnohé weliké wěcy Božij/ ſkrze to zřetedlné
a přewelmi diwné ſeſlánij Ducha Swatého ſtaly ſau ſe tu/
wſſý Cýrkwi Křeſťanſké přijtomné бudaucý do ſkonánij
ſwěta/kteráž gť we Gméno Kryſtowo wzdělána/ kteréž do
nj vwedeny gſau/ a w nj zůſtáwagij/w prawdě newiditedl=
né/бez widitedlných a čitedlných znamenij / kteráž ſe tehdáž
dála/k oſwědčenj newiditedlných : Kteréž když přigaty ſau/
widědlné ſwuog ſkutek wykonawſſe pominuly/ a we Cžtenj
ſe zwěſtugij k wijře a k ſwědectwij toho / což ſkrze ně vwede=
no geſt/ a zůſtáwá mezy pléwami a ſmetmi Antykrytowý=
mi/a od hledagijcých toho ſe nacházý / a yako pokladu ſkry=
tého w Poli dobýwá/Perly drahé kráſné docházý. O čemž
ſe tuto w této krátkoſti ſſýře prawiti nemuože / ano tak toho
welmi mnoho již popſáno.
*To až potud бuď / o Seſlánij Ducha Swaté° na
Zbor od ſamého Kryſta Pána wzdělaný/a w Geruzalémě
v proſtřed ſwých nepřátel poſtawený.
*Ay toť Summa těchto dneſſnijch Božijch Ržečij /
vkázána geſt w nich/coby w ſobě zdržowaly. Že/Gedno:
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Wijru w Ducha Swatého Oſoby Božſké třetij / tak yako
w Boha Otce/též y w Syna geho. Druhé:Skutky Du=
cha Swatého nowé/dijla Božijho nowého ſtwořenij a ro=
zenij: přebýwánij geho miloſtné w Kryſtu/ a ſkrze Kryſta
w Cýrkwi geho / y Přiſluhowánij Služebnoſtmi Páně / y
dijlo geho ſpaſytedlné wnitřnij y zewnitřnij : a přicházenij
geho k wěřijcým w Kryſta Pána/ milugijcým gey a oſtřij=
hagijcým Přikázanj geho / a přebýwánij miloſtné ſkrze něg
Kryſta Pána s Bohem Otcem ſwým w nich. Třetij :
Seſlánj přediwné Ducha Swatého na Zbor neyprwněg=
ſſý Kryſtů/od něho ſamého wzdělaný / kterýž geſt puowo=
dem a přjkladem wſſech potomnijch křeſtianſkých Zborůw.
*Z toho /x6b/

Ducha Swatého.
*Z toho ze wſſeho ſluſſý nám Bohu Otcy y Synu
geho milému poděkowati/chwálu wzdáwati/ pocty poklo=
ny/v wyznáwanij činiti/s miloſtj w vtěſſenij proſpěwowa=
ti/že geſt nám dal/yakož w ſe Otce y Syna/tak y w Ducha
Swatého vwěřiti/gey v ſkutcých geho poznati:na miloſt=
né Otce náſſe Apoſſtoly / půwodnij Zbory ſwé Swaté / we
gméno ſwé ſhromážděné/gey přediwně ſeſlati/wſſe pro nás
potomky gegich : a včaſtny toho/ſkrze Slowo prawdy wj=
ry w Ducha Swatého / a ſkrze Rukau wzkládanij včiniti/
ſkrze něg w nás přijbytek ſwůg mijti. A za to geho miloſti
proſyti/ aby nynij těchto čaſůw ráčil nás ſobě w tom obno=
witi/ rozmnožiti a potwrditi / ſkrze to vtěſſenijm w ſamém
ſobě naplniti : A wſſelikých Duchůw zlých ſwodných An=
tykryſtowých zbawowati/y wſſycku Cýrkew ſwau po wſſē
Swětě/pro radoſt a vtěſſenij ſwého Božſkého ſrdce/
y wſſý ſwé Ržijſſe Nebeſké y Zemſké/ nynij
y potom na wěky. Amen.

Po Obědijch.
Ržeč Prorocká.
*Ržeč přijkladůw Božijch čijſti ſe бude z Druhých Knih Parali=
pomenon/z Kapitoly Sedmé : O s ſtaupenij s Nebe Ohně na Obě=
ti/a Sláwy Páně do Domu Páně od Sſalomauna wzdělaného/ po=
ſwěceného : genž byl přijklad Těla Kryſtowa přirozeného y včaſtné=
ho : a o Radoſti z toho lidu Božijho.

