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L-^Ó ?A ,. 

THEATRVM DIVINVíl 

wnllho Skutku2503rt)íi, wsslhoI^M^DW^^^^N 
©wstfl 6fwĎKrti/íOwPrcjf den i \ t \ \ %^-^.^P^^sa 
,«st ^lnmo / Y,3«Fč wantenf « ťr.íř(lío| 
Gmorínl m6b^ríti-£n<j/poB!črtrrtiU" 
t>|ř!» fwcrlí wjpfáno ! ťírti a |ťfiW. 

n | / poríffíiil« ť ctwAtí 25c, j » & » ' 
«n|;i,fií&čijOfpfimíf?e (tji 

O? 7 



I.M°g.l> >'3l> _. 
N«P«c6tkusi«,rie»5hNebe «3emť. Xwfotf&ty wfle 

coj včírnf, * <r? fyřo welmi d»bri. 

Zatm «. 4 ?' . . . . . , 

m?f?c .Hwild'?. t«rezFft«e«pen,me/ r,tam; Co 

nawfltéwnš***-'"'\ < J >'>-t 
ZatM 46. o, .'. *, 

Zaln» ?>. «. 

Nl<.bed.n>«eiw°n'i/wrez 8ftcim?*|Ur*fl»m«. 
Žalm?i. 5. 6. 

^«wesil,e« mm H«sp,dine Itiitfy swymi: protop K stutcycy 
ttvych mN,mt,?»d>».; <3J<tf wt\kf stu (tittfowé twegj 

Žalm 104. J I . 
J&ttbií |P«'«»4 H«sp0dl'w«a trnrcéfrf z r«zwestlugZ ft fcofp W 

din »st»«ych sivých. 
Jvjjiti: 1. i ° . , ., 4 

ttwifiťttMitó wřcf »»;,. mchau wid,^ tyti. 6í><í§ 5 llmM 
pfífWíenf switostaejch.rozumem pochope^ e>'««g,/ 
«t,j « 8«h« wecna m«« * »«zsiwj., 

5>dUM 11. IJ. „ . . . . . 



Rozděleni MnWtew o 
fttámy 3'ITCI«O^«(^ Stwoiitel. pan B H 
lif °^^"^l lw°«n,««ech wicp. fám rozdílu v z . t i « / Mlo> 
'' °r^'("ř?<™««>f?>'»>í<ni«> : Alepwrozdjinimawomitt, 
flfmfafn, wssccko siwoi.w: Proloj wpp.son,^, ( ,g , H o H , 
predwniho a samt wsscmchaucnosti B o M weastnítzo, ffiitfu 
•»h«1? we^stwoimi, latt podobném sxulobem <, r°zd,em. m 
eminuPch,kstamsi: <o«z podle «chl° Osmi K«p,̂ t. 

I. Summ«wnj w^pfinj, wssehH swkta siw«r<»l. 
I . O siworenj. prwnjho dne vcmknem. 
III. O stworenj, druhehHdnevcmcnsm. 
IV.V Itw0r<nj,t«t,hHdn« vcmknem. 
vtiH*"****' ctwrtchodne vemenem, 
v ;^J « 0 ř e n í > pitého dne včinfttim. 
v li ť%řw e*"í.fr«P^í>tte vcintném, 

re»,)emMpkediwne'm. 

2H »ap« 



Wppsanj summwnlwsseho SwetaStwoíMf. 
V zkoll V5H wttnj strže p jfma fw«i 

zt», sebe y stutdf stve patrní zgewugc /ressat 
' *řť fíatcí siworenj ' aiteB wicy siworcne 

»ým |p&(«f>em (gessti prwi nej fmatá P\» 
fma $ffi» sipstna ) prospissne t známosti £«* 
tz« n«p«mat)a5s,«, podnes napomatziigi: n« 

tolťřo Rrefilchnlm «lidi, bojíitm, gařoj torn-ind t» fafitiii 
0|mémwjpr<8»njte/ «Uyp«£rt«Sm/ tatabf řYliČfSwýmfiw 
tey re &crcstudny: P» »čii*t» zagiste ajiu tfii fajém, včmitcl 

*íriK». i«. znarn 0ýtt rnnje, « stuttt ňiifíra fwéfio chwalj: řtýbrj strže 
«**•« «ic^wididlni<»makáni, m«cf&»W<tuviiriéné, ffomBn^ 

« přirození swem, sf«Fitt««»en>idi«dlny/ wfjaewticfjwe"* 
«ch si»«rm^ch> moc, maudwsi, dobrotu, ap»dst<»mVo'» 
flmwiitm anesiworenauostoedcuFfcych, g<»t«;««dln/« 
mbmý:p<>}mn $ft»d. OstVedcugek pat fímct stworeni, 
« vij netoliko známosti »oh«, ale i nás lid,/ Ker,; st» siwore< 
NjvoZl ^kassinj t Obrajti a podobensiwj geyo ««««,: CT* 
tterijtoznámosti Voha, a nás lid,,' moudrost avmiuj náfii 
N^predniM zalezf: proto; (ft)(?í kedliwc a pilni ten frutee 
voz,'»>era»<»p»bozna»m^slj,p«dle'sw<»tych pjsim. r»z«<»z„ 

p*» ». >. Q>4tť/ wirau zagiste rozumíme, Ze wfíiden Stvít <j witowe, 
vcineni stu Skowem »oj,m/«kje nic neb^wssi. gest to coj wU 
djml »iincn«. Sumownj pat ttypstit,' st«»««j Qwiuti 
timtt poradcem stane si a ro)gj»«i»» kube: 

I, Odkecho gest Swet siw«k<«. 
II. Rdygestftw«ken. 
lll.Z «h« <, )gar-Mattr/egcstvcmcl« 



lV.GaHmpHrMem. 
V. (Batýmfpůfobent. 
V I» proč a 3 0«řýd> př/čiri. 

GVwnMp. 
OdkohogestSwetDokcn. 

«í Zadnykginý Stwont^lem Swita irebff, a 0ý«' »tM,ht> 
NeZ stm, gc^ný, praaý, róčirý, tvfiimotytUKý, st»chow!!»e 
dobrý, maubrý, aproznreblný PanBuhnaso:, ťteryi. př> 
stlvořenj ftcetit wsseho toho, y w«cn»st> swe poírtttu rtcmagjcý. 
7«fsim»!)<,umosi,, y dobroty?oyat« a ssiidrc, y majtbrostť 
prozmebiite, bofqzaf/ awncccch siworcnych, g<třý 011 gt|í 
SSbasiworltclitas, tt>y|»>í"tliti s> -flcif, jDobíc tedy pobo;< 
«y Rřesi>«n vísjřc.BwfíiítitjB wyzmiwá: N>cr'i<n ro&otja 
<Dtce wsiimohaucyho, Stmořittíe CTebe v 3em'c. Actoli 
pal! stm rozum ífowífa a sixldomf Fcř)o, oswcdcuZe 23»t)<t 
siwořitele/ gakoz Aposstokd,: Ze y pohane z (futru při siw«< W * * " 
«i»í sivita siakych, poznali moc a lHozsiw, prawcho v o h a : 
wssat mimo tendtiwod přirozený awpnrozenjwlitý, jjstn 
froata' písma prevZileina / ftewj nae ne gen w rom ťgífjfugj, 
ie lHLtz wicný a «<sem»baucý. gesi siw»n»lem wsscho swita 
V"«6 libí/ nic <p rofočugf, gakbychom Vohu fíwočťtcli swemu 
ftaujitf« getjo ct)ti míli/ a nebyli pohantlm w marnosti p«d»< 
b«í/K«',z poznawssi »ob»/ nectili gako voha/ ani gemu nedže 
towali/ Ale marn, yprclvracen, nalezeni g,a» w myssltních 
lw^ch. «r«t«gs«upat;«s<,sltnímisi<písim swatych/ tte< 
^ . . "Wll lM w,ru nassi, je stm »ůr) wsscmotzaucý, gtff sireo, 
Šum.tZ*?'™*' n-poiatru si«or,e0uhN«be, 3c»,i:! N ' , 5 
N d o ^ ^ F ^ ^ b e s t y 3 < m í , Awfl icf t i imgfhgo'"?-, 

s«»«d»«<tteb««3«^.th,zsi«orena«sa»/ wdmnmimz, 
A i!/ fcoipw 

» 



,«,,. , ^"i«»«yvc-in,ett°b^Fem). ft^MwfptfMe&J 
* r*In £?& si««ritel nas z wichru st-cho ms»«j: Rd« gs« 

vyrtgy; sim zaífabafzemí i p»«i, gesilije mas rozum i Ros 
rozmcnrginM? AneS tdo roztahe pramidko «««,'-> Naccn, 
p»dsiawtowegegí«pe«nenigstu^ Anelltdozaeozievhelny 
ramenigegf/ kdy;prozpewowaey fpořuHroizdygitmj/aplt> 

, W wfftcřm Syrtoroe Soj, ť Anek kdo zatvřtPgaf9 dweřmi 
«!»«/řbyj wMzjiwotaazgewiro st/ kdyZsim mu poloZi? 
Vbrak za odiw/a Mrákotu mjsto plenekgetzo/ kdyZ stm gemu 

wt.ím, « "^'^v^dck swug/ přislawiw zawory adwere / y rekfsirn: 
1 " ' ' ' 2 ; pottw «ychaz«i 5ude«. adale mc. Item/Ssowem 
íť«tmioi. ««>p«dinowým vcininagstu Vlebtfa/ a Duchem Vsi geh, 
»*«.. štÍT0^*3^- •*. 3 t c m / ^ P ^ B f t . iKitowfo* 

».,,,. ^rzemt/a dL, rukau twych, gstuk Nebest. Item/ Ho< 
jpodtne Voje mug. welmi gsy-weliky, wckbnost akralu ns, 

• «blekr/ prtod,'l« st (wet&m gako rauchem / r«ztakf« ťTcbcfií 
fjařo kortýnu/ kterýjo stlenukna wodach pal<ice fot/ Mfyw* 

«.,».^.. ' ° " ' "" lkauplch gcFich/ tak Ze st nepohne naroikv wcknw 
* T I«m/ pomocnallegcst wegmenu Hospodinowu,kterv!«». 
*"Z\': • men.be y Fem.. Itenl/ Vseaw^te H°spodin7»0«« 
,<"» ,4«. ^ h ^ p ^ ^ p ^ w / k t t r ý j c - i n j s t m d i w n ^ w e c v / N l 

* vcíme Nebest maudre. Itern/ Vkah«,fan>env ».« ,.» 
» . , . » 8 W lp«moc»Dgest»nh syln^/kterýZ učinil Nebe. K m " 

» . » . More, y wsse coj »njch gest. Irem/ 3daliz newjtc^ , h ^ 
lij ttejťýct)itteť zdalt st tem nezwestnge hned od počátku^ 
zdalij mfrozumjwatí aspos z zatkadu pmif je Unr)ge«»» 
tterýj sěds nad okrsfltem zemi/ kterýZ rozprosircegako kortýn, 
Nebest k pitbýwánj. Fdalij ne«,3 f zdalij gft nes fýrfjatv 
JcSnh wicný Hospodin/tterýj siworikkonciny zemi, tnvílát 

2",4>.s. «'»'<"»<londlftva'/ ajewysiijcnaeýtincmnjeMaudrostgch,. 
Jtem/T«t« pra«, Hnh stlný Holpddin/ kteryj ftworíf fcfcba 
sa a roztahkge/ krerýj ro;Me,emi. y t« coj;ns pochchv. 

«C*f 1 mwím 2ejt9ni tój pravda s«e ptwrzenj««'/ ga< 

» 
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to : wssec^wecystrzessowowečn^čineny-gsan/aeezne,,. „ 
ho «>« není vcmcno. co; gest „Činěno. Jum/ewít strže ntU '"* 
vanen gest. Irem/ Napomsname veáe/ abysste si obraní, *,«• ,«, „ 
"wamosi i t»ohuziwému/kterýz«Činien"e .y3em""y^ ' " ' ' 
f e r ^ ^ t ^ ' ^ " ^ ^ - I«m/!5Gtonkurýzsi«« « « , . . . . 
r>r » « y wsseckocozgest na něm/ tengst p«m,n Nlb°y ze- " ' " ' 
me/nebydls w chramich rukan „bekaných / ani Gýreaertn 
«dsk>'ma rukama/ gakoby něrčeh, potřcbowa?/ ponewadj 
«N dawa wssechném Jtroot,y dychans, y wssecko / a „čťmf $ 
gednekrwewsseckolidste pokolení Item/ Co; poznáno kýt, *ii»-<-<n 
muže«Nohu,známe'gesigim„činěno/ Nahzagisiézgewil' "" 
gwi/nebo newibitedlnewěcy geho, mohau wid,ny ÍSýti/ ťbyj 
5 Irutřu při stwořenj swira stalých, r«;nmem.p»chopeny Bý 
wags/rorij tagetzowécna mocaVojsiwf. Item/ Ey Pane tu,.,». 
« počátku zařojif fy zem,/ a b,ft» rukau trvých gstuř llebcsa. 
Irem/wěraurozumíme / jevčinéni gstu rcěřorcť íkowem tftuu,. 
oojsm/tak je nic nebywssi/gesi to coj wid/me „činěno I t é : 
2ogte sě »oha/a wzdegte chwa?u gemu/a ťfattcgte si tornu, &«"<*•'•* 
"erýj „čintf Nebe. y Zemi, y More. 

P»b gménem pak Noha siwořitele wssich tekýl rozurnčgf 
>° «ls°cky tři Osoby VoZsti.Vrec.Syn a duch swatý/a iiege 
dna toliko Osoba/nebo sama rec voj, to vkazuge/Mogzíg ,a 
gisie d,'«textu Mowstém: Napocarku flwonf p á l l í , ,,m«,i,,> 
NebeyFemi: Cjmffoieem S t w o k i e , Gednor«»«;sta/ 
Cjin pak druhým, P a » i , <dsoby vojste si rozumégs. A 
•pět/ vcinme Cztoweka k Obrazu NassclNU. Zat y M ,,»,,,,,., 
•"fwí/25.be gest £>6b "33 ctllttclc M0g!: Téz Dawid b\l 3,6lf „ 
W«»(iffeIzraeli W VcíNlttljch stvlích: A >l«*Í p<* *,„» 14,.Xi 

" ° ^ / 5Naniele»wogj gstu/ Vimittletwog,/A ,..„„,,. 
7 & J h P ^ "knwí/ZeStwokitel wssech wěcý gí Otec.Syn 
75>uct>r«e«týme tak stromu rozumět, ma/narobycho„i I ř i 
»f»»ntile wyznawali/ale gakoj Otce. Syna y Duch,, swa< 

tel)9 

« 
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l/ho gest gedina podfiakavoista/ tat geben toliko pL««V 
gest wssech roěcý/a gako; geden gest &flt)/e«k y gcbeti Strew 
ritel/ strže nchoj wssecko, ay my wneni. t 

wssechnen, pak třem Osobám »«zstým ten stutet se priV 
pisí,ge/ podlirotzo, ;ewsseckytřtOsobyvo;stegstugedin^ 
wsse,nohaucý Hnh / awssecky ty rřiOfoby zgewily si při 
stutkn stworen,. Nenjk pak anebyk« jadncho odporu » 
tyrkwio Ofoběprwn, n> Nojsiwi/rotiz o Gtcy « strany stu, 
rku siwořenj. Neb, wssicknigeg Stwottrelemwyznawag,/ 
a on gest puwod a studnice wffetzo/ ale Synu &o|,'im< a Du, 
chn Swarému té cti kacýři a bludaři někteří připifowati 
mchtéli/prorojowfsech rřech Osobách, dtiwodowé prince* 
dem sudau/znichj patrnégcst/ze wffechnem třen,Ofob«<» 
Vo-stým/ sturek stn>9«nj rna Výti připisowan. . 

V Bohu ®tq/ tato cjsati swedectws. 
. »»>!»«'. <j| Cy gfy Otec na«,my HIjn«/ty pak vcinire! naěla tak srnií 
M»ř«:i. i» „jjjjeffH djkorukytwé. Jící Zdali; nen,gedenOtecwssech 

nás i Zdali Sut) geden nejiwořiknrls / proč teti? mame n« 
wěrně činiti geden druhému, Rterckjto obé powědéni/ačkoli 
fpolečrté na wssěcky tři Ofoby mohau si obrckiti/ wssak také 
zwlasstním fpLfobem na Otce nebestét)opři)fti|fegj/ podlé 
wyfrcěrlenj Aposstotstél)»/neb« takzgewnědístvaty paxvď: 

«fti:i. K. Nlekam na kolena fwa prcd Otcem pana nassetzo GeznRry 
sta/} netzoj wsselika rodina na Nebi y na Zemi, gmenu ge st. 

O @ ynu No;jm/gsau tato swcdcctwj. 
«'* '•" t& Hospodin mětmnc při počátku cesty swe", před stutky swý, 

mi předewjstmi cafy. před stutky pak QoZími a předewffl, 
mi ca,y, rtebyf jadný, nej Vch wěčný. proroj maudrost wě< 
ina a nestwořena Syn Sozs.gestStwořitel wssetzo/a kyspo 
těffenj,n Otce swétzo/ y tak, kdyj strže něho wsse wywodispř, 

__ ftwoítilj »ffetz» \w'K»J; Wfítďf |fr}eu((t: str}cBř9W mé 
5" , , , ' ,° ční 



U?aa" U A "^'b'"««"'vcrnéno. WafWté 

S W e ř l f i^lí^ffrzenčhoj wssickoa ..*-:.., 
n*»/Dr»»f» "y Syn »oz, gest Obra, »,ha newchitebl, >•*«-. 
n gfauwwI"''^*»*">'"ebdstrzeNčhosiwo" **'" 
bil,!"«, " ď ' . m c * ' eea<> Ssti">« Nebi y na3em^wi< 

í W n f i ^ ' "°b'm«nosi./ wssecko strženého a«,ém 
Item7^^"^^p«de«ssím. awsseckoginsiogf. 
ffi^/'^''ch ?nech rntW Jm »Sí)strzeftna * >... 
I« 1 - strjenebos y wéky včrnťř. Item/ Takto prLí s » <•" 
S r i t e E P5«reksiwořen,^,ho/ totii.tenU 
««. Ser« gestGynvo;,/ odnetzojpočatekmagí wsseck>«é> 
ŝiworene. Tomupakn,euwe„í.kdyjsi praw,'/je(gkťtt 

ffiŠÍŠr? ®tCC ̂ """wsse/ nemasirozuniéngakooné. gakem „„ w ,„a p^^edku nápomocném/ ale omoč, 
.7'«°^°Syna»o;ího/kteraujfpoeusOtce,nprokaI ^warpn stworen,. gako fpofubytný, neS spoku podstatný. 
«„?""!«"« ""«dj!n«'m»«jsiroi/g«toj o sobémfu«>i»ry* 
vŽínl^"cmugposawaddél-aygadésam/ nýbr;stm *"<• "' 
S D * ™ ^ «««»»«fwt(B»oSynufwémmsuwí/a 
™pr«n„«u25<,5fř«uin9cflemiipň'pífuge. Nebo strže Van>i> , . 
t ^ l ^ T ^ Í " Wf&ráffSmí / ad,eomk7u KKK* 
^ ,2,BF " Nebest/onak p»mina«/ty pakzustane»/a wssi. 
"»g«w rauchozwetssegj/ a gakoodewswinezge/ tvpat 
3>7 rentýz/aletatwanepominau. 8 , P 

<D Duchu stvatemM, tato swcdectws. 
N i n ^ ! . ^ *%* "wasseesinadwodami. Tsmpak»,;>!«< , m«. . 
& , I * 5 n ' " ^ > * 4 ~ ^ w b'« ""téryeneyprwé * * ' " ' 
Sfow m^ofiSs m / ^>"H?«' «'dob,e Nebefa >n,/ ' " 

w°MHofp»d>nowýn,«c,»énagstuNebes«/ad»che,n 
3r t i« .„ . 

.... j»t»,!, ». 
» Psi 



•" "• «• «fi geřjd wflěcfo wogffo gegich. 3«m/ duch Voz,' »čťm'ř 
•""'•'• mne/adchn»tineywyzstíhoda?«mizlwor. ^tem/íozwiij 

gesipočato, z iDuch* swaoého gest. A kdy; £;T»n)éc'ert< 
stxvj Syna vozjho pronassi fpasinj přigaté, geststwoitt 
ujm a „cinkemDucha s»atého/o«fsi«eedy o gútých lidech 
n wssichnéch wéach siworených rozuměti si mál je duch 
^dj>g»ststn>«ii«l«m wsselikého ré5a, a wsselikého ducha,^ 
wsseligaki ginéwécy , co;k«li gesi tónino astwořeno / <* 
loflěíF* 5 něho Ziwor a Vyt swng wza5«. A poniwadj 
gedna a ta;moc»oha samého gesi po neyprwestwonn/ « 
znowu stwoiitl/ to gest rodem noroýw duchownjm čPorcék* 

*»M> «bn«»in: Duch pak sivatý čkowěka znowu sirvořuge, a 
noroýw rodem obnowtlge/ttdy Duchx swatému y »,';e na< 
počátku stlvonewsse, dobře si piiwtastnuge. ísrn pal 
skowem Stwoilt i/ rozdjlnéwicy sivaté pjsino mjnj, 

I. Někdy rozum,' si wfaslití fiatek a djt> »oha samého/ 
řterýí na pocarkn; mcehéhoj „čimkwee/kteréj prwé neby< 
fo/ a ro samau ««ls wfsimohaucnosii, a rozkazem swým t 
A w tom (Tnystu r«u»j si«Nt9 sturek siworenj, o néwj st 
tuto mfutsj. 

II. Někdy pak rnf nj si způsobem takowým/ kdys «ěc gíí 
pNVe'siw9renckm<iVýtiproměněna!, ne strany podstaty sivé, 
tllcesirany prspadnosijsivých/ gakowromsinysknmfurcj 

*"*"' * Varvidsivatý: Srdce cisiéstwor n>emn« «Vo;e/aDucha 
sivcho obnow v Vnitřnostech mých. 

.,,.,..,. III. Někdy si mjnj o wywcdens wecy podobné / gatauj 
Vuh napocatku e^esiwořit'/ gakd! wypausstíZDucha 
sivého/ a siwořeni kýwagj twordwe zcmsstj/ a obnowuges 
ttoiif vxnt. 

IV. Někdy pak prokazanj a zgewcn, mocné fpraweblU 
* * «• '• »ých studu Vojjch/ gako, cinjm pokog, a twtjw jfeV totif 

Yspansrjm sprarpedliwi w « y vtrptte. 



A n<eir.:Mi 
!Kjl: 14. »f 

» * 1 . * 

S'i' ^u-stem c>, « stwor'e,rý., „činnrý. Šňát/otúZlZ 

W.NnénMm N ^ " " " ' ^ " " " ' " ^ d e . y stoncknj f a,é »nyneg»,n,sp„stbun,e;n,e/ ponewadjspiisoVtohotos«é> , 
%*%>£'?m"*>nbl' ^owé;eměocet<iwa'm"'^ í f e 
»!«(„• • e f p 0 c a t t í l " n ' S 3 m ' ' : 2l co počátek, proměnu, 
^^^'^^wéčné/atakpr^poča-tkmfwýmnebye-o 
tJLf^fÍU} * v"""> Swěta, gest fam gediný S&f? 
&£,&£?*$* Sm 2°si3°dmýS«ět/ tak yge«$ 
rnoban™!^ l«ch'.p«>*ého vojstwf dokazaesivauwsse. 
r e 8 t e f e f e r a , r « "stech wěeý/tjaB ds hned.po a, 
l"K""°^'^'«-N«P«catk«st«Óeie»uhNe< 

t r n u Y 2 f f ? * Í W » * ""*'• "sseckamokT^ssecko £ 

^ , ^ ' " " ^ ^ " ^ ? < p ^ < ' l > « m F l « z o f f o « é p . i . 
NV"^^«l«go«étr 'e , iansst ímkuwf. Fiiozoffox 

E E í L K ^ F i E T * " " ^ " " i e n ý c h . nemnoho «y. 
^ I ' ' ^^" l«3°5<<cMnmÍ.ne8pr«éodpn«od» 
£,™ " " " . n a g /;e»KhtowssestwotUtenk«rýisi,»>3 

« m , a N A, 3 " l " ^ > '"«»>«u3em. sivým ctitei. 
" « » e « Ú A ^ ^ ^ " ° " " " " ' e e t 0 M , ' c ý l > > nby sl^ 
^».rmtf£f"Í-m-BJ "'«ea'»1k odrozumnétz, 

m m t J*« í «««« skawen a «ěn f yf. proto, 
& 9. protoč, 



Prorocy, Aposstolé. y wssicknt prawj Lheologowe a sfiijeb-
nscy Cýrkwe k čisté poctě a (fúzbě Vojj, a ku pobojno sii swa« 
télihwedau/«<«»dkkud3, marnéhonabojenstws, yobPez* 
bojnosii ajiwota zfého, lidstau mystodrvozugs / Čehoz pé^ 

* ' " " ' " ' knypřjkkadpři sivaté,npawtowi, agehoNazanj wAthe> 
UM,,.,o. nach „činěném. £é ; wřečl stvatého petra> opocatkuy 

*'"' dokonans sivěta wyprawugícýho / kterýj zawřef teč fwau 
tau otazkau/ gacý (Sýti iname n, sivatých pobožnostech. 
• I V. Ke to s kowo Stroořiti, w sivém wyznamenans vcfo* 

sinjm. stmémn Vohu toliko si pt"itv5asiftuge: Nebo on gesí 
aiiKt.,, t«nst'm/ který; porvotawa y těch w«ý, kterýchž není, ga» 

kobySyey. Stwontizaglsié. gestwěc„Činitiznicehéhoj/ 
tak aby toflyfo, čeho; prwe jadným (pusobem itebytd. 
protoj jaoný z Angew am z i-id,. nemohenic stwořiti/ arn' 

j«t»i°»,!, sibestmého.anigi^néwécy, gakojdsprorok: wězteZeH«< 
spodingestvuh, oNVČiNirnae, a ne mýsamisebe/ myk sm« 
Jtib geho, aOweepastwy geho. Gisia gesitedywěc/ 
ZeamtNodkařswýmmodAřstwim/^ni čarodégník čaro< 
bégrncřýrn spu sobem, nic strvonti nemuje / gako am oni 

».m»,!l.,» EgrptfstíCzarodégnícy.siěnicwywestinemohli/ alewyzna 
li, je to sam prst»ojí ( « gest moc vojsta) tolik, „činiti 
rn&Je. 

V.Festworin, gest rozdssna a gina wěc, nezp?odit,', nesl 
, , poroditi. Strvoiitizagisté, gestl z nicehéhojnětco „činiti. 

a báti wěcy geg, Ziwor, kytnost a wkastnosi, čsm;by si od gti 
nedělila/ ale zploditi nekporodin, kdyjsiwrasiněmtiiwj, 
a «lidech nel! y « ginem jiwotcichu rozums podlé přirozené* 
tzo (působil/ gest z Materye predchazegjcý, a způsobem p«< 
rozeným wěc wywésii / gako ze Tělo z l i t a rodf se / hřs«j 
« kyliny z podobného sivého pokolen,/ to gest rozenj a p kozu 
«,' si přirozené/ ale y ty wěcy w sivém rozmnojowan,, ac m«, 
eý»9j/,wpk strže prostředky, az Materye pKdchGcgjcý, 

kýwagj 



řýw^tvywzowity, wétssí.n,enss,ytynegmensss: Gako 
' 7 ^ " P ' ' « ' w e d e z M a t e r y e ' p t ' e d c h a e ^ 
gest; prach,,, krozkazu »oz-,mu> a prstem moey Vois. lak 
«e««^'"^st"ds;c5owéka°sirany teka ( S D u f W 
fíeStvvoritelstmstwťuge z nicehéhoj. a «tělem gednor, 
P^rwernau&roíK) aRodičowédítkyplods/ wsstk ani 
wuo « moey a „ wuliswénemags/ ale« 25o;,m požehnaní. 
awmoc? 25oj*jtozaleZí/coj„kazatonmpatryarchaIakot! .«»«•.)».« 
swanrecj tRebece mamelíesivé promturcenau/ Zdali;sem 
ga za »oha/kterýzk nedae p5odu ziwota. 

VI- Ze siwořens wssech wěcý, stalo se samau Soj, moeý, 
7ft '"li* ""lí.Sezewssech prostředků a nasirogů négakých. 
b^Z^^V*.™^^1 Skoroem zagisiéHospo. *.,„„;«., 
wnowym Nebesavnnena gsan / a duchem „si geho wssecko 
««3sto gegich/ness «« eekt. a stalo se/ on tozkazH a posiawi, 
«!«. AsivatýIobvs: wsmHospodine;ewsseckomůze». 3.í«.., 

V "^-P^Neno Sýti sýle ttvé, ani myssiěn,' twému. 
V N.Fe Skutek stwořen,'. ssirany počátku a pu»od« 

!weh«,̂ s-pzsi>bubiwného, nerozumem, alewěrau,pocho< 
P°>>Výtimůzea,na/ gakzdíApofltot: N?ěr«nr«zum,'meje íifcii.i. 
weeowe stu „cťrtěnj jlowem »«z,m/ takzenicnebywssi.gest 
roeozwibíme „Činěno/ nebo ačkoli prawé gest to co; Pa, 
"etstvaty powědéf / je zstutků pt.siwořenj Sivěti sta, " " ' ' "* 
^cy. rozumem pochopena Dýwa ta vozsta moc. kterauj 
BW wssc „cméno, ataky Vojsiwj prawého»oha/ z něho'. 
E ^ ' "w"e"'z gsauwssecky«icy/ takze gtj tistutko, 
"'e na vcimtele, a Stwořen,' na Stwořitele sivého „kazu. 
íaJ l°S - 3 e ň m í "swidcug,. Ale kteraknic nebywsst,, ni. 
zumneb^T 3 ^> «z3«st«"«éno. ajywékowé! tohoto. 
« e 7 w V ° g e . nezstmatolik0«,'ra/ gařjMkwyznáwa. 
b° ,2e.ne" ^'«>t«wssem«haucýh0/Stw»ř,teleN« 

9 U O Dri« 



Gdmhitvecp. 
Kdy gest Swct stwoken. 

i l j w torní gest welika Vojj dobrotiwost k/tam lidem 
prokázaná/jeraciknampanVůtzsiwoiitelnaii, čas strow 
řensswětazgewiti a «;namici / a to zgisiých pťjčiní etutt 

i.fflíí.-1.,. r'ert p í< |. g£Jj ((„,( 84fj jgtwni Mogjíst píste: Napočatku 
»»tij napočalku casn. N«b» ca« ( gelikoj st wfasini rozw 
mí wyměřena chwjle / nes rozměřena trwanliwosi/) nebýt 
před siwořením sioětat ale teprwa Syk/ nýkrj Výti p9ca5/ 
tdyj pan »HH stutek sin»»renj začínat / a tak tdyj Sw«« 
kýti počínal'/ y ia« spolu »st» orntým swěten, kýt! počat. 
tja« zagisie st«or«ný fám Vez giných wicý nebýt. N«b» 
ias není podstata nlgaka/ ale pispadnost fiworena/ a p«d< 
státy neV wccý podstatu magjcých si přjdrjegícý. A nesral! 
f t«n Ča«,g«lik»j gest případnosi<,«dvoha půwod «a spotx 
« wecmi stwořenými, pror» je rvssicfa ta trwanliwost st»»«<i 

» kcného sivěra od geh, počátku aj do stonán, / t« gest &9bw 
dancýl), geho «bno«enj/,nýl!rzy kudaucý wěcna tnvan^ 
liwosi nowého Nebe y Jemi, gestwěcvohem zpiis«V«na/ 

g»:i.«. gakojdíAposstdk.je »ůh strže Syna sivého yrvěkyviimt/ 
a takcas obůg, y lvyminný častý, y wečný nestonawato 
dlný, gest od Voha včinený. wymiřený p«t gefi »« t tv 
jfjrn r»zdjle: pominutý: piftomný: avudaucý. p 0 , 
minusý.p»č,ta se odpocaetu swita.do prítomnchorvit,,. 
přstornný itt rozums se / S»S tvetttoweka rossecken, od p«. 
c«j a narozen, aj do fmttí/ neř « i t t0hot9 SIVÍM, oSsthu. 
gicý t» sobe Qto let. »uda»cý pat ca, gest do stonanj 
Swita/tdej gatj gine wicy swan prominu wezmau / t« | 
y cao/a to takonlýmzpůsobem/ je rozměřených cast podlé 

tu?.u.n. l)ch»N^>estch«mll»ht/p»n<»adjden«icnjt?»d,feritu, 



»ZNA°«5"'l"^' ' . *»' «s'5^«st. kbyjfi 
^ ' ' b ' ^ . A « ě t tento stwořen gest/ eohog si důwod y 
mí»- -ff'L * " * 0 b S w « " " l lwěta si počsrags. Neb, 
I 1 ™ " ; ^w obzwtassiněmimo gine lioi «proroky Du, 
X 7 * » , m e w i l m «asir,gcný, pilně wssecky wecy přcd. 
"•a'll/«cerýchj y giným lidem.zwtassiěCýrktvi Sojj wSu< 
vaucych casých, wěděti nalejeto / počna hned odpočatka 
^rwoten, st>ět««ypste/ které; se fotřý, azdogeho Smrti. 
P«t«m y gin,' prorocy týroj Duchem Vojín, rccdenigstuee, 
vldliwě Historif st"»«« » Vojstých stuecých / a ocasých c, 
wi Pan vůh strn, y strže gine nnitiracit/ a co si dat, n» 
štvete y « Cýrk»ipoznamenali/ takjeygista íitá odp«, 
tatku swéta «Z do Rrysiowa příchodu / a od »rysto«« při 
«>«d!>, aj postwad wědsna Výti motzan. 

lvssecken pak ten ca,. y coj ho pominulo, y gefftř pozů< 
siawa do stonán,' fwěta, gesto »«ha netoliko w gisté wcdo< 
m»|ti podlé řeči Rrysiowy, je O«« casý pokozie » mocy 
Iwe/alegefiyn>fwobodnéSejfwSltamocy.gakjd,Swa, '*"">'»• 
ty Petr: je» Voha gesi Eisyc Aer, gako geden den / a geden 
»«> gako <Eifiicfi.ee: panu Vohu zagiste n<n,' jadný čas. 
" " pominittý, ani Sudaucý/ ale wfsidro wékowegemu gstu 
ĴbycFy přítomn,/ awssecka bLa gehogstu.gcmn zna,na «"*»•"• 

pred «eky. protoj nemáme mysliti, Jeby před stwořensm 
***"«> tJuiS negaka zahaliwosi. ne$ tefřnostv »»h«byfi»/ 
PfM» ze tak dtanho S«ět stwořen nebyf/nebo ani dřiwegi, 
* " p'^»«!> «<",' siw,řen. nej kdyj 23ŮH rač.f / anij na 
Zu -V ll"a» (ff obu rněf, je prc»é Gwět stwořen nebyf/ 
allT'"" * >'«be dokonaleM pánbůh ne,,, je gesi Swét 
btal*1 «i>ycl>zagistéeykdokonaeý. požehnaný.akta, 
"tonšto*. ^ f í "" " * * w * p ^ b e . Anij proto Swě« 
b»*.%Fj* !f?^""""bk/ane?J,i>ynětčehopotře, 
™ * ' •***» W* MeNgesinastbi/am wzhycky dosti 

Pan 
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pán bůh / anij gemu td, c, přidat/ mltyswauStawn 
dokonatau před vstanowenírn Swita / gakoj Hrysiuo pán 

*»"•'• d<: Otce oj<°«w mne v sebestméHo/ stawau kterauj sem mět 
Vtebe prwé nejli Swět byt. Rteraujto Stawu swau t«k« 
poněkudy nám « sivém stowu zgewiti ráčit/abychom wě, 
děli z potřeby nafsiho Spasenj, y ořech některých wěcech 
Vojjch.které; předessty stwořen, sivěla, pán Důh zagisté 
ná»5y» před wěky a se; počátku met rozkoš swau w sobě sa< 

ffffifi.'!o. mém / gako; df wěčná « nestwořená maudrosi/ t, gesi Syn 
OTft«. ». Vojiwěcný/jebytOtcowým potěssensm wjdycly. 3ge, 

*'• rvitnam takéOrecNebestý ywěcnezpkozen,Syna sweho, 
stbe r»wnétz»,které; gest před wěky předewssemi Časy y pře^ 
dewfsechnemi stutky 2oj,mi.O;námity přediwné atečené 

, pocházen, Ducha S° kterým; wjdycky > wstak nám nesiij,'< 
tedlně, od Otce y od Syna pochazý. Oznámit y wéčnaii 
adobřelibauwuli sivau, strany wywolen, na« wRrystn, 

«!»:,.*• „tdjenau předvsian9wen,,n swita. MětNůh wěcný w 
sivém vtojenjrvěčnem, an, wýbornepowioomosiiy towsse 
cozchtieaVMÍmtsi«9nti>ygakkteréwěcysiw9réner','diti 
a zprawowati/ y k jatému eýlige priwésii/ o čemj sivědčj 

jít-,,.,!. sivatýJakul)naSniměAposstotsténi: Fnama'i gsaupied 
weky vchuwsse^djka geho. A sivatý Augusiýn toho 

Mwth*. pogissluge: Stw«ntel rvsseck, podlé rozumu sivého a wUe 
Tom, sivé včimtgakj chtět / a ten rozum o gedné kajde wěcy gaka 

Queíí: up meta 5ýt! si»«řena, kde ginde elyt.nejli« samé mysli Stwo, 
4*. fitele: Maudrý;agiste apro)«tedl"ýStw»ntelavčim> 

tel Srvéta, nic nečiní nahodau, mcnepr9;retedlně/ ale podlé 
mandrost apro;retedlnosi> dokonáte/ gakojDawid toho 

trfam4.1t potlvrzugeMtuwíc, siwořenj sivlta: Gakmnoha arozw 
čnagsaudjtatwaHospodine/ gatsgemaudřewssecky „či> 

vmi.'íM m5. A ginde d, pjsino: Hospddin inaudrosts zatojiszemi/ 
VNVrdieNevest opatmo/lj / vwenjm gch, propastí protrp 

hugj 

i 
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»fa»(fe y """'»5»<nni«ráčit. Dostnckn aWížxfei 
noilfr " * 2 " B * «*»*5«P«dsiworenjm S w ě « £ £ 

* > L T s , ? ' * 3 , n " , ř : »««ck«p«kl!ýtim«h»/«ssatwssě. 
' ^ ? wsfecko lidsté pokolenísiworik: 

»ernr,Yí p"castsi»«ře»éhodotýče, wnémj Sůtz Sivír 
* 7 Í T ' ř / ^" ' '" 'kowíčkem počátku/ mTgJjí 
V«""^7^/wssaey«st««yrozměř«ír«ku(ga«get« 
m Qtwortei roz,něřiti ráčit) ponewadj na čtw č S fc 

ffiť" ^ * " " " kyt/ y z p,sma swatého , y z řád! 
nim,• * "• S-ř?° «d»oyawymlřen,« př/p»dnostmi rozdsl. 
totif á?^'"P?roeuw5.,sinsmipoznánořýtťmůje/ ft 
iůwoiow?"' ^ " - ^ ' s ° iástgarnjho/ Čehojgsa«tt5 

,I'.^^^^lwe'ta/t«tij«dgarnj8oHquin<>aiu«»l > 

z f f i r Neb0kdyjpssse«časi.wnémM«/me'l'«VA..•»,:*„, 
siSS?2?K* PM«í/5epm,nřhod„ebefá.éboméřý« mli 
4 * & ° r '"^""'íwody po4«pakd«ech 
d n e c h ' ^ , ? ^ ? ' . " " " ^ " " ^ " t i t / poromponětolika 
'sakk/nN „7^"bicy. aby zwedět.g<zur«téswrchet;emi 
r«'l>«. ^."^"Odpocimn, na zemi/nawrálisa sé do ko, 
p«""^,°ad^^^"^"5'^"edyzsena«r«'ti?á/ 
l̂i«owý 7,Z7iJlV'VtmÍllhi** W F M r t . 9 list-' 3 w y "vstech gegichspatřif/ a tlN Ča« sytí 

?• WNimZ 



WNim;»,t predesstý wyplnengesi. aittwyst jacsnat/ O 
„«.,:«... nimj takmtnwi M»gjs«: 3! siat, si Ssististch' p r n " « ' 

léta (t«Nj wikn Noelowa) >» pnvnj dm Hlefece prwncho, 
Ze wyfchty wody na zemi. . • < -

II. podle «h», je pan Sůh ten ty; ca« aMcsxc ÍAn 
swemnIzraelstemuwyhtasyt;a prwn, Měfýc, podle cast 
a počátku sivěm/ který' se tehdaj treffit/albiih od toho rast 
qakj Swit stwořen. y dny. y Měsyce. y Itt* poc,t««»cir, 

..9!.S:.!.. a Zákonem sivým toho potwrdit. rka: IlntotNesycpocá, 
lek Mésýcíl wám sude / pnvnj wam Sude me;y ÍPfflW rey 
in,mi. d«9g,'m zagisie spůsobemRok wyptnowatsi/ od 
tudzíeaueRotgedenSwarýneVcyrkewnj/adruhySwet 
(ti ,t$ Politycký. Swatý Rok (Syř, kterýj wyst"dozenj 

tcM gehoj 'zacátekeyt-zgara/ tdyj Den a Noc zarowm 6y< 
fa, aStunce naznamenj S«»p« wsiupowako. Stvetff ý 
vakRok 6yf/ kterýj twicem Swětstým neb polilyckým pa, 
mt/pdialeteera»dp,dzymt»/kdyjD«naN,c;ar,«e>> 
e,ea/aSruncenawátzu«siup»w«t». 

III. podlé toho/ j« 2«,ldegstts a persst, také od Jara Rot 
swi,gzač,'nagi/ ar , od starých swých předků sobi zwykeni 
edrvedene, a d,ch«««ae rnag,. 

I V. Podle («&/ Ze gest ca« garnjnegbysiregst,. negwese, 
legii,, negmirnigssi, t rozmnojenj wěcý a zrostu wsselikémt. 
mg působnéM/ gesst, rvpddzymku rvsseck, g«t<. wadne. 
chřad«e>n,izýat.,porussenj..achýle..dgest. p dtoj Pan 
&W k stwořen, swěca.tcn negzdarnegss, cae zwolit!/ nybrj 
počátek geho včiniti ráčit, gako negmauvregssj a negprozre, 
tedlněgll! rvsseh«dobrek)« potádku. " radu půwod a m.ko 
lvnlt/ odkteréhoj času. také pocasy wldycky gedn, za dru, 
býrn/ negprw Jaro, zan/m títol powrn podzymek.a Náp«, 
sled, 3,manafW»«7 a ten pořádek »t> pdčatkusweta^aca. 