A Když Sſalomún Modlenij ko=
nec včinil/ sſtaupil Oheň s Ne=
be/a ſehltil Obět Poſwěcenij/ y
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Obět děkowánij. A Sláwa
y
Páně

*Hod Seſlánij
Páně naplnila Duom / aniž mohli Kněžij
wgijti do Domu Páně/nebo naplnila Slá=
wa Páně Dům Páně.
Wſſyckni pak Synowé Jzrahelſſtij /
widěwſſe sſtupowati Oheň / a Sláwu Pá=
ně ſtáti nad Domem/padli twářemi na zemi
napodláženij/y Modlili ſe / wyznánij činijce
Pánu/že geſt dobrý/ a dobrota geho wěčná.
Král pak a wſſecken Lid obětowali Oběti dě=
kowánij před Pánem.
A obětowal Král Sſalomaun Obět
dwamecytma Tiſýc Wolůw/ a Owec Sto
a dwadceti Tiſýcůw / y Poſwětili Domu
Božijho Král y wſſecken Lid.
Kněžij pak ſtáli na Stupnijch ſwých/
též y Lewitowé měli náſtroge zpěwůw Páně/
kterýchž nadělal Dawid Král k chwálenij
Pána/že dobrota geho wěčná gť/když chwá=
lil (Pána) Dawid ſkrze ruce gegich. Pro=
tož Kněžij traubili na Trauby / naproti /
před přijſtogijcými wſſemi Jzrahelſkými.

Summa
Summa toho geſt / w prawdě w Kry=
ſtu ſtalé / že geſt Kryſtus poſwětil ſebe ſamého Chrámu ži=
wého/ /y1b/

Ducha Swatého.
wého/a ſpolu s ſebau Lidu ſwého /ſkrze obětowánj ſe ſamé=
ho Bohu na ſmrt. A dal Oheň Ducha ſwatého na ži=
wé Oběti ſwaté ſwé/yakož ſme ráno ſlyſſeli. A tu on ſám
Sláwa Božij / wſſel w Duchu Swatém do Domu Otce
ſwé° /w Duſſe y w Těla wěřijcých wſe/podlé zaſlijbenj ſwé=
ho řkaucýho : Nenechámť wás Syrotkuow / přigduť k
wám : aby w nich přebýwal. Z něhož wſſyckni kdož
gey magij w ſobě/radugij ſe w ſrdcých ſwých / a chwály Pá=
nu zpijwagij/Duchem/Myſli/y Vſty/ w ſwých ſpolečných
ſhromážděnijch/gedni k druhým ſe ozýwagijce/Amen řijka=
gijce/Alleluia zpijwagijce.
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Na Neſſpoře.
Ržeč Ewangelitſká.
*Ržeč Ewangelitſká z Druhého Ewangelium Swatého Lukáſſe/
z Kapitoly Druhé čijſti ſe бude : O Seſlánij Ducha Swatého/ a Ká=
zanij Apoſſtolſkém/a počátečnijm wzděláwanj Cýrkwe Křeſtianſké.

A Když ſe wyplnili dnowé Padeſá=
tnj/byli wſſyckni (Včedlnjcy) ge=
dnomyſłně na témž mijſtě. Y ſtal
ſe náhle s Nebe zwuk / yakožto
prudce přicházegijcýho wijnij náramného/ a
naplnil wſſecken Dům kdež byli ſedijcý. A
widijni ſau od nich rozdělenij Jazykowé ya=
ko ohniwij/ a ſedl na gednoho každého z nich/
a naplněni ſau wſſyckni Duchem Swatým/
y
ij
a yali

*Hod Seſlánij
a yali ſe mluwiti ginými Jazyky/yakž Duch
ten dáwal gim wymlauwati.
Byli pak w Geruzalémě přebýwagij=
cý Zidé/ Mužij nábožnij/ ze wſſelikého Ná=
rodu/ těch kteřijž pod Nebem gſau. Ten
hlas když ſe rozſſel / ſeſſlo ſe množſtwij a na
myſłi zpleteno /že ſłyſſeli gedenkaždý Jazy=
kem ſwým ge mluwijcý. Děſyli ſe pak wſſy=
ckni/a diwili ſe/ mezy ſebau řkauce : Ay zdaž
wſſyckni tito kteřijž mluwij Galilegſſtij neg=
ſau:A kterak my ſłyſſýme ge ſwým každý Ja(CHYRO)
zykem naſſym/w kterém ſme ſe zrodili? Part(CHYRO)
ſſtij/a Medſſtij/a Elamitſſtij / a obywatelé
w Mezopotamyi a Jůdſtwu/a Kapadocyi/
w Pōtu a w Azyi/a w Erygyi/w Pamfilyi/
w Egiptu a w Kraginách Libie geho/kteráž
geſt při Končinách Cyrénu/a hoſté Ržijma=
né/a Zidé/y w nowě k Zidowſtwij obrácenij/
Krétſſtij a Arabowé / ſłyſſýme ge mluwiti
naſſymi Jazyky Welebné wěcy Božij.
Y děſyli ſe wſſyckni/a w myſłi wrtěli/ge(CHYRO)
den druhému prawijce: Co to chce býti? Gi=
nij pak poſmjwagijce ſe prawili : Mſtem pře=
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plněni ſau tito.
Stoge /y2b/

Ducha Swatého.
Stoge pak Petr s gedenácti /wyzdwi=
hl hlas ſwůg a mluwil gť gim : Mužij Jůd=
ſſtij/ a kteřjž přebýwáte w Geruzalémě wſſy=
ckni: To wám známo buď/a vſſyma přigmě=
te ſłowa má : Ne tak yakž wy ſe domnijwáte/
tito zpilij gſau/nebo hodina dne geſt třetij.
Ale totoť geſt/ což geſt powědijno ſkrze Pro=
roka Johéle : A přigdeť to w neypoſłedněg=
ſſých dnech prawij Bůh/žeť wylegi z Ducha
mého na wſſeliké tělo. A budau prorokowa=
ti ſynowé wáſſy/ a Dcery wáſſe/ a Mláden=
cy wáſſy widěnj widěti budau/a Starcy wá=
ſſy ſny mjti budau. A zagiſté na ſłužebnijky
mé/ a na ſłužebnice mé/we dnech těch wylegi z
Ducha mého/y budau prorokowati. A dám
zázraky na Nebi ſwrchu/a znamenij na Zemi
dole/Krew/a Oheň/ a páru dýmu. Slun=
ce obráceno bude w temnoſti/a Měſýs wkrew/
prwé než přigde Den Páně weliký a oſwijce=
ný. A budeť to:Že wſſeliký/kdožkoliwěk wzý=
wati bude Gméno Páně/ſpaſen bude.
Mužij Jzrahelitowé ſłyſſte ſłowa ta=
to : Gežijſſe Nazaretſkého/Muže wyſtawe=
ného od Boha v wás / mocmi a zázraky / a
y
iij
zname=

Hod Seſlánij:
znamenijmi / kteréž činil ſkrze něho Buoh v
proſtřed wás/yakož y ſami wijte. Toho vlo=
ženau radau a před zwěděnijm Božijm zra=
zeného/když ſte přigali ſkrze ruce neprawých/
vkřižowawſſe zabili ſte. Kteréhož Buoh
wzkřijſyl/zprotiw boleſti ſmrti:yakož nemož=
né bylo aby od nij držán byl. Dawid zagi=
ſté dj o něm: Před ſpatřowal ſem Pána před
ſebau wždycky/nebo po prawicy mé gť/abych
ſe nepohnul. Pro tu wěc weſelilo ſe Srdce
mé/a pléſal Jazyk muog : nadto y Tělo mé
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odpočine w naděgi. Nebo neopuſtijſs Duſſe
mé w Pekle : aniž dopuſtijſs aby swatý twůg
widěl poruſſenij. Známé ſy mi včinil ceſty
žiwota / naplnijſs mne vtěſſenijm s Twářij
twau.
Mužij Bratřij/poněwadž zagiſté ſłu=
ſſý ſwobodně prawiti v wás o Patryarchowi
Dawidowi/že y vmřel geſt/y pohřben geſt/a
Hrob geho geſt v wás až do dneſſnijho dne.
Když pak byl Prorokem/ a wěděl že práwem
přjſežným přiſáhl gemu Bůh/že z plodu Le=
dwij geho / gelikož podlé těla / Kryſtus wzeg=
de/ a ſedne na Stolicy geho. To předzwě=
děné /y3b/

Ducha Swatého.
děné měw/mluwil o Wzkřijſſenij Kryſtowu/
že nebude opuſſtěna Duſſe geho w Pekle/ani
tělo geho widěti bude poruſſenj. Toho Ge=
žijſſe wzkřijſyl Bůh / gehož wſſyckni my ſme
ſwědkowé.
Protož prawicý Božij gſa powegſſen/
a zaſłijbenj Ducha Swatého wzaw od Ot=
ce / wylil to což nynij wy widijte a ſłyſſýte.
Nebo ne Dawid wſtaupil w Nebeſa / ale dij
on: Ržekl Pán Pánu mému : ſed mi na
prawicy/dokudž nepodložjm nepřátel twých/
podnože nohám twým. Giſtotně tedy wěz
wſſecken Duom Jzrahelſký / že Pánem y
Kryſtem včinil Bůh toho Gežijſſe/kteréhož
ſte wy vkřižowali.
Ty wěcy pal ſłyſſewſſe/probodeni+ ſau
w ſrdcy/ a řekli Petrowi a giným Apoſſto=
luom : Což máme činiti Mužij Bratřij?
Petr pak řekl gim : Z hřijchůw pokánij čiňte/
a pokřti ſe gedenkaždý z wás we Gméno Ge=
žjſſe Kryſta/na odpuſſtěnij hřijchůw: a přig=
mete dar Ducha Swatého. Nebo wám ſta=
lo ſe zaſłijbenij y Synuom waſſým/ y wſſem
kteřijž daleko ſau/ kterýchžkoli powolá Pán
y
iiij
Bůh