«ý. aVohem zřfzený se nemenf. <jeh«Z yvcitelčstaij pit M AnH., 
wttugfrgařoAthanaíius/ téj Ambrojsivatý/ kterýjd,': «°« '?-
«? tomto tedy počátku Měsýců > Nebe y Zemi vcirní &6H / '* 8 í * * 
»eb» tak nalezcto, aby počátek wsseho sialsi w př,Hodno< . " ' „ 
si'. >« wssech negmsrnégssi, totťj Iarnj. Nebo ačkoli mot L'H'"' 
«t» llytvnhwsselikého času řscy/ Stii tot, nes gine/ ale nevx !' *" 
tojittoho pořádku před si»«ře»,m s«ě«« / aby w iao zymy 
Jelenařb si „ rosilo Stromowj/an! aby » čae, iedowý r«zt«,« 
| * » siromow, atwses / ale »takowý čao přshodný si t , 
siato. odněhojby pořádek d«lssjh«č«st přjt)«dn« postup,, 
>v«t/ageden čae za druhým náfiedowat. 

Pročpak azgakých příčinpanvul) na'miá« stxorenj 
Vwětaapočátek geh, wznámosivwedt, postuditi ftusljt 

Gstuk toho tyt, predns příčiny. 
I. Aby nám lidem známé a vgissiěné syk, to/je Swět ttnt 

Wniá sivůg počátek/ a je nenfwečný, počátku nemage/ nýt 
brj je prwé nikdy nebýt/ nej aj stwořen kyt n«poča'tkn/před< 
lterýmj počátkem, nebytomcginého. nejlitoliko stm&fty 
Ověčný, ten gediirý Snvořitel <3»ět«/nebo lbůh ten Fediný, 
llerýj kytpřed steétem. Swět včinik a siwořil zničehihoj. 
Protoj prawé gesicoj »ůt> powědět: předemnan nebytí 9 i» ! «»» 
jádného, ani voha. ani Swita. 

II. Aby wéřscýwRrysia pána, v tvjře posylněnsa vtrew 
5«n<5yli/ proněhoj apro geho přjchod zaslíbený, řebhwíY 
tasowé a léta pocftána kyta/gakj Danyelowi proroku <S«t 
bryel oznámit: wězyj prý a rozumig. je «d«yg,»j wýp«>> " i , « " ' 
xedi « nawrácens fiidu. aj d , Mesyasté wýwddy. sude 
negprwi léhobnů r. potom léhodnil <fz. po Téhodnech 
P«k,ca. zabitsudeMěsta,/ wssakgemutonic nevssiod,/ 
«<b, vtwrd,'smtauwu mnohým wtéhodni postednsm. VÍ 
5T?P™ si" t«Y« Téhodne, včin, konec Oběti s p a l n é . y 

p " ' lucljjé; potom strže lvogsto otzawne. wfiěcfo docett 



* * <•' t-séj mifosti bubfcý, wylitá sude pomsta Vojs. 3 Apossrot 
*/: Rdyj přissta plnost času, postatvůh Syna sivého. A 
Jakojtozasiíbenj wgtstem část naplnit »ůh /rak yogiV 
«ých;asi,be»,ch Bojích si vgistéugeme. ze »ěrna Fstu/a ca< 

^»«:i,!ose!nodVoh«vtojený>!i, naplněnasudau. Nebo k»likoj< 
t«li gest zastíben,'»ozsch wRrysiu Gejfsti (susp»minu< 
l^ch, nes přítomných, nes sudaucých) wssecka gstu 
wnim Amen. 

III. Aby počátek sivlta wěčnost Vojs nam oswědčit/ j« 
ten kterýj Swěevčinitwěčný syt/a abychom wěčnosi Boji; 

sp«di«eni'm»ypra«ug,'ce/>,wotná»»«huwič„ému, a 
tpěčnizůsiawagicýmu, k ochraně a zprawě, poraučeli/ přj-

&&,«>..«kladem Dawida sivatehogenjds: ÍTíSg »ojenedeřmn« 
«*•*-' prostřed dnůw mých: Od Národu zagisié aj do pronaro, 

dngsau léta twá/ y prwénezliszaeojieZemi.aNebest dít, 
rukau twých, onak pominau/ €y pak;ůsia'«a»/neb« ty g|ý 
wjdycly ten týj, a léta twá nepřcsianau. 

IV. Abychom rozuměli tornu / je Swět gest siwořen/ n« 
znigaténuzne potřeby Bojj. gakoby sez něho nemohtsýti/ 
ponéwadz syk v wéčné «ěč««sti/ten tý; w sivé stáwě a syt» 
stahoskaweném, ale pro n«'« / protoj Cjtowěka wysinwit-

!.«»,-!.«za pána nadewsssm siwořenjm > 3e,nstým, y Mořstým/.« 
Nebe toliké; připrawikCjtowěku a pro ctowěta / gakoj řeí 
Páněstvidij/je« denpossedns řekne těm tteř,; naprawicy 

!»•««#. gudau: police pojehnanf O«emého, wtadněteHra'l,«< 
si»«>m «ám pripraweným odvsianowenj Swita. 

V. proto abychom myflj a Srdcem swým newězeli w tviV 
t,x«:r.„ c«ch;degssích/ p»ncwad;pom,'g<spůst>st«hot»Swěta/a 
»»3»,i,,?. gakoj stvatý Jan djt Swět tento hyne y žádost geho/ pr«< 

loj nemitowati Swěta ani zadosti geho/ale Voha a geho 
n>fili, w stowuNojím přikazanau/ Tcn;agisie kdojwůl> 
voj>čmj,tn»<jW»iky. 

< . • VI.Aby<> 



v; .Abychom hlebsce na počátek faěu agehonetkwánll/ 
^ ^ - " " w e t s w ů g kratičký se rozpomínali/a časiow 
%£?£,? ^W f"1'': Nauč- »a'« pane poč,'tati dny^'" 
Násse/takak „wodM Maudrost w swa Srdce. 

GDetjwkch. 
3 čeho tteS z gake Matetfe Swct siwoken. 

<# Poněwadj Někteří z sil»z«ff«pohanstých syli/ kteG 
ačkoli tomu powolowali/ je Swět gesi stwořen/ a»Nak při 
tOMstuchuLojsm staudili, sinegssiegíce, jeMaterya fwita 
predchazegicý sytá něgaka wěčná/ vtwrzugjce fe w ton> 
^>«m st^skn, podlé rozumu teta mu swauReguljFilozoff, 
£ "«/ Ze; ničehoj nic nens / ale proti totan Rčeskane mugj 
R c |řule gisiss, a pewnigss,'. totij rakowé. 

. I> Ze počátekfiwořen, Swita, ageho ZnicehéhoZ „ciné<> 
ř>>> ne rozmnem, ale wirau podléswldeetwsfwaeéhopssinaj 
taá sýti rozumsn a pochopen/ gakoj dj Apofftok: - wěrau **' 
tozumíme/zéwěkowé«činěmgstuftowemvojjnf/»akzeNl« 
"kbywssi, gest „Činěno to, coj widsme. 

N. Regulegesi owssémohaucnosiiSojf/jeNůh wssickó 
"luzec^chce^zničehéhoZVciNiti/takjn powijtawa y trch «#«M.I>. 
]?ecý gichj nenj/gakoby gij dawnosyly/čehoj gl dokázal pn' 
stwořen,Swěta/ tdyj wů!>',chtěním,Slowem a rozkazem 
sivým včťrnfcij chtět/gakj d, Aposstok: Fe SkbwemVojim m'"'" 
»cmcno »sse/«sott»dá je zničehéhojtNebo poněwadj ne, 
JOT"!, m c prwé/gij gest wssicko coj kolivciněno gest/ eedyk$ 
mcehehoz „ č m t „ gest tento Swěe/ a tak taRegule pohanů Ó 
» X n m " ? ' ' * " " " ) " ' » s ý t i / jeby»ůhznicehonemohtnětc, 

I < . ' £ " ' " ^ anepochybněsmystiti nálejj při této wěcý 
* ' «"«tentogesi z jnčetjo si«oř<n/čenmj si takrozumj 



srozuměti má/ jekdyZgefsti nlcnebyto včtnkncho asi«0i« 
itét)o/ anobrj nic giného kromě Vohastrného/vůtz Wflw 
niOh,iucý moey swau wlasinj / awůl, sivobodnan „ěittiP 
prwnj Materij, genj stowe Chaos, tou; wěc nesticnau/a ne 
offormowanan. A ač prínVah mocen syky hned gedné 
hodiny aw gednorn okamZenj, wstecka stworens wgegích 
dokoxaké a ro;!ičné fformi.před obljčegem sivým posiawiti, 
také y se; té Materye, kteranj prwnfho dne zničehéhoj 
silvokik/wsstkmaudrost! swéyn, tom diwné dokázat/je ncg* 
prwé Materij Swita stvořit / ap9tom některé wě«y ZNI, a 
gine se; n> včinik/aby syká rnoc&oji tjm patrněgss, / a ab, 
K,dé přitom stutku Vojirn. nětco Skudnéh, nesmegffleli/ 
nako onen Epicurus,&erý$(my(lif/$e.mch»d«i;g«kých« 
prásstů drobných (Atomos ge gn,en«g,) a gich w hrorn<« 
du spogmj, siworenj Swěta se začako/ geflěe ani; těch prd» 
(stu newzat &5H začátku a Materye siwonnj sivého/ neb, 
tnfité ani tOljO prásstu nebylo / nýbrjkdyj meky ten prássek 
stwořen sýti]/ tedy počátek geho pá»»uh včinik/ gat; sivid^ 

fHft:Mf. í,jDBch»«ji. GwssemzZadné gineI^,tcrje předcházen 
ojcý nesiwořitpán »ftř> té ptwitj Materjc Swita / ale 
$ ničehéhoj včinikgi.tehdaj tdyj gesttě ZádnéMaterye neby< 
fo/ protoZdobřtsilstávZeNebe^Zeméawsseckozničehéo 

.-.•..,.:„:,' hoj gesivčinino/tOtíj«stranypočattnprwn,Materye, « t 
wtómpr«n,'m spůsobu,gakZsyko prwnsho Dnesamax 
iKojstau «ůl,' a wístmóhaucnosij včinin,. A poněwadj 
Některá stworení. tonZDuchowni a newiditedM/^podsiati, 
siv.au dnchowyi magicý>,ničehéhoj íe$Materye siwořik 
pan »ůh/gak«d»chyAngetstea duste rozumnelídsté/tedyk 
yMaterij wicýMateryálnfch a tclestých.sytmocenNůh 
siwořiti.sezewsi, předcházegjcý ginéM«tery» /a tak wssicka 
gesteo prawéna sivém místi/je t«nj ,. S<vi«gest z ničeh«j 
fiwmnt ifími M á m y Moprwn, avočattčnj. I^ze 

http://siv.au


"Ib» Xtgprwésiwořeného: Céjíjfbwet! strany tět«,a3»l> 
t M Í Vgin, jiwotčichowéyFemě/pracy rt&ybyjzWeby. 
3> Fe některé wěcy y po stwočenj prwnjMaterye, gsi>i> s«Z 
"laterye zničehéhoj včiNény/gako Angele aDussi Czkowéka. 
4> «e nittere siwořens z částky Marerye/az částky kez Ma« 
"^egesi včinino/ gako <t;kOwěk strany Tita gest z M a « , 
V Swmrřnj, to gesi z Zemi včinin. 6 flřáiiy pakDufst 
vez Materye, stmauMocý-Kojstai, zmcchehO; gesi siwo, 
ren kObrazu a podobensiwíVojsMs. A pOdlé tohosstra, 
*1 Dufsi mi Czsowik znáti jtawu swau pied Votzem/a wdi 
cen gf od Boha sýti. 3dr»hép«kčá'stky, kupokoře sobe 
Iraujiti, gsa „činěn o sirany lěka z Země/ podobni gako <> 
Vn,K«otčich,wi. A.wss«ky»stranyXíZ* vsstechtilegss, 
90 včime<c;toweka nad Mna siwořenj/ a , Dusst roziirní 
naumaudiespogik/ abytakcetý ^towék esfáwéSMvOl 
Ntele sweho syk, mjittO wssecka siwokenj 3emsta. 

<3akym pořádkem VestSwkt SN»0re». 
»Kpéebnizgewne gesi je paiadet.ten který; zachowakpaa 
«uhpř ! fiwořenj,'wita/nebyknahodau siatý/owssin, niga, 
ky zmatený,., sobě sam odporný. Ale, 

l> ^ohem w,mětený/nebo vcin:kgednukajha»wic/tl>y 
*$j*íchtřfí Zabný gemu zagisié neradit. SRliminiu 
,l ' '^«dSt«oren,'mGwetaw»Ohupřed«tvzený'!Ne^!„,,,,.,,. 

l i l ^?>>'u»otznodwékůaptedwěky wsseckadjkageho. ....,.-. 
tom ^ ^ " ^ " ^ ^ « » plN^/ ** '» nernůje t» Nicsýttpt! 
*>' oo;,m McthQtiu a pořádku ^Matečného nalezeno/ 

»|b» 



(oibyArastowanosýttmotzko'/ anesgaloby|enéf.cch> -tttt 
dosiawato : A to gakze strany času Stwoten, Gwěra/.tak 
ostrany wkastnosti tohopořMu/očemj Aposstok Swa.«y 

««",!!. paiwekmkuwj: O.hkubokosiiBohatsiwj/y Maudrosti/j, 
VměnjVojfh,/ gak nezpytatedlnj stnSaudowé gcho/ a 
„ewystizitedlne cesty geho. Nebo kdogest poziMřmylk 
panc/a nes kdo gemu raditi' Nebo kdo prwnf dak gemu/ a 
kudegemu odpkaceno/.Nebozniho.astrze něho./^Wněm 
Dstuwsiccky.'w,icy., . :•.•';. 

II11. G strany cast achwfle rozdjlný / nes nepogednan, 
ani zajeden den. w A S t w o M ; Ale negprwé Materij 
n>ssehoS«iea. potom gine wěcy, gedny podruhých / á t , 
PO ssest.dni, pořád.stwochni rozlitNá wywozowan rank, 

[ I-pn»iíjk> Dne Gtwqrik ViH i. Nebe. Í Í Angely, j . 
gemiy gmé Fiwty, ^Stoelfo, 

II. Druhého D«»'ObkOhu Nebestau. 
III. Tř«tjhoD»°»'2en« fnchan. *. íiToré- z.,Iraw»'< 

byliny. 4. Drjwí aStromowj. 
IIII. Cjtwrteho Dne/SwitkaNebesta. 
V. pátého pne i.Ryby ivMgaté, 2. p^tactwoletaw^ 
VI. Ssistého Dne'!.Fiwotčichy nero;umné. l^Cjlowi, 

t a ^ n n ^ c h , k Obrazu a podobénsiwf sivému. 2 tohoto 
pořádku rozličnéhoStwořenf jwiditi sknsst. 

I. §enenijá'dNéhoStwořenjnaNebi«N!»a3emi/gesttoby 
půwodu itéMeko od Noha Stwoiitele/ gediného wěčného a 

eter.tv- wssemohaucýho / poniwad;: Rnka vojj wsseckovčinika. 
I I. Fe cokoli syko Stwořeno wfsicko dobré včinino gest, 

podle' mfry Vozjho vdélrnj/prowj Mogjssi o kajdern siwo« 
«niVo;jm wysividčenj prawe^Odle Saudu &o;,'ho reyitw 

msbtsMu.siné^zazNamenak: widěk»ůh Zéwsseckoco;vcimt/aay sy t 
to w M h o M v ů h DttlstégstwLlstnischnzsebt/^doko, 
. '•',"" ' nale 



náley nesmíme bobry / gakj S y n » o j , mtuwit, rckčj/ gine *•?•>•.«. 
wée? wssecky stwořenau / a sobě podlé gisté m,ry od voha 
vdélenau dobrotu mety a magf. • 

III . Fe Siíb ne,n ptíčii!ann>Čeh«;te'ho/p»niwad;.wfsi^' 
«Po welmt dobré od »oha stworeuo gesi i. »&h zagjsié co •• • •-< •-•i 
chtět to wsse „čimt/ hřschu pat nitdý nechtik/ gakoj píst , , '-.,'" * 
^>' . ^ 3ft5ůhkterý; necheestneprawosti/ačeholgesin,, j«r««.« 
chtěk, toho také nevčimt. 

IV. Ze ač Vůh syt.moeen pogednau rvfjecfo VČiíriři' / 
bl>ssak,'yMa,>dr<!>sii,"y prozřetedinost sivé Qojsté, wtom 
dokazat/kdy; gedny w«y po druhých jtowem roztázn stjK 
tz» wywooit a powotawat./ aby patrné syto, je z Í2>»h« 
wssi phwod m»/, nebo.nie glnetzo.,awíee nezgtwito se pnPu< 
tku Stwořen,', nej co; 2i>h chtět kterého dne siwořiti: A 
Oby yitá»lidipovcitsivýmpříktadM25o;stým/práce nassi 
wssecky,tzcbliwestudné.« prozMedlné konati /aj y prácý xo 
ITesti dnech ivísiť/rt sidmého'^ne odpo<!.wati.»> sivěeenj 
dne Swatečního/ poncwadj-wssiltla roéc má si»j)g čas/ *<*«.r. K 
« k«;dé předsiwzet,'^0d N.ebe„» n,a swau chwjli. 

G PckeMcp. ^ 
° Wclakem Spusobu gcsi^wkt siworcn l 
.„ tílŠpůsoG siwoře'l,NoSwita awecy w S w i t e «bsaZ»< 
"ých.wypstn gest 0dMoB,sseStn;ebn,'ka.pojih0> tako< 
wý.kterýj oswédčuge,a0ltawugeStraoři«!eswého wpre 
«"">"/ ,Awi ezeho. Spústs pak a^.Forma siworenéhO 
""etagcsidWoze. l. wnit.řni. i . Zewmtin,', ,~,s: 

»,IT í" r í"' ' Soriita gest / uctolťťo tenzfůfoL weliee systie t 
chtii i ? | , c t S T O « " faoiábáriúnrbtK&mčty fTM/xfflu 
/n«B11ÍÍ>», způsilnéMho. adokonalegsNt>0s/tsnemo< 

D ' fetO/ 



hko/aky s» těch ssormach zcklejegjcý/ gťmíf wěc, od «ccy st 
yilj / a rozdllnagest. 

Zenmitínj fforma a spůsosSweta, gest okrauhfý/ gat; si 
tornu Z nijst některých Gwarcho pjsma rozuměti můje': 

M.'.°.) &4Í0'/ <dkrsskek N«bestý»ůh obchazý. Jtml (Beflté syt 
" ' nevcinlkZemi á-rowin/an! začátku prachu okrsslkuZem, 

stého / kdy; pttprawOwal̂ Nebesa/kdýj w.ymerowatokrau-
heosinadpropafif.Fyrasimtn. přiobogj wssak ressor, 
mě Swěta, l»tt!třnj y znvMtřuj, z«tásstn,^e«y st spatři* 

UM 
/Mocnost \ ' - . 

< l , F strany Voha< Mandrofi )!5oW. 
Vdobrota / 

«,,.,, Z e n ý c h , V & o ^ W .,. 

3 strany Voh«» 

I. Mocnost &ojj priStwo^l!,'Swita prokázaná'gest 
w tom/ tdyj z ničehoj negprwé, a potom z Materye neff,. 
remnéH«egp>»éstw»řenéi wywfdtViuh wicý předirvné. 
prwe nikdy nebýwaké. A tak welikéwěcy včiněch gstn / 
ttéréz rózurnen, lidstýrn zvysiijeny s)>ti nemohau/ gatá jági, 
sté moc zgcwena/ kdyj Nebesa (vyseká a „sstechnta, y welicě 
prostranná vlňtátWt' : Céj Fěmě agegj Dohopnsta y tstota 
vtáitál kteraiij Gtřrrořltel zarvěsykna ničemj/a stman moeý 
astowem mocNOsiiN«jste;dr;ugesew prostředkuSwěta^ 

' ťlfáká' m,c tv včiněn, nioře a jjejj, 5«hu wytk<»»tj a wymě, 
ieiiji GakániocSojírotom/jekazdéstwořénjsýL»uan,o, 
cýohdankgatzchnt! prítoZWjranflsJVStwoŘteíeSo* 



hen, wssemohaiícým wyzfláwa. A Swaté p.jfiflo Voh«« 
sylným ( totijwssemohaiícým) často.geg.gn,e«uge podlé 
prawdy/ gahé; m«cy, fýly a wssemotzancnosti jadný nem&i 
protoj také nen, jádného giného Doha/ nez ten kterýzíjebé 
yZemistwořit. 

11* MaudrosiKojj přisiwořeníSwěta, apřitazhéwi< 
«ysiwořené,také'gest prokázaná: wsse^ozagisié maudře 
vctnitafiwořlt^ůh cozkolivcimt: MaudřevcinitANgek, 
steh. Ducha, sobě za negblizsnho ffujebníka k sýtu Neb«, 
Ilemu, »sk>,zběwN«b!Vfia«!Čné: Maudř.eistwořlky C j ! , 
wěka/ a to we dwog, částce přjrození gcho/ tak je tětogstc 
hmotné, a Dusse duchown, podstaty/ wssak Obogi w gedni, 
Osobu Cjtowěka, welmi maudře spogik: Maudřerozdělik 
Obtohaii wěcy Ncbestéod Zemstých/ na Obtoze gaké si,! 
hy wyniěřil.Sluncy.Nlěfýey.y Hwězdám.planetam.kajdl! 
mu powinnosi předlozik/takze fobě nicnepřekájs/ale wfsickO 
!»»au powinnost gednosivorně » vsslechtitéUarmcinijeoná: 
tNaudřey nazemiwssi zřídit/ «če»««t«nadew<fsm posia, 
" i k : Maudře wlit w přirození kajdého stwořenj, geh, 
powahy a obyčege, y moc přirozmau k zachowanj sebe a 
POtolenjsivého: Maudře O staky roztáhl nad zemj k st>t«< 
zo»«»í Země: Maudře y wětrn strýsse tviprawit/ aby g,» 
« i zcwssech stran S w i t naplňowan a obcersiwowan syk: 
Mandře gednomn kajdémi, Fiwotcichn obmystik/ijmby « 
gakjiw Dyl: Maudře y Nebe a sudaueý t?íah>,fá»e»ýsy« 
«Něm postussným připr««>tt 3l pekt, sezboZným piiho, 
•owlíV gako Rjeditel a3praw« mocný, maudry, dobrot 
«ý y sprawedliwý, kterýj w d»m« sivém (genj gest wssecken 
««éttent») řadswůg afpořadans, wýbornéchtefrnstť, a 
wrf pft restech tvěcech stvořených. 
, i « . Dobrotu swau prokázal Stwořitel př> wssech stře** 
t«n,ch sw^h 'takgakj chtek, w mjrn obdařen,', a podělenj 
gedNékajdéstivořméreěcy/ nebo gest dobrota d«oge/ >. n , 

' D tz st>im« 



stí srna a neobsáhla? a ta stmémi, Vohu gesi wtasins. 2. 
Stwořena, a tajdému stwořen, „dělena: a ta gest wcdwO< 
gsm rozdstu. i.Cwomrozumnémuvo'clena/«ti;Angckům 
a fiidem: Rterájto dw«gest:»>řeiti.53°!h»čimf „časina 

~ Obrazustvé"w swattosii, rozumnosti jprawedlnosii anefmr 
- tedlnisti/atiln^gesitentod«ůgC,vorrozum,iýpřewyst«< 

wat.gina wsseclastivořeni'n.r»;u,nná. ^Dobrota stwořen 
ná gk také Iworu nerozumnému propuZčena/ nebo o testech 
(věcech podlé gegsch způsibú/ wněmj gest stvořitel &ich 
postawiti ráčit, powědsno gest je syky welmi dobré. 

'3 strany Stworenych uikcy: w tomto trém 
spnsts stuttu stwořen, spatruge se. 

I . w nmojsiws welitém wicý siwo.řených,kteréj wywedk 
^ ů h / takže sicteno sýti nemohlo a Minuje/ očemzFatm 

*'u?u' swidč,': Gak mnozý a welieý gstu stutkowé twogi H«lP«d» 
ne/gaks ge maudte wstecky vči»,t/p!na gest země kohatstw,' 
twého: wmořipakwelikémapřestrokém, tam gfauhmy< 

«.».*.«. zowémaliywelicý. 3«ni/ wzhlédnijny,i! knebi/azečti 
^>wě>dy > Vudessti ge wssak moey z čísti/ g*>t mnoho tisýc tisy? 

lx,»,i0.7. cii stmých Angekůw siwořeno: poněwadj tifýcotvé Cisý." 
ců / a desetkrát tisýckrát SiO tisýců, siog, před' obljčegem 
Vojim, «slaují stvořiteli sivému. Stwořens pak někte, 
ragsau, gichj nepřibýwa, nebopogednau ge wrakweix 
{dm počm gakchtěksiwořit/ gako gsau> Angele. Stunce. 
Měssc. Hwě;dy: Ginapakgsaugesslosewjdycfy mnojj 
«v sivém pok«len, / gako Cjkowěk, Fiwotcichowé, peactwo, 

;&ybí, vrfws/vyllny a ktěm podobné wěcy: A ta wssecka. 
'stwořen,' w fieéfti pokolen, y w pocm, gstu wědomá a zná-

j«t» nr,t. m á V»hu Stvořiteli/ gako! d, Dawid! welitýl gest p á n 
nás « nesmírný, w sýle rozumnost gcho nenj počm / kterýj 
.5 čitá počet Yroizd / a kajdé z njch zegniena porcoiaW. 

>-• .-•'.'• Agi»d< i 
& -



A ginde! Wsscďywécy «*m{r»", ána počet a na wckhn ».»,.„.« 
»&f> spořádat, 
1 I I . Rozličnost wicý siwořených / která; gest. i. podlé 
tozdstu sivého weřegného/ je stwořen,' Fina gfau duchownj, 
gako Angele/ ginárělesta, Zato země adilwí i Ginapak 
Z částky duchown,'/ z částky tělesna gako Czkowék/kterýj m« 
l ě ř o wlditedlni/ ale Dustinewiditedlnau. A «tom roždí* 
f 11 zmjnku číitj Apossrot: ;e siwořeny gstu stržeRrysia wfíu *•»"• «* 
«fy wěcy/ které; gsau na nebi y na zemi, widitedlné y newi, 
diteblné. T. podlé rozdíkii fformy přirozené/kterau; se wi« 
Odwěcydilj/ atodwogsmspůfobem. i.Rdy;gednopoto» 
len,'«ddruhéh» pok«',en,'dilíse/ogaté;ro;Iič»osiit11og;j« 
mkuwj: Fevůh siwořitDustziwaupodlépokolenjgegich. ""•-"«« 
howadaazemiptazy ydiwOtauzwirzemstau/tatzyRyby 
a ptactwo, a wsse podlé pokolení gegsch. i . Rdy; w ge*< 
dnom a tém; pokolení wěc od wěcy nětčim rozdslna gest, g<f 
ko Národ od Narodu/Cztowěkod C;towéka/im,oh«rwá« 
n^mspiisobemaobličegem. Lakzekolikgesilidstýchosos. , ' 
třebas w gednéčéled,', gednéch a tých; rodičů / tolik gegjch 
rozdílných obličegů, nýbtj y powah rozdjlných. Owssem 
kdy; si pohledí na rozličnost hwézdNebestých/ gak si ysě< 
hem fwým, y swětlem a gastosií gedna od druhé di!,'/gak 
rozličnost welika mezy ptactwem Nebestým, mnohagsan 
gegich pokolení a wsse rozdjlna/a kajdé gegich pokolení y 
welikosi,',>f petjm,y zpéwem ryzdílné, tupodúvenj rozumu 
nassemu lidffému: téj mezy zwir,' poln,' rozličnost přcdiwna 
«zrostu, w srsti, w obyčegschy w htast: gaka rozličnost gest 
t^,,»fástternočstých* kdo ge kdy zlidí fpatřin a wycísii 
«">he^ nětco toho^ysiorycy wypstli, a gesi si Čemu podlí 
<*'«'/ ačkoli na djle toliko od lid,'gesi to«ystj«"« «lvyps*" 
""orvslemkdybytowssemohtCjtowikspatřiti/cogesi w 
Ytubinckchmořstých, anegích ssormy rozlíčneeblédnaut!/ 



nisez vjastm,' sytoby nai hleděti, «čemu st diwlti. t i 
pat pří hmyzu rnenffsm zemstém/gak mnohé a r«;ličnéDa< 
lý, zeměpkazowé, a rozmanité wěcy w zemi si pkodjcý, teji 
bány sywags. popatřsmeli na hory, lesy, dfjwj gegsch 
Ninohotwarné, kdo ge wyčte / a rozdílnost gegich wssecki, 
mysts obsthne i posaudímeli stromows pro čkowěka stwořen 
ného/ gaka ru rozličnost stromu y gegich owoce í <c«pa« 
gak rozličn/wzemiRowowé. Ramen, drahé, Obilé zzernL 
wyrosiagjcý/ nad to syliny atwjtsčka gegsch.gaka rozdjK 
nofi krasy avfflechtitosti »vrozličných sár»a'chpěkných, 
ň mocech přirozených/ čeho; Adam Otec ná« sykpowidom/ 
poniwad; y gména podlé wtastnofii a fformy wmtřnfch 
stůstbůapowah i gednomukajdému siwoření dawak/ téí 
Sstkomaun nemako syk o tich wěcech wypstl^ Na t» 

mw «l«. rozličnost a krásu kwstj polního Rrystu« pán wels nám taki 
patřiti a skawu gegjch wywyssnge nad skawu Sstkomauna 
j&rá(e. Swatýpatpawetoté rozličnosti stwOtenýchw«!< 

**eí'«,"' cý y fkawi gegjch takto mluwi: vůh dáwa tito wssichněm 
wěcem gakj rač,/ a gedné kajdé wiey gegj wkastn,' «k«/ nti 
kazdé těeo gesigednofiegnétcto / nebo gine zagisié gest tik, 
lidfié, gine howads, gine rybs, gine ptač,: gstu tikaNebe< 
sta agstutikazemsta'/ ale giná gest i'káw«Nebestých,ngtF 
na'zemských/ ginafkáwaSkunce, gina ftawa Měsýce, a 
gíni skáwaHwizd Nebeských. 

' III. VO dokonalosti pcí stinku siwotens / a ta dokonalost 
zalej, w tOMtO dwogjm spůsobu »• S strany časn,wněrnZ 
25&H dotonatwsselikau pracy swau/ a djto kteréj dětatw „<< 
cininj a stwořen,' wicý prwé nikdy nebýwakých. Zat z, 
gakýkoli twOt, sus duchowN, nebO tělestý, Nckestý nebo 
sernstý, n,idi«dlnýynewiditedlný,«>ktssí ymenssf,častýy 
na wěky trrvati magscý/včinikw lech (jistí dnech/ a vejce poí 
tMM/m«tasi«or'ens agegsch pokolení. aMhm sedmého/. 



imigíných c«s5 4 Kéí& od počátku sivěta «Z p o s W b , 'ne»» 
kiMk a nestwořitzádného nowého tworu, nes ducha, Nes 

. / 8e?03by pokolenj prwé w těch ssesii dnech stwořen, 
i**yE»/ ani;' «o takowého nowého, a prwé od počátku ftt>ě> 
tanebýwalcho. do stonán,swita siwořeno sude/ ne; toliko 
nekteřj tworowésiidau obnoweni/ Zwkafftělidétwičnému 
zlwOtuwywolen,': TolikéjNebesta3eměyji»k,«é,t»b» 
"Owenj fwémupřjgdau/ a;pns,swičnitrwagjcý,amn9< 
Pfm důstogněgss,' na sebe přígmau. Gine pak wěcy pro 
lkowěka stwořené/ howadka, ptacnvO.zemipkazowé, ryby 
aktem podobné wěcy pominan/ nebo nemagj ty wěcy diisst 
Msmltedlné.alejiwotpomígegscýakstončenjptícházegicý. 
V dokonánj pak wsseho stwořěnj dsMogjjii! A tákdokona- >.«•«.• 
"agjauNebesaaFemě, awsseckawogstagegsch: It«m/ a 
dokonak vůh dne sedmého djko swé, a odpocínutw hen sid> 
" ý odewsseho djta sivého/ tteréj eytditak. 
?«pat nyn, gesstěrodja pfodj si w«y stvořené, podlép»t«l« 
•jí sivého, w tělesných podstatách a tělsch/anobrj takéy du, 
lsi newiditedlné anesmrtedlné, siwořeny sýwagj odwsse« 
w«h«ucnost'V>ojsté/ a «tiky spogowány « osibu gednoh,^ 
kajdého čkowěka na sivět přicházegjcýho/ 10 nen,' iiowý (po> 
»ossi!„oře»í/a«in»wá8pcci<!«nespotol««j, gesstobypr, 
^>i podobného nebyko. Nebo mezy stvořením ( genj gest 
lničehoz famau »ojstanm««ý, sezewsss Materye. Dezcwstj 
POmocy přirozené, a sezewfsich prostředků nitceho „číněnj^ 
"narozenjmneszpkozenjm aporozrnsm, gesiweliký rozdst. 
^ z « s i gij rods a ptobj wěcy sobi podobné, gedny ;dru< 
p?.ch sěhem a rodem přirozeným wedlé sivého potolenj / t» 
»>z nen,'no»ý negaký a neobycegný stutek/ ale gesi rozstjté* 
"I (futru prwnjho na počátku s«ět«, při stwořen, wssech 
óra? "p«kolens wsseligakém> a geh, počátku siakéh,/ a 
»2°"."°^skutekroho »»;/h« pojehnánj/ kteréjnegprwé 
f sw?m nerozumnému wyxeffeno gest. těmi (fowy: pkoK/ i5W I.u, 



te a mnojte se, a naplňte wody mořsté/ téj ptactwo aksi rojí 
mnojuge na zemi. . potom obzwtasstně I čtowěku iworii 
rozumnému pojehnans Dojj tatowéobrácéno.a stowcm "£>n 

^ « - •• "• jjm mocným přiswědčeno gesi: pkostej si a rozmnojůgte si. 
a naplňte zemi. To pojehnán, plnj si, a wůlé y moc siwo, 
Čitele wěčného, maudrého a dobrého si zgewuge/kterýj chtěl 
tomu / aby některá pokolens siwořená, gedna zdmhých si 
mnojita/ a mnojen, takowé ma záktad w tom Dojstém po-
žehnání gednauwyrčeném apromkuweném: stmečna pak 
prawdagetzo sezgewugetehdáj «tu, y takmnoho>kdy,kd« 
agak ráčj Stwořitel wsselikého pojehnánsplný/ z něhoj si 
wsselika rodina na Nebi y na Zemi gmenuge, A wfsak stvatý 
a prozřctedlný, y wsseho dobrého řádu mikowný » ů h chtěf 
tomu/ aby wsse podlé zřízeného řádu geho, netoliko w ptirw 
zenj kajdého tworu wlitého/ ale obzwtasstně čkowěku rozu, 
mnému tworu, Zákonem sivým wyswětleného a piedkojené 
ho, dako se takowé rozmnojowans pokolení rozličného. Vtú 
bok Bůh ná« aStwořitel Swatý/ nens piiwod ntřadn/aní 
g.,ké° neřádné' s»íssěn,7prot»j tjmta pojehnansm vozstýn, 
ncnags si zastíral, lide neřádní', nečísli. fodostt,',smilnj,cy;o<> 
fojnj <tgittj Vezbojnscy. Nes kdyjl takowé" neřádu itcchtcf 
trpěti » ů h při howadech/ gegjchj přirozen, gisiými mezemi 
Ohradik/aby pokolenj stbě podobné stvcho rozmnojen, hledě* 
fo/y řad přirozený a sobi přiwkasiněný, zachowat, hleděko/ 
alidem příkazak, aby howadn « druhým, giného pokoltn,', 
nedali si scházeti, Tolikéj y při té zemi a posýwán,' gige* 
dnostégným semenem sez smístěn,, opatřiti gest račitdobrý) 
řad'3atonem sivým. Cjjm wjce přičlowěku tObrazua 
podobenstw/swému siwořeném, chtěkachcemsti/ řaddo< 
b!ý,ss„!,tý,zří;ený, přirozený, y Zákonem swým wysivitlený 

z Dokonakost stwořenj ^ojsh, Zálej,' « strany dobroty, 
ivsseiitémulivoruodViihavVilené/ ncho vimík dokonale 

wssecko 



XXXI 
Š f mniVfr&HtoVnMtorttotoMtoflt post.. 
STÍVfrS s S ' m ' t ť : " « " " ' "dobrotégím přistwořené/ 
fWkoibí í£^"b"."'llích weliee maudrém a proztetedlném: 
svko * , ^ W ! s : Hwiděk»ůh wsse cozkoli „Činit, ano ••»»•*"•* 
tweri. w„ p ' b r ' - s« P<* P"» »»h sivému rozumnému 
tlZZmlSďnm f lidemreřtfí, gessiěnegakan dokonalost 
Z, C3(f'« uejlinapočátku syta/to přiswObodnéwůltVtwo 
tire,e Vys,l A wssaky t« wsse a w tem spůsobu gak; sy to teh 
"«, (počátku „činěno, wssecko dobré/iiýdrj welmi dobré / a 
«P°We toho y dokonáte „činěno syto. A gesste coj vůtz Či< 
n» dobrého wssecko dobré/nýbrjz strany febe y dokonáte ČIN j / 
P'd.e jwedectwíswatéhoIatuba/kterýz d,': Fewsselikéda, 2«>>.>». 
nidobre.atajdýdardokonatý, ohůrygest esiupugjcýod 
^ « e (wetek.Sycgináčeesiraiiyrownost dobroty nesinsmé, 
avOeleiie prawéégestto/ je fiwořenjgest daleké od d,kona< „ 
»»!« ^rworitele,wého. poniwad; pjsmo sivate zgewni St* "' 
IWcOc,/ ;e při sivatých gcho nen,dokonakosii/a Nebesa neg* 
(aucisiaptedočimageho. Aopit/ Mezy ítujebn,ky geh, , . , . , 
nen,dotonakost.?a při Angelich swýchzanechat nedostatku. 
«l«»rení paksivéwffeliké/ tak rozumné, gako y nerozumné 
vcíntr wdokonakosii stwořené, gatj nastwořenj stusseko. 
«>v»le Stwořitele wěčnéhosyta. 

G Ssisie tvecp. 
proč a ; gakých pfjřírf gest Swct (íwofeiu 

c n ř í " Cříčúip siwořenj Swkea pololenp hudau/ flusf, (0(9 
irtcřiř, 

nausy ^^^^'''"^chojiiepwřebowťiř/Mfabynfj.třííii 
dtllSff ", '"attem neb způsobem lidstým tťomu přircc< 

1 ^ ^wétsiwořik,«chstvořiti mufif: kytzagisii 

»»<.>»» 

« 2ut> 



XXXII 
»ůb před stwořcttfm sweta/ a před wěky ««ný>m'wjdyck> 
dokonaký/wsseho hognosi rnagjcý/ we wssem dostatečný/a 
na (obésamém dostímag,cý/y prawé a dostatečné skahosta< 
wený/ gakoj sivatý pawetk Filipenftým o té wěcy pr«mkn< 

lmcir.it. » i k : Vůh ten kterýj siwořitSwět y wstěcko coj gesi na 
*'* nimi ten gstpanem Nebey Země/nebydl, w chramjchrul 

kau vděkaných / ani kýwa ctěn rukama lidstýma, gakoby 
nětčeho potřebowak/potiiwadj On da'»a wssechnim y jiwot 
<f dychanj y wssecko. 

l l.-Z"e co koll pa'it Vůhsiwořik.Mttho nadarmo nevčimH 
ale wssecko stwořen,' m» swe'příčiny/proč gest od Voha »Č!> 
nino: ačkoli se nyní ;d«'aWid>/lémnohé«icygsaus«bé«d< 
ponte,w nepřátelství postawené/ « gakoby nitter. I stvoře, 
njkjkázeginého stvořen, fiwořena syta/awssakwssecky w i 
«y Vůh k dobrému cýll sivému obracý a ptiwozuge proti na, 
digilidste y rozumu gegjch. 

3 strany pat přsčin stivořenj sivita/rnohau na h»é rozdi^ 
leny $ýútie toei? gfau, 

I . půteodní. 
. I I . Vmyskvoj, wyfwetlugjcý. 

pawodnj přjcti»y Zsan ctyry. 
. l .wůleVoj j/ neb,předwiryVůhchtéknvtoiik/ aby 

siworenosykocojkolígestvčiněno: Nebey Zemi/ y wsse coj 
lvnich gest/a tO wůlisivobodnau takowau/tat je motzky p r . 
tvé y pozděgíSwitsiwořiti/ anes dokoncestwořenj sivita 
eakzanechaei/asez tpho sýti. protojwtéwůliVojjneby, 
ť$> jadného nncenj/ani mustě«í/ačkoli syso O stwořenj siviia 
neprominitedlnévozs vkojenj/ ale wssak y to wůli Voj j mít 
inéufwoboonésyfozaPozeno/očemjp,'stnt swata'swědč,': 

Vim.Z v>ŮH na, gest na Nebi / čini wssecko coj se mu líbí. I t e m , 
$» kol, ch« Hospodlnto nnj naNchi y na zemj,« w« wssech 

Pr*!» 

http://lmcir.it


E S t t ?«"/^Odengsy přig,tipane,flaw»,česi y-,,,., „. 