*Hod Seſlánij Ducha Swatého.
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Bůh náſs. A ginými ſłowy mnohými ſwěd=
čil a wzbuzowal ge/řka: Oddělte ſe od Ná=
rodu tohoto křiwého.
Protož kteřijž rádi přigali řeč geho po=
křtěni ſau: a přiſtaupilo w ten den duſſý okolo
třij Tiſýců. Vſtawičně pak trwali w Vče=
nij Apoſſtolſkém/a w ſpolečnoſti/ a w láma=
nij chleba/a w Modlitbách.
Zplodila ſe pak wſſeliké Duſſy Bázeň.
A mnozý Zázrakowé a znamenij ſkrze Apo=
ſſtoly wydáwáni byli.
Wſſyckni pak kteřjž wěřili/byli ſpolu ſpo=
geni/a měli wſſecko obecné. Wládařſtwij a
ſtatky prodáwali / a rozdělowali ge wſſem/
tak yakž komu potřeba bylo. A byli každého
dne přetrwáwagijce gednomyſłně w Chrá=
mě. A lámagijce po wſſech Domijch chléb/
ſpolu přigijmali pokrm s vtěſſenijm a s ſpro=
ſtnoſtj ſrdce/chwálijce Boha/a miloſt magj=
ce v wſſeho Lidu.
Pán pak přidáwal na každý den Zboru/
(těch) kteřijby ſpaſeni byli.
W Pondělij /y4b/

W Pondělij Swa=
toduſſnij.
Ohláſſenij.
*Cžijſti ſe dnes бudau tři Ržeči Božij k wzdělánj wijry
w Ducha Swatého. Neyprw.

Ržeč Prorocká.
*Ržeč Figůr Božijch z Lewitſké Knihy / z Kapitoly XXV. O
Miloſtiwém radoſtném Létu Páně Padeſátém/gehož prawda ſtala
ſe ſkrze Kryſta/když w Požehnánj Nebeſkém wyliti ráčil Ducha S°/
vwozugijcýho Syny Božij znowu zrozené w ſwobodu a w Dědictwij
Králowſtwij ſwého.

SEčteſs ſobě ſedm Sobot+ Leth/
ſedm totiž Leth poſedmkrát: y bu=
deſs mijti ſedm Leth téhodnůw/
čtyrydcet a dewět Leth. Y rozpu=
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ſtijſs zwuk Trauby/w Měſýcy ſedmém deſá=
tého dne Měſýce : we dni dijm wyčiſſtěnj ro=
zeſſleſs rohowau Traubu po wſſý Zemi wa=
ſſý: a Poſwětijce toho Roku Léta totiž Pa=
deſátého / A prowoláte ſwobodu w Zemi w=
ſſem obywatelům gegjm. Radoſtnýť zagi=
ſté bude ten Rok wám : a nawrátijte ſe každý
k Dědictwij ſwému / a každý k příbuzentwij
ſwému ſe nawraťte.
Rok ten Padeſátý budeť vám Rok plé=
ſanij//y5a/

*W Pondělij:
ſanij / neſegte / ani těch wěcý kteréž ſe z vtru=
ſtůw ſamy rodij žněte/ ani oddaného ku Po=
ſwěcenij wydawugte. Rodoſtnijk+ ten ſwa=
tý buď wám / z Pole gijſti budete vrody pol=
nij. W Roku tom radoſtném nawrátijte ſe
každý k wládařſtwij ſwému.
Ržeč Ewangelitſká.
*Ržeč Ewangelitſká ze Cžtenij Swatého Jana/z Kapitoly VII/
čijſti ſe бude : O Wolánij Kryſtowu k ſobě žjzniwých/aby přiſtaupj=
ce k němu/бrali ſobě z něho Ducha Swatého.

NEypoſłedněgſſjho pak dne weliké
ho Swátku/ſtál Gežjſs a wolal/
řka: Geſtliže kdo žjznij/přigdiž ke
mně / a pij. Kdo wěřij we mne/
yakož řeklo pijſmo: Ržeky z Břicha geho po=
tekau Wody žiwé. To pak řekl o Duchu kte=
réhož přigijti měli (ti) kteřijžby vwěřili w ně=
ho. Nebo nebyl geſſtě (dán) Duch Swatý/
proto že Gežijſs geſſtě nebyl oſławen.
Ržeč též Ewangelitſká.
*Ržeč Ewangelitſká čijſti ſe бude z Skutkůw Apoſſtolſkých/z Ka=
pitoly XIX. O přigimánij Ducha Swatého od wěřijcých po přiga=
té miloſti/ſkrze wzkládanij Rukau.