Š e M Z ^ t t * " - A3'r«zgesttoprawé«n««émr„ 
» 6 * t ř £ ; l"""" p » " ^ e o»ohu: On proto je chtěf-3,^ 
m líml" ^ ' " ° " p"N,dy, k tomu abychom (tyli prw»ti> 
til •a'"12cho/ tak gesi prawé y o prwn,rn stwoř»nj/pr,. 
°»zagisie je chtitstwořitwssecko skowem swým na počátku, 

] BV'0 to cojwidM/ je gest „činěn, astwořeno. 
.i/' ptícinagest D«br«ta »ojj: nebo 8ŮH gstswrchowa-

na dobrota a studnice nesmjrnei wsseliké dobroty / rácikpra< 
menty dobroty sivé na siworené lvic, obrauti/ a se dobroeau 
(wauzdeliti/gakj o tom MotM«mN,»,'/zecozkoliVůh včti ''*>*'«» • 
"ir, wsstcko welmi dobré syk, / a to pro dobrého »«ha « 
Ilwotitele / a pro „dělen, dobroty »«j, sivému stwořen,': » 
nm; wonepjsnidobřefezpswa/ »ůhdobrý.dobrotyswi 
™lObc nechtege tagiti/ ráčiřgi zgewitt. A to netoliko pxt 
wnjnt tjm stutkem stwořenj wsseho / ale y ginými t spasenj 
nassemu fiakým, / zwkasstiposk«n,'m sem na sivět syna stvéV 
!>o/ aby siwoten, Vablein zawedené a porussené naprawík/ 
»aro;to!kowemy stutkem Rrysius pán včinítiračik. N u 
•O » fwědectwj gemu wgeho dobrotě y osiwořenj swěta 
^onaprawenjgetzowydánogeft/ dobře wssecky reécy »čiV w " " ' * 

III.přsčina, gesimaudrosi Voj,': tuchtěkpan&&btaké 
zgersm / a strže nj wssecko „činiti / gatoj dj Dawid siv«tý! * " * ' " " 
m», v!"*5? 3i*»» stxtkowé twog, «»«je ť gake ge wssecky 
(w«ui KC,mí' ^ t t m / kterýjvčinitNebesa rozumnost,' í»i».,<>.; 
noň.r ^t'ml <o»(p»dinm«udr»stjzatozikzemi/arozum,„,,... ,„' 
"Osilswauroztatzr^^ #»!.>». 

«ÍY:PřsčiiMtteffm oc» oí,7 hto mndtZff "-" ^'i,7 jad-řzagisté siworens Nem 

* ' Í . * mi 

Pwot'7 a ^ l ! - " 0 ? " ' ' * 7 ^"'""'cýSojj / okteréjswědč,' 
r "7<dOspod>nepanowNíče/ tygfy„ČMítNchey2e,2.«„^ 



XXXIV 
mí mocý swau welttau / a ramenem »;tajenýrn. Cy gfy 
fám vůh sylný, welitý, mocný/ gehoj gmén, gesi Hospodin 
lastnpůw/welikýwraddia znamenitý w zptawi. 

prjciny siwokenj fvotta vm y|C»ojj wystvettug,', 
c)>/gsau tyto I. Obecn,. II. Obzwkafstnj. 

•. přsčiny obecnjtytogstn t.předné, zna'most»ohaStwo,^ 
»««,!.». iitele praweho agediného/ Jakojd, Aposstot: Fe z (kůtků 

při stwořen, swěea siakých / můje sýti poznaná wična J5pjj 
moc a Vojsiw, / totij Vůh prawý wssemohaucý Stwořieel' 
sivita. :,. Skáwa a čest »o;,'/ proníj wsscky wěcy gstn „či* 

.*•/»•»•'• ninyasiwořeny: Nebestzagistéwyprawug, skawu Nojj. 
i»ta,„.,o ĵ«m/ Oskawůgte^ohawssicknistutkowé twog,. Item, 
£»?." ' . Wssecko vcinitHospOdin pro sebe samého. Item/Hoden. 
*,<»,,., gstpanepřigstiskawuačesiy,noc/nebogsy siwořikwssecly 

roecy / a pro wůli rwau (log,'. "Jumi wssecko stwořen,' 
Keréj gest na Nebi, yna;«mi, y pod zem,', ywmoři/y wsse,. 
cko coj lvnich gcsi.s kyfjěkgsem řkaucý; sidscýmu na trůnu a 

,!»:»».,. Ver»nkowi/po;ei),ianí,cesi,<< ,£>»'»,», y fy ta nawěty wěkůw/ 
ew.7. to. mb9 není gmého »»t>» > nej ten řterý; „čirnf fícbe y Zemi. 
2««».io,,o Gakoj d, Hůh: Ruka ma totowstecko včinika/ agístcgi 

...li. jjjssjcfo. AopitlNohowé kteříj nevčimli Nebe azcme/ 
nechr;ahynau;;emě/anechkgschnenípodNebím: H „ 
stodínzagisté gesi Sůl) prawý/ gest Bůh jiwý/aNrál wěč, 

;- < ••• ný. 3. Zgewen/m nám lidem y Angetům diwné a dostatečné 
zpráwy achzen, wssěho / tterauj Jona při stwořen, s«én» 
wsstlígakém, sivau 2ojstau wssemohaucnosi,, maudrosij a 

5H«to.i« dobrotau/Jakojdj Sůh str$c proroka: pozdwjhnite wzhů 
rn Oč, sivých/<rwizte kdo to wsse siworik/kdo wywodj w gi, 
stém počtu wogsto gegich/ a wssiho toho zegména p«woka< 
lva/ wetzle grho mnojsiwjsýly a náramné mocy / ani gcdiio 

i,. ,níchnehyne:zdali;new,»,zdajgsýnc/k/chat, ZeBuhwéč< 
ný 



5Sj«l:*f t í u 

X X X V 
" ^ ' ^ ' " " 5 ^ ' ' ^ o K k t « n c i n y ; e m i n e „ s i á w á / a n > > m , 
Wjwato;eivyst;e„« sýtinemůjemaudrosigeho. 4 . A skuj 
be a poctě Vojs wzbuzowánj n»° lid,'/ o čem; d, skrze proro* 
*?*« r .''š*6'"^*gí»choS°h« kroměnmc/ nensprawsm 
^>,ya(yIneho, sprawedliwého aSpasynlejádného. krorni 
mne/obraktej ztetelkemně / abysste spaseny syky wssecky k«n< 
cniy zeme: Nebo ga gsim »ůh sylný/ a nens jasného wjce. 
«krze febe přisa'hk(em/ wystk, z „si mých slow, spr«wedl» 
nost/ttere';nepiigdezpit/zesimnistká»ětieudewsselieék«< 
léno. protoj swat, Aposstole lidi k »ohu a poctegeho.tin, 
(působem tvedli/stujbu gjm Činjce strzestuték stwořenj.I«< 
teswatýpawetAtrnsté / knjm « kazanjjivem takto pro-
mkuwik; »ůh ten kterýj stwořikSwět, y wssecko éO; naněm «•*»>«• 
gest/tengsapánemNebcszemě/nebydljwChrámíchrukan • 
vdekaných/anisýwá ctěn vntama lidstýma.gnkoby něečeh, 
pottebowak/poniwadj on dáivá 'tfflcchnim jiivoe ý dýchám 
n, ýivssccfo/ cviini! 3gcbnéřrwcn#c!olidsképofolcit,'/ 
«by přebýwok, na twaři wstj země / ttiynitťiw gim „kojené 
casya ch«,Iepřebýwanjgegjch/ aby hledali Soha/zdaliby 
l<!ad inakagsce, mohli naleznautigeg. Cař y koněm ZXÍ «<«-,««> 
strenftýmn,km„il>! Mywasnapomjuame/abysstéscobra', 
t i l , ov těchto marnost k »ohu Ziwému/ kterýj včimkNebe y 
5enii y,„oře/y wsseck««zwn,'chgefi. y. Abychomzna« 
«/ je wssec!« w Voj, mocy gest/ a je gesipánem wssiho, dě< 
Oienýni Stwořitelem avčinitelemwssechwěcý: takjege 
^ ^ " w « « a t i . y proměřiowati, y rozdělewati MOcen gesi 
5tm-7 c c / * "'"? d, P,ímo: Creáf gsint Nebesa/twá také y *<"»».«. 
^ me/okrstek y plnostgehoty gsy zakojik/půknočn,,posed-
» ' M 2 s N K " " / ^ T ' ^ lidu twého ty gf,/« 
«cinie,»,"'.^fyfívi P>ÍFdeR«hn«z. A opět: Jasem «'«».«.. 
IMOcy i i««nJl?? i e* * howada/keeráj gsau na (archi^emí 

» we«rnu/a ramenem swým wztajeným/protoz dckt 
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»»,.«. «">'m Si komu; si mu dobře lib). I«ern: 3 čttfsirn, z icttt 

swájíf arozděsugj. proroj « proměnách »r«lo»siw,'ch 
a pansiwjch/y w č«« wálekzagetj, potomi H»hu poddáno 
sýti/ anatvsselitézprawéVojí.ymikosti.y káraní pčestú 

e*:4t.4. > wati/černuj včikVůh y onoho Varncha p<sařeGeren,i«sso> 
n>a/gem»j si stijowato do zagetj e sinými gjti. ó. Sk«< 
tet stvořen, wěrné Rřeskany v wjře a Voh»/a g«h» wstěmo, 
haucnosti „rwrzuge / tak na proti romu, wssecky skudare a 
ruhače, o stvořiteli wffemohaucým, y o stuttu geho si«0» 
vénjwfféchwicý, zlestnysijcy amluwjcýpřemáhá azahar, 

««». >. 10 buge/tak je musigj sý ti se; wýmknwy y nyní w sivém sivíbo* 
mj, y » den neyp,siednig<1í/takowjst»/kt«r,Z o sivitu sinystj 

<3»,:.,». je nen, stwořen / «l« je gest od wěčnosií/kteřj na stutky Vojj 
«t»,4.>. "chledi/aksazní sivatégjmisinewzbuzugj/ ale řjtagj/není 

lboha: Rteř/odpjragj sudancýmu wzkřjliěnf, aobnowenj 
»?,,!>.,.«., sivica / které; si siáti má tauz m««ý, gakauj Swit stwořen 
«,M,. u. syt. Rteřj ctj fiwořenj mjsio Stwořitele / a stněnugi |lá# 

»u »oha „činitele Nebe y země, wstawumizerných howad 
a podobcnstw, gakých t«li obrazů.. r. Skutek siwoře, 
nj wzbuzuge na«k dauffan, a spoléhán, na Sozj opatr«wá« 

fatmu-i. nj/gakoj dj Dawid sivalýl pojehná tobě Hospodin z Sy«» 
s»5:i4«.!.« na/ kterýj včinikNebe y zémi. Item:Vkahoskawený Cjto< 

«ct gest tmi gehoj spornOcnjkgest Hospodin Vůh sylný/tte< 
rýjvčiníkNebe y zemi/ Moře y wssi coj »'n,'ch gest. , 2J 

«»t»,«, Hry sin» pán powědik: Zdalij nenj witffj Jitvot nejlí pokrm/ 
atitowícenezliodéw/tdyZrgestdakGtwořitelwssemohauo 
cý Ziwot a této/dak také y gine wěcy potřchné. Avčinílv 

»«^>,, i,, stwořenjsivé/ takégezachowáwawsytu/ tatjeznjchani 
gedno nehyne/ a syl pak nětco odgato syk, čtowikn z wěcý, 
geho /mocen Vůh Stwořitel a dárce, wsscho zase naděliti/ j 

2»b4!.». wjce mnohém nej prwe syk, dáti/čehoj přjktad při Iobowi 
stoáttN!. $, Skutek stwífíNJ potéssuge n«'« proti ne* 

f*¥. 
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pruterani Náffm,. nát'« stjowati, erapitť a nnzyti vsykugi-
elm- ^ ' j d j prorok: Taktopra«<Hosp»di«kterýj ti ,»°44.» 
vcmír a 'fformowathned od;i«»t« matky / a tterýj tobě 
fel*' '"bogsifkujebníče můg Jákobe. Aopět rekt " " " ' -
««YtHchasow,'. Ssitřsiabysimkormautit/ nebogsi/'a 
ciZ?" "°H"tse nedisý dwau ostatku h.tawnj tich kaucí* 
y%> >e/t»tOpťed hniwem rozpáleným, Rezýna a pekacha. 

Jtein:Nepřiblíjj se t tObi « stujens ani setření/ nebo «y ga * "-"« 
J^OríiTsin, ̂ owaře býmitgjcýho pit ohni na vhlj/a wyn«> 
2?3!°yho nadobj kdjknswému/ga také siwořiksim zhaubce 
«»y hubit/ a wssak násirog jávný protitobi včiněný, nepo* 

.9 !*• ?. Skutek stwoéenj k wdičnost a ofkawowá, 
«!»ohasl«nzj če,wétu/ g«kojsivatýDawid powidět:Iá *"»'•*" 
»agistekbyisp<tř»gíNebefatwa'd,'kor»ka»twých.Misý« 
« «>«ezdy. feeréZ gfy vpewnit. řjtám: í» gest Cjkowit Je 
»ly naň pamitli»/a syn t̂owéka/ je geg tat nawstténmgel/ 
"ebo „čimsgsy ho mat,menstjho Angrřa / skawau « cej to, 
"nowak gft ho. A « ginem fafrnu t wsseho siwořen,' i.e».^. 
Porad ponauká t oskawowánj StwOritele/ aby to činiliAw 
?"> Nebesa, sivětta ttebesta, r»«dy Nebeské, 2emi. Mo, 
re. tworowé wfjickm/obzwtasstnk pak lidé wsselikého wékn. 
radu a po«osá«í.»ra'l«wé,»níz«t«.Saudc»wé,Mkaden< 
«7.pan>,y, Starcy y d,'tty / nebo t» wsse kchwale a sfároé 
!«e včinif. io. Skutek (Jreořen j ponauká lidj y « modlit 
"a«s««tý«/«bysi«tMt«wokalikvohustwořittlisi«e> 
fciVnr a ! PostezpjwegmlHospodinu/ wgehOjt, ru< fr'««.4.» 
hol>»» ' ^ " d » « é zemi/ a wrchOwéhOr geho gsau. <Su 
S W ' V " !««/ nes on ge „čímf/ y zemi kteraui ruce gel), 
ttsont???' PO*» stlanigme si Zapadněme p«dnjm /kle, 
M s ^ e c N ^ ^ " ^ ' ' ^ ^ ^ " - fntotPti' (^^.?«cn,ch aweicgných, 

m* 
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na gest/ rozunijsi wkastní azrotafftnj cýl, gednéka!dé wěcy 
stivořené: Jako Nebe stw^teno proto. i. Asysykopřjby< 
ttem íkawy l>o;j. 2. pro rozumné siwořenj/gakoz pro An< 
gcky/taky prohds,.k spafenj wečnéuin wywoiené/ Angele 
stwořem. . 1. 2lbyG-yií neZdlijfs, sfisScbiijcy l>o:< w Nebi 
»stawi,čne ^ohu staiijíeý. 2. Aby stržené Swět ;prawo< 
wánSytl yi£ýřw,»&05! Opa:rowa„a. ObtehaNebesta 
stwořyra gest., •i'. H by, děli ta wýfost Nebestau od sytí, 
zemst?/., aby rozvilowalawody kterégsau nad Nebesy/od 
ivOd které giau wobkacých anazemi. z. Abyw;dawala 
desstě řaurocanzentstý.ii/ a pohoolj stroořenj rozličnénil, 

r pbsobika. Switka Nebesta, Slunce, Měsýc a Hwizdy 
mág,' 0>vůg cýi siv.ého siwořenj. i.Aby osivěeowala Swět 
2. Aby séhy sivýniipočasy zprawowata a rozdelowata. gi> 
wtowé, oheň, woda, země, w,tr/ stvořeny gíau proto. ,, 
Aby »ůh znjch wywedksiwořen, rozličná treraj chtěk. 1. 
Ab?ta ta'z stwořen, z;iwlu včiněna/jiwky ne!) jiwelnými 
wécmi;iw» Dyťa.... <£}'i"Oí»it<» stwořitHŮH. 1. pro slávou 
sivanwéčnau/ proto; gegt Obrazu sivému „činit ^.pr,< 
t0 aby panem syk na zemi. Nebowssecty wěcy kterégsan 

ňm-M. nazemiy wmoři/pročkowěkastWOřikLmh/ azwkasstěpr, 
wywolené sivé awiřjcý. Země siwořena. t. Aby Sytá 
člowiku y ginému stwořen, k sydlens/čemujkoli přiwtasinik 
&ů£> syt w zemi nes na zemi/a ne w powéiřs neb v wodi 2, 
Aby taj země wyda'waka potrawu/ rak člowěku/ Hako gť< 
ným stwořenfm/ a nan, postaweným wěcem. Dř,wj stwo 
ieno/aby kýloy ku potřebě čkowěka/y kozdobě okrfjttii;em< 
stého. StrOMOwjtwydawaniOwOtcepotřébného lidem. 
Eráre*, kilpOtrawidobytku/ ainnohésylinky khogenj 

««,!>».,.i. neduhů. Nebo pan siwořik lékaře/a Od negwyssjst, 
4* gestlékařstivi' 3»«polnj.r)by>aptáctwoNcbestéstn,o 

i««o> 



W&TV""1**'' ^eo.Střstro. perky, dra 
siivwtě <*"'«"»'3fo*kvkazanjdiwnéSojjmaudro.* 
btblS«"«$5ireeň,ých,^e„é/ tatytvj.tku aoz. 
0b;w3m."' Z T " " " ' "lstcky wicy, agednukajdan 
an i^h^"lplogisiycýlvčinik/aničehonadarmone„čmik, 
dril,.T feK* a b « " ° Ptopastgeho. Alegakoj Nebe a 
Lě/l ««im mnohé pro Angeky awywolenélidspřipra-
A taft ^ ^ ° ^ ' p " sezdojné a činitele neprawosii včinik. S,'^','-
a uZffi'*1 wicf " " 3 Í sivau pijanu/ pr«čge»ůh viini?/ 
»i»!|ech|fánj«S.o5,pocházý: Tatjesi «e«stl, Hospo, j»k»,»..,. 

Oltt we wssech stutcých stých: A oslawng, voha SiwO, *""""•" 
títele wssickni stnttowé iKojí. Aj potud 0 

stwořenj siveta sinnmowni powi^ 
d,no gest. 

Mola II. 
v Slwokenj prwnHo dne tíwním. 

fen. .^?"kn,<ldz g i ; oznámeno auhrnkem o stwo< 
j j g 1 , * ^ sivěta / a ty wicy kterc; ke wssechněm wěcem 
o lazoe'^" p , :"" , l c ' fgi, gstu powysteětleny. (BIJ ;a tjnf 
P ň r o j e n i ' "bzwkassině / které gsau kterého dne w sivém 

I * pokolenj siwořeny, powědjno sude, 
8 Aneg, 



A mgpnvéo wécéch «, prwnjm hn, stwokených, g«nj gO».' 

. I. Nebe. 
II. Angele. 
III. 3emk. 

iv. Swkeo. 

Artpkul l 
<D Nebi. 

I Dyjí MoZ;js Stworenj Swktai 
^wypisowat/tehdy zewsscch siwořenýchwi 
5cy negprwé zmsnkuvčimkoNebi/ a retkz 
^Napočátku »ůh siwořit Nebe. Ačkoli 

_) pak Angele »«jj také gstu w témj prwnín, 
dnisiwořeni/agsaudůstognégssjrwor nejliNebe/ wssakj, 
M,g!,3 prwé o Nebi nej o Angeljch swatých zmjnku činj / 
měk toho přjčiny tyto [drvě. l. Fe ssetřitpořádku / gehoZ 
Gtwořitel vjikpři stworenj swita/ totij je vůh prwe stwo< 
iikNebenejliAngeky/ahokckakpřitom steé ymaudrost , 
dobroty / tdyj negprwé příbytek prosivůg rozumný Iwor 
Angctstý/a takpro ty swéNebeste skujebnjty«činik/ aby y 
hned po stvořen,' sivém milí kde sydliti/ a syt rozkossný m j7 
ti podobně gako y zemi/ aRág prwe vcinik. nej čtowika 
kterýj « Ragi sydliti ml?. 2. Aby, gakoj &«h tjrn po* 
řádkem sivým, tdyj prwé Neb^wořitnejAngety/tat^ 
Mogjjs sivýu! «ypilo«ánjm wyssekwsiřjcstudu', aztémi, 
důmystn lidstemu/ aby si nikdo nedomnjwak/ Zevohu wsse, 
moh«ucýmuSN»0i!tch',An2eléni«0Náp0Maha!ipřist»9, 
ťemstáta 



XU 
d K E f " * t , ' M ř W < - *• "'«p«><«zdst Nebe 

GVwnjMP. 
O Rozdjle Nede< 

» z ^ . ? ^ k se pal!w swatém p,'jmě rozdjtNebt. WílfOV 

3)í.ic:S, 10. 
" i.«.rJ 

...,...,izstíwýs«st t«hot«Nebeptačí 
r»0 Nebeste si proletnge: w rvySfff pak geho wýsosii Ob, 
*«o»« si«;nassg,/ atam netolikowiděnjohniwačasio, 
trate«,dana/aleyhřjMán,hr»;nastych«n«sýwagj. Od< 
rud také destlowé, stjh a krupobití pochazý/ a swaté p j . 
imozataupřsčinau: Skregssesiiěhu aCestumjsiy apxfxs •«•»r, 
čuchy Nebestými: t»lif éj ptactwo « powětřj létagscý / . 
pmctwem Nébestým gmenuge a nazýwck. Ale toto Nebe/ C!.:*,' 
«erez y Obkohau stowe, gesiteprwa w druhém dni $WfT 

fil^íf && p«si«dnj Hwizbnaté/« kterémj pan v ů h 
lwetta riebestá posttwíti ráčit/ «fét>? rozličné,Sřuttcej 
*'Wsyce j H«'ezb „ planet Nebestých zťjbif: A roto Nebe. 
vcíneno gesi prw«íh« dne. To gest m,'sto a prosiransiwj 
Mn,l?f9i> e ř»«ce, Hwězdy/ kterej Mail na tom prostřed, 
Bůh? ' ' . "("""dne Čtwrtého »ůh „Čiitif. Nebo pán 
U Drv!C,,AP/':b"*'"ý pořádek zachowak při stutku stworenj / 
» M T I I K a t e n i ''místozpůsobit/ ateprie eoj chtěf. Put} 
itnél vit' "^sczMaterjc „činit,aposiawikwěcy siw0< 
dwhé, n3kI3 l5!3,»2« °yW. nej Angely: prwé Nebe 

l ' Jjwctfa Nebeská.: prwé Nebe Ncgnijssj ( genZ. 
é íj ffibto* 
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<£>bfoh« stowe) nejliptáctwo ttebesté: Prwé stchau iU 
mi.nejjiwotčjchy aZwiřpolns: prwé Wody aMore^ 
mjRyby: prwé Ság, nej Cjlowéka siwotit. 5 

III. Nebe gest neywyjss,/ tdej skawa voj j gest/ Angele 
swatj y Dusse kkahoskawené / kamj Rrysiue pán o strany 

«..<* > swchd sivatého czkowěčensiw,' wsiaupíti ráčit / wysoto 
wm-4. >o. Mi)gm(ím^. ftffrifajfiwejwstickniwiřjcý«Rrysiapá* 

na sýti magi,/ a wěřjme cele je Vudeme/ podlé drahé Rrysi«< 
wyzastuhy, gehowiméřeči, yhorliwé zanás, aodOtce 

3««.«, wystyssané Modlitby. Neb» Rrysine pan dj: W domu 
Otce mého gsau prsbytkowé rnnozý / syknebyko rak porvěe 
dětbychwám / gdukabych «<jmpriprawikmssio/ a«deg< 
duliř a připrawjm wám mjsto/ zasi pijgdn a poberu «a'« 

,»»>7.i4. tsobisamému/abysstekdejgsimgá ywysyli. Aopit Otče 
kteréj gfý mí dat/ chcyktdej gsim gá/ aby y onisylí semnau/ 
aby hleděli na skarvu mau kterou gsy mi dat. 

(£> dmhe wkcp. 
V NeywMw ttlbl. 

<š pri rozs»ZOVá'nj tohOto swrchowaneho Nebe / které! 
mgprwé a prwního dne gesi siwořeno, po»ájiti(kussí. 

I. Co gest Nebe negwysss,/ a kterak si w swatém pjstté 
gmennge i 

II. £« , tom Nebi negwyzssjm lvprawdě.smyssteno sýt< 
má, podlé sivatého Písma? 

OPrwnjSMtt. 
Co gest neZwytzsjj Nebe / a gak se w pjsmc 

Swatem gmenilge. 



. „ XLIII 
ffi SoVS?' «te B e / l "^ůstognégssf a neyskawněg. 
wo«ííííte^'/ ? ^ * a,,9ďii/ a e wěčnéniu ji-
« | l c K ^ ' " ' ^ ^ í c h l i d j . RteréjtoNebentgwyW , ' 
« 3 ^ c « « 7 z . ^ h ' e ' « n e > ř e b ý w á y g e h ° o ^ ^ ^ 
ÍPalt!) i l:. "®?9«st«>ehowto,/«geit)u0rteniynocýtt,něm 
B Í / a v f t S ^ " ^ " ^ " '" ' tampřigjmany sýwa, 
sietmen,.^yZf* t«msepobojn,'dostatimag,') rozličnými 
A«^?°2meny. kwyswétlenj důsiognost a stawy geho. 
«>0hau. S^9 3ménit ' m , y <* ""° "stly si rozděliti 

I. Vebnagsau wkasinj 
II. Druha sigňmj. 

wkastnj gména NegwyWho Nebe gsan tato: 
ú»^ *%tbt'** 3« swatý pawekgmenuge: Fnám člV ..««».., 
TíL "Ktysin/kterýj wtrjensysaj d«třetího Nebe. I r e , 
t,m pak Nebem takowé místo Nebesté gmenuge/ tu přir«w<i 
"?n> druhého aprwnjhoNebe / o njchj napřed Dotknuto: 
«?« ginače, tdyby prwnftzo a druhého Nebe nebyko/aníjsy 
t»t« t«tj gmenowán, sýn'm«hk«. 

n . NebestNebeo/ toti; negwysstjm Nebem nadewsse, 
3"^"'iginými Nebesy/ o čemj dj ttlog;,»: Ay Hospodina "*>«»«• 
°*9« twého gest Nebe, y Nebesa Nebes. A Ssatomaun 
beři • ^dali wprawdé sydliti sude V>ůh na zemi. Zy Vlet <•«•'!••'•<•? 

W nybrj Nebesa Nebe5 neobsatzug, tebe / mnohem méně 
I N ^ ^ ^ k s e m w y s i a w i k . 

I ^ ' ' ^ M NeywyW. Stawanawýsosiech Kohu. l«ii,!4. 
sieeh' ^?!t"°l°dínapxawicy«elebnosii2»;jn»wýso- **'•>. 
^en pa, „ , ' Wstnpuge nawýsosi, gatau wedkwa;bu. *iM*4..«.i« 
Mdtwsseck"'^*&?*'' Kní0CÍÍU"nVwsiaupíkwysoko 

gťij IV.N« 



XLIV 
IV. Nebem fwettým/ nes swetlemn«pristnpltedIným/<» 

xw, K. e * dd siuitkost n gastost weliké n otzmwe: Iatoj sivaty 
pawek stvědčj/ ;e23.5h sydlj wsivětle nepřisiupitedlnérn. 

„»->. a, % sivatýJakus podobně: n?sselitédánj dobré « siupugc od 
Otce sivětkosii, v něhoj nenj zasijnénj. Nepřístipite&lnť 
pak sivětko, a (káwa toho Nebe třetjho/ ne proto stowé, je* 
by wněm.gakj Angele, taty dusse pobojné « Bohem sýti nu 
mohky/ ale » nyněgstm způsobu nám lidem je gesi nestefy, 
eedlná skáwa ratowa toho prjbytíu BojjhO. Nebo hř>, 
chu gessté gstuce poddaní/ y mdlobám ro;Iič»ým, y ned»ko< 
nakosti.ysmrtedlnosii negprwemnstmeproměněni, akt, , 
mupřebýwánjNebestémuzpůsobenianastrogenisýti/gakj 
při smrti z strany dusse/tat y při skajeném wztijssenj z stra, 
ny tika/ gatoj přjkkad toho při stvatých wivjn gési/je s ká, 
wy Boj,', gaktoligen w Částce něgaké zgewené, nemohli w 

jni.i.n. tOMtOnynigssjmzpůsobufmrtedlnémsnést: protojMog,, 
m»>i,?.«, zj« se lekl aj si třask: včedlnjcy gako mrtwj na hoře Tábor 
>»l»2!„,io včincnj Vyli. A sam Bíih prawj: Nevzřst mne Čkowěk 

aby Ziwsýti mék/ totii, nemoje mne wmé (káwě Bozsté 
spatřiti / a gj w spatřowanj snésti « w m t o smrtedlnén, 
jpissobi*. 

gigSrfflí FMena ttegw^ssjho Nebe gstn tmí 
tttm ii. 4. I. Chrám B»;i'/gak»Z d, Dawid! Hospodin gest w Chrel 

niěsivatémsivém! 2růnHospodínti wNebi'gest/Očigehof 
wsseckospattug,'. 

«M»3tií.., i l, přjby rek a Stanek StvattOstVo;,/ Popatřizzp^ 
bytku Swatého sweho e Nebe/ A pojehneg lidu sivému 33. 

iurmit.,. raelstémn. Irem: Hospodine kdo sude přebýwati« Stán« 
ku ttvém. 

»V»«.»,ii lil.Mjsto přebýwanjVojjho: Ty<^ojpodimw:dy«y, 
stýcheg; mMpřchýwanistreho 6 Nebe, 



XLV 
i J * L * S m ® t c e Wbesteho: Wdomn G«e mého př>3«.4. '• 
"y«o»emnozýgstn. ť 

Smrt,' « Í : ^"'^OÍSussl^rysirtpánapoge^oswatóí*"'"-
řř/ h, 1 S * lotra tagjcýhodostata si/ gako; na křjii ře< 
tuji! l „ s s°"'"a« wragi. A do něho; yswatýpaweki»..^i.4. 
ul i pff": Nebo bj/ wj,n takowé" čkowěta/tterýZ wtt, 
, noyrdoRáge/ askyssek newyprawít.edlna jkowa/ gjchj 
"demmkuwiti nesknssj. 
, ,7^Geru;alén, fwrchnjNebestý: TenswrchnjGeru- M'-.'«> 
n °« ^"'bodný gesi/kterýj gesi Matta wssech nas. Jtem: 

V r ť P ' f ' ^ ř<5"u;alému Nebestému. 'í»:«- "• 
«el« í>'^"^Abrahamowo: Donihojnesinagest 9dAn< l»!!il.ii>. 
B*«»*flŽ4««r«p.obo$iiéi)9. Nebo gako; djtky po pra, 
^dennj doptíbytku Ot«esivéhochromajsowány sýwagj/ 
2 y POtessenési shledá íý,;« stokem pokrmu anapogevjj»a< 
*» f POkogně a ge;pečni«dpočí«»ty/ta.t wěřjcý ssiepigemi 
»>rytráčegjce, pozdegstjchpracech akoporach, ewérnýn, 
ZlbraSamem dochazegj odpočinut, / a wěčneho ;«stokem 
^s i«»ým siolenj wpřfbytcých Nebestých / wnjch; ,gjn» 
"Nfta odpočíwanf y h»d,wan, wičnéh, připravM ráčil. 
^ kteremj H.nni,2lbratzam«wu písse(watý Augustýn: VU* Aug: U 
™*tOtomAůniiAbrahamowusmysslenosýti/gatoby něga, Evodm 
^asitapekkasyta/ ale jegest ochrana Bo;> potognétzo Eřiíf:«'-
»dpoqn,ái,j. 
»>.^^I.MisioVohajiwéhoi Abrahamzagisié o JzaV **"•»•» 
J í l* . 63ákobem spotu dědicy zasijbenj 
Dtem.I^jcýhO/ gehojtorewestnjta 

očetawa.k Města 
3,.c |]'7»"'"Bmo/ gehojto teme>!n,ta siawitelgestBůh. 
sauee ^2dimeZ tněmuwen z Stanu pohanin, geho titt *fcíi.«i.» 
dauoSi^I^^^OmeldeMisiazůsiawagjcýho/ alesu, 
itoifo *"' <*mt p"M«p'l'st« kMěstuBoHa *»:»•». 

IX Ho, , 



XLVI 
IX. Hora Syon, a Hora Bojj. přisiaupíli si« t Hoře 

Syonu/Hora zagisté Syon ( na n,j syk Chrám Bojj wystá* 
wen/ a tam sykozwkásstnjpřebýwánjgména H«sp«dino< 
wayskawyBojj) sytaFigůrauNebestého toho Chrámn 

$'«»'<•'• a hory té swaté : oníjDawidswatýwyprawuge yo ge
gjch sudaucých obywateljch statzostawených. 

X. wlast Nebesta Synil a Dcer Bojjch / atak wsseho 
lidu B«jjh» zde na swěti pohostinného / o černi dj DuchBO-

t<t-.,u ii. t. jj. rvssickni kteřj; podlé w,'ry zemřeli, zastjbensBojjzdaleka 
"* widěli.gemuwěřili. gewjtaliywyznawali/jégsauHosiča 

a př,'ch»;ý na sivěti. Nebo ti tteřjj tak mtuwj, zgewni w 
vkazngí/jewtasiihledagí: Agistětdyby sisyli «aon»ro;< 
pomsnali z tteréj wy ssti,mili dosti Část zase se nawrátiti/ ale 
«nilepssjwkastjádáli,t«gesiNebeské / proto;ysámBůl) 
nestyd, si skautigégíchVohem/neb, g,'m připrawikMisio. 

XI. RralowstwjBo:j/ wnimZNrysiiwawssicknigeho 
wywolen,'/ gakojto spoku dědicowé Rrystowí kralowan sux 
dau na wěky wěků. A O t«m gménn Často Rrysius prfit 

m«!i.i. y fwatsAposstolémtuw,'/ jegehowěřícýchanástedugjcých, 
pro nchoy trpícýeh gestRralowsiwjNebesté/totíl syt Ne, 
destý y včastnosijkáwy Bojj. 

*B, . ,I .» XII. Swaeyně: Rrystno Biskup sudaucýho dobrého, 
strzéwětsij adOkONálégfsjStáNét, wssedgednau doSwa, 
týně wičné > wykaupen, nalezk. Chrám zagisié od Sstko, 
mauna wzdětaný, y wtom sytFígůra a podobnost trogj, 
ho Nebe. Nebo wtom Chrámě, i. Byk» Sýii otewře, 
na/ kdej y obecn, lid y howádka k obětem syká. A tjm vká, 
;ano N«be prwnj> částka sivěla od zemi aj kMisýeýv kdeZ 
gesi ptactwo Nebeste. 2. BykaSwatyně tak nazwaná/ 
kdej syk Swícen « sivitky / a tjm si „kazuge Nebe druhé/ 
tdej gsau Skunce, Měsýc a Hwizdy Ncbesté. 3. Býka 

Swa, 



XLVII 
2532?" l ^ c h / kamjgednáuwrolnegwyW Nstup 
& w i W i - "ukSwarynirozumssiNebeeřetj/ donihoj M».«. 
KlJZ-^J3"^ ^ gínawssecra Nebesa mjssiproni, *"•"• '*' 
t,lP/r>,tfi na prawicy welebnosti »Ojsté nawýMech. 
g „ ' ! "cčneh, w Nebi Rnějsiwf / aby tak gsa Wůdcen, 
b.

pJ^"''""íTcho/ přiwedknae do toho Nebe swrchowano 
?»»skahosknwcnstw, pkneho. 

ODmhcilMce. 
Cc» wireno a smyssteno Syti m<iO Nebi 

Neywysffjm. 
„.^pdnewádj si do tcho Swatého a Neywyzssítzo Nebe/ 
gatoztoprjbytkuwičncho^námodArysta pana zajkauje, 
?'?'»ptiprawcitého azastjbcného/ jad«stjwěwssi<kniwe< 
*lc>> "Rrysta pana stogjme. Mamek rad,' Otom veécV 
něm přjby ttn,c«; nám w Skowu BOifm zgeweno gest, roz< 
uwiati. Nebol nám naznáínosti totz, Nbe wjce zálejj neZ 
"«)nám,st'hmbcho/ nanemj gstu sieětta NtbestaasěHo< 
. 5 Begjch/ anesy na známosti prwnjh«/na nimj očima wj* 

m ty y gine roěcy statřitedlné.ana čas toliko trwagjcý. 
^mysslenopa^ýtiniá o Negwysstm NebitOtOz. 

o &3' "°3«y«ssj Nebe gest siworeným přjby ttem TSofjmf 
Cín. S^a " " swědeetw,: GtwéřikBŮH Neséa FeMi t ,.vtw,. *• 
Ze »£* tJl°wm Nebe, wssecka Nebesa rozumj/gako: dsnj< 
«?«»»«> AtatdokonanagsauNebesa a3«mi„ f w ^ i j H r v i , 
Mleffi'„ ^egích Jteml Occkawame Města, gehoj to * * „ . * •.. 
«>"iYo,'«^°'^stBůh. Irem/ pořee pojehnanj Ot< »,„„.,*. 
vfywtitni Ircě e t c ^w^wstwsm wá'N připraweným od 

® II.FV 



xLvnr , 
II. Fe Nebe třetí Negwysssj««,' s»«, BŮH. Weliký ZáfM 

sté rozdjkgest mezy Včinitelemavčinkem geho: Nebela pak 
Hospodin včinik. gako y Zemi/ proto; gedna wěc za drtihai, 
gmsna sýti nemá. A tak wyznáwame v wjře/ wěřjm xa 
Boh«Stwoři«!e Nebe y Země. Nenj to Nebe ani něgaka 
wěcji»a'/ale gesipiibytekStawy Bojj/a přjbytek Skuješ 
n,ků Bojích. Angelů y wywolených lidj, pro ně stvořeny t 
w sivém fpů,obu „sflechtitý.plný g*'stosii swěrkosii.Staw, 
a welebnost Bojs. Rteréhojto Ncbe.gakaby podstata by* 
razsinystgé ten/je gf „Istechtilegfl, a subtylněgst, nad podsia 
tuprwnjhoy druhého Nebe: . poněwadj w tom třctjm.Ne< 
bi.takowa ítawa a gastost gest / jeby před nj ani sivittost 
Slunečná ostáti nemohla/ a!e zmizeti muftka. 
' l i l . Fc gest mssio gisié a obsajitedlné/ a od grnýcl) mjsi s« 

hélscý. Co; netoliko z připomenutých swatých Pistm je teit 
dízřetedlni/ poněwadj to mjsto wýscstísigměnuge/ aj« 
gesi nawýsosiech : Alemezy Nebem tímto, a mezyJero,', 

Suh«.f. w elita gest wzdalenosi / o čemj sam Blch mkiiws: Gatoj 
wysbkogsa«Nebesanad,emi/tatpřewyssl>gjcesty mé cestj 
wásse/ a myssien, ma, myfflenj wasse. 2 Rrystie pán;ge< 

*""*,M' wne dj: Gdiiabych wan príprawikmssto / a odcgdulil a 
připrawsm wam mssio/ zase přsgdu a poberu w«'»k stmémur 
sobě/abyssie kdej sim 'Já y wy syli/a kam Já gdu «íte. 3té: 

s.».r. 14. <rftCy Otče, kdej gsim Iá.aby y oni syli simnau/ aby hleděli 
itt..«. i». naStáwu man. Jun, / Mezy námi (tteíji smewNebi) 

amezywámi ( keers; gst w Pekle) djAbraham kBohat, 
cowi/ (veliká propasi vtwrzenagesi/ aby ti kteřs chii odsud 
twámgjti, nemohli/rntt od ornid řtvámpřigjtí. Wssecka 
ta sfowa vkazugj to/ je Nebe negwysst gest obfajitedine m j< 

,. . stem / cojy z tich gmén mnohých ( gjmij Nebe negwyest, si 
tlmenuge) patrní, se poznawcj. A lák si wt\mi roeglj/ kter,Z 



X L I X 
W ^ r c h o w a n é praWf sýti wssudybytné: a ten stud PU 
(li ™ Í r p m i v , c '> f "Ziimu a studu zdrawému.y wtastw, 
(iiroccy ftworené, wsseligat odp jta. Nebo pan Bith hned 
pn [WOrcnj fwěta, wssecko rozdslné „činit, y Nebe, y Zemi, 
?V,*"*> V « petto: Nýbr; y Nebesa od sebe rozd jlná sřwo 
LJ, takjeprv^njNebe, nenjdmhým/ani druhé tretjm: a 
V~'bl m e fo sýti Nebe wssudybytné/tedyby wněm mnsetsý-
nench- t a l°"<ký,y Moře, y pekto/čeho; Mtoli nenj a sýti 

I V. Z« Nebe iíegwysssj, a w kafini tak nazwané/gest mU 
YH<r°i "sitostranné / které; obkličuge swým okrsstkem 
n>Ilecken.8wit, a wssecka Nebesa giná. N> tom Nebi p,-> 
«t AnZeků aDussj wywolených nezěistný gest / wssaksa-
mému wýborni známý. Nes oAngeljchy o lidech tvywo 
>">ychprawégestto:Fnápankteř,gfa«geho. Ačkolipak I.ÍCWÍ.* 
webka gest strokost zemi/ a witssj strokost prwnjhoNebe/ 
wnemjMifýcsěhswůgkona/ aObtakowésiwznasseg,'/ a 
wetrowé probshagj. Gessti pak witssj prostansiwj dr»<r 
^eho Nebe/wnim;gest Sknnce a Hwězdy Nebesté. Neg< 
Prostranněgssjwssakgest to třetjnegwysssj Nebe/ wněmj 
prebyrcá pán lHůh přediwnauSkawau / Angelegehoy 
^ussepobojné: Apřebýwan sudeme «stranyDusse y€éř* 
Po wzkřjssen,' wstcknj w Rrysia pána wířfcý / a za »,m ce< , 
I»au w,>y a fteaté pobojnostkráčcgícý. Tam gest to M i , 
! « Boj j weliké a Geruzalém Swatý z drahého kamen, (ný, 
h ^ > ' " c h o kamen,') wzditaný/ geho; vfflechntost, dtau< 
ftj'','("•,£«st y wyfokost y wičnau trwanlíwost wypsak 
lNěfta "§3°wenj/pod podobensiwjm vsstlchtikého 3e«*».K> 

nich • £ ' ? * ' » V Sst ma w sobě mnohé přjbytky/ gakoj o 
" ' " P a n wyprawuge: wdom»Ol«>l!etzOprj« 

G íj bjw 



tyrtowí mnozý' gsau/ Kylnebysotak powidlkbychw««. 
»ude tedy tamhogné prosiransiwj prowstecfy Angely, , 
prowffecky wywolene »o;j, w dědičném, wtastnjm, rozřo-
ssném awičném přebýwanj/ a nebude tam jadnéhO poho* 
stnstw j , rnri podrujsiw,'/ nej Rralowsiw j Bojj. wkasi iiaV 
sii dědičná awičnětrwagjcý. 

Vl.zewtom Nebi gest SkawaBojiweliea/Bohuwka, 
sinj anesin/rna: nakteraii; Angele yDusse wywolených. 
» negwětssj roztost, apotěsscnjm hleds. Gest Skawa y stteo* 

«,«!»..,. iená aw.ywolfným připr«wená: lak;e»arn nenj potřebj 
SkunceaniMesýce. abvswjnliwnim. NeboSká»»Bo< 
Z,' osivicuge ge/ a Lucerna geh, gest &eránet: tam twář,' w 
twář hledí Angele yDusse stáhostawené na Boha: tam 
Gkawa tiká Rrysiowa. gest gastěgst' nezliSkunce: tam 
SkawaAngekůswatých, Duss, swatých, Skáwa y strne, 

3Wím:us. ho toho sivatého Nebe/ Skawa tatowa. gjjnegi«uhodn« 
vtrpenjzdegssí. 

Vil . Fe« Nebineg«,»st'm, neniůje si Zadný,d přirozu 
2""."- ní mcdowéditi. Nebodjpssmo: Rdo wyprawowati s«d« 

O Nebesých maudře. Aledowsdáme si z SkowáBojího/ 
co Buh swatým prorokům a ApossloUm/p»tom ginýn, str< 
,e ni, (kotveni swymzgewíti račik. Vwssem co Rrysiiwpan 
nám oznamiko tomdomn Otce Nebestéh,. aptjbytcých 
getzo mnohých: tONj o tom ttétjm Nebi/ tok gest gisie pra, 

*» * u wé.Nebo intinvi o tich wicech, pilně dokojlk: Nyk Nebyko 
takpowidětbychwam/ ale prawda neomylná gest/ je gest 
ten Dům Otce Nebestéh, weliký, důsi«gný, stawný a rad, 
sii ptný/ y mnohé prjbytky w sobe rnagjcý. c> pr» wywolene 

»">". vojípřiprawený. AsivatýIándj: Bohajadnýnewihie 
nikdy/ ale gednorozený Syn. ten kterýj gesi « Aůrni Otce. 
on gest nm wyprawif. A \mtj Aposstolt/«o o Nchslom, 



L I 
*o <t Sfifwigeho mfswír,', M é wěcy mkuwili. Nebo 4tV 
^ ^ . " 3 " ^ p " " ' » « 3«0konewiděko/»ch»nestysseeo/ ».*«*•* 

S r n f i ' ? ' r * e wLwěttuge sivá skowa dalssjmi/ kdyjdj: 
£"«n P«kV!ih;g.wiestrzeDnchasivéh«/ Nebo smepngasi 
"'chatoho,kterýjgest)!5oh»/abychomwídělitteréwicy 
«°»ohadarowány stunam/ onichj mfuwjmestowyremi, 
g'«,wy„čuge náeDnchswatý. A Opit/ Mymyst %ty> 
lwwii mánie. Téjstvarý pawet wRági syw,« tomtřetjm 
^ ' ^ w,««nsyk;námosiiB«;/chwěcý. y O SkáwiNebe. 
\K. ačkoli ne wssecko wvprawowak. a pstnjm sivým zazna, 
»"'Wr, <o tam«chěkaíkyssck: wssak mnohéwiey, pokůdZ 
"Wpotčebi nám o nich weditií oznamik. A tak od ptfrOrf 
b">")kusseni/ y z mnohého tvysijhnutj Klozoffowé * 
nr (v í* ' ** BW»5o » pr«n,m a druhém Nebi mfnwili a 
Pian: A wssat, tomto třetjm a yegwyMm.máfo mohli pO< 
"edlti/neniagice odBoha.ani, g«°s«até» skowa, způsobu » 
«t*tvy tohoNebezgewené. Nýbrj ani Angele/ kteijj w »o»» 
^ebi negwysssjm s/wagj/O způsobu toho Ncbe, něco mimo 
!^^^0«0B0jjmtuWJ, lidem newyprawowali: ani ti 
««e I kteřjjtjiwotu stntcblitémti syliwjkřjsseni/ agegjchj 
»»lsi nepochybní w tom Nebi fyty / gako Dusse Lazara 
^l«,ssiného: Dcerky Xitjiete <ff«5y jidowsté:' Syna oné 
^«">Nain,sté : Am MogM a iLlias/ kteř/zse Rrysti, 
^ " ' " Učedlníkům geho „kázali w Skáwě.new^prawo^ _ , 
JecfT ^ t o i , l° * »trpeitjch Rrysiowých. A swarý pa> '"'•*• "• 
IfttWjt < '̂Nkta,n Skowa newyprawitedlná: wssat do< **«•. "• 4. 
168b „f 1 ^ Ut>m nV'4 "MiGmkuwití. A tak chce pan 
le , * w 2 J m m ? w«,ce skowu geho / a wědauce wgistotě/ 
Lňěm/ „ ° " 5 Pftprareik to vfflechtiké Nebe y Přjbytk, 

' " °^b7w,l is i^^,^s^^N^ ^tytvécyeagné a 

G lij nynj 



nynj stryte: Ale toliko stajowali si pilní cesian «zr<m a «t5l 
pnau zaRrystem pánem do roho Nebe skawného/ aobp,< 

*»i4. ». Činut, y Skawy gcho si „bírati/ gakj sám dj: Já sem Cesta, 
prawday §iwot/ a jadný nepřichazy k Otcy/nej strže mne. 

mou. i4. A opit, Chcelikdo zamnau přigjti / zapři sám sebe/ wezmi 
sivůgkřsj, a násiedůg mne. 

VIII. ^etoho ncgwyiistjho BojstzoStánku/ genj tíetjttt 
Nebem skowe/ gako y ginýchwěcýBojjch tagných^estny^ 

,««!ii. 9. n, známost nedokonalá. Nebo s částky toliko poznáwárne, 
««.».«. w ^ i i é w i c 1 Doj,'/ ,a zwkassti sudáucýho wíčného jiwota 

Sláivn newymkuwnau, 
IX. Le to Nebe třetí gesi nahoře, to gest na wýsosiineg, 

wyZsss/ netolikonadzemjwysoko/ ale y nadprwnsm y nad 
druhým Nebem/ očemjgsau sivatého pssma sividectwf. 

,.»!«,! 4,i» Gako.wězyj tedy dnes, a obnow to w sidcy swém.je Hospod 
din gest Bůh na Nebi nahoře, y na zemi dole/ a nenj jadné^ 

s»i»<i.». tzo gmého. Item / Hospodin Bňtz»a« gest.»ňtznaN« 
««•>• bi nahoře, y na zemi dole. Item/wysokostNebe«/ahk»4 

botostzemi.afrdceRraln.nenijadnéhowysiijení. Itern 
*>u... i. 2kdyj gjm odmluwikGeZjz, w;hůr» wy;dwjjen gesi od 
«lw,4,̂ °. njch, anesengestdoNebe. J«m/wstaupik»,rystn»ná> 

dewsseckaNebejawysokO. prwnjzagisiéNebewssecki, 
zemiwůkokobchazý, ydrnhéNebe, to gest Obloha otrau« 
hka/a wssak to wssecko gest pod třetjm Nebem » geho obsto 
Zenj: proroj Nebe třetj, netoliko negwysst, gest/ ale wssecka 
Nebest nijssj, y wssicku zemi a okrsskek gegj / sivým negwit< 
sijm okrsstkem. obkličuge aobsahuge/ odzemstého wssak 
Okrsstku asyln. welice wysikost, wssichy gstc wzdalené. 
2lnij tomu co na odpor čelŝ je gest nám lidem některá strana 
swita wjhůru, gína po soku, gina pod námi/ pčedeeNebe 
ffiinwttini knímu Zíttjí. ageg/ho pokojen,', gest wzdycky 
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awssudy nahoře, proče; pjsma stváta často („ýícstiroZflmcV 
gíNebenegwysss, aswrchowané/ gakojywonépsfniAn-
geksté Anzelésivat, zpswali: Skawa nawýstsiech(t«ti; t*"* 
' " N e b i ) »ohu. ^ . • 

x - ife to Nebe třetj negwysssj gest neporussitedlné/ rak Z« 
ptoměnam ( gakoprwnj a druhé Nebe) poddáno nenj. 
P ^ t o ; JmfwatýotomNebesté.nměstě aměsstansiwj ge< 
?» (wněmz my nyni my sts a duchem přebýwáme) sivědč,'/ **!•»* 
3* tam Skunce ani Měsýce nebude potřeb,. Nebo ty wě» ?»>» >>.»l 
^ l a « ku proměnám a časům prominným siwořeny: abyDe,, 
" N o c působily: Swětoswěcowaky yzatemňxwaty.kr»t« 
M ? delst dny činiky: časy horké v studené působily: AnobrZ 
t»m Skálva voj j osivécuge wssecko/ Den gest vsiawičný, <» 
"lkda nocy a temnosti nenj. Tam gk rozwtazenj rozkossnésez 
^my.asez h«rta trapjeýko. NýbrZ o starostí a neproměň" 
tedlnosti tohoMěsia Nebestétzo mkuwisivatý J a n doko, 
» * se zákkad ucho gest Jaspis kamen drahý, a welmi t w ť 3««i'..'. 
dý y „ssiechnrý/ g,né stawenj také ; drahého a pewnehO ka-
"">,': Qra,ry g«hi,pert«wé/ akajdaB.llnazgednéPeiky. 
s V n t g ho Zkatto čtské. A tsmto podobenstvím vsslechiíké 
• Pereně to siawenj/ rozum,' si, gakj Cýrkwe sivate wzděta, 
3 5 " ! « nyněgstjm času/ « t j owssemNebe tketj.a příbytek 
^raholkaweného sytil Nebeského a neporussitedlného,/ 9 
?">i sivatýp«»tf Os: wímeje syN.by tohotonassehozem< .H«, t, „ 
£<*« přebýwánj Stánek zb»ř«n/wzdika,rý Od aoh« mamě 
^'byeek. ne tukan vdikaný wicný w Nebesich. A sivary 
K P»»>ěi>éf: ft)S)ibp06lérceMé^m:eísrOcitst»j zplo> ••*»•'•<•« 
tx>ml "."«ditti j,n,a>,« oédieewj nepnrussitedlnému a ne, 
DatliZlmémttl kreré;sina>nchowa wNebefých. Rde, 
L ' » » , " ' "Nebesých/jekudaupřepalena/ tosiroznmi »•»«•!;••'• 
^ ^ ^ ^ ' " " ^ . p r o m ě n a m r o z ^ " " ' 
?»w»w Obnowmj nes přečOinj očckáwagjcjw. A 



XI. $c Nebe ttétj «c ge(! rodiče, ffťrotč. Wffóřé, wflěďcit 
Swětokrfflkem sivým otačegjcý. wssak ani tjm itcgtvyiw 
ffjmNebem ageho reelikoftj y (vysokost', Bůhnenjanebý, 
wáobsajen/gakozzgewné mandly Osaloma>!Nwswétzorl>> 

,jsme s. u WéModiitbép,tccděkí Ay Nebesa/ anobrj Nebesa Nebe, 
«l<»«'.4». mobjahugjtebe. A sin, BŮHdj! NebegesimiStOlice/ a 

3emi podnos" not) mfch : y gak/j mi Dům vdékate / wssal 
gesi ruka ma wssecřo t0» včťmfct, A pr,t,j dobře o p«n» 
Nohu sivémwéřs a wy5na:"agjRře(lané wěrnj / je gest » 
sytusivémmvsiá(,iii;. ..isrný/eakjeNebey Zeniinaplňu, 
ge/ a wsstk Nebem (mi Stmj obfajen nenj. Nebesa pak i 
Zemigsau wicy stwoiené/ a rnezemíod »«hasiwořenými« 
vkojénými Obfajens: «ebo y zemi w geden okrsstek spogik/ f 
moři cýle pofojíf/ y Nebesa roztahk a rozmiřik/gakoj wysto 
kosi, tak y sttokosi gc îch / s.,,n pak Bůh toliko nestnjrný. a 
neobsáhlý zůstáwá. 

XII.O Nebí negz»y«ss,m y tomásýti stiystleno/ Zegest 
©waté/ aje tam m'c htsssného, nečistého a posstwrninéh, 
nens a nebude/nej toliko Gwatý Buh/Swats Angelé/Swa 
tj lidé awywolenj Bojí z strany Dusse, nyiri kteřj t» pánu 
zestuli / apotom y z strany těkapo sudancým oskawenj. 

»«».».»• prOtOjJan swatý dj: widéksem Město sivate Geruzalén, 
*"•«"" nowý od Boha oNebe esiupugjcý / wnimj. Bůh a Líh 

gehosivatýpřebýwa/ do kterého: ncwegd.e nic posstwrňu, 
gjcýho.anebo působícýhoohyzdnosi a tej :• ani carodegnjcy, 
ani smiln,cy.amwrajedlnícy,ani modkári/nej tolik, tikteřjj 

• napsáni gsiu wknihách jiwOtaVeránkowa. A fám BŮI> 
•" "'"* ,t«mswém fivatémNebi sivědectwiwydáwa, řka: AčtoU 

nalvýfósií awmjsii swatém sydljm/ awssak y « t,'m keerýZ. 
gesistraussiného aponsjeného Ducha ptebýwam, objiwu, 
LlDucha ponjZtnjch / ,bziw»g»také frb« stranffenjch. 

Zyjf 



LV 
Cyto pal wssecky wccy o Nebi tom negwy3ssjm proto si 
predtkadagj, ««ám zgeweny gfau. >. Abychom znali 
welikaii mitosi a kastu Bojj t na,n/jepř,'bytet tatowý skaw snu:.,. w. 
«y awečný nam připrawiti ráčitod vsianowenj sivéta. z, 
Abychom swatě, pobojně asezvhony před obljčegem Boo 
'imjiwi V̂ l,/ ajbychom přeneseni syli z smrtiw jiwotwěčs 
ný astahoskawený, wNebinegwy-ssjm připrawmý/ do 
"choj nic hřsssného nepřjgde. Nebo tam Sprawedlnosi a .««, i.». 
Gwattost přebýwa'/gakojdj Aposstok: Nastedůgtepokoge tu-.,*.,* 
« ̂ wattosií, se;n,j jadný nevzřj pana. 5. Abychom p „ 
(Píchali z zdegssí pohostinnosti, do eéNebesté awičné pa, 
»Neaws«stiswé: widaucejesmezdepohostinnjapřjchozýl j»:.,,M,» 
Nýbrj podruhowé na sivěti, wtastwéčnéhledagícý. 4. 
Abychom se »e wssech zármuttých« protíwensiwích zdeg< 
ssích potěssowali, tím Nebeským sylem. Tak činit ^rye 
st««Pán mtuwi ksivým včedlnstům : Nermutij se sid« 3MI4.M. 
"̂>sse »Ni sirachůg: wdomu Otcemého pijbytkowé mno» 

> W u / gduk abych wám priprawitmjsta. A sivatý p«, 
>»eko Hrystu pánu dí t Ze předtojiw sobi radost Nebestau/ «»!».». 
»trpieha„t,„ křsje. A o lidu Rrystowu předpowidet:wy< ,&*BM 
Jtjenj wstřjc ku panu do Obtaků sudeme/« tak wjdycky si< 
Páneni kudeme. protojpotissugtegedni druhých timit» 
llowy. m

 r 

Arlpkul " . 
<D Angeljch. 

t t a ^ . ^ ^ ! " « Nebřncgwykssfm/ gij satfm o Angeljch, 
%M™Nebeský^ tríéslíaiiech w t»m Miste B03ÍM n«g, I 
pořádkem^"' "ytsivůg magjcých powědjnosudeí ljmto 

& l.VSt«ft 



LVI 
!. O Stworenj Angelik 
II.ORozdjlegegjch. 
I I O Angeljch dobrech. 
IV.OAngeljchztych. 

G Prwnj wkcp. 
<D Stworenj Anget5. 

<J přední pat tuto widiti nalejs, co gsan Angele / aby 
stád nikdo wjce/anes;afe meni nej stussj, e potupau gjch 
,Sewořitele gegjch, onichnesmegístet. 

Angele sívat, takgakZgsan stwořeni/gsanDuchowé roziw 
Nin, kObrazuVoijmi! stworenj/ SkuZebnjcy Boha neg, 
foysstho, «(kujbi Bojj rychlj, vsiawičnj, na twář &ojj 
wjdycky hledjcy / aw Nebineg«y«ssjm ro)tossný «skah«<> 
skawený syt magjcý. O gcgjchj |iroořei,j powájiti nálezj 
«icht, wěcý, ' 

I. Důwodů o stworenj gich 
II . Hdygstustwořem^ 
III.Gacý gstn stvořemV 
I V.proč gstu stwořeni. « 

PrwnjCWka, oDíiwodjch 5« Attgelegsau 
siwokeniodBohcl. 

iil Ačkoli 'wwypisowanj (kotku stworenj Mogjss;eg< 
ttiéna o Angelsch zřetedlnl, tak gako o giných wicech stw»< 
řených, zmjnkynečiň,', nejebyogegíchstwořen,pochybo, 
wat / aleabylidn hkaupému, akmodkařstwjschopnémit' 
přjnnasincdata/ tdyjb, oGtawí adůsiognostAngeksté, 



LVU 
jwfisste negprwe zewssech girtých stroofeftých wicý mluwík 
AII 6 tjm stwssim negedniNa'bo;ensiwjmAngekstým si zaple' 
tlí/ awmodkařstwjvbéhli/ o nsch; yswatýpawetzmjnku 
t>«! ( Roll^. is,) A wssak y Mogjjl / gattoli nepatrní 
0(vffě,n ginj Duchem vojjm nadssen, Bojj lidé, zgewnt o 
st»0r'eitj Angetů nepominuli oznámili.. Mogjj« zagisté 
dwogjm stowem stworenj Angetů .vkázat. 

I. W tom skowu Nebe, zahrniitAngely stvaté/ kdy; řeřfs 
l^apočatku stworik Důh Nebe a Zemi. A Opět / A lat •.*>*•..... 
dotonána gsau Nesest y Zemi. Nebem zagisié na těch '•»••"•* 
místech rozuměgjsi ne gen mjstaNebéstá, a gegjch prostan 
»«si/ale y to. wsse coj gest wnjch/gako y lem, rozum, si wssé< 
'*> zemská siwořenj/ uýbrj y M 0 « a coj wněm gest. A tak 
fivata písma často y ginde mkuwj/ kdyjSwét ceky agediný 
nádivě částky rozdélugj / prwnjNebem, adruhau Zemj 
gmenugj/a tjm wssecko cojkoli gest na wsson fwété rózuměgí 
« Obsahugj. Nýbrj ssgůrně často w pífmi swatém;mjn, 
ka si čins o Nebi/a wkastně rozumigj fe Angele swatj/gakoj< 
toMestané aObywateléNebesstj/gakoIosdí: Nebesa |;**->* 
Wsaučistapředočimageh«/ totijAngelé/ galj toginými , . 4 ' .-
ffowy wyswitluge řka: A ptiAngeljch zanechat nedokoná, 
losti/totij negfau rowní Bohu Stwoiiteli sivému, ale tolik, 
podobni. 

N.vkazakStwořenj Angelů Mogjss w tom Stowtt, 
t ^ S Í t a Nebeská. Ncbodj/ A tak dokonána gsan Nebe- I.SÍWJ... 
ss)^mi,>,wssecko w«gjk«gcgich. U?ogsta tedy Nebe, 
>5«8si«Stwore,iíNebesta, nes na Nebi zřízena/ awog< 
iaf •e'l,e 2l'a» stwořen, Zemsta, na Zemi, Na Moři. a w p „ 
e , T ! í " , « . Ačkoli wogsty Nebestými. také y Skun 
J f t ř . 1 " "Hwczby "ezcistné mjnjfe w swatém pismi/ 
<-!!"t,Angelsch obzwkásstttéto ltoivo praroégest N e b , 

H íj ywog> 



LVIII 
,U?ogste« BoZjm. >Ryt,rsiwem Nebestýn! gmessugí si 

isn.«:,i.'i Angele. Gako: »dyiIa««sssekcestanswau/ potkali s« 
« NÍM Angele Boj,'/ y rekkwogsto Bojj gesttoto. l e i 

»»'4.I>. DanyelprorotBojjdj! NegwyJssjwssecko podléwůlefwé 
Čins, me;y wogstem Nebestým, a Obywatéli zemi. Jtcml 

»ch.„.«. I y gsyHospodinesám gediný/ ty gsy včinitNebesa.NebeF 
sa Nebes, y wssecko wogsto gegjch / Zemi y wssecko coj gest 
na»í/wsseckaMoře,ywsseckocojgestwnjch/objiw„g««ta, 
té wssecko/ anoywogsta Nebesta předtebausestkaněgj, 

i»i..». totijAngelé swalj/k nimz řeč Bojj wzn,: A kkaněgte se gemu 
II*».II. wsslckni Angele Bojj, Iten, při narozen,' Nrysiowu: 5gex 

tetko si s Angelem mnojstw, weliké Rytjřsiwa Nebestého. 
Swatý patpaweko stwořen, Angetů welmi sivitle naplití* 

««i,ir.i« Xterý; (totij Syn BOZj) gest Obra; Boha ncwiditedlného, 
« prworozený wsseho stvoření. Nebo strže něho siwořcny 
gstuwssectywěcy.tteréjgsaunaNebi ynaZemí, w,ditedb> 
Néynewiditedlne/ BuiStoCrůnoroé, nespansiwa/ fuSto 
»njz»tsiwa. nebo Mocnosti/ rosscclostrzemho apronéh, 
siwořeno gesi/ a oné gest přede ,est,rn , a wssecko gjm siogj. 

«>.,.,,,4. A opit: Cjinípojky sivé Duchy a pkamen ohni. Zdalijwssi 
ckni negstu jkujebnj Dtichowé / kteř,;' postkani sýwagí t 
skujbiprotygen;mág,dědičněobdrjetíspasen,'. AsamAn, 

tt»:?.i, gekBojjkgínýmAngekůmdj:NefstoSiezemi,animoři.ani 
stromům/dokud; nepoznamenáme Skiijebnjků Voha nrss« 
ho načeljch gegjch. Rdyji Stworitele wssech wicý BOX 
hem swým gmenugs/tedy k tomu, je gsau Bojsm stwořenjm, 
zgewni se při;náwag>. R Iancwi pak Angel Bojj t«t 

tť»"t."> mtuwj: Hles aby si mninekkaněk/ nebor fem stoku Skuje, 
bnjt twůg y Bratr, twých/ těch gcn; magj sieidectw,' ©ejj> 
ssowo.Bohusitkanig. 

A tak poněroadj se Angele »oj,' nazýwags Syny Bojsmit 
gsa. 
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^ 5 5 ^ a z i ! VoZjmu vciníni: Duchowéstujebnj: Sttvo* 
ritéleBohem sivým gmenugj: Gsan fpoku skujebnjcy s námi 
i í ? ' ' ?*""&» a tehoj Sotza/gemuj oni dnem y nocy skauj j , 
a ttanegj si/ a w ^ m i |ěb4>u, nej Bohem a geho wňlj, mocý 
^Prediwnauzpráwau. wsytn sivém siogj: Z těch ze wssech 
dnwodi, sivatého pjsma zgewné nest/je Angele gfau stwote/ 
*1 » ' j j . 

l>l„ha C;<istka: R d y gsau Angele siworenlt> 

% 3 stany část stwořen, Angeků, totogesiprawé: ^ 
«. Ke Angele negfau stwořen, předewssjrn (wetem a přede, 
*J>fl) Matcrij, proto je před počátkem stworenj, Nebyko Za, 
«ne stwořené wěcy ani Angetů. pohanstý ten důniysksyt/ 
jepred stwořensm swita Angelésyli/ adowodítitoho chtěli 
tím. ,. j C důsiogněgstj syli, nezlí gine wěcy, kteréj potom 
!twořeny.gsau/nconlgdůstogněg<!,hogesi;st««řenj/jeto 
vyro prwéstwořeno: Alenenj to jadnydůwod / nýbrj gesi 
p.auhý»5ul,. Nebo Dusse čtowěka gest důsiogněgssj. nejli 
u™l awssaknenjprwéDussestwořenanejlitito. z.í>ůt 
J*»b gegjch, y (prý) Angele pomáhali Bohu přisiwořenj 
fintých wěcý : C H geden stud druhým studem dowoditi 
chtěli. XX& kterýjro hkanpý pohanstý a Studný efiivob, 
Odpowjdagj sivatá písma / je Bůh Stwořitel wssemohau, 
«£ l?ít»em «wnl,' swau wsse siworik, sezewssí nesiiadnesii: 
J?™* •» rekt. pogednau siworeny gfau roffecfy wěcy: A po; %?«'$ 
r , ' f w ' t * gichj mkdý nebyko/ tak je si pcstmvify y hned 
tabl Vs,amn* Gyfy / takje netoliko žádné pomocy/ aleani 
dild,^? ^'"potřebowalodjaoného: Nebo kdo gemnra- otjM:n.i« 
n,.,.',,.^°Ist»k^ atdoprwnsdakgemu: poněwadjzněhoa 
" ' "cho awnim Sfm wssecly wěcy. Cak y siářj VČitelé 

Hii j niku 



fcfitwf/ t/áfoyThsodoretúsbf: Kterak BúHmékpOtré^ 
bowati Angelů tu poniocy / poněwadj Angely stvonTsezw 

i, Ge«ef: wssípomocy. A sivatý Augustin napsat: Jedné stvoře* 
ti láti: nj nenj před wépy, «I« od wěků/onimij a wnjchj tajdý twor 
Lib:<.mp: sýti počak: SynBOjfpakpředwiky byl/a^Oece wičným 

*>' Rodem nevčiněn ani stwořen, ale zptozengest/ tuxýitaUi 
«věky, y Angety. y wssecko „Čínik. 

II. Je gfau siwořeniAngeléprwénejliwssecky wicy siwo, 
čené dokonány syky: Neb, teprwa ( tdyj ssesiéhO dn« stwo^ 
řeny syky wěcy některé, aj y Cjkowik) prawé syto rocoj 

isn»»>,'. Mogjjstetk: Ataedokona'nagsa»NebesayZemě,aw(si< 
cfa Wogsta gegich. Z<si ;'e gisté gest/je Angele potich sse> 
sti dnech negfau siwořeni/a toliké; prawé gest/Zc prwé gf<ro 
stwořeni/nejli dokonaná gstu wssěcla siwořen j . 

III. ^esiwořenigsauAngele prwénejliCjkowik/ čehoj 
,.»„.7. Vňhpog!ssřuge,kdyjkIobowimfu«j: Rdegsysyk(tOtiZ 

netoliko tyl ale y Adam Cjtoweknegprwnégssj) kdyj Hwiz, 
dy gitrnj spoku prozpiwowaky / a wssíckni Synowé Bojí 
(totij Angele) plesali. 

IV. F sirany gisiého dne / stworenj gsan Angele dne pr» 
wnjho/ coj gest důwodné netoliko odtud/je Nebem tjm tta 
rej dne prwnjho stwořeno gest/rozums se ne gen přsbytékten 
Nibestý samotný/ ale yObywatelé geh, Ncbcsst,' Angele 
swat,' / kteř,j gsau od sivatého pawka tworem newiditedl, 

3»t»,4,,>, nýmnazwani. NýbrjvzřečiQawidasivatéhotosivtwr, 
;uge/ kterýj td^j probnzuge wsselikého stvořen, k chwálenj 
5>oř)ít Srwořnele/ a přípomjna pořádek siwořenj, kdy gsau 
která siwořcna/tehdy mgprwé zmjnku Čín,' oNebtstých rcýt 
sosiechaAngelichfwatých/potomteprwaoginýchwicech. 
21 gako; prwnjho dne pán ̂ ůh ro;umný Cwor „Činitk <£>< 
brazusivému, refjecfy «tíZAneteky/ tákw postednjm dni « 

IVW' 
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Saposleby druhý t w o r rozumný, rotij čfowět* Mnje a p? 
rn>, ktémuj Obrazu a podobensiwj sivému, wden sststý 
stwořit! račik/ aby geden Twor rozumný naNebi/ a druhý 
n«Zemi!)^/wssat časim gíslýrn aby «bůg ten Cvvorrozimi, 
"ý » Nebi wéčni přebýwak: Nebo ne gen pro Anget>-/a!c y 
pro lidi Nebesa negwysssj stahostaweného sytn gsau hned 
pn stwořen, Swita připrawena. sfacie.H. 

TretjČistka: GacygsauAngclesiworem'^ 
ÍOto ozpůsobuAngekstémattegichprírozenjPjsino 

swatésiviočí; 
I. segsau siwořeni k Obrazu Bojjmu/atoho Obrazí, 

Bozsho při Angelfch gsau dwi hkawn,' částky. >. podsia, 
*« Přirození Angetstého. 2. Darowé Boj,' Angetum při, 
stworenj. Angele zagisii Yojj gsau Dnchawé/to gest Du 
chownjpodsiatuapiirozenjmagicý/gatojdípjsnio: 2z.ee>|»f„,.,.,. 
týj činjAngety fwéDuchy. protojSadueeowéstaudili/*•'•'• 
i« nlwfnli/aby gacý Angele nes Dnsse lidsté sych/cotíj 0 při ®<* »• '• 
'OZénj a podstatě Angeků / gako ani o Dussech lidstých áby 
"estnrtedlné eyky/aseztieapostnrtičtKwěka sytsivůgmj, 
tímotzry, menefmystíli: wkterém;studu obKrysta pana ««:ii.i». 
Bfoo Zatzanbenj. A poniwadj Angele tObrazn »ozjmu 
8fa» stwořeni/tedy gsau stworenj 2o;j rozumne/magscý po* 
"Obenstn,̂  ^ . ^ Vnvořitele w swém přirozenj. pročej 3.6 ..s. 
«(«atýchp,sn,:chSy«yB0z,misi gmenugj/jestuvčastni s<""iS-r-
" , " » « »»j,ho/ netoliko « podstatiDuchownj sivého při, 
"iwl/aley^ hařsch skawných, aw statzostawenstwjg,n, 

fcú*' *• Podstata pak Angeků gest přirození gegjch 
t>06ot!2",' * >»"</ wněmj Bohu Stwořileli fwemu gst» 
* '¥ | í> Neb , Bůh Dech g«sií aAngelé tolíkeZDuch,, 

wi 
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L X I I 
své gsau, wssat fiworenf. Nebo Vbra; Bojj p«Angch'ch 
nenj podsiatau Bojstau/ ani podstatným Obrazem Vojjm. 
podstata ^»g!'sié Bojsta ( gelikoj gest přirozením Bojstýn, 
nedjlným) „cvdiluge si jadnému stworenj / a Obra; lZ>o;j 
podsiatnýgesi fánitoKkogediný SynBojs. přiAnge!,ch 
pak co kolt syko w Čae gegjch stworenj. wsse siwotené sy ko/ 
a wssak podstata přirozená gegjch, a darowé té podstat, 
přjdrjegjcýstrozdílnéwicysyky. Nebo;kýAngekwpá> 
du sivém pozbyt O brazu Bojjho/ale podstaty přirozenj sivé 
ho Duchownsho nepozbyt/nebo posawád zůsiáwáDuchem, 
wssak ztýn, a piewracenýrn. Darowé pat Zwkásstn, An» 
gekstému přirozenj od Bohadáni gsau tito: 

U Rozumnost. 
I). Swattost. 
IIl.Swobodnost. 
IV.Nesmr«dlnost. 

"řJ"™?}. * 4 r Obrazu B,z,h» při Angchch gest t&nm* 
NostAngeesta/totijmocapodobnosi Obrazu » , « & » „ £ , 
todl krerauj Angele, ypoha, yget> walí a s t m ^ ^ 
»térchtoro;nmnosigeg,chmaudrosijtakésinmmu»e/no„.' 
stworenjm rozumným skowau/ proto jer«;umem prawý>« 
maudrostj. 0sw,'cénosií, stijítedlnosij apr«;řetedln«stí »,, 
ným.přiswémsiwoienjodVohaobdařenígsti,. ©es} plfc 
ta rozumnost nes maudrosi Angeků dwoge: ' ¥ 

I.Obecnj astokecnépřinalejegstýkdobtýntvzřVm 
Angelům. 7 * y 

«.wkasi«ítoliko samým dobrým a swatýmAngeki!m. 
.VHttnMaudrosizkýchydobrychAngelVgest. 

I. přirozená. ° ".i 
Il.pnbyma. 
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pnsiwořenj gegjch gim dána sytá od Boha/ a strže kterauj 
in*SÍhned ód přirozenj/ ty y gine wěcy.a eo netoliko dobr,/ 
"!?.*•>'Angelé/gakoj 0 zkých dj fwatý Jakus: x llabtowék M-...... 
^(toti jwěd,') zegest gedmBůh, a trestu si. Aeawi* 
^n>0st a známost gegjch gest gim na osivědčenj.aby wýmku 
Oněmili, přizkýchwssaeAngeljch rapřirozenaznamosi 
»tfi welmi zatemněna/ tak gako y při čkowěku po geh, pádu. 
Neb, yCjlowit rozunlěkivssilitýni stvořeným wéeem mno, 
heni bokonalegj,. nejlíSsatomaun ( kterýj wypsak syk O1.stffc4.11. 
ŝsěch wécech stwořených, počna od Cedru H,íb»'»stéh« > aj 

doMchu / kterýj roste na stresse) a wssak po pádu welmi 
j^upýatupýgcsi/it pracnestrzemnoheewičení«yro;umj, 
*« (aytogen;častky)gakZBo;,maspasytetz!ným/taky 
«m stwořeným wěcem podobna pokuta prohřjchysabka 

.... PřjbytnaMaudrostAngeků zkýchydobrýchgest/kte, 
taj po stwořen,' avčiněnj gjch teprwa t přirozené přisiupM 
«"<lt«gestdwogc. 

l< Zgewéna. 
II.Zkussenjm nabyta. 

h v ř ^Fewen^Maudrost apowěbomosi gest takowek/ ji 
"uhAngewm fwým/a to dobrým y zřým mnohé wicy g,'ch| 
p° Ptirození neznali zgewika oznámit/netoliko tajným zpn, 
sivěl "re e T lti?ep,'sma stvata/wnjchj tagemsiwj Odzakojenj 
n,^ *lkryta/ ayAngekůmySynůmlidstýmprwénewědo, 
lseh^^itiazgewitíraiitčasim sivým. protojoAnge, 
měl, ^^chniame sivideetwí/ jégím B^h oznamowak/co 
Mnoké."^" êho Prorokům mkuwiti/ gako Danyelowi°'«'°'"' 

> «ecyoRrysiiipáni,,oCýrkwigeho,yoAntykrysi« 
3 0511* 
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LXIV 
a»Kr... oznámený. Tak yIanowi KnlhaTgewenj strže Angetit 

Bojjho zgewena od Rrysta pana. Tak y strže pjsma sw«, 
ta, zwtasstě kazanj swateho Ewangelimn/ kterak Angetiím 

w<»-''«- mnohé wěcy zgeweny, swédč, fivaiý pawek: Mně negmetw 
-' ssjmu ze restech daná gest mítost / .abych mezy pohany 'zwě, 

stowak nesishka sohatstw,' ^rystowa / a wyswětlit »ssw 
chiiěm kterakébysyko obcowanj tagemstwj skrytého od wě< 
{Š w Bohu/který; wssecko siwořlkstrze GezuRrysta/aby ny, 
ni oznámena syká Rnsjatstwu a Mocem na Nebts>'ch,str;« 
Cýrkew rozličná illaudrosi Bojs/podobni y zkýmAngetům 

. st<u-, .i Bůh zgewowatněkteré wicy/aby gim rozuměli/ gako okka, 
S°»i.>i,3* má"íAchab«: pokaussenj Joba: Známost Mefyásse: Třj, 
ttmi.it. bení Aposstoků, á k tim podobné wěcy. 
" * " ' " • Zkusse-ism nabytá MaudrostAngekůgesitakowa/ kterej 

dosahugí z wicýtěch/ kteréj podlévkojen, Boj,hotagneh, 
zgewni konaný sýwag,'/ proČezAngelédobr, fpatnigsce wi< 
c? nowé/co pa iBŮH dobrého a diwneho podle fwe maudr, 

.,*,*>..». siiadobrotiwost.'cinjkspast«ílidus«ému: Fadostwtgsai, 
*"• ' iia ty wcc>f bledět,, ge swate fpatřowati a rozwazowáti / 

znjch pánaBoha chwalit,', spoku, „časinítyBojskémiko/ 
sti se těstti a radowati: GakO kdyj nah HWiskem gednjn, 

»,!».«. každým nowau awelikau radostí wNebi radugjsi/ newe, 
dauce před tsm komu pán BŮH rácj datidar pokánj / a kdo 
sudekagjcým/ kdyjtogíj ztegme sýwa. akagjcý ckowěk 
oprawdowě Duchen, tagjcýrn a modlitbauoprawdowau,, 
HOrliwau k5oh»siobracý/ akmíkostgcho se Náwracý. y 
naprawuge/atakpokánj swátého o«0t«proka;uge,welic« 
stztohotissjaradngj. . 

Zlj Angele také zkussinjm mnotzi (vědomost dochazeg,, 
, a Čjm sábeksiarst/tím chytřegstj ke zfértiu/ pročej y chytro, 

stí rozličných k přcksstěnj Čkowíka vjlwá. Tak prwnjh, 
čLowíka skrze pecjchu pohrotdk/ )tyw negptwé toho hř>< 
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L X V 
A " sampnsibě.gis i^ l swedenjm čkoMita / gestlijegeN 
ttomu ho přiwede/abv ne°stř,hakmjsiasivého w postussen 
Itn-Ivoha agcho s kow«. Tak Syny a Dcery »o;> pied po 
topau Swěta okkamakjadostmi těká k nsm;schopné ge wi< 
*«•_ TakAchabastrzeprorokygehoffakessiépodwedk/ro, 
íumew tomu Ze Achas ivjce swým prorokům/nez!6o;íM!» 
Proroku weřit, sude. 

Maudrosi pak samým dobrým Angetům wkasin,'/a wssak 
. Př,bytná, pří „twrzenj g>'ch gim dána gest Nlaudrost stute, 
l»á a skahoskawena y nad pitrozenau rozhogněna. Nebo 
gíjnetolikodotonále/awjdyclyNohaznagbMikugj.ctj, al« 
Od něh, si „ikoli kaučiti nechej, ani cht, ti nemohau / ale (po, 
gensgsauc e Nohem, a ObeowaNs S w a t é a skahoslawené 
Skawy aradost přediwné plnémagi wjdycky nawiky se; 
prominitedlnosii. Aotom Rrystuspanmkuwj: Fe An*tíhe/tu.-
gele &oji maličkých Rrystowý ch wid, wjdycky TwaéOtee -
Lezích w Neblfých. N?idén j pak to gesíít welice ojřejccité, 
rozkossné, fronte, „stawičné, a « Boj, wůlj fpogené. Od, 
kudj netolikoochotné a«ctiwé wůle a rozkazů Bozích koná, 
nj/ale y skahoskawensiwj dokonatého před twárj Bojjvjj, 
wánjvstawičně pocházý. 
.. 5* Druhý Dar Obrazu Bozjho přiAngelsch gest Owai!> 
tost/která;togcsimo«a„častnostd»brotvBoz,tat»wá/str, <. i 
leníj Zsngelé podobuj gfau Stwořiteíi sivému w čisiotě,n> 
^pr««edlnosii,a re praivdé.se; wsseliké posstwrny hřjssiié: 
*! t<t Vwattost gest wewsscm při Angeijch Swatých/ nebo. 
Z?,m F'3ích gest př,ro;cní/Swat>' rozum.a myst/Swatck 
"Me.Swaté skujby a poety Bohu fe děgscý/Gwat, ftutlo, 

°J°3!ch wsseligacý. A gako; Pán Bůh Srwořitel An, 
tatúr?-- " " k>"ý;nenáwid,nepraivost.ywsselíkémrzkosti/ 
t>om}V?'*,íl'iebnW 3 4 * Nebessj Scat,'gsau / t«řjZ 
* " vF**%j seiij „azen,, k, fujbé CýrktOÍ. P « t o j »ry* m»t „ . „ 

•J\j • stuo 
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(lít* pck, pilní včj / abychom nepohorssowali nni gednohd 
, maličkých těch/gegschj Angele wid, Twár O tee Nibesté, 
h« :A při stbé také tak ssetrnís^li/abychom Bojjch Skuje>> 
bnsků takowých ne„rajel>>ěgakan Nessetrnosij / gakoj Apo, 

««.„,,c sstokdáwage zenampobojnýmnaučenjpowěděKFenaar má 
přikryt,' na htawiproAngeky. 

Tret,' Dar Obra;uB«jjho.příAngeIích gkSwobodnost/ 
a tak wůle swobodná/Nébo takowéAngeky siwořlkBůh.abv 
negako wěznowé něgacý syli w sivém přirozenj/ale fwobo, 
dn,, a fobě wolnj.̂  pročej ge Swaté pjsit, y panstweii, 
Rnjjatsi«em,Trůny/aginýmiDůst«gnými gmény wywý, 
ssenýmigmenuge. Byli pak Hngelé sivobodnj, hned gakZ 
stu stvořen j . Nebonebyli ani Žádným tzřjchen, sivázanj 
(gesto kdo géSkujebnjkema Mánem hvscha.ten nenj sivo, 
bodný) aníjadné wicy „trpné nebylipoddaní/nes sobi toho 
w Starou newinnosti nezaskaujili. Ani mussenj jadnémn 
poddaní nebyli/ nebo mohli činiti co chtěli/ Suti w dobrém 
státi,n«6 zké sobé wywoliti azhřessiti. A gakjtolizlé wy, 
woliti gest zkau wěcý/awssatsivobodnost ta sama w sobě sy< 
ka dobrau wěcý: Giná zagisié gest wěcod »oha přigará / a 
giná zkégi vZíwaní/kdyby sykoswobodné wůle toliko kdo-
l>ré'«jjwáno/ Syliby wssickniw Otawu newinnosti zůstali. 

Cjtwrtý dar,Obr«;u Bojjho ?ří Angeljch gest nesinrté-
dInosi/nebogegjchpriro;enj«činítnest,rtedlné/ttéréj;mi;e< 
tiavmrtweNosýtinemůje. Angekstému zagisiépřirozenj a 
podstatě gegjch / dak »BH ;i««t, nesmrtedlný / kterýj magl 
Angele dobrj y;l, wssickni wjdycky amínsudan na wěky: 
Strany wssak Bk«h«(k»wensiw,' nemagj geh, zljAngele/ 
nej sami eolíko Swarj a wywolen,'Angele Boj j . 