Stalo /y5b/

Swatoduſſnij.
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STalo ſe pak když Apollo byl w
Koryntu / že Pawel proſſed wr=
chnij Kraginy/přiſſel do Effezu/
a naſſed některé Včedlnijky/řekl k
nim : Takéliž ſte přigali Ducha Swatého/
když ſte vwěřili: A oni řekli k němu : Ano
aniž ſme ſłýchali geſtli Duch Swatý. Y řekl
k nim : Weč tedy pokřtěni ſte? A oni řekli : W
Janowě Křtu. Ržekl pak Pawel : Jan
zagiſté Křtil Křtem Pokánij Lidu prawě/
aby wěřili w přiſſlého po něm: to geſt/w Kry=
ſta Gežijſſe. Ty řeči ſłyſſewſſe/ pokřtěni ſau
we Gméno Pána Gežijſſe.
A když wzkládal na ně ruce Pawel/při=
ſſel Duch Swatý na ně : a mluwili Jazyky
a Prorokowali. Bylo pak wſſech Mužůw
téměř dwanácte.
Weſſed pak do Zboru (Zidowſkého) ſwo=
bodně mluwil za tři Měſýce / rozgijmage a
předkládage ty wěcy/kteréž ſau o Králowſtwj
Božijm. Když pak někteřij zatwrzowali ſe/
aniž wěřili / zle mluwijce o ceſtě Páně přede=
wſſym množſtwijm: Odſtaupiw od nich od=
dělil Včedlnijky/ každého dne rozgimánij či=
ně//y6a/

*W Pondělij:
ně/w Zboru něyakého+ Tyrana. To pak dá=
lo ſe po dwě Létě/tak že wſſykni kteřjž přebý=
wagij w Azyi ſłyſſeli ſłowo Pána Gežijſſe/
Zidé ſpolu y Ržekowé. A mocy neobyčegné
wydáwal Bůh ſkrze ruce Pawlowy / tak že
také nemocné donáſſeli od těla geho potnij
Rauchy/a přepaſowadla/a odcházeli od nich
neduhowé/a duchowé zlj z nich wyſtupowali.

Auterý Swato=
duſſnij.
Ohláſſenij.
*Cžijſti ſe бudau tři Ržeči Božij o Miloſti a Praw=
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dě Ducha Swatého. Neyprw:

Ržeč Ewangelitſká.
*Ržeč Ewangelitſká z Skutkůw Apoſſtolſkých / z Kapitoly De=
ſáté/ čijſti ſe бude : O neyprwněgſſým Kázanj Cžtenij Kryſtowa Po=
hanům/a wylitj na ně Ducha Swatého/y přigetj gich w gednotu Li=
du Kryſtowa.

ODewřew pak Petr vſta/ řekl : W
prawdě ſhledáwám / že nenij oſob
ſſetřenij v Boha/ale wewſſelikém
Národu kdož ſe geho bogij/ a činj
ſprawedlnoſt/ten přjgemný geſt gemu.
Slowo /y6b/

Swatoduſſnij.
Slowo kteréž poſłal Buoh Synuom
Jzrahelſkým/Cžtenijm zwěſtuge pokog ſkr=
ze Gežijſſe Kryſta/ genž geſt wſſech Pán:
Sami wjte řeč rozhláſſenau (býti) wewſſem
Jůdſtwu/wyſſlau od Galilee/ po Křtu kte=
rýž Kázal Jan / Gežijſſe toho Nazaretſké=
ho/kterak geſt gey pomazal Buoh Duchem
Swatým a mocý / kterýž obcházel dobře čině
a vzdrawuge wſſecky ſaužené od Diábla/ne=
bo Buoh přijtomný gemu byl/a my ſwědko=
wé ſme wſſeho toho/ což geſt činil w Kragině
Zidowſké / a w Geruzalémě / kteréhož zabili
powěſywſſe na Dřewě. Toho Bůh wzkřj=
ſyl třetijho dne / a vkázal ho aby zgewen byl
ne wſſemu lidu/ ale Swědkům prwé k tomu
wywoleným od Boha/nám/kteřij ſme gedli
a pili ſpolu s nim když zaſe wſtal z mrtwých.
A přikázal nám / abychom Kázali Lidu a
ſwědčili/býti gey toho/kterýž vſtawen geſt od
Boha Saudce žiwých y mrtwých. Tomu
wſſyckni Prorocy Swědectwij wydáwagij/
že odpuſſtěnij hřijchůw wezme ſkrze Gméno
geho/kdožkoli vwěřij w něho.
Geſſtě mluwil Petr ſłowa tato/a Duch
z
Swatý

*W Auterý
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Swatý připadl na wſſecky kteřijž ſłyſſeli ſło=
wo. Y lekli ſe ti kteřjž z rodu obřezaných wě=
řili/kolikžkoli přiſſlo gich s Petrem / že y na
Pohany Duch Swatý wylit byl. Sly=
ſſeli ge zagiſté mluwijcý Jazyky/a welebjcý
Boha.
Tedy odpowěděl Petr: Zdaž kdo zbrá=
niti muože aby nebyli Wodau pokřteni tito/
kteřijž Ducha Swatého přigali yako y my?
y rozkázal ge pokřtiti we Gméno Páně.
Ržeč Ewangelitſká.
*Ržeč opět Ewangelitſká čijſti ſe бude/ ze Cžtenij Swatého Ja=
na / z Kapitoly Cžtwrté : O Wodě žiwé a Studnicy gegij pregſſtijcy
ſe k žiwotu wěčnému/ genž geſt Duch prawdy wijry w Kryſta.