11. Angele siwoieni gsau skawn,/ to gesi wéhtau Skawan 
gsauce obdaicaj / ichoj důrvodemgest. ,, TaSkáwa 
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téníetohh?**^ «"3twowa!i»sieětkosti a gasiiosiiwH. 

S e a » 2 ^ p ' ° ^ " í s,ál>se sazníwelikau/kdyzgeoswíric., 
R«ile,«^""" ""'g»s«osiAngekstá/StrájiUpak„ hrobu 
& « ' ! £ » " " " * strachem ahrůzau, wlděwsse Angela 
im'i,u ' a m n °d hrobu odwalugjcýho. Nebo sykobli« 
^^'2«toerest.«ra»chogeho^jkég»ko stjh. ,2.Dt> 
^-.'"."?>> g°si nasse sudaucý piirownánj,t njm w Ska, 
tím i "Vreétssj Skawa wywolenýchBojjch w sudau, 
x u;i«otu sude takowa / gakaj gest ityrn AngďůVojich. 

n ^ . t t d y welmiwelifasýtť Skawa gegjch/ aotéRry-
gelé6?-^ : sepřiw;ttjssenfsprawedliwisudaugatoAn,»>««i.>». 

mnoZ, 
wssickni 

I II. Angele VoZj stwořem' gsau v (velikém poctu/ a 
^^dnau/tnkzéodtohočastgatzsausiwořeníwiiicrni 
iábn-tt ^ w t«0 stwořen, sieěta, .nepřibyto .ani nevbyka 
zaoneho/ gegíchzpočetsamémuBohuSnoořiteli wédomý 
J"^ Lest/ a len je gesi welmi weliký/gakz dobrých/tak 
n « l n " P ' | T n o swídčj. Nebo o swatých Angeljch D, 

V 
D«, •nvtl Yv.. ; |-»'"v |w.v.|. . « r e v \w»*yi.y^.i8..|i.y ^.»r 

beRtP ť*»n»fira>íl Tifýcowé nfýců skauj,B°tzii/a 
ttiftví tisýctrar St« 'tisýců stogj před njm/ a y ten počet 
^ "'"'cistnýpokojikproror. ARrysiuo pan dj: 3da< 

4? >**ebych nyní nemohk prosy ti O t « / abafbymíwjae 

bkowe'«-— ^dtudj patrwgesi gakmnozý zAitflefBfa, 
doká„s,"!"" 2<au/ <, gak welíté pán Bůh dobroty k lidem 
""'ojsitt,,-, "Stgesstě dobiýchAngekň weliké aiiezčiflné 

mOj>« třebas y z kamcnj/anetl y z ničehéhoj fobé 
jfííj On 
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swatélibivčicktř/wssakřačiklidí padlé nániístowypadkých 
AnZetů zwoliri/a z hčjjstých lidi fwaté „čiiritt, nezahkazuge 
podsl aty přirozené, ale gj obnowuge přediwně, nyní z strany 
Diissi a » den w;kč,sse»j»bnowjy fmrtedlná/ ahřjchu ge, 
stťí poddaná tiká nasse/ aby připodobněna $yfa k skáwi Zlít 
geksté/nýbrjktěku skáwy gostost pána Gejjsse. 

IV. Angele fwat, takow j gsau siwořeni/ je gstuc Dncho^ 
«>é néwidíteolní, y nesmrtedln,', itepotčctrngj pokrmu, napo, 
ge, oděwu. odpočinut,', amginých prostředků kzachowach 
přirozenj sivého. Neboačkoli wsdanj gsan: ajegédli. y 

Kt««í;.*.«. pili, y chodil!, y ódpočjwali, y raucho měli, y mknwili/fwaté 
»Mn.iM. ^sn,o sividč j / wssak to Ne podléwtastnost' (ivého přirozenj/ 

»«jpodlépispadnosii načaepřigatéčinili/ ani ní spotřeby 
sivého přirOzenj tich «i«ý „jjwali/ gakoby se; eoho sýti ne, 
mohli/ale pro fkujbu sivatým/aby wolněgí positsiw,' »g«v, 
nan, B«j> zprawowati mohli. 

V. Angele Boj,' siwořeni gsau proměnitedlnj / tteréjt, 
proméniieolnosti, vůwod shledán při obogjch Angeljch ec, 
brýchy zkých. p n dobrých tak je pánBůhgemocýadO, 
brotau swau přediwně vtwrdik i» dobrém / aby hřessiti a z 
mikosii Bojj wypadnanti nemohlijádnýmstůsobem / gesst, 
prwé syká wůle při wssechních Angelsch tak swObodnck/ab̂  
mohli suS ostřshati si « dobrém / nes opustiti sivé Rnjjet, 
stwj, přir těchto pat w dobrotě tr(v«gjcých,gij tak Bůh do 
broriwý toopatřita způ,obik/aby swétzo£nj;erstw j na tvé, 
ty si nezbawili.azbawitinemohli. Přízkých Angeljch pro, 
niinitedlirost.takowajakosinagest nalezena/ jezdobrých zlj 
včininígfau/agijginačí Sýti «em«han/nej takOwj gakéj 
BřShre/tegjch pádu a;k«rečensiwí,y zawrjení zanechán., 
opustti.awéčnýmmukám.y zahynntj oddati ráčit: protoj 
stmého Boha^gest dokonala neprominitedlnosi / a jadného 
ewore nenj g#oby někdy promírncedlný líebyf; Nfbo ačfo* 



L X I X 
Si plirozenjAngelsté.gMoz gest pobstawu duchownjnesiW, 
tevlnau N!,ncn, si.a můjc poněkud řečeno sýti o nim/ze e stra 
"? podstaty swe přirozené gest nepromémtedlné/alekdyz fe 
^°°'''5wsseclosiwoře»j stogi w sytu sivém. ne sibau fa, 

1 ^a- ,5 "Ohim a mocý geho/ kterýj (toweni mocnost sivé, 
3.!>^"^r;iigenaNebiy na3eMi: podlé toho tedy kdyby 
MÍR K ^ t » ne;dr;Owal/y gegjch podstata a přiroze 
" f^nost sy zahynuta: A co; Bůh zničehchOj včinit/zase w 
^ " ^ ^ratinmohltdyby chtěl/ ale „kojikvůh tO stworenj 
"ngeW;achowaii aj na wiky/při gedněchaby doka;aks«« 
^«iky amis»sidensiws/apřidruhých Sprawedlností p ř i 
taff u P«k sté přediwné a newystjitedlné (káwy. Neb, OTIT^ÍV,, 

lsicko „Činikpro stbe famého/ také y sezbojného ke dni zlé, 
""*.• Tmo pak mkuw,' si o promln.itedlnost Angelsté/rako* 
»e kteraj si stala ne strany podstaty gegjch přirozené/ gako, 
~? hyn«uti.a na porussění přicházeti mela/ale s strany!pů,o>> 
^tOYO.gakýmj wtom přirozenj obdatenj 6ylť napočatku 
t a k ^ r r * ' £ WM promenitedlnost stvatý 2l.,guflýtt . ,.fe 

^PíJTe. Mufý to sýtiwyznan, > ;e y Angele z přirozenj i ď t r í R l . 
KSLT**'"' gsan/DeMe toliko sitrn Bůh gest nepromění, u „ m , 
»,«•[£*.„ a«Pí*'. pereně drj sezewssiho pochybowanj/ je ram-.^.dt 

llelikéstwořen, z přirozen, prominitedlné gest „čmino / od jUnd ftj 
Ai» ^ " ' ^ " ' H ' Boha/awssak nemůjégiZjadnýdobrý «j>:ij. 
felf í. ' ? c itýspůfos proměněn Dýn/ nebo tak prigali wéčné 
z^?>la«enff« j . g,mj si »»ha stale pčidrjegj / je sigeh, 
nén7hLnt?^mlale tÓ stm« j° w tom spůfobu slahostawe, 
rozen,^, " ^ stůfob proměnění sýn'nemohau.nemag, Od při, 
dosanu p l ( l w »«nís ieem,, sstidrostVojstemitost toho 
t ° d l m / n , ^ b o kdyby «d přirozen, Angele Vyli nepromění, 
llelésyii«/^'2°gích Towaryssiwa s«'b«t,án>gcho An, 

' 'spadli. 
tztwtt<j 



Lztwrta CZalMproc snu Angel/ stworenj? 
iH poněwádzpán2ůhničehéhoZ»anité negmensjj wicy 

nadarmo nevcinil/ owsseml tedy ten ney„fflechtilcgss,' S«" 
wssefjo sivého stworenj Twor/Angely Swaté sez přjčw ho, 
dnýchnevčinit/ alepropřsčiny hodné/aznamenitégestwO« 
tíl/znjchj sautytopřevnjt 

I. Stwořenjgsau Angele pro skawn Bojj/aby Bůh „ka, 
zal sivan přediwnair moc. rnaudrost, a dobrotu / „Číniw 
tak dobré, swaté, slawné, avsstechtiké stwořen, sobi po, 
dobné. Nebo po takowém VsslechtilémTworu/znám sýti 
můjeBůh stvořitel/ kdyj fauAngelětakrozumnj/ Swavj» 
č>sij>stra«edli«f.skaw»j»mocní/čjm pak wjccBůhstm.od 

K«.i.i,, néhojtywsseckywěcymagí. Gfau tedy Angele (káwaBo, 
jj/protojgeyskáwnýmiTytuli.gako slawný-pán jkawné 
Skujebnjky poctít/aby <k»»li.Hnsjat«/pá«stw9,TrtiN0«é,. 
RytsřstwoNebesté. 

II. Aby wywolenjAngeků dosstó k sivému cýli/pOniwádZ 
. zw< is. negenHidi/ale y Angely předvsianowenjrn Swica/w &ry< 

siuBůhOtecNebestý,«yWoIilkZiwOtu wěčnému. , Ne, 
msim.s. i.. bogakoj;Hívj,,gcdny proto wzblidil/ aby podlé sohacého, 

" ' mikofrdenstwjfwéhopřín>ch, gakojro při nádobách cti d«< 
kázak wssěliké dobrotíwostí fwé: 2 druhé, aby přinjch ga> 
kOjtO při nádobách hniwu dokázak, moey a strawedlnosii 

«t.!:i^^. swé/taty příAngchch,pod«bnisesi»toaděge/akdyj»ohi» 
Stwotitilé«sseckad>'kagehopředwikyznamasyka/abyge« 
d»0 zadrnhým.sjko: proto; ta sivá'd jkapřediwni.nlkdy stry, 
těatagně,nékdy zgewncapátrni/awssakwjdycky sprawe, 
dliwi konatí/a tcýlivkojenému wéstiráčik/ netoliko stwoie 
ním,aleydiwnau;prawans«anaij;ením. . 

Il I. Aby strže ni Swět teNtO.řjdika zprawowak kdobréii. 
»»».i««. nm,Cýrkwí sivého Lidu wirného/anobrj y famu Cýrkew jttt 

zr 
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mabcké Hrysiowy / gegjchj Angele wjhycky widj twar ««»»• 

^ ' ^ " ' ' b y wNebi syt sivůg « Bohem Stwontelem 
li rte2r?u?'3°""vsiawičnidnernynocýIfeujili/ctegctiV'>!"!«-'-
^'2"«"s kkaněli. prozpěwowaliaplésali/atakzBohasivé'' 
»'!«te!sili aradowali / natwár a (kawn geho Bojstai, 
^'!°?/«weČného,skaho(tawe»siwj«Z,'w«gíce. A tok 
i?mí"^«>«bnjcynegblijssjBoha.wssemotzancýho Swatj 
"ng«!e/ kterýchž sobě zanechakw sivém „ssilchtikérn Nebe, 
»«mstánku/ hned po siwořenilgjchkupottí assuzbí s«« 
pst«.»'čnéawěčné. 

VRozdjleAnZeks. 
^ozdjk Angetů gesi dwůg. 

I. Wekegn^. 
II.Obzwttsswj.' 

podlé weřegného rozdjku gsau Angele hroogj; 
I. D o h k j . 
11.51]. 

ni,sw^°lédobrígstuD»chowécistj> swahj, BOhuwér^ 
twrzeni«' "H"li«l ^M3Í4' « w tom způsobu gij y v, 
Ni syli bok " ^' * i m P* ř wstckni Angele Bojj stvoře, 
Negich, „ii?/ W i > t jM ten rozdjkpokojený z strany stwořen,' 

""°""^«sdáZonjchvčiněnsýtii wssecfozagísii..««..„. 
» eoZ 
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coj Bůh stvořte" sylo welmi dobré / ale teprwa tbyZ si 'sta? 
pad Angeků mnohých / siaksi y tento rozdjkweliký gegjch/ 
který; na wěky nikoli srownan nebude, a sýti nemůZe / nýbrj 
dobr, dobrými/ a zlj zkými. na wéčné časy zustáwati sndau. 

..7 Angelézlj gsau Duchowé ptewrácenj. Nečistí, hř,st,j,B»< 
huzpronewěnlí/ Rníjetsiw,'swého (strzegehoopusstinja' 
»ieostr'jhanj) zbawenj, w hniwu azlořečensiwjBojjmna 
,véky;ustawatf>'cý/ arito sywssedobrýmiAngeky stvořeni/ 
sami si na tu převrácenost přiwedli/ a«d Boha y geho sivá-
tých Angeků se odkaučílí. s swým zkýn! a zahynutím wěč, 
1tým. . 
3stranypakob;«easstnjhoro;djfuAngecůsivatýchteng«st. 

I. Mezy dobrými Angely, 
Il.MezyzkýmíAngely, 

3 strany rozdjku w;dy něgakého Angeků dobrých toto gest 
gísié/je Vůh nenj půwodem fmjssenj arozerjek/ale řadu d«, 
brého, y půwodem, y mikownjkem sýt,' rač,'/ a přikazuge 

rgttt i4.4« swé eýrkivi: Aby eesseck', wicy da^y si (kussně a podlé řádu, 
owssim tedy wNebi při Angelseh dobrých, řad dobrý zrjhi, 
t i ráčik. Nebo hned při stvořen,' wssech wicý, diwnéh, a 
pssiechtikéh, řádu Bůh.„jik/kdyj sobě na ssesi bnj čae k stw, 
icn, wssech wicy r«;miiik/ y gaké které siwořenj míti chce. 
předvlojik a zpořádak. Nenjk ledy pochybné, nij je mezy 
AngekyBojjml wjdycky dobrý řad syk.poradetzagisié wi , 
cý / gest hned stma w sobi n>ic chwalitebna a znamenitá/ 
tak je tdybymezy wssechnémiwicmistwořenýmiNuhne, 
způfobik sykřadn takowého, gakýj gest/ tedy Vy ty wssecky 
wicy na nic přigjri a zhynautí musiky. ' Ale zř,dik Bůh 
wsseckodobré/ takabygedny wicy syky wyjss,/ gmémjfTj/ 
gedny wětffj/giné menst/gedny skawnegss,/ g,né méně staw, 

Mil tskjey t« Nebesa ceedm, oddmtzých / nctolíkó mjstm. ^ 



tda!5l«^"^I'Mdélísi/8tunceodMlss<e/Hwé, 
V z e m V ' - •?"* l"*itmi 'í>těf injtíSS^czy stvcv 
«»i3«V""dapořadtkgis iý/ se;néhojar * 
w é a č ^ " " ' . ' 3'«'"wsiw'> »raginy. M i 
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aniNebesté, 
'^sia.Domo, 

mm •• bňdbobrý způstbítiráčil: piičemjtodi ' 
V t te t tT^ Sil''e "lkoli stu stvořené wicy rozdslnéamnohé. 
lib „ f f i í l T ^° " " " ' " ^ «lstk wssecky ty wicy y gegsch 
soběn°' i-, .^ "^"Míhatmonyifezbjhagj/totijproti 
5PŮfob«2V^gedny wicy druhým slaujs/ a wssecky stým 
wěcv, t e J F H ' *§'>« «-'i přijtuhugj: Bůh zagisié wssecky 
Zl%fr,^UÍ 'piis^e azřjdil/a posawad půfobj wssecko 
audů Zhí S i 1 ^ ' ' "Z příkladem tila lidstého a rozd jiných 
- t t t e d n ^ ^ ^ ^ ' ^ - " ' " ' <»"3d,'ln.ých gegjchpowinnostj/ 
Sínnír p C-" "ssechnich siněřowanj, pěkné wyswitluge •.*«:... 7, 
firnl' ' ll°st p"^ řád mezyAngely swatýMnegedn, " '"" 
«lnoi,^""''"^^<l'ýwal«/wssaknatomčehozswatépj^ ' . 
m Dř.VA*f-•'•'?' Pfcfa'"' M >«á a rnůje/ totiž, je ačkoli sira* 
rown,'7«°"'.̂ l>^̂  lobi Angele swatjwffickni (apostwád stu) 
iíir,l!LP'°c'lMU**>fí*<Xni (towau Duchowé slujebn, / a 
lk í rn^^^.p^p^bných. a Angelstému přirození přj, 

N '("'"uge se vssiecht.lý řád, w těchto (věcech. 
k»5 Řto *•" 3°dn«mystnost a sieomost sieaté: Nebo ga- .„,. 
taktbii ^l"'''^dokonalost/avtwrzenjdobréhořádu/ *' 
wssecko b?p 'ř.í','ft''' zdrájdění a záwísii / tu gesi roztrjka a S«K!. >4. 
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« wilí si Nebeského sytn,.« geho skahoilawenstwj, aroztrzw 

hroznaukswémuzlémuvčinilí. Awprawdějeklástasiea, 
ta gesi ten wičný swazek dokonalosti/ kterýj netoliko Angely 
e Sohem a gedny a druhými/ ale y nás lidi o 25ohem y e %w 
gely wíje a gednotj / anetolikonynitučesi, chwaku y moo 

»»«,».,« másivatckkasta/aledjApossook: zemkdýzswédůsiognéta, 
kowé moey kástá newypada: nýbrj kdyj gine wěcy veíchrnttf 
a přestanau/kcksta na wěky mezy Bohem a Angely, y wywo, 
lenýmiBojsmi zusiawati sudo, 

II. Nerozdílných powinnosiech/ které; BůhStwOrítel 
gjm rozměřuge / a tterau kdy chce powinnosi na kterého 
wzkládati ráčj: A; těchto powinnosi, rozdjlných, netoliko, 
řád / «le y rozdílnost, gakáj takáj Angetů fwatých si pozná, 
tvá/ agménanikterazwfásstn, powínnostjatytnkůgegjch 
rozdjlných pripomjna/gako. Chembjny, Serafstny, Trůny, 
Rnjjátfiwa, Mocností, Mocy, panstwa. 

. I. CherUb,'nowé gstu/gakéj BŮHStwontek.hned p« pá, 
.»<« i ,.dučk,«ika,p«!lake mečem plamenným/ ttomuabyostřj, 

hali cesty tstromu jiwota/ aby ho člowik hřjssnýdogjti.̂  
akhorssímu sivému pojjwati nemohl. Cherubsnowépak' 
(kowau od maudrosii aoswjcenosii/ ý pro podobnost těch,' 

i»,°«!i!,!°tterjz syliná siítowckcy/ totíiobrazowé, k podobnosti čl«, 
tvikavčinin, křjdka aodiwlmagsiý/ gakoj pak Angilé w 
podobensiwj čkowěka rnujstého pohkawj / nikdy gako 
muZ,nikdygaeomkádenec,w rausse s,kém a sikwaucým si 
vkazowawali. „ \ 

l i . Seraffínowé odohní taksigmeNug, / toríjhořjcý, 
nes pkapokagjcý / gakoj welítau a stvatau y vstawičnail. 
milosij tBohu/taky ochotnostj.arychtosij,k» postussensiwj 

&••'•>• a konanj rozkazů geh,. Tak g« y S . pawetpkamenem 
ohninazýroa/čka. Rterýj čúij posty sivé Duchy/ a skujebnj, 
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ty ftóí pkamenohn?. prorok pak si»atý.Seraff,»y takto 
wypifuge: Widěksim panased,'cýh» na Třtinu wysokém / a *"•* '* 
reyzdwijeném/ a podoletgeho naplůowakChrám/ Seráffj, 
nowestalinadnjm/ssestkřídelmilkajdýzních/dwěma za, 
^""^twářsivau/adwimapřikrýwaknohyswé/ adwi, 
maietal/a wolalgeden k druhému řjkagjce/Swatý, Swa, 
Y««atýHpspodin;ásiupů/plnagt wsseckazemí (fátvy ge°. 

• " 1 . Trůnowé, pod podobenstvím lídj w Swítí Zwý, 
I(e«ych / an«!i:růníchRrálowstých posazených . tak si 
gmenugj/a „tazuge si tjm gménem/ wywýssenosi slawných 
PoXinnostAngelstých. Nebo Trůn gest. wlastně stolice 
OawnáRrálowsta: A «t»m Tytuli dj Ap«sstol. je stworenj $„•, u ,«. 
»!«»stržeRrysia pána yTrůnowé/totiZAngelé jlawnja 
"nsiognj. 

lV. Rnjjasiwa,od prwotnost a přednosti takslowau/ 
^n>'ata zagisié po Hraljch febáreagj/ a (lawy „Zjwágs. A 
**? V Angelégcdni nad druhé, powinnofimi gako zwýssem 
býwagj/ «ss^ ge} prorvání gednich nad druhými > y se; 
bowlsii/owssen, fie; wsselike odpornosii, a roztržitosti. ' Ne, 
»0|cněkterému nikdy slawnigss, wéc.tzprawenj sýwa po, 
w«na,t«ho sobě nezáwidj/«tosi»enefn«dnj/gako lidé mj, 
n"^^^ch»»'azawisií naplněn,' stuce ciníwag,:Slawněg< 
lll^lo pofelsiwí, strže Angela Gabryele.o wtělen,' Syna 
"»z,b»eupan,iiMarygivči«i«é/Nej« posilstwj strže An, 
bl ^FarVewcejalosijeý.aneskGedeonowiOZwolen,ge, 
K ^»dcy proti Madyanstým/ a wssak wssickní ti Ange, 
Tvtni!? """"° powinnosi sivau wykonáwali. O tomto 
Nebe^W^cinsAposstok/ZeRrysiUS pángesizw'ssm«» <*i•'•»• 
^ V 'W""ewssecko R«íj«tfiwO. 

nlmj l3/""'lki> «d mocného,tonáží powinnost,sivých/ 
»l """Nfanizlidj.a neghorstchnepřátek/ «m Vábkowé 

»iíj pw 
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přefájytť,« M c h prckcy 'aposilstws nemohan t Vakoj M 
kteří^y mocnosti na powinnosi Angelstau, eatowau obrace, 
gj. Co si dotýče odpjránj sábtůiw. aby lidem mstlodili/ni, 
;e seAngelé Swat,';ast;ugs^ wywolene Bojj/ a gschhagj 
proti autotům Sabekstým/aohmwým stpům gegjch/wo, 

#*•«.*• ^nsty si ttabauce otolo tich l>dj. genZ si H«h» (í»gj / ageh^ 
opatrowanj sidůwiřugj. 

VI. M,cy,od svly weliké kt«réZ wswých powtnnostech 
dokazngj: Nebo gaté moey dotázali.pri podwracnj Sodo^ 
my,! přizbitjprworozenýchw Egiptě^ připorajenslvog^ 
fta Assýrstéhor- apřiginých ktomn ftutcých znamemtých, 
ld« tohonewidj i 

VII. Panstw,, Obdůsiognosti,gákéZpansi«olidsténal!r 
lidmi gsuc posiaweno vZjwa: pročeZ Angele y pany od 
Gwatýchnazýwanisyli/awssak newtomsinyslu/gakoby 
Angele pansté mocy^edmnad druhými Angely/a nes y nad 
lidmipobojnými „jímali/aleprozwkássmj Sl«w»,sýln. 
n,oc,asla«ne!powinnosiigegfch/pánina;ýwánisa«. p,» 
Mé tterýchjto gména gegích prawdy/nes powinnosiia pra 
c>Angeksté,ro;um,me tomu/Ze pán Bůh máge takskawné a 
mnoh* slnjebnsky sivé/agich kskujbi y n«flj vjjtvage/roelíflé 
n,toma»esi,hké lasty,kn<im l!deM' nehodným dokazowati 
rácj/kdyZ ro;ka;nge / těm to,gí«ýrn gťné / g«to pán postu, 
siným sivým slujebnjkům/některýmaby Nebesté sěhy zpra, 
wowalí/a gittýmiby Hralowstwí a Rraginy;ach,wali/giF 
ným aby nikteré Cýrkwé obzwlásstni hágili / gine k odp jrá? 
nj Sábln/ gine k zdrZowanj tyranů a zkých lidj / aby anine, 
wkuwili,«ni nečinili toho zkeho c0 vmjníli / gine do wězen j t 
stálým &ojjitt Ctitelům: gine do^ohni pkápotagjcýh, po, 
sýká/aby kus gjm nesstodit/gak, onim třem Mkádeneům w 
pscy ohníwé/nebo áby siálj sylí/gjch posylugj/ gako Rrysia 

pána 
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ttS&l&i ^"rckpenjtTak y MucedlnjtyBojf.ro;. 
INM .« ^ ""''"° porřebugscý / proti ohniwým pokusse, 
^"?"""««<»lí.apotěssowaIÍ/některé pofýlal^Sh y do 
•evW$£* ' ; > « # « " ro.Mořstých hlubinách Sěhag,, 
»é«.^,"l!jÍssow!nawodéplynaucý,nu/klidu Izrahel. 
iti h . m ° ť c 3^ucýmu s (Siné k slujbě.dítek malí, 
• ych : Gine kosiřshani', a sezpečnému zprowozowanj do 
ZJ*duss,/pobojných;tilwychazegjcých. ' Typatpo, 
"lnnost (od njchj Ty tule ro;d,'lNé magj Angele st>ats)».ůh 
poraitcj, * sivířuge Angeklim swým / aby gednu.araujpo, 
"wnofi / gednát ten.gednát giny konak/kdy a gak w.ůl! 
^tw«ei«le st>«ho;nagj. A wssaky to prawé gest/je něktc, 
l>H«gelégedni,atjjw podobné wěcy prácywcdaů: íJSuío 
^ngelVabryelgedenatýj y přjchodpána2f.ryst«/Swrt, 
".^"lowstwj geho, Danyelowi proroku oznamik. Ten 
» J Jana křtitele počet,,, narozen,'/ y Rrysia pana tt>tě, 

'* "I/přebirené geho Narozenj, y prácy / gakojto wěcy, k ge, 
«̂ OMn«M^ «pr»wdí patrseý zwěsiowak. A protoj w 
«ystiho«ánj. nigaké stbrylněgssí rozdílnostiAngersté/m,', 

0 to.coj en krátce, podlé Swarého pjsmagest oznámeno / 
„.ft ??"siZbýtefitégesi:Byfpakysykagakaginározdjl. 

týeft V 3mena/gjmij fe zda, je wssecko towaiyzstwo fwa, ' 
^niH^^P><stol«b<ahl,kdyzřékl/Trůnowé.panstwo. 
ftiohin, •* w*-írIocj.,iiíchť powédj kdo mohau/gesilije wssak 
"zum«^"^i>>««po»ědj/g«sietomuznám,Zetomuné, . . . ,„ 
^ " C / n ? ^ * ' . je gfau podlé fwidectwí Aposs.olů %*™g* 
«>'« "»» «k ^ ' ^ " ' ' ^ ' ^ ' " ' Moey,wN<bestéjprá- v J £ * 

«»trzm/aZewjdy«e>y těmiwecmí gestněgaký ?„„„ I 
Fójdjf taf. II. 

http://MucedlnjtyBojf.ro
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rozdjk: A wssak gak san a čjm Od íěbé rozdjlna'ta gména «w 
wjm/anij gakau sstodu na té newědomosii mam-

Rozdjkpak mezy Angeky zlými.je gesi wjdy nigaký WJiM 
míti se tomu rnůje. - "V-

iK««<.'4. I. Zgegjchgménzwlasstnsch.prednofi wyznaínenáwa^ 
2".^,"''gíeýchgako půl) tohotoSwěta/Hnjjatsiwo, Stvítapani, 
»!m,,. i. Mocnost. 

II. Ftakowýchmíst/kterájogednom prednjm/aginých 
gemu gako podmaněných, apriskuhugjcých mkuwj / gako 

^'.',-,'l'z Rnjje Sábelsté/sogowálDraky Angele ge#o.' Item.sivr, 
í!irá>'ii.'s>: z«n gest Drát ten weliký.y Angele geho «njm. Jtem.gdíte 
M„«. 41. odemne zkotečenj do Ohni wicného/ kterýj gestpčipraweil 

Díadkuy Angelům geho. 
l i l . Ro;b,lnosi zkých Angelů pi>;na'wa si; gegjch rozV 

djlných stutků a powah/w čem tem zké d,'ko dekag,: protoZ 
některé Sábelsiwj staulo stepe/giné hluché, gine němé, gine 
nečisičav hrobjcha stalj sydlícý : Netteré « powétt, wy,. 
stko/ ginémezy lidmidole / ginéwwodach/ginewstreg^ 
ssjch zemstých, gine na paussti sydljcy/ gine wpropasti pet 
lelnézůstáwagjcý. Gakoj y Rrysino pán rozdjlgegjch 

«»<:". >t. vkazugc (kotvy lwými pra«e,Diá'betst«j tOtO(totij vkrutné. 
*'* a tyransté)nebýwa wymjtano.gediné strzepůsi a modlitbu. 

Eoto tedy i Swátého Písma gest gisté o zkých Angchch. 
I. Fíwssickni na porad Sabkowe gfau zlj.a sffod,'cý/g«k« 

' nepřáteléBojfrnassi/ajesobigednomyslní wezkémpomci, 
hagj/proti sobě negs«u,nes sy tak neostálo Ntálowsiwj S « 
eanowo. ' „ < . . , . . . 

II . Zigesi mezy njmí rozdjk p«Mý, gak; g>;vka;án0l 
...ji.v. . pjsina Swatého, y; gegjchgmén/ ObyČegn»astutkn zkých 

V * »".»,' Rozličných. 
III. FegesigjchnáramniwMčmnoZstwj /HegjchZpo, 

H4»1. - • -•• • - - čel! 
. • - . - . • . 
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čet sám wsse wedaucý pánV^H (viděti račf: A wssak y pj< 
jmo S » a « o welikéin mnojsiwj gegjch zmjnkučinj. N e b , 
mrnwe^anSwatý o eo5!,kteryj(ě staknaNebiodw,g,'n, 
»"'Zstnweliké!i,»ypr.,ivuge/zes0Z0walMiehalaAnge, iSm:,,.r. 
legeho/proti Draku a Angelům geho. I t e m . Marya *.<•.«.,. 
"tagdaléna sedmero dabelstwí w (obe měla / gehoj moeý 
" ^ ( l a p á n a pozbyla. Giny opět měl iSábcfstwj eat »,,.„ ,. 
Mnoho/ je kdyjsi Rrysiuspán doptáwakna gménoroho 
dabelstwjřekl,/ Tma gestgméno mé/nes nás mnoho gest. 
* 0 pak (lowo 'C,»a/gakj někteří wi,kladagj,wy;namen«wá 
l>«>ffii.Tifýci, a ssest Set., A kdyj w gedno člowěku t«k«e< 
'!•* gjch mnojsiw,: Co pak ginde gesi gjch i Co w p,wětřj!> 
J? njchj fwaeý pawelzm jnku činj c.Co nazenti mezy Lidmi^ ««,,,,>... 
<l.o w propasii.do njj fe těm sabtům z čtowěta wyhnaným *"*'•"• 
"'chtělo. Z tat welitéhO mnojstwí zlých A ngefíj widj si 
Lak welité ninojstwj nepčátekmame. pr»ti njmj tajdý 
"restan Spasttj záoostira;, rytéřowati aodpjrati powi, 
Ntngest/ chceliw towaryssiwu SvatýchAngelůwwNe, 
b<sýti/aRn,;ete Angelů iicgtvyšfljh, mikosii y wjtezsiwj 
«ey» wěčně včasien sýti. X 

I V. Togesi gtsie o Angchch zkých/je wssickni od Boha 
'áwrjenj,p,ti,pení,a milosti Bojí na wétyzbaweni gstn. 

<l) Dobrech Angcljch. 
^ ! PowidjnoSummowni aauhrntem OAngeljchwsse, 

t i ^ c h . dobrých y zlých. <f}V; sude nituweno « samých 
v«7ct>a (SvatýchAitgeljch/ poblétěchtcčasti". 

'• <V Ginenjch AntlMSwatvch. 
4 II.Ov, 
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II. V vtwrzenj gjch. 
Il l .OznamostlAngctste. 
I V . V moey a ftle Angetste. 
V. <D reci Angetste. 
V 1,0 vkazowanjse Angekstem. 
VÍI.OPowmnostech Angelech. 
VIII. O Poete Angetste. 

Prwnj Kostka / O gmknjch Angettt 
Swatpch. 

Gmena Angelů Swatých gsau dwoge, 
I, Vbecnj wssechnich. 
II. lvbzweassmj některých. 

til Gbecnj wssechnich Angeků swatých gména, gij negedna 
napřed gsau připomenuta / nyni si obnows / a gina gessti 
knjmpřidagj. Gmenugjsipat, 

i. Dnchowi Bojj. Fg«w:s. í . 
z. Duchowé stuZebnj. § id: u 14. 
j . Angele, jfflw 1. r. 

4. Cherubjnoroč. 1. tNog! j . i4> 
s. Serafstnowč. 3 Í Í ! & '• *•»' 
c>. Trůnowé. Nolo«!>. >s> 
7. RnjjatstwO. \ 
«. Mocnosti \ jkffe,:,. »,, 
o. Mocy. / 
»o.p«nsiwo. J 
ii.HýtjřstrvoNtbeřrť. Aut. 1,9, 

i 
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t i . Htásiij Nebesstj. Dan: 4. ,0. 
lz. Hwézdy gitrnj. X - .. 
>4- Synowé B«;j. / J^ 1 -* 8 *?* 
ls. Wogsto Bojj. 1. Nlog:31. a. 
i s . M u j j . >.Mog:>».». 
iy. Mtadéncy. N^ar, >S. ?. 
>«. Oči Hospodinowy prochlizeezjcý wsseckn 

zemí. Zach: 4.10. 
»?.Postowé. > . . . . -
lc.plamen otzně. / »'"''• 7' 
ii. wozowé 2«js. 4. Král: i . >». 
J Í , Jeiicy sudaueý/ řteřj; sndau wybjrati kautOl, 

tsivazowati wstopky kfpalenj/ apfjcmey ehromajd, do 
obilnice voj j kwěčnému spasinj. M a t : 1;. 39. 
• Ta gména obecns wssecka ( wymjnjc toliko dwi negpřé, 

^nigss j ) gsau ffgurná / a z podobenstw, rozličných, y z po, 
wúmost Angekstých wzata. Gména pakobzwkasstn,'/ tis, 
niijfe někteřs Angele gnienowali, apofawád w fwatém p j ^ 
sinégmenugj/ ntgsiin takéwlastnj něgaka těch Angelů/ ga, 
"by gum wriebi eam od soha, y «d giných Angelů gmeno 
wani sýwali/ale je některé z Angelů sivarých k lim stutků my 
* "ích; fwaté pjfmo zmjnkn čin,', „ j i t í / a strze pjfmo gmé, 
"F«8,'ch,«dstmkůapracegegíchtaksssormowana, nám 
. fS ť e ť f s í í ř / a ta gstu nemnohá: Nebo w nowém 3ákon? 
"""^dnogesi/totijGabryel: gináwAp«kryff,chsipki, Ě Ě Í ™ ' 
pak m ' I ' ^ " " *«fF" l / vriel/ Ieremíel.. N a g i n ý c h H ^ H 
dna > píř Žatého pífma obogjho Zákona gména ja» 
ký»>a»< '^nekladau /nej prosti Angele gmcnowáni 

Dl"!)a €^ia/ ® vttv^cijpngcett&obrf-i). 
Aij <Á<8«tj 
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. -^ Gakjkoli WssickniAngele Bojj wgebnosiegné dobro, 

té, slawé a dokonalost siwořeni syli/wssak mnozz' z njch na 
hroznau a jalosinau proměnu piiW / tak je ani wNebi tom 
vsslechtikém a kytu slahoskaweném ileoflálí/nýbr; zhřesttv, 
sse.sNebewyhnanigsau. Druzýpaknefwoliwsse kezlé, 
mu, re dobrém „twrzeni gsau / tak aby gs; anizlj nikdy do* 
brýrni sýti/ am dobřj nikdy zhřessiti nemohli/gstuce vtwrze, 
nídObří wdobrém/ azlíopussténigstucewezlém, Bozjm 
strawedliwým studem. A k takowé proměně, gakj si rozu 
mitimůje, přistli w srzkém cast po stvořcitj sivém, a před 
pckdem člowěka/ poněwadjčkowěkAngelempřewraceným 
a gis padkým sive.den/a ku pádu (tvému piiwedengest. Co 
si pak dotyce Angelu dobrých, a w dobrém vtwrzenj gegjch 

. powájitiskussj. 
I. Rterak agakými přjčinami k tomu pnssko / Ze nikteřj 

tolíkoz Angelů vtwrzeni gfan wdobrem 1 
II . Gaké gesi to vtwrzen,' w dobrém Angékiwojich. 