PRžiſſel Gežijſs do Měſta Sa=
mařſkého kteréž ſłowe Sýchar /
podlé Poplužij kteréž dal Jákob
Jozéfowi Synu ſwému/a byla
tu Studnice Jákobowa. Tehdy Gežijſs
vſtalý s ceſty ſeděl tak nad Studnicý : Hodi=
na pak byla téměř ſſeſtá. Přiſſla žena Sa=
marytánſká/aby wážila Wodu. Dj gi Ge=
žijſs: Day mi nětco pijti: neb Včedlnijcy ge=
ho odeſſli do Měſta / aby pokrmůw nakaupi=
li. Te /z1b/

Swatoduſſnij.
li. Tedy řekla gemu žena ta Samarytán=
ſká : Kterak ty gſa Zid nápoge odemne žá=
dávs /kteráž ſem žena Samarytánſká? neb
nemagij obcowánij Zidé s Samarytány.
Odpowěděl Gežijſs a řekl gi : Kdyby znala
dar Božij/ a kdo geſt ten kterýž dij tobě : day
mi nětco pjti/ty bezpochyby proſylaby od ně=
ho / a dalby tobě Wodu žiwau. Dij gemu
žena : Pane/aniž máſs čjmby wážil/a Stu=
dnice hluboká geſt : odtudž tedy máſs tu Wo=
du žiwau? Zdaž ty wětſſý gſy Otce naſſeho
Jákoba/kterýž dal nám Studnicy/a ſám z
nij pil y Synowé geho/y Dobytkowé geho?
odpowěděl Gežijſs a řekl gi : Wſſeliký kdož
222

pige z Wody této / žijzniti bude opět. Kdož=
koli pak pilby z Wody kterúž Já dám gemu/
nežijznilby na wěky : Ale Woda kterauž Já
dám gemu / včiněna bude w něm Studnice
Wody wyprýſkugijcý ſe k žiwotu wěčnému.
Dij gemu žena : Pane/day mi té Wody/ ať
nežjznim/ani ſem nechodijm k wáženj. Ržekl
gi Gežijſs : Gdi powolay Muže twého / a
přiď ſem. Odpowěděla žena a řekla gemu :
Nemám Muže. Ržekl gi Gežijſs : Dobře
z
ij
ſy ře

*W Auterý
ſy řekla/nemám Muže: nebo pět Mužůw mě=
la ſy/ a nynij kterého mávs/nenij twůg Muž:
to ſy práwě powěděla. Dij gemu žena: Pa=
ne/widijm že ty Prorok gſy : Otcowé náſvy
na této Hoře modlili ſe/a wy prawijte wGe=
ruzalémě býti mijſto/kdež ſe ſłuſſý modliti.
Dij gi Gežijſs : Zieno wěř mi/ gde hodina/
kdyžto ani na této Hoře/ ani w Geruzalémě
modliti ſe budete Otcy. Wy modlenijm ctij=
te (to) čehož newijte / my ctijme což wijme /
nebo ſpaſenij z Zidůw geſt. Ale gde hodina/
a nynij geſt/kdyžto prawij modlitebnijcy ctj=
ti budau Otce Duchem a Prawdau : nebo
y Otec takowých hledá ſebe ctitelůw. Bůh
Duch geſt/ a modlitebnijcy geho Duchem a
Prawdau muſegij ho ctijti. Dij gemu že=
na: Wijm že Meſyáſs má přigijti kterýž ſło=
we Kryſtus: ten když přigde zwěſtuge nám
wſſecko. Ržekl gi Gežijſs : Já gſem kterýž
mluwijm s tebau.
A mezy tjm přiſſli Včedlnijcy geho / a
a diwili ſe žeby s ženau mluwil : Wſſak žá=
dný neřekl : čeho hledáſs? neb/proč mluwijſs
s nij? Tedy zanechala Wědra ſwého žena/
a odeſſla /z2b/

Swatoduſſnij.
a odeſſla do Měſta / a řekla Lidem : Poďte
wizte Cžlowěka/kterýž prawil wſſecko což
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ſem koli činila/ zdaby on byl ten Kryſtus.
Tedy wyſſli z Měſta a přicházeli k němu.
Mezy tjm proſyli ho Včedlnijcy/řkau=
ce : Miſtře gez. On pak řekl gim : Já Po=
krm mám k gedenj kteréhož wy newjte. Te=
dy Včedlnjcy prawili mezy ſebau: Zdaže mu
kdo přineſł co gjſti: Dij gim Gežjſs: Můg
Pokrm geſt/ abych wykonal wůli toho kterýž
mne poſłal/a dokonal dijlo geho. Wſſak wy
prawijte : geſſtě čtyřij Měſýcowé gſau / když
Zěň bude+. Ay prawijm wám pozdwihněte
očij waſſých a přeſpatřugte Kraginy/ žeť giž
bijlé ſau ke žni. A kdož žne mzdu béře/a ſhro=
mažďuge vžitek k žiwotu wěčnému: aby y kte=
rýž ſege ſpolu radowal ſe y kterýž žne. W tom
zagiſté geſt řeč ta prawá / že giný geſt kterýž
ſege / a giný kterýž žne. Já ſem wás poſłal
k žetij čehož ſte wy nedělali/ginij ſau dělali/ a
wy w dijla gegich weſſli ſte.
Z Měſta pak toho mnozý z Samary=
tánůw vwěřili w něho/pro řeč ženy ſwědčijcý/
že geſt on gj powěděl wſſecko co ge činila.
z
iij
Když