<T prwnj otázka ř Cjsm gest to/jegední Angele ostali/a drn 
ly neostáli w sivém Angekstém důsiogensiwí/ ponlwadj g« 
dnostegné přirozenj, y gehnosiegnau wůli fwobodnau wssi, 
ckni milí. př>'činy toho tyto si nalézagí5 

I.Fsirany wywolených astakýchAngeků/ sylapřjčina 
neghkawnigst.mikosiBoZjpiebohata'/ m,mo přirozené ob, 
dařenjwRrystu a pr, Rrysta gim darowana'/ tak aby m»< 
Kli chtjti, a to loběwolitt»tom dobrém/ kčemuj moc, zpij, 
stbnost y wůlt st>»bc>dnai> milí, trwan y sitrwati/gakoj y si, 
trwali > Od Boha stbi t» dané magsce: A tak Angele gedni 
zanecháni sylí při tom toliko/ coj při stwořen, sivém od B», 
ha pngali. Druzý pak dosihlizpautzé milost Sozj.ge (sté 
wjce nad přirozené daty. Nebo Angele dobří, sarnau při, 
rozenéwnlcmecý>lyewstjBoZstčpomocy a milost', rejdy, 
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<f y w prawdé státi nemohli/zwlastico si dotýčc wůle sivo, 
fcOOite t dobrému si klonjeý/ a w tom dobrém se osiřjhagseý: 
«ycginace ten smvslprawdě odporný, milosti Boj, potu, 
pu welikauby činil/ y sláwn Hrysioreu zmenssowal/y swaté 
N'u pj,muodp«rowal: Nlilosií zaglsié^ijí gfau a trwa, 
g>> tak Angele gako ylidé / ponin'«djy ta dobra wůle, y 
wssecko gine k jiwotu wičnému nalejegjcý/ y stm Ziwot wé, 
"'^aslahoskawený.wywolených Angetů ylidj, m:losii 
~°>í atak Bohu milosrdnému famému sepriwkasinuge/ 
tacabyprawésylotRdosichlubí.wpánusichlus Ga, '•** 
O; takAngelésivat, čin,' / a bncm y nocýteelebjceBohazpj, 

""Si: Swatý,Swatý,Swatý pán bůh nás. A t,m So, S*«. i. 
9* ncgsivitěgssjho půwodem testswattostAngetstéy lidské, 
"^nawagj agemutopřipistg,. Gčemj y swatýAugu- DejimtTt 
Jtyn «swatýmpjsinem si srowntíwaged,': Rdo „činildo^ f- Liku. 
nln" "°lí>v Angelsil). gedinéten kterýjge edobrau wůlj/ to "f- >• 
5 '*'? ťsiým milowánjm, gjuizby se Boha př,drjeli siwořit/ 
^s"wn,'chypřiro;enípůsobi,ymitosti vdiluge. Taky 
»"> vcitelépjssj: £• dobrým Angelům, m,'mo piirozenan MigStm, 
•vobcbnosi, Vyl, potřebí milost vojj/ ne kofprawedlněnj a L'b-!' 

jj ! -"* ddpussténs (g,chj jádných neměli) ale klomu aby "'"•> 
ti Cdmocměli k prawému Boha nnlowanj/ kdokona, 
«"." pollussěnsiwj, a geho si w prawbé siálcpřsdrjenj. 3ů< 
R * ! (v prawdě dobr, Angele'/ a zachowanj gsiu míro, 
tbyb« ''''ne přir»;en«u swobodné samé wůle moey: Nebo 
t«/e„ l"">a wSit swobodné moc přiro;ená dostatečná sy< 
u zů«ai^° ? Hd3négss, mikosii Boj,/ syliby wstckni Augeí 
««"< " 3<«°>"^n,zetsiw j : Ale milost Bojj gest jiwot KÍIKS.II. 
Námi,h7^lluGeMp«n»nassem/ takAngelům gako 
Nvtzenj pni, ^tw'9 Angelů/ je pro Rrysia;achon>ani a v, 

" ' " "dobrém/ podlé wěčného gích k tomu i.l,«i.u. 
£ lij - »vy«o 
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lvywolenj : 3 strany na« / jé Rrysiuo W» Ob <l>l« 
nám lidmi hřjssrým taté podlé wěčnéh. Bojjho vlojenj/ 
aby nás odtzřjchi, wysivobodit, «spraw«dln>ly ojlawil/ 
a tat spafyt wssecky wywolene a SynuBojjmu k (pastuj 
dané. O čemj hogná Písma swatá gsau: A fteatý Augn, 

verse t stýntaképowěoil: BůhAngetstý ylidstýjiwot takzřstzil/ 
Otit:Tm aby při njeh negprwé to „tázalo sě/c« mohla swObodnawl, 
?.«/>.». Ul potom co milost Bojj a gegj dobrodiní / tolikéjwspra, 

wedlnosti stud strawedlíwý. Takowa tedy mitostwRry, 
stu.o nsj na předpowédjno.Angekiím swatým „činěna gest, 
neproněgaké gegjch předessté, nes tehdajprjtomné.nes six 
dancýhodnost azasluhy/alepodlédobřelibéalástyplné 
roBle BOjj. NebO swatý pawel mluwé wlasině o milosti 

«i!«n.«. ^ijl wssecky hodnosti a stutkyzastuhodměssuge aodcyzn, 
' ge/sycgínačejeby milost nebylamikost/kdyby se cOtoho,«oj 

gestsamémtlostBojj. statkům a zásluze necjpripifowako. 
A tak gest t» prawé «lidech y Angeljch / je y w té swobodné 
wUi, wssecko chtin j dobré gest z milostí Bojj / gakj t> j 2(poo 

»»i.,r. sstol:esá,»sa»třefenjn, (pasin, swétOnegte.Důhzagistégi! 
kterýZpůsibjwwáo chténj y dokonáns.podié dobře libé wůle 
sivé/anetoliko chtěn, dobré (a takpočátekdobrého) odBo, 
ha gest/ alcam na tom chtěn, samém sez dalssj pomocy a mi, 

««»!».». ssosti Bojj dosti nenj. Neboswaeýpawekpowěděk: Nenj 
na tom zen; chce/ani natomgenj sějj / ale naBohu kterýj 
stsimlowálva. Ačkoli tedy my chceme y stutkem konáme/ 
aleNůhgestkterýjpůfobj tochtěnj,konánjy dokonání. My 
fobé toho ničsmj nezaskuhugeme/abycho mohli, sůs cht,'ti 
nes činiti dobré.AleHůtz gtkterýjZMitostatásty ftvéwná, 
čin, wssecko tO dobré.podlé dobře libé wůle sivé.A protoj ani 
Angele (watsam my lidé/ nemohli» nemůžeme foběnic 69* 
btť přípi(0í»í» půw,d,!i/nej tOlíkopokorní álodične xy* 
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'??%*!* ̂ lU«cB0Z,'/je sine milostí 8o5í, to coj sine/ nes co 
«U dobré máme.a to wsse toliko aučasiné/siiuce«° z milosti 

< "^lpauhévčastiivčinéni/gakojfwatýpareelvj: Ačstm ••«»«••• 
tt>,« nej ginj wstckni pracowak/ wssak ne ga.ale nnlosi Bo, 
l, která; simnau gest. A tak tedy Angele ostali w sivém 
"«j;etst» j/ rt dobré wůle fwobodné „jili dobře/ strže milost 
3>M w Hrysti, stal«u/pr«t« je ta wůle»«;,' sy la milosiiwá, 
podlé njj nad kým chce fmikowawá si/ a tonetolikonad An, 
«ery. pi, ujchz pánbůh milost' a wůlj sivan lastawau pře, 

'm to aby nepadli/nýbrj wdobr̂ m „twrzeni syli/ale tauj 
j * " ! , sobě wolnau mikostwau, y w pad tějfý vbehsým lidem 
i i / ^ ^ ^ l p o m o c y , a zahynutí gegich wst'j« wygsti r«< 
«t. A tatpewnégestcoz.ApoMolřett: Nadk^mchce(ini, 

^- Přstina vtwrzenj Angeků sieatých syla wywolenj 
«ecné/poole'pied„l«jenstOho/ tterýjpůfobjwssewedlé ra< 

7 Wulesivé (věčné aneproméniecdlné/ tak aby někdo nemy, 
J . ^iesnadwů!eta V«jj avtwrzenj Angelů dobrých syla 

egala nowa, areprwa w Bohu vtojena/ kdyjse vtwrze, 
"tni • K d°beých zgewíla ř nikoli. Ale včiníkto <twr, 
• n, g,ch w dobrém, podlé wůle sivé (věčné / to gtsi podlé 
t»orp"ÍIÍeé'f>>' awywolenswěčiuGo. Nebo jeBůh wy<> 
gp. '̂ Angely yktomu vtwrzen,'wdobrém, ytwěčnéniK 
gel, l"we»siwj. Aposstokzgewni sivědč,/ poniwadjAN, 
Sein Balenýmigroenugeřta: F^wazugi té před oblíce, I.ÍJKMI. 
Setvřc?'m> "PanaGezuRrysta, apředwywolenýmiAw 
W&e-o Awndedj / LegesiRrysiul hkawa w(si!ikéh« **»•••• 
pr«,o?.""'""ocn9st/at»tyA«gelůsivatých/ atonegen 
nit y ĎLST ^Sích. gako y wssech giných wěcý StwOřitel/ 
»«t / „11^. 2k"pr«wicyV«jjyAngekum ku poctěpředsia 

°*w t>««a gegich f Cýrtwe 5 Hdj ehromájdiné / 
aga, 



_...:.- n 
a gako prostrednjt ; stany wywolciij a sivého «t«rz««<» 
dobrém / poněwadj se'gin, ta milost stala w Nrysiu / a t» 
před wěky, sezewsss gegjch hodnosti azasluhy, rownégakO 
nam lidem/eoliko u> tom rozdjl/ ;e Angele nepadsse, vtrerzeí 
nj stu >v fwéni fpůfobu dobrém: ale lidépadssěazhřestwssé. 
na milost fau přigati po pádu. A poněwadj Cýrkew swa, 
tá gest e« prawé tělo Rrystowo $ samých Bejích wywole, 
ných/ gegjchj gesi Hrysiuohlawa sám: Angele pak sivatj, 
w počet Cýrkwe také př<nale;egj / tdyj si Cýrkew počet 
wssechwywolených r«;umj/ tedyk takéAngeIé,p«d«bněga> 
to lidé wywolenými Bojímigsau : atgedné htawé Rrysii, 
wstckni wywolenjsihláfag,', oním spogenj agjm w mito, 
sii »oj,;iw! gsau/ gakoj pak samo ohromájděnj Cýrtwe/ a 

iMii.ii. připogenj gegj tBohu toho wsseho potwrzuge: Nebo sine 
pnstaupili, ne gen kBohu a kduchům prvorozených / ale y 
k nezčistnernuhauffuAngetů swatých/a rak gedno sme enimi 
včiněni w gednom těle Hrystowě/k némuj y oni fe přiznawa, 

8jn»:i9.iog,7 Fe fau stolu « námi slujebxjcy Bojj. ANrystuopál, 
gesi hlawa, ne gen Cýrkwe z lid, shromážděné/ ale y Angeo 
lů. 25.nsjatsiwa a Mocnost, na Nebefých/k njmj hlao Voji 

#*'•«• vejit,': Rlanégtéfegemu(tOt!;SynuBojjmu,prawicý»o, 
jjzwýssenemu) wssickniAngeiéBojj. 

III. příčina/ pročněkteří'tolikoAngele wdobremvtwr, 
zení stn/syla sivobodna wůle při Angeljch/neb, sywsse wssi 
ckni „wůlí swobodné posiaweni/ gatj gi kteřj vjil,, tak si 
enimisiafo. Gakoj tedy dobr, od prawdy a sivého po, 
wolanj nes ^njjetsiwí odsiaupitl nechtěli: Taktikteříj st 
přewratili w Rnsjetstw,' sivém zůstati, a wněm si ostřihati 
nechtěli/ ale wýstegj ncjli ge Sůh jřjdíf / a ne; na ně s kusseko 
se iv > p,'nali/a tak dobrowolni a ch tjce od Boha se odwrátíli/ 
aHiijjetstwj swé opustili. 

http://iMii.ii
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proč pak p á n Bůh siwořiw Angely wssecky gednostén, 

«é:gednemmitosiwRrysiuvč,nilnadpřlro;enébary«na» 
prirozenau dobrotu gegich/giným pak toho ňevUméi na to 
si dobywatt, gesi nenalejirá wěc/dosii na tom sýti mii kajdé, 
mu / Z« wůle mikosiiwá a dobrelibá BOhn wěčného to půst, 
bita péj wywolenýchAngelích y lidech / kteréžto wůligeh, 
?""sii>vé/wssecko dobré wěčné aspafytedlné.kAngetlim y 
«o_eii, si wztahugjeý, připisuge si. Iaťoj dj Rrystuo pán: 
^cei<3ií<Ďtčepmteřlebcy5enié/ zesystryttytOwécypřed " ' " " > « 

# --- . ^wvf*. ^.i|yw||u«iii |i.n/ ^ivnj incjy wywviiM i e**v Z t l i l i . 
31 POcteni) strže to^o kterýj wssecko píifobj, wedlé raddy wů, 
"J*e / astnlowáwa si nad kým chce, a proto je chce: gakj 
íS* ' f fwíttý 3dkul5 potwrznge, niluwi o lidech wywole,. 
"ych: Gn proto ze chtélzplodilnasslbwem prawby t to, 2»e»»,.,,. 
, "/ "bychom syli prwonny stwořen,' gehô . Nebo gatoZ 
»de wywolenj. prwotiny gsau;e wsscho lidstéhopokolenj/ <t 
""i»5(?i„j nezčisinéh, / taky Angele wywolenj z giných Zni 
ion ^"lemgfau/ amilostíBojjzachowániyvtwrzení/a 
nWirbi*llbé w"l« Bojf/ tterýjtogimdobrodinj „či, 
«r / z sivé welité mikosii a swobodné wůle. A tatfumman 

pr,cmách „twrzenj Angew swatých mluwfte. zachowaní 
p7" w l«ém Nnjzetstwj/proto jekdyjginj odwrátinse od 
Pr«w3 m^li> titow prawdi zůstati chtěli l protopatw 
Boii. »" * ^"íjetsiw j sivém zůstati chtěli / Ze gim milost 
trwati"!^"'"dělerot syla/kteraujby mohli chtjtiw dobrém 
to pnf «^°^OBrih wnich to chtinj y trwán,' půfoblT: pro, 
chtěl.ato' "'ch ^ chrin,'dobré působit a vtwrzowal, je 
st>a^ásluk"L">l' "kasty panhé. sezewsseliké gegjch hodno, 
•J;, <"?pr,t»mné nessudancý / kčemujge ypřed'«íky» 

M tvRry, 
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» Rrystu wywolik, podlé dobré a swobobné ljbeznosii ftei > 
k sláwě fwéIojsté wečné.Am; wyjss, a dokonalegssí přsčina 
gest nad tuto: tato gest počátkem « gruntem y siudnieý wfji, 
ho dobrého.coj Bůh Angelům y lidem strany skaho(kawe<i, 
sttv, a ji««ta wěčného „čímti ráčit) refile totij geho wična. 
mikosii a kasty nestisrné plna, před wěky „kojená / a w času 
gístém při Angeljch y při lidech / podlé wěčného wywolenj 
zgewena, y w včasinost dana/ z kteréžto mikosii a dobroty / 

. sudij weleblnmikosidný Hůh, Od Angeků ylidj. na wěty 
Antén. 

iFI Dmha Otázka / : <ÍSaté gest to vtwrzenj w bobrem 
Angetů Vojích * O ;pů/obu vtwrzenj Angeků fwatých 
n, dobrém, toto znáti stiifjj. 

I. ^evtwrzcnígegichzpanhémitosiiBojísiakose/ neb, 
stm«wůle(wobodná, k takowémn zachowan,' a vtwrzenj 
ro dobrém, nebytaby d»siatečná/sy< gi»«« jadnýby z A«ge< 
(a „ebykpadk/ potřeb, tedy sylo Angelům sivaeým. milosti 
Bojj iiowézwlassen,'/ a nad přirozen«« prwé od Boha při. 
gatau.hognégssjkvtwrzen, sivému. 

II.-fevtwrzen,' Angelů Bojích/ Zdrjuge w stbí plnéřka, 
Yoslawtnsiwj gegich / a to i. 3 strany gegich přirozenj 
wnini; netoliko sivatj askahoskawen,'gfau siwořeni/ ale 
W tom dobrem y vttvrzeni. 2. 3 strany gegích důsiogn,, 
sti a (lawy kteréj vzjivagj před Bohem / způsobem nám Jty 
hen, newysiihtým a newymtuwnýnt. Nebo gakoj >ká«a> 
wywolených Bojích sudaucý > nemůje wymkuwena sýti / 
tak y skawa Angeků sivatých nyněgssj (veliká gest/ tak;«k nj" 
<v sudancým wětn wssickni wywolenj připodobnění sýti 

w.c ...n. máme: Nebo suderne gako Angeke Boj,« Nebi. z. 3 stra 
3t!>4. ii. ny gegich dokonalosti: Ačkoli I o s sivatý prqwí/ je Bůh při 

<s»jeb»<cých (tvých janechak nedokonakosti/ a nedostatku t 
«l» 
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Ale to powidinj neodporuge gegich dotonakosts/ gakaj na 
{*F"kojt» na stworenj Bo;j negdůsiognégssj přjlezj. N « , 
do gesttje zpKsolt prwns.kterýj sykod přirozenj/ pnrowná si 
t tomuto způsobu / wněmj teprwa po vtwrjen, « dobrém 
M u postaweni/tedy to gcst prawé/je NyněgssjzptisoS gegich 
Sest dokonalégst nad prwn, přirozený: wěc zagisié stalá a 
"lwrzenágesidokonalegssí, ncjli nestala a nevtwrzená: A 
^ssak ytenfpiisollpřirozenýsyldobrý/ afwým způsobem 
dokonalý/ wgakénijgsausylistwořenjAngelé/alegesstile, 
PIT, adokonalégssjten (půfos gest/ wněmj gfau vtwrzeni: 
3>'ko y wěřjcých » Rrysia pána gesi nyn j dokonalost; sira 
"T znamostliozj/ wn,cl)j gfau (lowem Bojjm vgisstěniav, 
twrzeni. © čenij Aposstolmluwj: Rteřjj sine kolí dokoná-*t* i. «< 
Ji tak fniyslinc / a při gednosiegnein prawidlé trwégme a 511, 
stawegme. Gcst milost Voj, také dokonala strany Boha/ 
Mráz si nám stala: poněwadj dj JatuS fwatý/ Ze tajdý 
,'"l.>'^^tysstupug,cý,odOt«st>ětlostgestdokonarý:pro< 
toj yitás&ůh «4poinjná/ abychom sezpečnau dauffánli, 
"Ost měli, adokonale dauffali wmilostBOjj. Awssak 
dudaucý známost sude mnohém dokonalégst / tak Ze tu při, 
tOwnánj onéno sudaucý, tato nyněgssj toliko, gest; částky á I*«BII*» 
Poiíckub/ ale tam teprwa wsse sude dokonale, pakli si do, 
konalost Angelstá připodobnit dotonakost »«j!se/owssem 
Jí* Fest dokonalost vojsta mnohém dotonaléglj, nad AngeO 
fíTi ^ í b r ; Angelsta ku přirownán,' Bojsté gest o nedo, 
statl "Žákyni/ poněwadj Bůh pťimchzaiiechalnedo, 
cedí/"' ^ t ) zagisié gest negdckonalegsjj wc wffech wě< 
» sibě/?"" T 2l"5ť£V P««7ssug°/ je jiwot má sám; sibe a 

M (j aj y 
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o; y to Angetstéw dobrem vt«rzen,7gest « mocy a tvůliVo 
jizalojene. A wssak mags Angele také swau dokonalost 
elahojlawenau/ tak gakj na siwořeni Boj,' negdůsioguěgssj 
(lussekoastussí/a Bůh ge chtelm,ti sobě podobné/ wssak n> 
podobnost a newrownost. Tomu pakskahossawenému 
a dotonakéniu způsobu Angeků fwatých, nen, k jadné „gmi 
t«/ je.posykám sýwagj od Boha k skujbé liden,/ nebo gegich 
gest rp tomroztOZ. wůliNoha wěčnéhowewsseui činití/ a 
lidem t dobrémunapomahati / y odezkého osiřjhati / a tak 
gsauce DuchOwé skujebn, / je powinnosi swau w Nebi y na 
zemi konagj. Čest a (tawu i t«h»p>řed Bohem niagj: A Cýr, 
iw má« welitauwděčnosi,'té rnitost Bojj «Zjwati/ Ze hts, 
ssných, rndkých a nchodných sivých slujebnjků/str;e takowé 
swaté, sylné a dokonalé (knZebn/ky swé opátrowati, a k sp»» 
senj' ostrjhati racj. 

II. ^e ačkoli wůle sivobodna, přiAngelich povlwrzenj 
gich zůstala azusiawil / wssak toliko ,k dobrému wjdyck̂  si 
klónj/a w dobrých (věcech m jsto swé mál anii tjm gfau Aitf 
gele sami w sobi négak sieaza«j/je gi; nemohauzle, ale dobře 
coliřo čimti. Nebo new tom stmém zálejj wůle sivobod, 
nll.dobréneszkéwywolín/ achtjtí,nek mocy,;tohod«e< 
honětco včiniti/ale sivobodnosi swobodné wůle zálejj negwj 
ce a wkasini »tom/coby si kolí činil, nes činiti chtik9,aby si 
t9dak9d9browolni se,přinucenj amussenj. wůlezagi, 
sté nucená sýti nemůje: ačkoli stutek můjesýti Mussěný a 
přinucený: Alewůlejadný, amstm přifobi, owssěm při 
ginem nutiti a piinucowati nemůje. Syc ginace wůle mr, 
twá, nenj jrvobodna/ anij to můlirnuje sýti nazwáno, co 
gest rnussenjm, a proti wůliprinncenjm. A protoj nyitj při 
Angeljch povtwrzenjgich, gestdokonalegssjwůlesivobod^ 
ná. nejli před pádem. Nebo prwe Milí« sivobodnosi / j« 

mohli 
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cítiti htesjíti, nenj to jádná moc nej nemoc / nenj Žádna 
«no!t.«lemrzrost/mm sivobodnosi, ale gest mizerné man, 
tcP rt'i"ÍCÍ"»0fř/ gak; to »rysi»« pan oném sivým nepřá, 

. ""'(wobodau tilefnau, zejadnémunikdaneslaujili, mat 
. "^dnosýcým„ka;alřk.« Amenamenprawjm«ám/kdo2»»».«. 
«n> htjch. ,lujcbnjk gest tzřjcha. . Cjehoj y fwacýpawel . 
k"wN„ge řka: 3dalij new jte./ je komu se wydawatc za sku, »*=*>*-
«ei»n,ky_řu p«slusse,istwj.toh«gsie skuZebnjcy/koho; poskau, 
ii«a ° ^"Htjchu k fmreíFusto poslussensiwjtsprawedl, 
«, >. ^ p H I »dyj gsie sylí jlujebnjcyhřjcha, cyzýgsit 
»yii od fpnKvedlnosii. Anobrj vkazal/ je ani přiznowu 
'tozených plnésivobody od hřjchů, a 3akona hřjcha, nenj 
3 l.raiiy čloweta/poněwadj rrě;i!0(vé3ák«nahř/chasýw!», 
81. o kterehoj wssak wězen, duchownjho a (vazby tějté, 
°!wob«;„M Nrystw pán zde sprawedlnostj swau/ gako? d/ 
!w«ý pawel: Fáton Ducha;iw».ta«,2aysiu Gejjss,', »y, 
swobodil mne od 3akona hřscha a smrti, rv sudancým »»«*•»• 
Pakjiwotu teprwa při nás sude ta plná fwoboda / tdyj ne, 
^!"'°'"" "iíle a jádosii zlé/ani mocy a 3akona tzkjchat hře, 
Mni/awtéswobodětAngekům/iiýbrjykstmémuVohu.a 
Obrazu si„attosii geho připodobněni sudeme: A po té Ska, 3ij|:«.ii.ii. 
?.e„'j!"°"«B05jch dychtíme/ nýbrj ytastwokens gina/ té 
««» '? a swobody wywolených, Zadostiwě očekawagí w 
ni fn Y <"10 «hda; wyswObozena sude od (kujby ponisse, 
NU5^'"° t l t H««ssen> důwod sivobody prawé ynapá, 
<í>°>o,, 'l""n/»adnégjnicdokonalegssjho,anisivObodnég, 
sw""^>/ "wssak hřess.ti nemůje/ aeoprOtO samo/je gest 
^ak«l f£*BH a <wrch«wa»a / a je gesi prawé (wobodný. 
pvmlitTt*JS>'m<tn pěkně sivobodnau wůlíwypísuge a 
r u> >»Obod«. a «nse sivobodná/odtrj těchto witý má 

Msti sýti 
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W í " ^ " / " " b o d n á . i. Odhťjchn/ 0čemZ Rrysi««pá!» 

s«m.83. d,: wysivobodjli wáe Syn čkowěka/ práwí sivobodnj ki»> 
' ™, , "°te/t0tij t,'m wyswobozensm duch«wn,'m/o nimjAugekpo, 
sw<.,. i,, rocdtr: 2l oni wysivobodj Lad swůd od hřjchii gegjch. A 

sivatý pawekdj: Rdej gesi Duch pckně tN y sivoboda, z.4>9 
K,jm.s.,,. sjdy, pokuta strast,/, n,j powéděkAposstok: wssecko siwo, 

renj marnosti poddáno gest nechtě/ rak je wssecko spoku kta, 
a gato tu porodu pracuge / očekawage jadostiwé' znewenj 
synů Bojjch: ano y my prwoiiny Ducha magjcý, sami w so, 
bě ltamc, zwolenj (ýnůw Bojjch očekawagjce/ a , a t wykau, 
pen, téla nasseho- j . Od přinucení/tteréj gest netolit, roz, 
djlnéod wůle/aley hned na prosto wůligest odporné/ tatj« 
chtěn, a přinucenj. todwé státi spolu nemůje/ nebo ačkoli 
llowík rnujé přinucen sýti, a!>y něcomusylvčimti/ale wůl, 
nemaje sýti přinucena k tomu, aby chtěka a chtjtí musyla 
ccho ncchce/lečby si wůle při Některé wicy prjčinami něgaký, 
mi, a rozumem pčedchazegjcým wůli promémka dobrowol, 
ně : gatojy Bůh z nechtícýchlid,, chtjcýčin,'/ ayfámčfc* 
nit w sivých (věcech dobrowolni si proméňuge/proto je po, 
stednjmysten,lepst0ýwag,7anewsseckopogednau y rozu, 
mem a studem čkowěka při kajdé wěcy pochopeno, neS y 
Obljbeno sýwcl. prawé zagistégest: Femnozý„myško, 
tvé sýwag,' čkowěka / ale „kojen,Bojj to osiog,: „ čkowěka 

vw•».». gýu>a stořadánj myssiens / ale od Hospodina řeč gazyka. 
Syc gíitáče při gedné a téj wěcy > w geden a týj čao, při aet 
dnoni a témj člowěkti/ mkdý to oboge, musseu,« dobrowol, 
noft, sýti stoku nemůje. wssecky pak ty wěcy tři, awka, 
sinosií (vůle swobodnégjan příAngellch / je gstu sivobodnj 
y od hřjchů, a wůle k hřeffenj/takje netoliko nehřcst/ aleam 
hřestci mmodau/y od ssdy a strast, nebo gj sobě nezaslauji^ 
lh proto; L/ch POT Bůh marnosti a sjVe němčil ppbtwti/ 
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ířLifií, °'nasiwořenj/ aby toelzsídným ahřjssnýmlidem 
marno íí t l ^ 0 " " ' **"» 6 ' ^ ' " ' " ^ & I * * * " * gest 
(veliká/ • P tito pat chtíce radí spotessenjmaradostj 
l ie»/^^l)ng,lidem. yprowůliBojj. yproVjitekwe, 
Sau r• • rte"",r»Osti slaujs/ale kspasen, napomahagj. 

(wobodn, také y od přinucen,' a mussens/ nebo Angele y 
tMa,r>t*r**C,,ř tatowépřigali napočátku/aby wiiim; stany 
4°uie. nucen, žádného nebylo/ ale wůle sivobodna, kterájby 
",°roi«olně;w9l,waka coby koli chtika. 
, « ^n^ůstsvtwrzených Angeků gest neprorninitedlný. > 
nfe ř ' ° ' i° tak gestdokonalégegtchslahollawenstw, / j« 
6 P , l*cm,,tt'í«přist<tuptWrteinů;e/ cojby ge dotonalégss, a 
ííwť ' ^ " " | B > w í'3'ch Pntozen, a slahoslawen, 
Lg'* .^Proto/je ten slahoslawenýzpůfoswginýniga, 
I ! ™ ' Proměniti si nemůje a neprominuge. Nebowjdy, 
ly,watj. dobr,', čisij. wěrnj. fwobodníassayoslawen,'Dii, 

^Owegsan/a^essiti anisidobrchozbawítinemohau/ anij 
^/'.^^ahoslawenstwígepřiprawítirnůje. ;. proto/je 
dá' kt? /?."""?lný spůsos erwatipri nich sude / ani tet), 
Oni n ^ l?lebt y zemí obnowj f Cýrkew swau Oskaws, 
s e a b ? " ^ " ' nebudau/ ale wywolenjBoj j kslawě gegich a 
d i * a *,Bstwíwéčně stalému pésrownanj sudau: Gakoj 
. i «rys,»z p a i f / & v t W í i a hcery sudaucýho wěku wssickni **u: ">• "" 
"'««3«t, Angele Voj,. 

&<* Czasika/ V Mmosit Angekste. 
m»Pift>ěcl'£°rt,!b"e'/ ieAngele swatíznamosiíapowid,, 
ftwr)enj.1."VH"«d Od přirozen j/,wssem pat po <wém 

"""""'"«>"»sy,iobdalenj/amylid«mgsa«cég,n, 
mmff. 
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rownj, tjm si njZiti « před Bohem potočin" máme: Nes O 

stKmírî . naofamR,rysiuopanpowiděl: LadnýneznaSyna.gedíné 
Otec/ anij zna kdo O ece,Jediné Syn,a tomujby chtěkSyN 

,jf«:i. i* Zgereítí. ASwatý pawel/je čkoivěktélestýnechapa těch 
wécýikterégsiuDuchaBojího/ nebo gfau gemu skáznow, 

N»r..il.i°. stwj/anij gich můje poznati: AleAngeléNojjwjdyckywidf 
twáé Otce Nebestého/totíj gafnan Známost mag,' V>oha/ge, 
ho wůle.stutku. a takBoých tvěcy. proeoj přítkademAn, 
geků sivatých mamě rádi a pilní známost' dobrýchwěcý na, 
býwati/a gaknác oni nyní welice přewyssngj.to znagjce já, 
dosijwép»spíchat!.edOkonakostiluda»cý/abychomtakmo, 
hltewářf wtwav hleděn'n«»ohasivého. anaBoZíwécy. 
Nebo ačkoli rn.yjiynf.te známost Bojjch wěcy také sivčj, 
me/rak Ze prominowání sýwáme od Sláwy wSlarvn; sta 
tíowan,'obl,'čegépání.w gasiéprnwděg.ehosi»até° i&tetut 
Mliům: wssak totonyněgfffwssecko z částky nest/potom pak 
sude dokonalir Anij |e lenowatí a styděti mamě w nabýwá, 
n,'známosti Bojjch wěcý hogněgssj/ poněwadj y Angele já, 
dag, (vždycky patřiti na drahé spasení Náss« ageh,tágem, 
stwp, 

Gataby pak sytá známost Angelsta/a pří kterých wěcech, 
ztícht9 Otázek můje porozumjno sýti. z wysivétlenjgich. 

I. Znagjli Angele wssecky wicy f Gdpowid. Neznagj/^ 
ntbfy. syli «sse«idancý„kdyby wssecko znali / ale ta wlast, 
nostgeststmeho Boha. NeznagjAngele ani tagnosií sid, 

>^«!...n>.c^lidstýchselBojíhozgewenj/ protoZeZádnýnewj.ani co> 
gesiwBohu, gedínéDnchBOZír anicow Čko»iku,.'gediné 
Duch člowika/ akterý; tagnosií sidečn,' zpytif̂ e lbůh: ani 
gak dlauho kterétvicy na sivěti erwati Magjymezy nimij sti> 
ypokusseníCýrkéwnj. protoZonenAngel/tok)9kterýjtag, 
K wicy nrp9čm máge, oznámiti ge mohl, dop táwalse řkat 

» d , 
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ponewádjs 
eý a wiN p " ^ " ' " v a o ; sam^ui, touto ge,t iv„eweoau, 
ani lir,! "" '"agjcý/ nemá tedy wkastnost té jábný twor 

>"e.»ni Angele. 
xiettat ' ' 2 ( " S e I e " k znagj gednukajdau obzwkásstné 
_ n J ° . ' "'7l<dé i Odpowěd. 3itítgj podobně, y sami sibe 
j£^°".'br"bč>yt)«slťt)i adussepobožné/ takjewédj kterým 
2lbr ft "^**átť, (tgaĚlitiginenoreati/ čehoj příklad při 
nýcb t WMW>jWřoboi»ť, Marygi panně,Rorneliowí. a gi 

^.?."etéj Angele gmenygegichwkastnímigmenowali. 
^ . l ' 3 n a g , l i Angele ty y gine wěcy gedn,m a gednosteg 
wi? ?^('i swépatřensm, a sandu (íeého myfflen,'m/ tak aby 

Ilecty wicy, které kolt znagí pogednau wjdycky wmysstenj 
^" ' «bsa jené měli/ gako Bůh zná aws owssech wěeech 
!P«rei,ieastutečněgedn>m patřenjm nezapomjnage nanic/ 

" ' ladného zasijnénj wswé známosti nemage/ Odpowed. 
^N"3>AngeIe tat»»au známostí gako 2ůh/ aby wssecky 
Iť/^e r ^ lnagjwjdycky, gako gcdtijm patřenjm widěti mi 

/aetolipaniet!amystivstechtilé faulanáelidiwysócetjm 
naTV " *"' Alf Známost wécý mags.potud, pokudj gim dá, 
nich.Iv 6PtítOZcnj/ neSst>? nowax mikosi při „twrzenť 
fle s * ̂ r 3 c Mwen,' Qim „děleno sýwa / neS strže;ku, 
touni »l?^»gjtéznámostiapowědomost: Rdekgsauapřj, 
Ní/O Iv lwa3ilta wědí co lidé čin,7kdyz pak sýwagí wzdáic 
njnen^ ^chnewědj,cosi»njiniděge/nebOwssudybyt, 
6ý«náto-' ".^«h» stmému ta (vlastnostwssudy přjtomnn 
niu 139 ' '* "m$ Dawid pěkně a ssiroce wyprawuge w Fák, 

M w e n j ^ S ! ' ^ ° « sudaucy wicy ř Vdpowid. podlé 
vocienj gim odBoha tagností znagj aznckí mo< 

N han/ 
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ft<M/áte prosti stmí od sib« / gatj gsi>« samy w sobě tvecy W 
dancý tagné/ a w Boj, «éd«most,amé stozené neznag,: « ' 

*RÍCÍ4.I«, tzoi, Srysius pán p»t«r;uge/kdyj d,: jé » dni p«stedn,m *itt 

"v^nack^Angelédokonále ty wicy/ kterej kznámosii £K> 
«• +, níinaú^ai ? OdPOwid. Fnámosit«aw těch .t»e, 
3 c h f « V A ' H ° j ! p « w é adokonalé' kkahoskawenstwi 
Ang tůswatýchgestdokonala/ gako ynássekudctd^ge, 
«ick známosti podobná bude / tc-t,; tdyj Boha wídeti bude-
me. tar°«eh0 3«k0wýj gesi. (Siných pak wecy w swere 
v « Cýrkeei dégjcých si,gako y tagemsiwj milosti B«;> a lid, 
«Ho spasinj Známost při Angeljch nebýwa tak dokonaka/ 
«býnepotřebowali jádnéhonowého zgewenj nesy wysivi, 
tlen, od Boha tagemsiwj geho, poněwadj Bůh gimrozdjl, 
•nimi čafy.rozdslné také wěcy zgewowatí račj / gakj se tornu 
z proronwj Danyelowa, z swatých Ewangelisiů, ; E p „ 

,.«a....i. sstokAposstolstých. yzknihyZ^wmj rozumětiiiwje. pra, 
«é«est tedy co swarý petr napsal/;éAng«lez«dOst«i gs«» 
patřiti naty wěcy/kreréj BŮH pčedpowjdakstrze proroky/a 
naplnil >» času gísiém, y wyswitlowakwssemu swétu strz« 
jewangelínm/ktereZAposstoenazýwá známostí P»j,^g" 
wenauwtagemsiwjRrystowu/ kteréjza «toM>jf» *» 
tyfo známé synům lídstým (totí takzřetedwe« s«"l°) ga, 

w Duchu, a strze né Cýrtwi. a strže Cýrkew Rn,zatstwu a 
MocemnaNebessch/tOgesiAngckům sivá ýM/a tow r « , 
ličné Maudrost Bojí/kterai gest tak (veliká/ a tak mnohého 
«<towá'ní plna/je netolíkoCýrtew ma si cemn wjdycky „«< 
ti/nač zrakem wsry hleděti: čemu se dtwiti: ale y ti Angele 
swat!'wjdy«!«ahogněgjzadagj«atywicypamti/zwla-
Woh«ho.času, ga.kZsepŮl)!ne«Me,dlný ««.d.tldl^« 
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tNtlidstcho přirozenj MzvL Angekům y lidem přediwný. »•**&« 

cztwrtHCzastka./ ® Moc^S^leAngelste'. 
«*' wslikagest inocafýkaAngelů Bojjch/ kteréj dokazo, 

wali prediwnymi stmky z rozkazu Bojjho: gako kdyjdwa '*>*'"s.'i 
Angele Sodomu a Gomoru, y gina Města okolnj podwráti, 
« « w popelobrátili. Z veogif » pak Asfyrstéh, geden An< **««*« 
gelpobikzagednu noc/Sro osmdesáte a pět tisýeů. O sýle 
«dy a moey Angelsté podlé tohoto rozdjln powědsno sude z, 

I.Hteraka pokud Angele moey a (yly sivé bokazugií 
II. Při kterých wécech gidokazugí.•! 

DokazugjAngeléfýlysivéwfpůfobU tomto; . 
. *• Pokud; na přirozenjwieý stvořených připadá: Nebo 

togest nad přirozenj/ toho Angele ncpůfobj. sýlau amocý 
I«au/prot,ze 5ojj wěc gest diwy a zázraky činiti/ podlé fwé . 
deetwj toho / kterýj čin j fam diwné wicy. protoZAnge, 5 

«J»w aby zabiti mohli dáno syko / ale wzkrjsy ti nebylo dánol 
Ona,,, wěc mbyla nadprirozenj/ nes sinrtedlna wěc je vmj 
r».děgesi « podlé tohozpůftbu^akémuj gesi přirozenj pod, 
dáno/ «>'ob;iwenj nes w;kř,ssenj gesi nad.přir«;eNý spůfos/ 
• takowé wěcy fau samému Nohu mojné/ aonge činjwá ně, 
kdy sezprosiéedků: gako Lazara wzkřjfyk/awdenpostldNi) 
^lkřsfy f<m„„ j-rom,Dojstaumocý/ nekdystrzeprosiiedky, 
totij strže prorok, aApossoly: ale strže Angely jádneho 
nerezkři^l. 

$ůMi,e,4, 

U.Sýly 
nikdy" 
wai 
e,i,„.~ ,y"nwnipetra wateHí zzatare: pteneien)]w»mj^ ewiivw. 
£ * P * ~<?ct}fost ginam se, prostředků dáto si. A z«si 
•*' Pr*l*«Wy/g«ko ostřjhakCherubjncesty kstromu;iwó, .aiwt.w. 

N ij «a 
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>MA.»a, ea plamenný Meč máge; Sodomu aVpmoru pod»rátll< 

Angele/syrauaohněm. 
III. Dotazngj Angele mocy a sýty sivé, potud, pokud; 

3»r« i4», i. wůle Bojj sýwa a gim poroučeti račf. Gakoj d> Dawid: 
Dobrořečtepána wstickniAngelégehomocní w sýle / kteřjj 
čin, wůli geho. Sam zagisié Hůh čiti j wůli swau sw«bo< 
dni s,bi k líbezností: Angele pak Bohu t reůií a Ijbeznosti 

§»:.. 14. getzo wssecko. PročeZ stowau(lujebn(Duchowé/je w (luj> 
bě sivé tonagj wulí Stwořitele sivého: A o té wůli Bojj ro, 

M»:«.!».;uměgí sislowa w modlitbě páné: Vus.wůse twá / gakoZ 
w Nebi C totiž při Angeljch twých) tak y na;emi mezy námi 
lidmi, protojwspatrowán,'gegich při(luhowansnaB«, 
hazřetelnáZObrácénsýtí Má. Onkoj si«atépism9 zaean 
přsčinaii mfnwio Angeljch £o;jch a gegich mocy, msslá, 
wi, nes stutcých a skuzbi, Mstku cinjwá o Yotzu, kterýj ge 
posýlati táijl aby Vohn we wssem čest dáwana, a dobrota 
geho y w tom posýkánj k ««Nf Angelů geho sivatých znam '̂ 

při kterých pat wěcech Angele moc a sýlu sivau proka;ugj. 
4SHr.11.it I,při wěcech jiwelných nerozumných / gako: Otewpes 

"" vsta Ostťcy k promkuwenj čkowéčjm hlasem^« potom gj;«, 
sap: i. ubil. Téj AngekHospodínu, zdwjhna konec holi / kteranZ 

mékwrukauswých/dotekksemassaachlebůtobitipripra, 
wených od Gcheona/ awywedlohenzstaly/ k«rýj stálil! 

?»e.4. tnaesoy chleby přesné TolieézAngelpániwgisiýČasťsii, 
powal do rybníku Bethefda, a korniaiml wodu kvZdr«< 

. wen, člowika/kterýjby tam negprwé pozkormaucenjge, 
e í "t"a. r ' gjrnwstaupík. Téj zámky pnokowachpctrowých/ apn 
&tm«M, dweřjchjelcznýchAngekzodmykak/y dweře otewřek kwy, 

lvedenjpetra/ygezalezawřélazamkk. 
II. piilidech a to rozličným spůjobem. «, Nikdy při te, 

i »,ch 

http://4SHr.11.it
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Hf ' ' ^ - l ' ''ddobnigako při giných wicech zewnitřnjch 
a ; wernych mocy dokazugj. Tak Angele vgawssě 4ot« «***">•"•' 
LimTJZXa'?U ? lbbkdo pokoge / a poeom „gawsse geho. y 
^ / " F ^ ^ d w e dcery za ruce gegjch. wywcdli $ Sodomy. 
Silť " -? Wi*a ^ngelzaWicy, doneslgeg kgamiH.wowé. »•«>,.ie. 
Ano •"* CdchopíwAiPel/ zaneslgeg aj do Azotu. ei« s.,». ' 
trV *"' *°>0 B# a konowéohníwj / ktetj; nésti 'Hliasse do 4J*>- « 
».. • 4*"*'"' Angele Boj, nebyli/ poniwád;si y ginde timi 
B'» wy Angele fwat, gmenugj; gako ona Hora (kdej <£lize> * * * *» 
"? P ^ k ajtujebnst geho Vyl) syla plná koňů a wozů 
vymwych Okolo i«li;ea/a to sylí Angele, osiř,'hagjcý a chra 
h^.Jl)oprorokapředwogstemSyrstým, kg,'man,ge< 
PO (vyslaným, z. p ř i smyslech lidských zewnitřnjch / a 
^"^lsie při těchto třech /přízraku, (tuchu a dotčen,'. Ne mw." 
neit'"- rf^mstých siepotau ranili, od negmenssjho «Z do 
n°Fn>etsfíh«/tak je hledagjee dwets.do „stan, nagjti gich ne, 
<"m. A wogstoSyrstých takna;r«ku;niámili/jePro, " " ' 
roka Elizea gehoj gsmatťchléli, magsie ho „ prostřed sebe, 
"'P^«»l>. p«dobněprisluchiiAngelfpůstbil/;egednay«!!«,i.i» 
°wh» stáj. strž, nsj wedl z jaláře petra sivatého I ne(ly, . 
Iteit CO se dál, při wězni sivatém petrowi. 3 strany dotčeni/ 
napnd přjktadowé gsau příwedeni: o Lotowi.Abatukowi, 
« Pw Filipow, Iahiiu pokojném. 3. při Dussi nes w mysii 

Zmí p gato^ozejsowlw traitem câ u ti,t>».̂  ">«,". ; 
Etnn? ^aněwefpanj / agisiauwůliBojj. y ovtjkanjdo ' 
ťt3.», 7 ? """tacen, siodtud.yosytudalssjmwNazaré, 
p ř i c k o w ^ ^ ' ^ 2iterýzt«spůsos.niocy A«geksté/ agi 
ňMila,Ěl " " " ' pr«kazowá'nj gest diwný, a poněkud y ne, 
'• v "">>« gisiý « pr«wý/'je w mysii a pamíti čtowika,coj 

" N í í j potč«, 
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potřeb'působj/awecytagne;gěwnge/wssaktatgakz'Ange> 
ffmf gako Duchům služebným dáno a poručeno sýwa od' 
Voha. Vtih;agistéfam sidce čkowěka « mocy sivéma/a 
ge počáteční fám od sibe/kam a t čemu chce nakloAige. M , 
gelůmpakgako (lujebným Duchům/abyttérnujpomocní 
; strany člowitasyli dowoluge / nýbrj gichktomuza pro, 
středty sivé vjftwtí ráčj. Nebo gako; zlj- Duchowé zlé 
wěcy w rnyst a srdce zlých lidj wnukagj/a to zfýttfy dobrým 

i.»,«:r4,i> lihem (gako DawidaponuktSatan aby počjtatlid/aGi> 
,»»ii, i. dássowi wnutt » sidce aby zradíkp.Gej,'sse:Tak dobřjAnge 

lépčí dobrých kdobrýrn wěcem hned w mystaw mysflenjclJ 
gegich napomahagj. Anij zagisié proto stmo, jeby těftr 
přisluhowali, Duchowéskujebnf (kowau/ale y proto jed»« 
stí pobožné přiskuhugj, retitgf, osivěcngj/a w mysii pobojnéi 
l)0 Čkowěka pomoct dobrému čin,'. Cjehoj důwodpriIo, 

»,«1,1°. ;essOwi/kterakgegAngekpáně»esnach wmystigeho/tdyt 
«;«temněnj (stodliwém syk«st»i«o«ak/w sazni potěss»»<£ 
plného p«chybo»ání«gistépr«wdi«siawo«»l/araddai»' 
Bojj sezpečné zprawowal: Gessíěk »ůh strže ty sivé sluješ, 
njky při mís děla d,ko sivé/gakj kdy ráčj, wedlé prozřetedlno 
stí sivé a potřeby nassj.stm sobě mocy Bojsté nesmíme, (feov 
bodné a wlastn j.gako pan wssemoháucý ;«nech'áwage:Cje< 
ho Angele či'm'timindh»».sam to čtnj/gako hřjssného posivi, 
euge, apokanjmstasytedlnýmdaruge/Angel pak Bojj; to, 

,»!»»-.«s. hositěssjaraduge. TatjtakéAgardiwce ku pokánj swá, 
CIMIMK tému radil/ aby sslaapotořila se pani sivé?: ARornelia, 

Modlitbě geho odBchawystyssané, wdauffánj „siawo, 
>v»l, y t sivatémn petru o dalssjmtaienj a;prawu geg ote* 

. (lal. AtaksluZebnětdobré!n»mnohým(půf9bemAngelé 
sivatj napomahagj, wnitřniy ztwnitřní. 