*W Auterý
Když pak přiſſli k němu Samarytáni / pro=
ſyli ho aby v nich zůſtal/Y zůſtal tu dwa dni/
a mnohem wijce gich vwěřilo pro řeč geho : a
ženě prawili: giž ne pro twé wyprawowánij
wěřjme/nebo ſami ſme ſłyſſeli/a wijme toho=
to býti práwě Spaſytele Swěta Kryſta.
Ržeč Apoſſtolſká.
*Ržeč Apoſſtolſká čijſti ſe бude / z Druhé Epiſſtoly Koryntům/z
Kapitoly XII: O wzděláwánij Ducha Swatého / ſkrze rozdijlné Da=
ry ſwé a Služby Páně y dijla Božij/Zborůw Kryſtowých / Apoſſtol=
ſkých/w gednoho Cžlowěka Kryſta: to geſt/ w gednotu geho neroz=
dijlnau.

O Duchownijch pak wěcech Bratřj/
nechcy abyſſte neměli wěděti. Wj=
te že ſte Pohané byli /k Modlám
němým yakžkoli wedeni ſte byli /
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chodijce. Tau přjčinau známo wám činijm/
že žádný ſkrze Ducha Božijho mluwě / ne=
prawij prokletým býti Gežjſſe. A žádný ne=
může prawiti Pána (býti) Gežijſſe/ než ſkr=
ze Ducha Swatého.
Rozdijlowé pak Daruow ſau / ale týž
Duch. A rozdijlowé přiſłuhowánij ſau/ale
týž Pán. A rozdijlowé ſau pracý / ale týž
Bůh/wykonáwage wſſe wewſſech.
Gedno= /z3b/

Swatoduſſnj.
Gednomu pak každému dáwá ſe zgewe=
nij Ducha/k tomu čehož potřebij. nebo to=
muto zagiſté ſkrze Ducha dáwá ſe řeč Mau=
droſti / ginému pak řeč Vměnij podlé téhož
Ducha. Ginéma pak darowé vzdrawowá=
nj/ſkrze téhož Ducha: ginému pak prowozo=
wánij mocý : ginému pak Proroctwij : giné=
mu pak rozeznánjDuchůw: ginému pak roz=
ličnoſti Jazykuow: ginému pak wykládanij
Jazykuow. Ale wſſecky tyto wěcy wykoná=
wá geden/ ten a teyž Duch / rozděluge oblá=
ſſtně gednomu každému yak chce.

Summa tiech obo=
gijch Ržečij.
Tyto Ržeči toto dwé w ſobě zawijragij :
*Gedno :

Zwěſtowánij o Wyliti Ducha Swatého
také na wěřijcý z Pohanuow/yako y na wěřijcý z Židuow:
a ſkrze to gich ſgednocenj a wzdělánij w geden Lid Kryſtů/
to geſt/w gednu Cýrkew Swatau Křeſťanſkau. O tom
geſt třetij Ržeč Ewangelitſká / a Ržeč Apoſſtolſká poſled=
nij. Též y Ržeč Figuor Božijch zwěſtugijcý Léto Pá=
ně miloſtowé/ a nawrácenij Synůw Božijch k dědictwj ŕč.
z
iiij
A to ſe

*W Auterý Swatoduſſnij.
A to ſe zwěſtuge ku potěſſenij w naděgi wſſemu Lidu Kře=
ſťanſkév /že geſt ſeſlán a dán gim/yakož Kryſtus/tak Duch
Swatý na ſpaſenij gegich.
225

*Druhé :

Zwěſtowánj ſwědectwj Božjho/že Duch
Swatý dáwá ſe od Boha wěřijcým a milugjcým Kryſta/
Gedno/w Slowu prawdy Cžtenij : Druhé/ v wzkládanj
Rukau we Gméno Páně. W Slowu že ſe dáwá/to zwě=
ſtuge Cžtwrtá Ržeč Ewangelitſká o žiwé wodě. Téř y
třetij. A w Rukau wzkládanij/druhá Ržeč Ewange=
litſká. O obogi pak té ſlužbě geſt prwnij Ržeč Ewange=
litſká / w nijž Kryſtus wolal k ſobě / aby z něho w ſlužbách
těch / a zwláſſtě v widitedlných tehdáž Znamenijch / gehož
Služba geſt Rukau wzkládanij přigijmali Ducha Swa=
tého žiznijcy geho.
*Budiž z toho Pánu Bohu dijka a chwála: a
nám ſpolečné vtěſſenij/a dowěrné wſſeho
toho vžiwánij na ſpaſenij k ži=
wotu wěčnému.
Amen.