M 3eM»gjf»anmocAngeléswmj takóy.ptízkýchAn. 
geljch 
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í geljch / nebo ačkoli z strany jnvorenj/syliwsiicknl sobí, gak; 

n> giných wěcech, tak y w sýle a w mocy rown, / ale kdyj ti 
ttetíj padli>nezi1siali,v prawdě sivého Nnsjetsiwj/ na to při 
stí/ Ze zmenssen, y w mocy a sýle wzali. Coj fe znátidawá 
»dtud/zepřemojen,by«.sse/s«rzen,'gsansNebe/ asivázanj &m:n-'' 
"fezy mrákoty. A kdykoli wedli odpor zljAngelé« dobrý, $ j j £ * 
« í / mkdý wjtězsiwj neobdrjeli. proroj pán Bůh znage 
««<jj lídstau mdkobu / posýka nám sylné sirajce swaté swé 
Angety/protizlýinAngekům/abyonisylnégssjgsáuceMbla 
«d»á.o zaháněli. 

Viti C M a / O kec i Angekste. 
!<M Nemalé zmjnky činj si w sieatem písmě omluwenj 

Angetstém / netoliko tOM kterým; Boha w Nebi sez přesianj 
chwálj / gemu prozpiwug, / ale y »tom kterým; zdě na zemi 
«lidmi/a klidem spromkaurvali .Nebo o mluwenj gegjch kte 
téjwNebisedigefwédčíprorok.zewolalgedenzSeraffjnu'" " ' 
kdruhému>>Sw«tý> Swatý, SwatýHofpodín Fástupů/ 
Plná gesi wssed><» země slawy gch«. 3de pakna zemi mluws, 
wali.«swatými proroky, aBojjmictiteli, gako.o Abraha 
««« . Lotem, Jakosem, Mogjjssem, DanyeleM, Dawidem, 
Gedeonem. A za Fákona Nowého, e pannau Maris, « 
Iozeffem. s pastýři, při Narozen,' gak rozkossié p jsně zpft ,** •- «• 
Vány od »yt,řsiwa toho Nebestého: potom při wzkříssnj: 
při na Nebe wsiaupenj oAp»sstoky Swatými,y e jenami 
P«b»znými rozmkauwali. Téj« Rorneliem wgeho pi,sy t< 
ř u : 3 Swatým petrem w jakati,« Swatým pawleinvwi 
»°>>!: « Swatým Janemwde« Nedělní na Osirowi p a t , &«*••* 
2^' ldyj zgewen,' G,zjsse Rrysia ogeho Stearé Cyrkwi ge. 
« » «Známost v wozorvano syto strže Angela. Swatý 

Pák . 
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par pawel také zmjntu činí oAngelstých gazycýchrka l 

i.*mu. . fyý ^ ^ lidskými mluivil. y Angelstými. Gakýu, 
pak způsobem Angele inluwjwali / t«0znáti sluss, při té 
wěcy; 

I. přední je Angele Diichowé gsauce/anigazytn tělesné, 
ho Od přirozenj nemagj / ani takoreého, gako lidé w sto, 
tvjch htajýtých mluwen,' pro sibe / ani pro Lojj poctil 
w Nebi nepotřebugf. _ Duchownjm zagisié stwore, 
njm, Duchowní wěcy připifowany sytí mag,. 
proroj 2lngelé wkasin,' Ipůsos.fwétzomluwensmagí/ a.to 
duchowní > zwlasstn,' „měnj kterýmj geden druhému co chce 
wyro;um,wá/a« myst nes wrozumu gakow négaté;rcadle 

>.Ft.i:i.,,. gedni druhých mjnenj poznáwagj. podobné gako Cjlowět 
co gesiw člowětu newj / gediné Duch člowika / wssak kdyj 
wůli sivan zgewuge tečí a náwěsstsm něgakým / gij wj gedei, 
Odruhéco;pr.wénewědoméa strýtésylo. Mluwenj tedyAi, 
gelsté kterým; y e sibauy eBohé rozmlauwagjgé duchown,'. 
S Bohem zagifléf kletý; widj mystAngelstau,a nenj potřeb, 
gemu nic5gere»wati) takmluwí. kdyj geh« ««,' gastě zra. 
tem vstlechtilé myst,we Angelsté poznáwag, / g, powolutti 
rozkazyg,stéwule geho, anawěsstj wssěligaká znagjcep,. 
(kussniwssecka wykonawagj. A poněwadj lidem mknwenj 
také duchownjm stůsobern a Fígůrným se pťipisuge/ a mstí 
si srdečné wnitrn, rolíko myssienj / a to zke nebo dobré / gak, 

g.fii.n.1. ř,ka stažen w sidcy sivém nen,' Boha. A Dawid tdyj tagik 
jatep.t. htsch sivug rektstm wsobi(totij„tojitw mysii a wsrdcy 

sivém) wyznam na sebe prestaupenj sivá / tak y toho Angel, 
stého mluwenjgehoj w Nebivjjwagj duchownj zpnsos am 
kelestý gest / a gakoj gine wicy mnohé k dotonalegssjmu po, 
znání« Nebi si chowagj/ tak y Znamost<,ho Angekstého 
mkuwenj / potom tomu lépc wyrOz»mín« kterak ONí, « B0» 
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N ^ ^ " ' k b«lle«i Swatýml wNebi rozmeauwatts/ y 
l"Z'"'™tm*""°«tí e-d<"'> tdyj y my t«h,„časin, 
rozmrauwni, a fpoleč.ii wNebi na wěky pánaBoha ch«a' 

ZntiMpíW W$°«"»j olídmiGwatými ;d« nazemi 
tVrlm ' ' y t e "lmtauwali/ tedy y gazyk měli/ y řeč Kdstau 
« Z"^!•*""*/ nýsrj y těko wíditedlné a makawé rnagj, .M,„^> 
O<tlm K m p"«°m podobenstwj lidstém shledáni svli. 
„.:• r l zewnitřnímmluwenj, jsdné pochybnost není/ 
*h»' «ptckwigakoginjlidé«lidmimknwili/gatau řečj 
IV,Í tfmi "kxwiti potřeb,'syro, někdy Lidowsty. ní, 
! ' ? W "ikdy RZecky/ čehoj sami Angele mezy sibau a 
ptosebe nepotřebowali. 

Ssestri C^fífe/ V vkazow^njse Angeks 
Lidem. 

<il Swatá pjsma obogjho 3ák0na / nemako také mkuwj 
o«kaz««ánjfelidemAngekůswatých/wčemzgichyzljAn, 
8«'e , prooklamánjlidsténaffedugjc/ takéyonizkýmy do> 
"fyrn si „kazowáwali. O swatých Angeljch příkkadowé 
8>au hned od počátku sivírar Nebo Cherubjnowé/ totijAn, ISIWI.M. 
8°ie o Mečem plamenným postaweni syli od Boha k wý, 
H>°wj stane/ aby ostřjhalicestyk stromu jiwota/ a nedali 

nemi, clowěku padlému ptisinpowati. Téj Abrahamo, 
*oivJ0nW ť : ^Hobowi: Mogjjssowi: Gedeonowi: Dawi, 
«N!̂ »a r?J°tmn mnohým si«idéti,dotýkati> y nohy (obi 

Darnií »r P°d»bněza3áko»anowého: Facharyássowi: 
* K*n«tyi: pastýénn,! Rrysiupánn: SwátýrnApo, 

<l> fjto* 
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sstowm si «kazo««'wali.A netolikodobrým si vk»zowali',a!« 

S°sÍ";'.l itfým: gako Balamow!/ a Žoldnéřům v hrobu páni. A 
takowégegichsi zgewowanj sýwalo wzwlasstn, txáfcba* 
stognofii a (lawě; kteranjnetoliko sezbojnépředěfyli/ gako 
ony Fotdnéře: ale y pobojným k saznisy!,/ gako oněm p0<« 
hojným Marygjm Rrysiowa těla hledagíeým: Zpitfospak 
ten gegich fe vkazowanj w Lareé a kráse zewnitřnj. y «rau, 
chusílém asikwaucým / wyznamenawal gegich čistotu. 
fwattosi a fprawedlncsi / je co k«Ii čins z wůle Stwořitelé 
sivého / wssecko sivatě, „přsmě a sprawedlíwi, sezewstehO 

. podwodu čin', gako Boj,' stujebnjcy/ y rau (lawau a čisto, 
tau wirnost swau, w konán) Vojsho posilsiwj, prokazugjcý. 
Tolikéj y zlí Angele sauc dnchownsho přirození/také w widi 
tedlnéni způsobu si „kazowawalí Z kým y dobrým: gako Gim 

MvtXf.hm w podobností Samuele proroka: pánu Rrysiu! při 
geho pokussenjch/ a co; díwné syko/y dotýkalsidabelRry, 
stapananegswěťegsssho/yzmjsianamístopřénassek. Ten 
pak widitedlný a lldstým tělům podobný způfos, Angele 
sivat, přígjmáwali na čao, díwnau mocý lKojj sihe propůg, 
JÍCÍMU, pro stadněgssí přísiiip k lidem pobojným/ ajluzby 
sivépři njch w posikstwífobe Od Boha sivéřeném wykona, 
ní/ ale takywa těla zase Mdali awntc obraceli. 
vkazowawalí si pakAngeléPOjí.ne gen tělesnému zraku spa 
fřitedlni/gakj přskkadowé gsau připomenuti / ale y mysii4 
bussípoch>piteO!uě/g«ko tdyj si wesnachlchem vkazowáwa 

iN!»^i«,n.l^2NJmi roz.mlauwali. TaksivkázalíIákobOwi/kterýj 
-i»i.». poiebřsku azdoNebe dosthugjcým widěeAngeky/ gedny 
»»,!,..».- wstupowati/adruhé«siupowati. TéjyIozeffowipotři. 
»».̂ ,>,,i, tratewefnáchsivkázal/ amnohé zarniaucené ypotěffené 

wěcy gemu oznámil, podobni si dige Angelů Pojjch vka 
ZOwáňj y při jinrti poboZných l'h> / á tý sns tělesně. / ánes 
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! X ' 4 M ť > W « spatřitedlni. Dussezagisté pobo;if<5 
mČ?!™3'^et-aBOiíhO/ kdyjg,potéssugf,nesán 
Z z a w . 5"3 ' ' ^ Odpočinut, Nebeského / g«ho «n,h, t«rw.*v 

isíÍLPa 3 '* l r f " í takowého Angelů Bojích zewnirřnjhO 
razowanjazgewowánsse (krom při smrti pobožných lidf. 

l>«,X*m'fm spatťťtt&lní apochopítedlně) neděgé/ nesluffj 
Wl leby fe to proto dcklo / gakoby Angele giZ kna'm« 
* «de nebýwali postlaní / a gakoby menslj peče a lasta syf* 
oot>« iwssebo o nás, nej oprwn, sieaeé. Nebol gest y nynl 
P«we/ U pofýlckni sýwagj pro ty/ kteřjj magj dědičně obx 
or;etr fpasiní. Ale proto si toho nyní tak widitedini <i $«, 
wmtmě irebege / Z« tehda; Pan Bůh zaFákona starého pro 
•nufobit mnohati, gakoditem sliijby,• gakjgíné rozličné,, 
taty Angelů ;řetedlnýn»pofýláním avkazowánjm si gich 
POMOC čínilk wjřé Fákonn sivému/ « prjdrjenj gich t skujbi 
« poeti swé čisté/ y k dowěrnému a trpéliwému na Mefyásse 
3<*sijbcitéfc)o Očekáwaní.gako y při začátku nowého přísluho, 
w»nj wyzdwijenj / téhoj také potřeb, syko pro stádnigssj ' 
| * l krejře stutfi) Z.rysto»ých a nowého přtjluhowánjiýt 
J*OTj, Alepovtwrzenfslowa VozjhOazwěstOwan,' mílo, 
fnaprawdyHrystmpánem zaslaujené/ ydiwy azazraky 
Junohými t«h, wsseho (Itvrzenj/chtěPBůl) achce/aby lid ge, 
^ogijnegatopod pěsiotvanjm, apodjlwey zůstawak/ ale 
dokonalost wětsss nad prwněgstlpůstsniage, dokonaleg, 
^"°yk/Zakoj «t«mA.rystuepani»lurtj: Ndogesineg, si»<"i.». 
wítfi " ^ ^ w s i w j Vojsm (totij w nowéCýrkwi) gest 
na/tdX'! 3 i , f t B " í t e l . A opět/ seno wéř mi jet gde hodí, ,„„.„ ,,.„ 
*l,'te«t <ft '" W ^er«zalénié/ani na této hoře, sudete si ino* 
modliti t ^'"''pranijniedlitebitjcy wdiichuawprawdí 

l e b«daii: nebo wfowých Otec wyhledáreá. A 
O íj {ivatý 



CVI 
fwátý powel to tej wyswetluge avkazuge/ Ze giZ netoliko 
Angelii Bojjch télefniwjdati/ ale ani samého pana Ary sta 
tílejTié spatřOwan, nyní nam potřeb,' nen),a on toniu nechce/ 
Nebo proto wNebé Odssel/ aby ho tělesně žádný na sivěti ne, 
hledal/ale w duchu a w prawdéBohu flaujil/ a k studu ji-
wých y mrewých. geho očekawal. protoj dj Aposstol: 
Dauffánliwémystt fintwjdycky/ aw,'me jepohosiinu gfau, 
cewtomto těle/ w;da'lenjgfme«depana / nebo strže wjrn 
chodíme / a ne strže (viděni twattpáné. Z opět/ My mZ 
Od tohoto času Žádného ne;nanie podlétěla/ ačkoli fmepo, 
znali Rrysia podlé teka/ale nym gij neznáme/ protoZ tresili 
kdo w Rrysiu nowé siwořeni gest: staré wěcy pominuly/ ay 
nowé wssecko včineno gest. A t«t gfau ty ptjčúty bostate, 
čité/ proč nyní ani sám Nrystus pan/ ani Angele swatína 
sivitě si tilesti a widitedlni nevkazug,', g»k« prwé. Ncíln 
stj tedy po té přítomnost wffudybytné těta Rrysiowa (L, 
té', nikdy neměkoa nema) taujití/nebi sy tu gestě tělesna za, 
siira/gako podobni Oněm Židům, na očí lidem w Hry sta p« 
na wěťjcýitt, kladena sytá / kzatemnénjgasiiého Riysiowa 
nowého přistuhowanj/ genj gest swaté ikwangeiiům/1, 
sivítkogasne, koswjcenj wssehoswěta dostatečné, potře, 

**<• •• dni tedy napornjna Duch Bojj: powsialiliste« Rrystn,/ 
sivrchníchwicýhledegte/ kdejNrysiuenaprawicy £>,$,• ft, 

Sifi»:i,io. b j t 2l»pét/ Obcowan, nassegestwNebesých/ odkudž, 
spásy tele 9Čeka'wame, pana Gezu Rrysta. 

Sedm<lC;<isika/ O powmnosiech AngelK 
Swat^ch. 

Porvínnosii Angekské gsau. 
I. R Bohu. 

•II. & Albem. 



CVII 
T c*?*^"'** ^"2'ksté k BOhn tyto gsau, 

t, Lr 5 | P*""* 8ch«swému/ awůliywsselikérozkazy 
^ . ^ . o ^ " ' ° « ^ » n a w a g j / g a k o j dj prorok ttlichc, 
reonft rr m ^«sp»dina sedjcýho nastolicy sieé/a wssecko '**"•'»' 
DO I „? * log icy (t0»jskaujjcý) p« prawicy ge&o, y 
£ ' ,tcl geho. Z tem / Dobrořečte Hospodinu wssickni it»»<».«. 
""gele geho/poseussnj gsauce htasu stowa geho. Jtim/Zv . . r „ 
&»»e Tisýců (laujiKrému dnů/ a desetkrát S t o tisýc. " " " " 
Itali pred njin. 
t,.'1'^"""íaoslawngjBohasweho/ očemjsamHospo, 
«» mruw,': Ade»byl kdyj pro;pěw«wal, spolu Hwězdy 3<*IS.T. 
»>trn,/aplesaliwssickmsynowéBojj. Item/ChwalteHo< &1""*'-
(POdtnawstcfniAngeléBojí. T»kypr,roeIzaiá3wypi, 
! i ' ' ? s a t a u w«jnost> a vctiwosij Angele Bojj Boha we, 3 * " - ' ' " 
r°'*chw<»l(/ kdyjdj: SerafsinowémělitaZdýssesikejdel/ 
^?^.^">ch d«ema křjdly zakrýwaktwářswau/ adwěma 
pritr^waknohy swé/adwěmalítak/awokalgeden kdruhé' 
mu r,kage/S«atý/Swatý/Swatý Hospodin zástupů/ pl< 
na gest wssecka;emi slawy geho. Gaké pro;pěwowaní 
IreP'5*. • ' 'epn narozenj pana Rrysia/ zapsalLukaZ 
!.»"^' 3^Mstw»Nebesté wmno;stwÍ»elit!ém chwá' LM.11.14. 
>i!0 »,ha Aipjxoniol Skáwa na wýsostchBohu. Tak 
' " Zgewen,I«i,sivatýp,sse: -ke Nedesslané swaej neměli »»««4.,.». 
13 <ř ̂ '."tídnein y noeýrjkagjce/ Swatý/Swaeý/2watý 
A wir"? "ssmohaucý/kterýj syká gest a přigjti má.Item/ 
r\te / Angele stali okolo Trůnu, aStar.cn, a Čtyř 3»í< 39IKMI.B 
ekaúe^.^li před Trůnem na twářisivé/ a klaniliseBohu 
"«ii / a •"«"' P°'chna'nj/« Skawa / Maudrosi a djků Či< 
Amen ,, '- amoc y sýla Bohi! nassemu nawiky wěků 
swého'ct>^.7i". 2l"»°kstým powinnosiem/ gímij Boha 

''^""leZegjk y ty wicy/g,'mijAngelc pckna Gejíssé 
O ti/ Nry, 

http://aStar.cn


CVIIÍ 
Rrystawpr!ro;enslidstém;gewenchoofe.,wt,Ff,gemuska!M 
Zí/a swých powínnostjdota;ug,'/gako ,. Ke důstognosi p4 ; 

,a naRrysia znagí/geh, ;a sivého Boha. pana.Hkawu a Rnf 
tmu.',.' ZeAnzelstémagí/ agégwyzná,wagssewst«ctiwosijawaj«> 

nosif. i.SlauzilígemuhnedZdenafwétě/ aslaujjgessri 
Smi. <i. WNebi/ coj „kázáno oncnií slowy i Vzřjte Nebe otewřené'̂  

aAngely Bojf wsiupugjcý asstipugjcýnaSynaCjlowi, 
ka/gatojtakčímliasezgewowaliyprisluhowalit pýizwi,' 

£th'"; siowan,panněMarygi: prinarozen,geho: Napaussti 
" " " ' " ' popřemojeniSabla/prísianpíliAngelét němuaslaujiligé, 

i„e ..-.«•. mu: při tějtém sogí azkormaucen,' / posylowalgeg Angek 
sow i« i-, páni: piislnhowali při wzkříssenj kamen Od hrobu odwa, 
«„„!,.,°. liwffe: Byli pii wsi«upen,st>idk«wést»tků geho:' Slaujj 
M»„i!,,., gemu y w Nebi wjdycky: A prjgdau e nirn l studu postd, 

njmu wssickni Angele oojj, přisluhugjce gemu. 3, Chwálj, 
Oskawiigs geg/a gemu si klaněgj/ nes gim tak přitckano: A 

** - kkaněgtesigemuwsiickni AngeléBojj/ atak je činili a činj,. 
;gwr.n.ii sividčíJansivatýt 3!widěkfemaskyssek hkaoAngelůmno., 

hých okol, Trůnu.a Zwjřat, a Starců / naTifýceTisýcnv 
řkaucýck/hkasim welikým : Hodenl gest ten zabitý beránek 
wzýti moc asohatsiwj, ymaudrosi.ysýku.yčesi.yslawii^ 
y požehnán,. 4. Rrysiu pánu poddáni gsau wsselikatf 
powolnosij/takjey kgehO maličkým zrvůfcgeho.rábí e Ne, 
bee stupugj, a gim pr'i(luhug>. Nebo reědj otom Ze gecj: 

WuKW* gakoztoprostřednitaBojjhoalídstého, powýssil z?ůh O, 
tec nadewssecko/a dak gemu gméno/ které; gest nad kajdé 
gméno/aby wcgniémi geho stlaněko si»sselitékoleno/y tich 
gen; gsautnNcbí/y těchgenZ gsau na zemť/y těch genj gsai, 
pod zemí. N?i»í také je. kjádnému ginémn ̂ úhneřekk:! 

M: ,.,1.. Ses„a prawícy mé/ gediné k synu sivému gednoro;enéNm/ 
j,K.i.!.4.!>>«i'č«!»j,ApoOokpjssei poiádtksiyaprawicy. welebnosii ntt 

lvýsts 



CIX 
fflftífi^s^^Nttegssí nad Angeky včMn/čím wywý, 
ffiílr 2, "° 2" '"0 obdrjel. Nebo kterému kdy z Ange, 
^ r e m n 3 ' " " ^ g s y ty/ gadneezplodilsem tebe. Anek 
eteremukdy ziych ieff, f e í „•„ p M B ) i c J mé. 

powinnosiiAngelsté klidem tyto gsan. 
„.^."'chazegj klidem pobojným e Nebe nazmii/aby gim 
flilU%WaUl<> cemjdj Aposstol: 3d«lí; negfanwssickni « * «. 
t M.-'i.' ^le') duchowé (lujební / kteríz.pofýeánisýwagj 

'"Zde proty/ ktetíjmagj dědičniobdrjeti fpasinj. Tuk 
?7,'!!t«Ne»swědčen«/zesýwag,'p«sýtam«dBohasame, 
W gakojdípjfmo: Cjiněposty swéDnchy/aslujebnjky i*,.,."* 
'we pramen ohně/ a tO wkasine pro wywolene děge se/ ktcisj 
««,?' X'pa>iini Zdrzeti spasinf. Ačk Angele y kezkým, a 
P Oti ,tym libém sýwali posýkani / ale přsčinau a Z potřeby 
^."^">'ch/aby před zlými lidmi ochráněni syli/gato po, 
! 3 ' H " Angele do Sodomy proti sezbojným / wssak ob* 
bwrasstně proJLota, aby enjminezahynuk. poslán také 
""Ferd»w,gstaA«s^stétzo/ aby zasiaupillídu SoZího/ a 
£„ "pP^tefy gegich. Tuto pak z strany pobožných lidj a 
"ng«u gegich r̂ est otázka: Gedenli Angel, čimnozý, sý, 
?™B! kgtdnomukajdéinu čtowěku pobojnému posilnili i 
t.„t9 Můjesip«blé sivatéhoPjsinaodpowédjti/ jeoboge 
Ion ^""^/tOtiijegednOMllkazdému pánbůh Angela,wé 
^?p"Jc>ig°/od geho narozen j . a; do geho fmrti / a wssak 
tse,tf2'T " w >«z Zednoho/ nakj kdy panu Sohu fe lstí a 
foteW^*''- " * , je gedenkajdý Angetasobě propug, 
' > ° m ^ ! / ^ ° « « j «HO tato gfau: Rrysitwpandjo 
&V'tudiŠsT*' Angele geg,ch w Nebefých wtdj w;dy, »,,.;„,•„_ 
M j n j / n e j l e ^ ' " ' tte'Kgtst>«Nebefých: Cotu gineho 

< "i°h"ed««aličeost'pOnarol.en,'/dá'wáp<!nBi>h 
djft 



cx 
díttam. gak, nígaké pífiauny, ochránce a sirckZce 'ftvč A~n> 
geky swaté/ a co čin,' gim « maličkosti/to téj y dorostlým či, 

CM-.ii.ir niti ráčj. Druhéswédectwj.takégesiswétkél NebopO, 
dojné jeny y mujj/kdyj se za swaréhopetra modlili/inagjc st, 
bě od děwečky oznámené/ je petrswatý v dweřj siogj a ttu, 
če, newéříli gi ponegprwé/ ale řekli, jeAngetgeho gesi/a toč 

Chrtí >'» mknwilí podlé obecného smyslu / kterýž w CýrkwiBoZjsyt. 
Uit a HS q j ^ j y siarívčitelé potwrzugj/ Chtifoftornus swatý pí, 
. . . ^ . s s e : Gedenkajdý^zswatýchmaswéh,Angeka. Baíili-
MfpI"1

 U S. ; Wissělitčinn wíkjcýmn wpána, Angel gest přjtom, 
f r-t ný- Ic.rc>N7MU!:welitádůsi»gnosigesiDuss,nassích/j« 
^ t ° é , « gfdnae«zdaods«ehopočatku esirázís«é.,másobiAngela 

) 8 sivého propůgčeného apřiwtastněného^ Bcmartstxitýí 
Ber-JtC* Smy stjrne a wirjme/ je Angele gchnomu kajdémn dáwani 
JHiLih}. sýw«gjk(t»Zbi.tim totijo„íchZRrystnepánmkuwj/ j« 

Angele gegich widj twar Otce Nebestého / a kterjj magj di, 
dičniobdrjetistasinj. Rterakpakt,rnůjesýti/ abyAn, 
geksylpři čkowikn na zemi/ a widittakénvař OtceNebé, 
ftéhoi Tak, Fe»»hgest»ssudy/protojnegenkdyz« 
Nebi gsau/ ale y kdyj na zemi Lýwag,'/ widjAngelé swan ga, 
stán zrtámostj a inystj (watau,. fpatřugí Boha sivého/ne těle, 
stým wídinjm/ale gakéZ na ně přjftussj / gako naDuchy či, 
sté, swaté, gasté a vsstechtiké^ 
O mnohých pak Augéljch/ jegednornu čkowěkuneskragíne 
sýwagj posýkam' Angele Bojj. / také prawé gefív NebO 

>»»«: »*• Iákos kdyj ho Angele potkali/ řekk: wogsto 2«jj gesi toto. 
«»e»i>.,». A Dawid dj: Angekům sivým přikázat, tobě:: AngetHo^ 
i»e»»4.«. spodinii wogénsty si tkadtotokótich/ kterjj si geho sogj. 
4,JWM.,« Tak<elizl«(»>welieého mnojjlwj'Angelů propůgčík pán 

"•• Bůh/ proto; mkádencc sivého ť£lizt»8 tissik/ nebog si/ wssak 
gjch tvjce« n«mi> nejli« njmi gest. R modliksi Hostovi' 

n» 
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CXI 

TaíWo ií-l T- '"'"> <"»ozowé ohniwíokoto «lizé«. 
' ' í c h d o L ^ ^ ^ ^ ^ ^ L ^ n e s e n a o d A n g e r n B o , t*,,.,,. 
Bojion^ °raham«wa/ poniwádZ tedy takowé gesi 
sus stne ,""^° n««>k»s strže gednoho, toho nesginé'. 
ttcli iilL m?9i &ůt) náS ochranowati a opatrowati ráčj/ 
inu. s - " '^^í/začpanu »ohuděko»ati/atdobré, 
vsdZ!?\ M^mi pecliwost »«.;,' o sibe a Angelsté sir»z« 
zltowl'a P ^ 0 1 " sitoho dobrodin, Bojjho ne;bawowali. 
timillť? >«̂ ">i z mdkoby a 3«'k«na hijcha pocházegj, 
nail^l. ' - b»g«mes»bí toho často/ wssatne podlé hrjchi, 
fiS ° " " " ' ""kkabá Bůh náš/ nebo tdyjt Ducha sivého 
trtPV?'^y. dokonce od sivých wywolených neodgjmá/ 
biiV ^ a °"h« (kujebných nám přege/a pro mdkoby. 
ttiryi * P S 6 y ""T''častí' toho dobrodin, sivého, sivatých 
^ ^ n g . l u přisluhowaní. nezbawuge/ ale od narozen,, aj 

^imrngichnámpropůgčuge.zswéwelikélastyapéčliw,, 
INONassestafensi 
< l « « » ^ " ^ l'd> aoswěcugjgepnwůlíVojj.atagem, 
'"'2eg,3ge«iigí.gako přateliimBojíme TatAbraharno, ,«*.„,,, 
Da i U>wí05"'",,lf opodwráccnj SodomyaGomory. * > « 
«anyelo»i Gabryel oznámil o čtyřech zajčatech ;: Céí o S?* «-«*l 
^YHdnechsedmdesáti/ aMonarchř,rozličné: 3acharyass», *T""' 
n a ^ ^ ^ d c y Rrystowu^ panně Mary, o wtelen! Sy, U " , , . 
Í toi.í*7*í'' MnýAngelIozessowio počtt,'panny Mary« M.«I.«. 
ee„,s-^lwatéh« / oautl«d«HHer«desowých/ýona«ra', ^ " ' " ' " 
A r v s ! « n " ^ ' p t a do Nazaréta: pastýřům o Narozen,' i»t.-,.„. 
Owsia1ip«"7."!"'3ímowztřjssenjpáně:'včedlnstům &££. 
penj l fa,,,". 5 ' a P*"4 do Nebe/y Ciidancýrn gehoo siau 
Zamotáni ffou-r c l íon '1 o wyslyssen,'geho modlitby/ ao «"*»-<.• 

i'°flwatéhopetra: AswaténiuIanowiRry.8tw.i.i.. 
P siu« 



oxil • _ 
stuo peln způsos štváti Cýrw« m ftcifí rytíťngjcy strZtAM 
nelazgewil; . . . . . . . . . . . . . . 

III. Ostríhag,' wiř,'cých apobojnych lidiptedosydly a 
vklady sabelstými, zlých Udj/y před prjhodami nestastny-
mi rozlíčný«i/a « hned od maličkosti «j do smrtí/gatoj Rry 

«.°il.». fím na-„ bj onemtnwnatkach : Le Angele gegich widj 
aoáftota Nedestého: Tauj milost ysginýnti we«n vospe, 
HU čin. Nebo gak sine °ny lidé sjdn, / samí sobe netozu, 
mime častokráte/ newime co kde gest gakých aukladu o nao 
»dSabla> yAntykrysta. ydíwnýchpřjhod, sch° ochránit, 
nemůjeme/ proto; nám Vůh gako něgaké pedagogy wudce. 
sirajee, pista uny, ^'stupce, dáwati-račí Angely swate. 
N a gak mnohé přjhody přichazetiby mohly djtky male / 
wssak zachowány sýwagj sirajj Angelů steatych a Ochr* 
naugegích: 3da»jnenj«ábelp0hotowe. gako^cw rwau. 
«ý hledané kohoby siZral/coi «nim «cetawan,m n«porod,je< 
MttHíltSm. wrajedlnét avsiawicné gesivsylowan, 
«eh» proti l,?em. zwkassti pobojným a znowu zrozeným. 
Nebo gest wrajedlnjtvsiawičný. tělesný y dnchownj jiwop 
adtnmati vsýlugicý / proti čemůz sylnau straž, Bůh milost, 

Žit* 

. t*tm 21 opět / ^natiamiwyiKf*"-"' ; . ' . ' , , -IZ 
wssech ccstach twých/a na mce vchopí tebe/ aby někde trn* 
M»f , kamen nohy sivé. přjkkadowé toho mnozý gsau/ 
gaeo^OtaygeYodomácýwychwaichltwywedlízzahynut, 

lísnSill!, ř 6 „ : jTěřoo Mezopo«mie/y kdyj si nawracowal/ aby gemi, 
8«$W<w»:«}«« (ttakkoUrozzkobenj picht/mprotíiií-



ČXIIÍ! 
S t f a S ^ I Í Í 0 * 1 * «zechýá'sse áNIůdstý «ys«obo l>...„.... 
« . ^ ^^°nn«cheryba/zbiw gedNénocyAelýrstých 
» « f i £ k ? í f * W ' ápettisýců : iLlizea mnojsirvj Angessi 4S»i:í..'f. 
OblMi Ť«r 'JS** O s t y c h / gess°0HOSyrsst,<vůkolkyli 
min 6 l * B 5 l l i ' Ony tři mládence wpecy 0hnir»én«d2<«i.ie. 
™'™r»3P«ieité, ZáchowatAngetodpáliwostohniwé / tak 
« ? ! ' " ^ « na gegich hlawě nezhynul: Zasiawal Angel *»«»."•>* 
t W • ' siawenj Chrámu Nojiho proti těm/ tteřjj geg 
tZ . " ^ " d w a K í Angélpáně wystvobodíkswatého pe<««, , . , 
ná l'' a ?«(•«•»«'» Bůh té straje Angetů sivých ' Nám 
&ti 

.propůgcuge/neV w, je gich wjdycky potřetntgeme. 
" « r , p«t « sablemgaké stolky mag,'/strzep«iviry,k««;5y, 
cary/takoreých nesslechetných lid,' Angele swatj gsaii nepra 
f! ' 1 S ^ n^střjhag, í ale w MOcy a manstwj sábelstén, 
Zanechawagj. 
„*V-P**?fi»írí pobojné lidi / gako onenGeraffínIzaiássé.... ._ _ 
Prorokapredisseného / a nad hřsssnosij fwan nařjtagjeýho 
POtessil aposylnil. Nlbo přiletélmage w ruce swé «hél 
tetawý, ktérýjklesstěmi wzarsyl; oktáře/ a dotekksi „sigé, 
90 a retk Ay hle dotekl fe „Hel teNtovst ewých/nebo Odessla 
ntprawositwá/ ahř,'ch twůgshlazen gest Tak „činily D M * . * * 
«anye!owi proroku řka: Nebog siDanyeli/nebo gsy „ » o , 
ya^welmi milý^ A Maryí panně kdyj si zarmauttfa nvitltatii.ro 
"°I""3ftsta»/ řeklgí: Nebog si Marya / nebo gsy nalezla 
A n c t S ^ * * ' A mnozýgin, přjktadowé, gfau takowcho 
ti nolik*POté(Jow«nj y namkn potistěnj/zwkasst při smr, 
totíiT ^ toiasto zřetedlné. agako zázračné sýwá/s gak 
ne, Z""" " ^ b w ča« negwětss jch solesií a posiedního s«< 
d i i M ^ H o t o kSohu odcházegj lidé pobojnj/.gegíchj 
« ©ejjffi * 2 ^ C lpasin, / předně moeý fivau, strže tvjro 
fteatých. ™*' " " ' ' s t t z e stujebnan siraZAnKeků sivých 

http://nvitltatii.ro
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V. áktijeSa trestaní. zvsauzenjBojjho, na bobréy na zf*í 

vwozugj/ wssak rozdílným spůs«bem/n« dobré t gegich po' 
,«!>zli,,!i. ewičení/na zté t gegich horss jmu: Jato na Sodomu a ©0* 
l»»'»4». moru/kdyj gipodwranliJrozkazuHoj,h»: NaEgiptsté 

kdy; zbitAngel prworozené gernch, počna od syna 'AtáiO* 
snciT.i«. (Va,ajdoho»ada, wykonaktazei, Bojj Angekpři w«g< 
««i,..ii. stuSennacheryboréu: peí««c.bes«wi.gehozranilaZ,cčes 

toy rozlézt/ prOtoZf newzdalBohn chwaky. w stáwě swé si 
i»»»«i4.i4 «ka;a» lidu. Trestat y podejitého Dawida a geho pod, 

dané, pro hřjch Dawidu/ kdyj?o.Tisýc muZL morem;mo, 
,M»«it.», iilAngel^ospodinů. TresialAngelSaruMatronnpd, 

'*'" ' d,jna» je si smála > a prawdy strostni newyznata. Ere, 
*" '""" sialVacharyasseRnize něm,tau/j« cele nevwěřilzwisiowa, 
*,<»••, .o njBOjsmu. potresiakAngeky sivatéhoIana/ protOjesi 

' Angekukkánil, padnanatwářstvaupředním.čehojčiniti 
neměř. 

Vl.Rraglny tohoto sw«a zprawug, / a aby dobře syk, 
Týrkwi »»Z!/překájkn zkémupředsiwzetj při zlých činj/ aby 
tak gakjby chtěli, ílkodin nemohli. A eak pán Bsh strže 
ne ditvnan «pro;řetldlnau zpráwn, gato str;e skujebnjty 
sivé, tvNebi y nazemi konatiráčj, podlé čeho; si gmenugj 

,4»,4,». Očima čbofpobtnowýma, procházegjcými wsseckn zemi. 
Nebo Hospodin maudře aprozretedlnistrze ty Duchy (kuje, 
bnil co a gak kde chce. tv Nebí, ve switi y w Týrtwi zpra, 
•vuge a rjdj/ gakoj ten tyj prorok napsal/ ZtAngekgeden * 

í.*...io. tnnýchAngeljchgenmpowéděl: TogsaunkteréZHospodin 
wyslal/aby echodili zemi. Tak y onen o sivé pr««y wysivid 

e».»,,. iil:RnjzeHr«lo»>siw,'perstéhoposiaWOwalosepro«'mne 
zagedenmecýtmadnů/ «Z ayMíchak, gedenpřednjzRní, 
jat přisselmi na pomoc. 

VlI.Rad!»gj si a tissjz lídj wgjcých,«t lKohu přístupu, 
gi«ých 



CX V i 
|fcýct>/ y zkwsselikémllosti « lástyBojj. která; si nám Od 

,?? vj?\. .^/radostpřjklad přiNar«;enjRrysiapá,i»«...».ii. 
na/«y; pastytůw zwisiowaliwelikau radost, Rrystem pá< 
cTIZprP<tíÍni si«eau/je Spasytelgegich narozen gesi/pj< 
,en «ee.selau « plestnjm to ry tskstwo Nébesté zpjwalo a Bo 
Í«i2 • *' <»téz radosti Nrystuo pan mlure,: p r a , ^ , 
«>mt wam / z« radost sude wNebi nad gednjm hřjssnjkem 
poraň, cmjcým/ wjcenejli naddewadesandewjti sprawe, 
«'»y w/řtířjj nepotřebugjpoka.rf. 
«,,^,'^"lsi ("dojných lidí při smrti gegjch, kdyZ Z tila 
»°ycyaz«gf, zpr,w«zngj do Nebestéh, odpočinutí/ a mezy 
H Š A ^ ^ ^ w před twář Bojj/tdej Abratzam«wa y gi, 
"^pdb,Zných Dusse gsau, «w,;»gj« welikým potéssením 
» "dostj / neb, tdyjk si tisfj nad gegich potanjm, owssern 
"""gegichsttrwánjm. Tak;prowodili anestiDustLa, *•'•««•«• 
" " " » do«.ůn«Abrah«mowa/tdej siiistlka aradowaka. 

IX.. Ostrjhagj y tilswatých » pánuodpočjwagícých / 
«dy p«t»py něgaté Sábelg,m nevěrnu?, gichfobineosibik/ 
«"i znjch modloslužby nigaté mzaraZektTatzastáwalAn. *«;'•'• 
l>er«elaMogjíssowa/ a hádat si « Satanem odpor «n,'m 
™»gt. Bůh zagisié Dussj swatých sivých y tělgegjch str;« 
"ngelysivéosiříhá/ avabekZadnémocy/ ani nad dussemi / 
amnadtiky poboZnýchlidí, gatjzajiwobytjsmrtedlného. 
»«k owssem p, finta'gegjch nemá. 

*• Powinnosi gest gegjch « sndaucýmu dni postednjnm 
°«z«ia/ «by oddělili dobré Od Zlých/ ashromájdíligeode, 
«b« ^ ""l«ět«. tprawicypojehnanéRrysiowě / zlé pat 
.^^'^dnewěčného vwrhli: Neb, gakoj wytrháwagj m»>,ii.4». 
o o m / ^ n i m stawgj, takk sude při stonán, sivéra tohoto/. " " " 
N^n/kowetaAngesyswé/awyberaukzRralowsiw,' 
« J "ew«.poborssenj, y ty kteřji činj neprawosi / a «wr, 

piij hauk 



CXVI 
tzáukgédopcey ohniwi/ támí sube pka'čajstripcni zubt,/ 
pssenicy pat shromájdj do obilme* Nebesté/ a tehdajl sikwj 
ti si sudau sprawédliwj gako Slunce« Rrálowstwj Ot, 
« siveh,, 

©strní CfájííV O p«K AngeM, 
ei Gakkoli Angele fwaej, gstn Duchowé vsslechtG' 

siwořeni BOjj zewssech gínýcl>negkr««ssj,. negsivitégff, a 
negdůsiogněgss,'/ wssak cest ge poctou negatau Bohu f«mé« 
munálezitauneskussí/totíz.gim setkaniti, ge wzýwati, gim" 
si modliti, skaujin>wnjch dauffa»',a;« prostředníky nes pí\ 
mkuwnjkysivé ÍBOhii ge rnjtť nenálejj/nebo to Písmem 

fti*-"''°' swatým gest zapowidjno/ aAngelé netoliko tich wěcý od' 
nao newyhledáwagj/ale gesili je kdo kdy y z (ivátých z rndko 
by, nessetrnost a sázninigaké, nitco toho před sibé wzýn>. 
chtili, netrpěli toho Angele stwat j / nýdrj zazsé měli.a to či, 
Nitizbrařiowali. Cti zagisié Bojj iádný Z lidí,ani;A»gez 
fa na sebe táhnouti nemá. protoj lidé pohansst j tijce hře, 
ssili / kteří; si lidem ;a Bohy wysiawowali t A w Cýrkwi 

»»»:n<v Antykryst/ powyssugjcý,si nadewssecko cojikoweBůtz/ a 
* a U 4 - čemujsedégeBojstáčest. A gakoj Sábel Duch zlý/čest 

iKojstau sobě osobílhned w Nebi/ nepřestaw na cti fobě od-
VOhavdělme/ aneostřjhagemjstasivého/ chtilBohuro^ 
jvettsýti: tak podnes týmj hřjchem modloskujebným lidj 
mnohooktamawá/ kdyZgektomupřiwodj/aby sudtzábkit 
stmému BOjj čest Činili/ gako Čaroděgn jcy nefflechetnj a se;, 
bojnj/sus wěeem stwořeným/ gim si fl«nég(ce/ ge čejce/ gim 

„n» ' «• ^«bitugjce proti2o;,'zápowědi: gakojpísseAposstol/ -?« 
ixt,.«i. modl«t,raděgj (lanjj stworenj/ nezlí StwOtitel,':, A co Obé, 

tuU Modkám/jtsábhpobétugj^ 
Nena) 



cxyn 
VlenáleZí tedy Angelům Swatým. 

».,» « ^ -gjchctjti, slu;bau apoctauBoZj/nchOds 
»«y: Panu Bohu sivému klaněti fe sudei/ a gemu,améin.u ^ . 7 , ... 