Zawřenij wſſeho tohoto Druhého
Dijlu Knihy této.

AY toť giž dokonán gť/ ač nuzně/ wſſak bez
překážky/Druhý Dijl Knihy této / wſſech Skutkuow
Pána Gežijſſe Kryſta/Wěka geho plného doroſtlého. W
njž aby ty mnohé wěcy tak pořádně položeny měly бýti/ a
tu ſe hromadně mohly zběhnauti/nenadál ſem ſe to°. Wſſak
když ten/gehož toto dijlo gť/wnukal/vkazowal/zpomjnal/
ku prácy /z4b/
ku prácy zbuzowal/w nij poſylowal diwně/potřeб nenadá=
le dodáwal/neſměl ſem nic zadržowati w ſobě/ale což za wjc
potřebné бýti ſe vznáwalo/čas a možnot ſtačiti mohla/w=
ſſe ſem pſal/Duch tomu powoluge a vzdu pauſſtěge mimo
vmyſl a rozum ſwůg w tom/ dlauhoſtij/foremnoſtij/ a gi=
ným podobným ſobě překážeti w tom nechtěge / ale předew=
ſſým oči zawijrage a wſſe zamijtage:
Toho naywijce
ſſetře/aby ſkutkowé Pána Gežijſſe Kryſta/a zwláſſť ſlužby
geho Slowem y Skutky činěné : y dijla geho ſlužebná/za=
kládagijcý a wzděláwagijcý Cýrkew ſwau na ſobě ſamém:
Též wſſecka celá Smlauwa Božij nowá ſkrze něho ſtalá :
Což powſſechen ten Wěk ſwuog plný doroſtlý konal/ až do
ſwého w Nebe Wſtaupenij/ a Ducha Swatého Seſlánij/
kterýmž wſſecko to zapečetil : mohli бýti poznáni cele a plně/
yak ſe to wſſe pořádně ſewſſý důložitoſtij dokonaloſtij od
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Pána dálo/ſtalo/y ſkonalo : Kázati y činiti tak podlé toho
Apoſſtoluom y gich wſſem potomkům do ſkonánij ſwěta/
poručeno a přikázáno.
*A to ſem činil pro rozeznánij nyněgſſý° mno° twár(CHYRO)
ného včenij y činěnij / we gméno Kryſtowa Ewangelium/
w čemby které potud prawdu mělo neб nemělo / a coby ſe kte=
rému nedoſtáwalo/ a kde yak pletlo/mátlo/změňowalo w gi(CHYRO)
né ŕč: Též y pro oſwijcenij toho co Buoh mezy námi vči=
nil a dal nad rozum lidſký : Y pro vtwrzenij w tom/a hog=
něgſſý ſe rozmnožowánij y wzděláwanij podlé toho : Y pro
poſylněnij ku pracowánj w témž/y k obhagowánij to° před
zlými duchy/y k trpěliwoſti proro : A pro potěſſenij w po=
haněnijch / w potupowánijch / w vtržkách a wewſſelikých
protiwenſtwijch a zámucowánijch / od neznagijcých toho
ruhačuow. Zwláſſtně pak také/chtěge dáti přijčinu ſpo=
lu ſluhám Páně/k zpytowánij toho dalſſýmu/ těm kterýmž
hogněgſſý Duch prawdy vdělen gť a бylby: Y každév wěr=
nému / Boha ſe a prawdy geho ſrdečně přijdržegijcýmu (a
ne ſamau myſlij/z obyčege lidſkého zplozenau) gey wijce než
ſebe milugijcýmu w ſproſtnoſti ſrdce ſwého ſewſſý pokorau
a ponijženoſtij/neſměgijcýmu mimo mijru Wijry nic ſmey=
ſſleti/a wewſſem бogijcýmu ſe Pána Boha : pro giné nic.
*Tobě genž ſy to dáti a puoſobiti ráčil/ano y žádoſti
mé předeſſlé a proſby přijtomné naplňowati /бudiž dijka a
chwála /z5a/
chwála / od Lidu twého wěrného wděčného Miloſtij
twých/wzdáwána. A račiž gim dáti toho
s miloſtij vžijwati ſpaſytedlně/k oſlawe=
nij Syna ſwého Gežijſſe Kry=
ſta Pána naſſeho:
Amen.

*Prwnij den po Swatém Wijtu
dokonáno Léta Páně téhož kteréhož začalo : Tiſý=
cýho Pětiſtého Padeſátého
ſedmého.
*

***
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