«»dtO obrazu něgakému. 
>».!. Nenálejjse gim klaniti/ ptOtoj Ianowtsivatémit 

lbraneno to od Angela BOjjho e;wkasstn,m napomenutím/ 
dce,nZstniI,nsw«týmsse: Huadlstm knOhamAngeka/ «*»>»., 
ch«ge fe klaniti gemu /ale řekkmi / hles aby toho nečinit/ 
»«bOé simspoknllujebnjktwůg, y sratřjtwých, ,g°nj mag, 

!Í„^«3eMwO/ vohu si kkaněg. 
« a- """>lejj gich wzýwati, gim simodliti/ akníM; 

^tásste o fpasttedlné wicy, .wotati avtíkati fe. Nebo . 
»«htf«bif«mé«»»áe«bracýprawi.: wden o,auj«njw«, «.»«.«. 
«gke mni/g« tebe wyswobod,'m/aty sodes mne slawiti. A 
Opit/Wsselitýkdojby wzýwakgméno pani (neAngety, nej »«•> *. 
Pana Angelsteh,) spasirís«de. 

iV.Nenálejígimobitowati/ prOtojtdyjOMY Manuii 
chtege prokázati wdicnosi/ jegemn.ageho manjetcezastíbtt 
Bůh dáti (ýna/ totij Samsona/řekl: Medl* nechl té pozdr- Sm,„, „. 
$)Me apriprawjme kozlíka: Odpowědět Angel/ sy mney 
pozdržel, nebudu gsst pokrmu twého/'ale gestlije priprawj, 
3°«'apolna«, Hospodinu gi obětůg. Tohoto praweho 
^lkupotwrzugj y ginápjsma swáta, Zwkasstě Aposstok 
>««Y Patvel/tté rýjwstřscw ycházege/nabojenstwf modlo- . 
M^bnéniu apowěrnému poweděl! Nijadný wa°nepreh, *« ••'*•'» 
inZto-f3' ("koraua nábojenstwírn Angetstým/ w to čchoj 
IrnviiW "'s»t,mysiné se wydáwage, a marnési nadýmage 
" ' ^ « . k ' t a swcho/anedrjesitztawy. Odnj;(vssickoM« 

po 



c::v;;i 
po ttaubích a (wazých wzhekanéa stogené, roste BojsM Zril 

iim.n.s.7 pe rt. A fwaeý Jan wFgeroenjzapsak: FeAngikletscýpO 
prostředku Nebe.magjcý iLwangelinm wičné, tekkhkasein 
welikým: Vogte siBoha/ awzdegte gemnchwákn, akka, 
něgte si tomu kterýj „číníkNebe y zemi, y moře, y studnice 
wod. A poněwadj Angelům nenalejj čest »o;sta / owssein 
lidem/sud jiwýmnes mrtwým/ prot,jk(watým aniwokaF 
ti a gim si modliti / ani chrámy akostky gim ku pocriwosti 
siawěti/ ani gichza prostřednjky a přjmkuwnjky „zjwat, ntt 
náUil neb,syliwstcknistmi;sibe azpřirozen,si»eh»lidé 
hřsssní, a na milost », j , přigat, > gak, y my. protoj dj 

St4.,'t.„ P»fm»: Mezy (lujebn,ty geho nenj dokonalost/a při Ange, 
3»K.>. lsch sivých zanechaknedostatků / čsm wjce při tich,kterjj 

sydlegj w domjch hljninných/gegjchjto základ gest na pra, 
chu, a zetřjni sýwagj snaze nej Mol/zawolegj.tedy na nittt 
hoj nich.dálikodpowid kdo/a k kterému; sieatých si «br«, 

Siatí,.... tfS: Ty gsy zagisié Otec nás/nebo Abraham nic new j , nás/ 
* " * " ' " ' n Izrael nezná nás. Item/RohoibychmitnaNebi,kr,m 

tebe/ a mjmo tebe«jádnémnémamlstosii na zemi/ ač těl, 
y sidc* mé hyne/ wssak stákasidee mého, a djlmůgViitz tt«st 

un m ""wěky. S tjmto (inystem o poctě Ang«ksté/si«wnáwagj 
/„«>'i.«» si podlé sivatého Písma y včitelé stai,/ Laétantius-.Aitge, 

17. le gegjchj gest čest wBOhu/ nechtj aby gákauBojstau ctz 
AngHg.dc Mělicrénisýti. Augustýn/Neměgmezanábojenstwj«ěi»j 
íanSMír lidj zmrlých/ nebo gestlije pobojné jiwi syli/ne tak (ě magj/ 
<«». <tby pocty takowé wyhledawalí / ale chtigj abychom toho 

ctili/ wgehojsteitleradugísi, jesinegimpodobn,'/ protoj 
v wájnost sýti magj pro nasiedowanj / a nemagj ctinj sýti 
pro sivioornj / gestlije patzlejiwi syli, nemagj ctinj sýti td« 
t»li gfau. A njje / protoj mam* sivatéAngely vwájnosti. 
kastou, ne (kujbáu/áttiZ gim chrckny |ío»jm* / nebo nechtí 

odn««. 

http://AngHg.dc


CXIX 
chrIn^^p"«z^/z^n<si"!kdy;dobři(me, 

gekům- 4 1 p'Wb'»'IB!it»teb.austí jčtfV zdalipůgtukAi« ^°-Z-,ř,a 

«lv[uiw» « . " modlitbou:" Gakými sivatosimi ť mn«;v "l: +í* 

hodiivm",>"^'^"^"'dobrotiwost. knam hrjssným ane, 
chů aZZ"?•? " " ' pr«k«3an»u/;e takowých čistých Du< 
C & W * | 6 j * f ' "kujbi. stroji óochrani 
Mdlob,. . - ^ 3 ' ' "3° POl^ari račj/ znagenasjimnohou 
, minW ; 0 ( i " "ebczpečenstwj. protoj před Sablein 
ÍŠnXxl "^"teky, a mnohými nenadálými příhodami, 
^ n B « h na°, strže Angety sivé swatéwsezpečnostzacho, 

k tlmfffi P - Ť ^«^a/ kterýZwogsta sivá Nebestá má y 
wíd«iet?^,^ '^^ ' ' .^" °^"" l ' b "h"°s t"U/t«tDa, . .^, . . . . . 
;enii,z«, le,Angeka Bo;,h»/ ^yj ho w.děl mezy Nebem « 
tojO C* 'p^* S Mečem dobytým proti Gernzolému: pro, 
bu. < , 3 : ' i . P f l " u vohu / o čirnf ťogjcý horliwou modlit, 

Lloufwčot-o '^ přítomnosti Angeků swatých / ttečji 
bré". Dn, nii"*\ w,1"c^° c05 čkowěk mEttwí.y činj,zkéh« nes 0, 
^'hl°dsc« «?"^ ' " ° l«otí.čistí/na»oha o wůli ge'»jdy 
iuocho/ protoiT ' ° } m í i n v"h 'pr.itee&lťre,','(fu5ebttjcy&oho 

5 ' * takowých wěcech dobrých kochogj/ga, 
O í» 



C X X a, 
toysamSůl)St»oiitelg«g,'ch ynaZV az«MoserN,á»ch 
testliwjeýwagj.seodwracugí/yhOtowigjance odcházen Od 
ctowěka/tdyby pokan j sivatého činino nebylo/ gjmj oni po. 
zarmaucenj.zafepotéssowani arozwesilowáni sýwagj. » 
je tessetrnosii a ostýchánj siAng<ků kvwarowonj si zkeho. 

t»to.i,.... mUa potřebj gest lidem / tak o tom Buh mlnwj: Ay ga po' 
" ' ssíí Angela před tebau / aby osiřjhal tese na cesiě/ a přiwedk 

ťenamísto ktérejlsiní připrawik/ ssetrnifemigpřed njm a 
polkaucheg hlasu geho/ a nepopauzeg ho/ nebol neprom>n« 
Ptestaupenjwasseho. Coj očoRrystupánu,Angeluweli, 
térady,a«ůdcysp«sinjnasseho> předně rozum, fe/ wssak y 
před slujebnými duchy Angely > je ssětrnosii pobojné potref 

,*«•,> i. dj, sividcípawekswatýrka: Fena ma rnjti přikryt, na hka, 
' rvi pro Angeky / zwtásstiprí modlitbách \axe ehromojdinj 
Cýrkewnjm. - , 

IV. DauffáNliwř mysii sýtiwssxdy. y w mjstech sirajsl'" 
***t.. »«ých/poniw«djAngek^ospodinů e námi gest. Tak tkli, 

-"' zeus těssitsivého (tiijebnjka / kterýj syw P«defsin náramné 
wogstem nepéátekstýmřekl/ AchPone »i»g.eojsudemede, 
lati" Prorok pakt němndj/ n«bog se/néso mnohem gjch wj, 
«e G námi, nejlis n,'mi. Atjm rozumělAngely Bojj/kteřjZ 
syliokotoMizea. wzpůsobuohnnvých«»ZŮatons/ gak, 
wogstonigaképrotiivogstuSyrstému. AtakkgesstiBuh 
Angely sivé posýla/ aby ° námi y w nebezpece.isiw, k zasia, 
wáníywzamutcých ku potissotvan,'. y«pokussen,chkupo. 
ftlněn kyli. wssudy awjdycky yw tupostedn,hodinku/ « 
tterauz slujbuzdegssj pri čtowetudokonawagice, Dussi po, 
bojnau do Neb* radostni a sezpeini zprotvozugj. porud 
O.Angeljch dobrých. 

VtZtwtt 



CXXI 

GQtwrtiwkcp. 
© zeych Angeljch. 

«< Angele zljgstnDuchowépřewrácenj/tteříiwdůstog, 
nosti a Rnjjetsiw, sivém/ w němj od »oha Stwořitelélswé, 
ho stwořeni Vyli,nezůstali/ ale sami Od sebe a » sobi přelvrcl, 
"wsse si / nepřátelé £,;j y dobrých Angelů, y wssech pobo, . 
Mých lidjvsiowičnj protiwnjcy „činěni gfau/g«kOj»rystus 
Panfwédčj:diábeeeytwrazeVl«jkOdpočátku>«w pr»w, !^>i.4,. 
deiesták/nebo prawvy wněm nenj. A swatý petrdj: Buh ..»«.i. 4. 
Angelům ttečsZzhrestli neodpustit. Item /.Angely kter,j »,*,,«. 
neostříhali swcho Rnjjetsiw,, ale opnstli přjbyteksi»»g/ 
k saudu t«h, welikého dne, wazbau wěčnau pod mrákotail 
schowak. OzkýchAngeljch nález, widěti to cojBŮH jlo, 
Wel» sivým o tokowých sivých y nassjch nepřátelích nám 
w známost „wozuge. Typakwicy, podlé těchto Částek 
«»da»předk«jeny. 

i. O GmenjchAugetKztych. 
II. V pcldu gegjch. 
III. O známosti a stizitedlnosii gegjch. 
IV,© mocy a syle gegjch. 
V. V mamenj rozlicnem gegjch. 
VI.Opokutkhkjche, gegjch. 

«, Vii.© pkjcmach/ proc P<lnMhn<lmzkl! 
•angety y;ke gegtchdjeozgewlt. 

Ptwn, Czasika/ © GmenjchAngetl.zhch. 
I A I ? * ' * 2 " ^ " >̂ ých Angelů/ w pístijchsivatýchsi n*t 
" ' " o I ' O.H f I.prwnj 



cxxn 
' " " . ' . }• Pr»»í gméno geho gest Had.AtogakoZproto/jestr, 

Zéhadojiwolčichachytréh, kEwěmkuwik.ag, fwedl/tak 
y pro geho welikati.chytrost. Neb, gakoj Had jir- c-íčích 
tensylnegchytregssj zewssechjnvotčichůpolnjch/ « l ne, 
prste! tento gesi negchveřeZssj ze tvfjech fitcotcnýál wecý/a 

" *• »• »• ze wssech nepřck«eBoj,'ch y nastch. Jm pak j rostý gme, 
rnigegeg hodem siorým/ proto je dawnohiícdwRagichy, 
trosií fwau sivedl rodiče Nasse, y potom wjdycký chytrosti 
swé k oklonianj lidstému v^wal, a podnes „zjn-á. 

m":n- '< II. Diabel / iiebud.iu wjce obitowati ol>ětj sivých %»» 
blum WjidOwsté řeči w (towoRozly wyznonienawa/ a 
dobře si sádlu to gniéno připistge / proto je w fpůfobu a 
fformi kozlů, čarodegným a modlo,k,.z.bným lidem rad si 
vkazuge. Ao ressemprotO/Zegako',Rozee,.>°i!dychcd,,wssi, 
dy.(mradj/ tak y d'.belw;dycky Yřcssj, % Nrystne pan da, 

«i» «• ii. bkowy (luzébnjtyoskujebnice také Rozl,- gmenuge/ feeřjj od 
geho etteýw denpostednjs„d,'u oddilcni. 

S»*i. r. III. Satan/ genjsiwyeeadanepř,tclaprot!wnjk/gakj 
d,prorokJacharyas/ jegemu„rázánIo;ue>Rnéz negwy«< 
st.stc-giez' pred Angelem Hospodinowyin/ a Satan stomcý 
po prawicy, aby si gemu protiwíl. 

***£>• I V.Duch;rekeH0spodin/kdo okkamá Achaba.a kdyj pra 
wik, «NtO to, gíný gine / tojt wysseksgakysy) Duch, a po, 
sia»iw si p«dHostodinemřekk/ga ho okkamam. Diabet 
zagisté podstaty přirozenj swého nesiratikpádem sivým/ole 
dobrotu přirození sivého/zusiáwa tedy duchem, gcsjoj p r , 

Cff<j, t. ii. duchown,'prir,zen,Aposseot.takéduchověni zlosts ginenugr. 
•síM-,6.,t V.Duch ztý.totj duch Hospodinů odssělod 8au!e/a ne po 
>H«i!l..«kog!ltz»dnch;ký«dHostodína. A n,je gmenuge si Duch 

Hojjzký proto Bolím nazwan.je přirozenj swé duchown, od 
Boha 



„ . . . , ' cxxm 
Zitňf % ? " Í ? M I 1? postaty duchowns. ale ne e strany 
tirm ,n V P""*'° m'0 toho ducha zlého „a zlé posila-

tu> frf níl ^ ' ^sr> a G«c tzi, proto Ze y p.iwodem gé 
WllSiV??1''gl^^n-lasstěstikessné prorokyfjive','/ga-
o R,„ i , a m e "mu, je gesi choř. přiznawa řka: Wygdn ••*"*<••» 
» .„" ' ^ " ' lziwým. w „sicch wffech proroků geho. A 
b,«l>.» .°""lj»i poMuge: dab.tkdyj mtuwj kej/zfwé, 3ms.... 

V!? ' t®' "'kuwí/mbo řh«f gest o Otec kji. 
ftliv ' " ^ ""'stý / proto je gest y síni w sobí Duch ne, 
J./JJ.P 1 ' 1 S'"ých téhoj ztci)0 piwodem apřjčin.iusýwa/ 
a«oj d, pror«k:w ten denproroky ffalestié.a Duchaiicčf. 3°*'"' >', 
^" ' " ' " ldnízzeniě . TakyRrysins řekl: RdyjDu nenife , r "> v "i>>""e. «.,ity^>ry,ius rete: ^>oy;!l)ucy 
„i.,,'/"^lste odCjlowika. chodj p«místechstchých/ a 
v>°«a Odpočinut,': a oni y čistau Bojl/lujbu smilstwsm du« 
lina " 'II" " 2°si n,Odla'řsi«,m zprzúuZe/ y wssel.kau Čino, 
é,tt "i"tu/aj y manjelstwj poctiwe/rozličuýini fwými ne-
N n t l n t ^ ^ ' l'"«ch sezbojných a nečistých / zwlasti při 
' y OT "^JOlojiticých. posskwiůuge a ohyzdj. 
« . . ' ®uch prewracenost,zá«ratu a zmámen ji proto ze 
^«Y „,jwá toho Ducha zlcho/aby zlé lid, trestal/ negpraé 
, . , " " " " " , w mysti. studu asidcy geg,'ch/takaby stmi proti 

^?ddy zléwymýssielia wynasseli/ a potom zatím f gine 
znila? ^"."'třn, na sebe „wc dilí / o čem; dj prorok: 3blá, 2«>,>,,,» 
svedli <r '- ' '""Soan / podwedeno gfou Nníjato Ncst/ 
cha iáWÍ.Pt •"**"%("' geho/Hostodm poffof niezf něDn, 
ké!n př7d?e«"^""p""> t 0 ' S c } 6 f l " , 6 Í '-e3 íFt P" "'<N>< 
- f̂  n vrCt' l'welll» 
y chtupači^í,.'?.'^''^'' ^ p á t ý c h zwjřot sodkudj 

.< i «vau^ s« „kazugjcy / « tako»-ých dj Prorok ? Sfaf..,. ... 
O. ttf domo, 
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domowé gegjch naplnénj sudan sselmami / řyblítftaiti W. 
dau SOwy / a přjsfery tam starati sudau. , 

X. pokussitel, ,d pokussen, tak nazwiln / nebo lidi ke >te> 
««.,.».,. m „ «wezlemwjdycky pokaussj/ takZéaniRtystapauast 

neostýchal/nýbrj napaussn tějtými poknffenjmi tuhý sog 
« njm wchk, chtěge ho kwůli sivé nakloniti/ a n»'w lidem pft 
spasins překazyti. 

4«»i.i.i. XI. Belzebus Rnjje Sabetsté, Rnjjernnch / okterémj 
sinystili lidé powirn, a modkářsstj / je muchy zké a sscjpawi 
^«,listýnsté. ananepřatekyBojjposýlae. podléčehoj 
y o nemoeech lidstých. a wicech eagných z Izraele, modlo, 
slujebnj a powěi-nj lidé zwykli na té modle (strzenjj sábel iti' 

„JWI. t. goké odpowédi dáwol) doptáwoti si/ gako y onen Rrá! 
Vchozyás, kdyjspadkstrzemrjzí z paláce ftocho, <S#o> 
pán Bůh zgewně sobi pripisuge wsselíté pokuty na lidj při, 

,«»«,,ii. cházegícý/ajyotěchmuchachd,'/ pofflinanistiifyeywsse, 
3*1.7.11. litýchstkodlwýchZizal. JtcmlpossepcymuchamEgipt, 

stýmawčelámAsfyrstým/ ypřsgdau avstdjsi wvdoljch 
,»!«.,,i° pustých. Itein/ poste Hospodin nanepřátelytwésissni. 

dOkud;by ne;hynuli/ tteisZ fe stryli před teban, T,m gmé, 
t.r.». .4. nem Sabelstým jidé potupniHryfiu panu vtrhali/je wBel 

jebiibu Rnjjeti dabekstém wymjta dábty/ kdy; prstem moc, 
voj, wymstalsábekstwj. " 
• XII. Fký / tak prostě tjm gmčnemskowe/ protvclfkoil 
zlost swau/ n»s gest půwod wsseliké zkostí/y vstawičný r » , 

M«.„, <p mnoZítel geg,7 nemůje;agisté nejzledétati: RaZdý kdoj (ly« 
ffj (t,wo Rralowstwj a nerozum,'/ přichá;y ten zlý a vchwa 

i2«x.>»- euge to coj gest wsato w sidcy geho. Itern/ Ten genj nard, 
zen gest z Boha, osiřjhá sebe samého/a ten ztý (nesztostník) 
nedotkne si geho. 

»«• «-* XIII. Sylný Ohimc/od «o«y a syky tvelíké/ kteranZ""^ 
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W přoRtjttge w sinech «ebowlry z B o M dOpusstlnf/ ga, 
tojd, ApoGot: posNe eiim Bůh mocné díto podwodů/ **"•''"• 
«by wtcilí lji/a tak aby odsauzeni Vyli wssickni. kteříj koli ne, 
""^ ' , 'p"«de. a oblíbili sobi neprawosi. 
t< A ^tetSkofynů/ wy zotceSábtagsi*/ nebogeho "»' '«-
'"^'wykonáwate. Item/OplnýwNitsiiawssjnessle, *«.«.» 
^'stfjmiSábfŮ/itnepříteli»fli sprowcdlnost/ cojne, 
^ V""°« Přewraeeti cest páně prawých. '..„ 
. r , í - ̂ "i'« Swěta / proto j« sobi wssecky wecy na swete 
•l»b»g«/ « nad syny swita pannge: Nyní gest saud tohoto • 
! 3 «»^"' ^nsje swita tohoto wywrjeno sude wen. Jtern/ H,,„. „. 
Pt>Nr9Rn,'je„hot«sweta/ alenema nic namni. Swatý **<*'• >" 
^kpawekgmenugeSably. y Rnjjatstwem. Mocnostmi a 
««itapa'ny. ,_ 

X Vl. Aî ek/ kdalij ncw jte/ je Angely souditi sudeme. ' " . " ' 
Jt*m/ Bůh Angelům, kdyj zhřessili, neodpu siil, 3a».'». «• 
' XVII. duch wisstft odtud tak nazwaný/ je gesi pů««, 

dern russtligaf ých mámen j , »eramanj.zakljnánj, ffolessných 
prorokowonj, odpowěd, mylných anáwěsstj okkomowa, 
tedlnychda'wán.í/got9Sau!.kdyzgegHosp«dí»opnstk/a •**'!•«•» 
.nechtélgemi,«dpoiv,'doti/ ani strže fny / ani strže „rym/ ani 
sttze proroky/ tedy reklk (lujebníkům sivým / pohledegte mi 
leny niogícý Ducha wěsstjho/ ypůgdu ku, a poradím si sir. 
Jenj. ^ej o děwečc* něgaké písse (ivatý íutasl kteraj mé, etan,«,,« 
"Duch, tcésstjho/o (veliký «;.rek přinassetaponům sivým 
»H»oucých wěeý předpowídánim/; n,Z Apostotducho to, 
°""'ss!bo wyhnot. 
« a ^ ".'-b-°«r'«oucý/ prosýtu, hrůzu awsttlosi tak ">»"••> 
Z T r ' ^«ýjlidstýmdussemauklady čin, kfcjnmjgich/ 
ncttDrm"' í " ^ 5 Powstawá proti ginýni zwjřatům / a g° 
m«d««<>^^2e hrůzau fwau / potom kterých « f»«» 
mo«oost«w,ro)tr!>á(vaahubj. XIX,wro> 
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XIX. wrazedlnjt: On zagisiégest půwod smrtíNáM 

y wssech mordů, wrajd atrwe prolitj/tteréj sidége mezy lid, 
2»»t.44. miodpočatknsivěta/gatojdjHrysiuepan/Sábétsytrvra, 

Zedlnje odpočatkn. Tak Adamowi a iLwi, y wssechněnt 
>m°«!i.». poslauZil/asysinaníchy nanaspInilo/sinrtí vmře-. Jtem 
,2»a i. ,1. -&isin tterý, gTp5 wh, zlosinjka/zamordowalsratra sivéhoi 
9sxr. ii. 7.s XX. Drak / probrůzua gedowatosi geho tak nazwaný / 
" '" - 'S '" y sialsi sogitaNebi. MichalaAnZelégeho sogowali sDra 

kem/a Draksogowaly AngelegeYo/y swtjen gest Drak ten 
weliký / genj slowé sábeka fatan.»« / kter)'Z stjobj wssecket» 
okrsslek sivět.,. 

s«.i:6..«. XXl. Nessiechetnsk/ azwkássti wezmauce sstst wsry/ 
w kterémjbysste mohli wssecky ssjpy ohniwé toho nestecht, 
tnskavhasyti. 

.*«:.. «- XXII.Belial/ Gakégesi srownán,'Xrystt « Belialem. 
Gdkudjskowau syne (vé Beliolowi/tOtijlidé sezbojn,'. pro<! 
stopassiij, 2oh» a stown geho, y řadu dobrému nepoddanf. 

potud ogménsch Angetuzlých. 
Druha Czastka: O p4í>i» Angeks jfých. 

<B Ačkoli nemnoho anečostopjsmo swotá o pádu Ange, 
tůmkuw,/wssakcO niluw,/dosti swětleomístněwyprowug,': 
Toto pok o pádu Angelů zlých, podlé pístio sivatého smy, 
ssleno kýti má. 

I.FeAngelé;ljsamisobipad»sivéhopříčínasyli / poni, 
tvádjpřed gegjch podem,onihř,chu^nihríssnjta,onísivů» 
ce a pokustte.e jadného nebylo/aoni wpřirozenj sivém dobřj 
a sivatj siwořeni syli, rownigako gin jAngelé/ je pat fe pře, 
(vrátili/ a z dobrých zljvčinénj, to gij nebylo ;»«ha/ ale 
5N,'ch samých/tterjj wůle swobodné ke zlému „Žili/ ichoj po, 

twrznF 
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fter;uge řeč'pána Rtyst«. Rolikr.it toli dabekkej mluwj/ s«t.44.-
ÍIttTi" .liíM mkuwj/atak wsselitazeosi, gch, wkastnj' 
Vst nebo znetzo samého possta a půwod swůgmá. 
Ku/°d>!,.^^M p^""> 2°Ho> sykpýchaazpouraproti B0> 
í«, 5 . . i <iko opusstin, mjsia aRníjetstw,'sivého. Ač, 
nm™ i <"wřstí/}( zawisi proti čldwéku syka>t,'m Yiíchen, 
' U ^ " M m / « l e z a w , s t gest Owoce pýchy azkosii/ protoj 

ftrn " 3 ^ ! kýta pýcha / a nepřesiawan j na sivém Rnjjet, 
'":}'. Negfwetlegj patNrysius pán 0 tom hřjchu mkn, 
•"I' 3edábelodpočátku wpráwdenestát/ tOtiZi oni» při, »««• **• 
ožene prowdégeim, přistwořéNé/poněwádj rnjstO sivé op»« 

!» M? 1 * 1 ' w ptowdé řeči o jlów/ nebo čkowéko kjj sivOU pod, 
«^dl> gakojto Otec a půwod kji. Nepřestán pak na mj, 
!<« a poivotonj fwém/gestzgewna pýcha/gako^y onirotnjcy **£* '»•» 
"*P?»!Ttí.Thoré,.. Baton aAbiron/zpychňawysókomysl- ' " 
"'(">pojádoliRnězsiw,',mogí«prwépočestné»vV»r1op«< 
»«0kan'j^eivítste7powstoltedyso'belproti Vohif. pýchou* 
zpaurau, a ; vmystnan zkost,' a prewtáceností/ o černjsivatá 
Písmamluwj: počátekhřjchagesipýcha, IteM/Gakjto «»>»<»'°.'4 
« 3ly spadks Nebe ó Lucyffeřé re gťtře wychá;egjc//wssak "ni H." 
8ly t ítawalw frdcy sivém / wstaup jín doNebe nad hroězdy 
"Oha sylného/ wywýstjm stolicy |w<t»', aposadjm si Na hoře 
«Yr«májděníestr«něpůln«c»í:wsta»pji»nad«ý>b stí oblá 
eu /sudu rowný negwy «'ssjmu. RteraZto jlowa ačtoli liter 
" ' 1 * Podobensiwjm oRrali Babilonstém si rozuměgj / 
ni ni. P!"°"<>dZ podobenství wěcýprawých. k wysivětle, 
(loiva ^ ^ " " wzato/nicnenjwjre odporného/pročby ta 
minae,!?- "^'"2«?onegprwnégssjmhřjchu'. nemělarozin 
od »o»? ! »?l°l>o gest to gisié/je mjsia sivého (kteréj gemu 
Stm a™/0 5«n«l5yfo) opussténj proti Bohu. gakoso, 
v '2°wn«u zpaii^z, si postowenj. Bohu si rownanj, 

R mgwjc. 
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negwjce pegchu'sablowu wyswctluge. Nebo c,'m sib« 
«tl»m«la zawedl/tymj hříchem y rodíce násse sivedl/ tOtíf 
pegchou a neposlussensiwjm/ stibowaw gim je sudau rownj 
negwysssjmn/ totij!Hohu>agakoV«h«wé: AMwa wté 
naděgť, (wssok welmi mylné anaslowu kjjzalojené ) wi« 
daucy owotce k nabyt; rozumnosti wětssj nej od Boho měli jii 
dostwé/ wzalozněho agedla/ aj překstěnj sabkowo po, 
znala, aBůhsigím pofmjwal, apýchngegjch hořkými 

iw,S!i.ti. (kowy tresial: Ay (prý) Cjlowěk gako geden, nas. Rryo 
sins pan pak o hř,'chu sábtowu mkuwě/we dwogjm fpáfo* 

3us,44. l>u geg „kazng*: Diabelgest wrajedlnjk odpočátkua w pro' 
dé nestal/ to gest, sebe samého hříchem sivým zabil ksttrti 
wéčné, a k zahynut, stbi pojlaujil/ yrodiče násse a wssecky 
lidí k témuj zlému přiwedl. N? prawdě pat nestal/tterauj 

. syl/5oh»;awá;ánodpnr,zeni/sywstwořen ábysykdu« 
chemskujebným/ (taujjcýmStwořitéli sivému, w prawdě, 
p> swattosii, newinnosti, spravedlnost/ a tak w Rníjetstwj 
sivém si ostříhati máge/ zeohozewssehowysiaupil/ a tjm 
protiBohu tějce zhřeffil/ y swéhoHnjjetsiwj (lawnéhost 
zbawil. «témj pádu Angelů zlých mtuwj Apossřolé: 

..»<«•!. 4? BŮH Angelům kdyj zhřessili neodpustil, Junt/ Sábelhned 
g j " ^ , odpočátku hiessj. >em/ Angeky kterjj neostřjholiRnjjet, 

stw, stvéVale opustili prjbytek sivůg/^ůh k° dni studu sivé» 
ge odkojík. A tak pegchan Vckbekporajen a s« jjen syw/na, 

t.Wtt,t. plnilo si při něm powidinj Rrysiowo: Bůhsipyssnýmpro, 
tiw,,nýbrZ y Angele Bojj/protoj sog s pyssiýmsáblem teu 

1*. ,t. 14, dli. A opit / Rdo si sám powyssuge, sude ponjjen/ sábe? 
si sám powyssowati chtikpýchau st>au/ protoj od voha na 
«>iky snjjen/ a do propasti pekelné « Nebe swrjen. 

včitelé siařj také si na tom stassegj/ je Sábelstý htjch neg 
pro negssj / kterými rvypodk z mífojti ooZ) .yzsytu Neb« 
steh, wyhnáN, syká pýcho. Ath»-
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* J ^ á r a i m s b f / wptormílsttvj, něScyzoeojfiwj. nes Lib. de 
VI *• ,lng°stsábek«Nebe/ alepýchagegshodilad, ™™ií.| 
k"P"w/3choztatO(kowapyssnasyka: wsiaupjmapolo, 
z,m tr«n(«Lg lia proti Bojímu/ a sudu rowný negwyilssí, 
m" ' Pí* ta slowa swrjen gest. A opit/ Diabelprwé nej Qtixlt.Sm 
ípani sicořen syl, řn pádu přissel/zgewné pak gest/ je při, StcrOfreít 
mtopaei,prop^lt/gokjdjIzaiás/ z«rnystfsiťrnwst, * 
oe. tTo&Nebc pokojsm trůn swůg/ asndupodobný neg, 

» ^ ? ^ " > ^ ° n u « Angeltén kterýjsinitOvwřá'titisi/ tt OULÍ.4, 
"á&tňíán důstognostwýssewynáffetisiwyfokomystnostf,/ a R'Cm, 
!<01icy sivou nad oblaky postawiti, hodně pokntowán/je mj> MK 
PO sivetla, dossel temnosii/a (ilm odsibe»činintemn»st,'. Lé.\a. 

Ambroj fwatý / pýcha od sablawzala počátek/ kterýj Eptá. Efi 
proto, je zalibugsc si sobě w sivé důstognost, kteranj 0d Bo, 84, 
?o prigat/ rownatisi chtěkdůsiognost toho. odnihoj sivan inMTn 
Pngal/protoj e těmi Angety, kteréj na swau stranu sobě ;ý, 4?. 
lkal,« Nebesté wýfost fwrjen gest. Tak y ginj Včitelé po '" **•« 
dobni si^siiii , gako Augustýn > Cyryllus. Vioípct,'*"'"'* 
Chnfoftomus. ° , ^ " 

III. fe podstata přirozenj Angeků padlých od &»fy>vil'tlJL 
Itworena znsiáwa při njch. o té nestočili. Nebonezs iw,^ . , f 

t c l 1Í8'ch/ ole zpřewracenost gegsch, zlost gegich wssecka H ,̂  ^,^ 
P»flř«. Sf <: přirozenj gegjch « strany podsioty gest to téj.t^./„/,.. 
£**« 8sau predce Duehowe/ Duchowní přirozen, Mogjfý/,«,«„, ,„ 
Omnoho, po«ěd»m«st a známost přirozenou magj/ ale wss« 
Y't'h0tezfému,.j««gj. 
„«ai •'»^Ceno sýti má o pádu Angelůztých/ jetu pádu 
8ál,ř ^ p«si««řinjsivém / poněwadj pjfmo sivédč,/ je. 
L S ^ " ^ " í t í - A poněwadj člowěksrzy po sivém.' 
T"=>^mmtmj ku pádu přísset, a siveden gestodSabka 

Ri< giZ 

3UÍÍ.44. 
3«»l. S. 
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g>3 přewraceného a padléhoAngela/tedylotvssem Sobeksr> 
zy po včiněn j a siwořeni sivém ku pádu přissel. XV (festi 
zagisté dnech wssecky wicy. y Angele wssíckni. y člowěk Ada 
a ikwa stwořen, gstu/a rodičowé nassinedlauho w rági sy, 
lí/nýbrzgakzAngel,ézl,pos«émpádueNebeswrjeni/ tak 
tito hmd srzy od dobřit sivedeni gson/A tok gesi gistéL siro, 
ny čosu pádu Angetjkcho. i. sezhřestilisrzy posiworenj 
tvssech wicý. z. cfeprwéku pábu přissek/ ni',li robíčorvč 
nássi/ponéwodjgegich swíldce a wrojedlnjt sytsabet / ne, 
bo dobr, Angele nefwozngí lídj, ani nektamog,, goko dober 
to činil/a tjm tohodokázol/ jegij sykpřewrácený/a odBO' 
h a s Nebe (vyhnaný. ' 

V.. lte.wstíckniAngelé zl,' zhřessilina počátku ne geden toli, 
tO. Ačkoli;m,'nko(ecín,za čosiégokoogednom/ Ze dábek 

3«»t. 44. odpočátku hřestj/ wssak roznměg, si gménem gednoh, y nini 
wssíckni » t é převrácenost nolezenj /gokoj stvotý Petr o 

>»«' i. 4, wssěchnéch p.owidik/ je HŮHAngelům kdyj zhřessili neod, 
pust l . A wssak podobné gesi, kdyjk píslno sivaté tzobla 
gednoho ptednigmennge, o tněmuginégeho towarysse pří, 
poguge / jeřgestpředné a negprwé ten dabel (tterýj si ni; 
Rnjietem Sábelstýmgmenuge) půwodEjřjchowsivé pre, 
twácenost včínin/ a podlésibegínék témuj zlému nawedl/ 
aksive straně p.r>pogi!/protoZ takepomsiaSáblů/přebněto, 
nm Rnsjet! Sábekstémn/téZ spoti, « njm y Angekům geho,h 
Voha připrawenagest. 

Vl.jfe pod Sábků §xjffnf, půwod gest wssech g,„ých po, 
dů prí lídstém pokolen,'/ netoliko pnoho ragstého / ale y gi, 
ných/k njmj Yábeklidein mogjcým přirozenj hrjssné/a ku pa, 

«tJto *.,!,. dům stadné mnohým spůsobem dopomáhá. Cjehojpotwr 
zuge Rrysiue p a n : VuS řečwásse/Gisie.Gisti/Níkoli.Ni, 
koli/ «oj pak nad to wjcegest/ to Od zkéh, (lótij od Vabla ) 

gest 
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uíttoř-P buRrystuspon OtOmgednomhřjchn/tOtiZ » 
. / ? / ^ "I""nadarniogménaBoz,h»w;ý«ánjmluw,/ 
•Mjumetítttó ^'' '^"'^^íchibjtoblirtbfo.ojiiflbfogcst 

y/ l-^.N!'Aitgef)týst(,esi wPltbí/nebO tom do tOhONebe 
- X w . •' > l̂>Angele wssíckni po stworenj sivém obrácen,/ 
« é n N " ° M M aneydůstogněgssj slujebnícy: gokojzogi 
''rPuV clowěka rozkossnvm sytém rogstýmopotřil no ze 
mu ačkoli sylnijssjAngerů) o ctj y stowou welitou gefj Obda 
t't/tak owssem Angeky fwotéBŮHwN.ebe vwedk/ o skowou 
~r>>(<y důstognau poctik.o tom ku pádu ptissii/gotoj s«a 
typetronschprows/ jeg«3&ůfc>sthí(totijsNebe) doZo, ' * " ' " 
«teopropost. Neboopustli př,byttyfwé/ .otipčjbyt, ***"' 
íoree gegjch M wNebi. podobněgoto y wywolen, BO, 
»/tter,zna.in,siowypadrýchAngeků>doNebevw.eden.,'s.u< 
don / aw.domé OtceNébestého příbytkypřiprowené mogj.*•"•'•'' 

VIIJ. z« hřích opad Angelůzlých gesineywětssí o ney< 
POrssí, kterýj si tjm zíveličiige. i. předně je Angele syli si«0» 
«ní«dD»hawnegwět.ssjstawěadůstognost/a.kBojstcn,u 
pnrozenj.w obrazu nes podobensiwj BoZjm syli neypodo, 
''"'-'Sílí: Nebo ynad čtowěka tu dwogí wec měli / gcdno Ze 
duchowé stu včinin,', gako y Bůh duch gest, a nemá w sivém 
"Ojstém přirození télefnost, o hmotnost Zadné. Drichéje 
syt o Hohem w Nebi měli hned po siwořenj sivém/a negslij, 
Ilí.feujebnjcy»ohasivéhosylj, čeho; jesobénewckzili, tjm 
«Z!l! hřjch gegich gest. z,$e nemiwsse odginud pOkussenj 

' tSoř, ge clowěkměkod Sobka) fomisobě syli pokussitele, a 
>'? '** l«be a strže sebe ku pádu hroznému tomu přísti. 3. £« 
« «,.H'chs°!Zích gesi pnwod giiiých hříchů. Nebo tzabet 
lem%íilv'S',"** Angelů po sobě potáhl, y Člowěka / a tak 
wiiecropofolciijlíbsfe zowedl/apodlé tohonegenswým/ a 

sivých 
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sivých Angetů fwtdených/ ale y libstýrn t»fjc%tfým \$0 
chcm- sábes winen gest. 4. Ze gesi zaumysiným , ;auffa> 
lým, w hříchu zatwrzlným, nekogjcým, a wěčnýmnepřítel 
lem Bojjm, y geho sivatých Angelů, y wssech wywolených 
Bojjch/ nad něhoj nic hřjssnlgssjho, nesprawedliwěgssjho. 
horssíh, anepřatekssěégssího proti Bohu, proti geho tworn. 
proti cti aslawéiKojí .proti Cýrkwi swaté >. y proti fposiiit 
nossemunebylo anenf. Podlečehojtakéneghrozněgssjmu^ 
ty pekelné, gemny Angelům gcho gsau pripraweny od B»ha 
a studu geho sprawedliwého. 

Tketj £&\lh / <D znclmostl a silMedlnosii 
zkychAngeM; 

z/l Giste gest je tzábkowé magj, mnohau'známost a (íilO 
«dlnosi^ ' 

I. podlé přirozené gesstě znamostî tebo wédj mnohé wic^ 
OBohnaBojích wlastnostech/je gest Bůhgeden/ jegesl 
straw«dliwý mstitel a trestáte! wsseliké nepraivosti/ Z« „nl 

»„ 1^,. gjm neodpustí protoj tkesan si a sogs. Znagj y wěcý stwoře 
né přirození gegjch,fformy způsoby,awlastnosii/gakj při 
Sihu Nebestých planet / Oskatů>.a Ziwků, y îwelných wicy 
aowssem pří ziwotčissích,.y při sylmach. 

II. p'o0lé;k»ssenj downjho a mnohého. NebokdyZkčkoF 
wěk;tussenjin mnohých wěcý powidomosiia vměnj dochá, 
zý/owssem duch dábelstý.kterýj tak dáwno we;lém prokty> 
kinge / dossekmnohépowédom«siî iíkdý«é„mjsage>.ole;kM 
Mu si pří včuge/ o w ném roshogříuge. 

III.pod!é;nomeNstech'yginých/tteraZpi?edchá;eg.jst>«ty 
avčiiity lidste, acogestwnitřw člowiku to;ewnítř si pro' 
nass, / suSřečj. powohami, twarnosij/attěm podobnými 
wicmi. Tak Zé w MnOWch wicech sábelpři člowiku wyst, 

hnou. 
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vřeNaune«^°"U $ mS kkowet, Tak H«u priwedlt "»*'•«• 
kemS,^^ '«P»wědi .kdy j widélz* pilně hleděla a zra 
wědénébe. ^ch««wspatřowánjsiromu.y Ow,rce;op», 
počalo a/l°^d»t«n»khřjch/kdyjjckdostnegprwéhéjch 
naoonial^p "'""> t° '«d0st zlé, zraku «e;t,;ené vjswánj 
děl ie<?.«^ TakhniwRainů sylznamý Sádlu nebo wi .m,:t.,. «ta/«,» -̂ . lpr«tiAbelowi.ajetwckřgehoopadlaachřa 
Protoi fu ' ' ' * "tnowisií. f vsiawičnau wrojedlnou zlost,' / 
zolola^-^^^ypřiwedekwrajdi. TakyDawídakcy, i««it>i,». 
"ZíwÓn? p"."""k«l, strže matné mystipasinj/o zraku hřjssné 
ttiM?* P."*** pakznamosiia powidomosti zlých Angeo 
'"techtoreeoýpowoZitinálej,. 
«, ' . Ml> soblowé sudaucý wěcý / a mohouli o njch gí* , 
„ " ^ P ^ P f w í d á t t í poněwodZ se to o Angeljch dobrých 
sa^«.',^Mti.o«ssemozlých: Nebo O wěcech sudaucých 
aw^?"lsiwědaucýwj,kterýjwss«cko.vlojen,'m sivým 
~.p.a » " "Měřngea cosi kdy djn'má wědéti ráčí / o tou 
* * , J í ' o b stáných Bohu y od wsselikého.siwořcnj, 
^ " ? M « sýti rozeznán, gakoj dj prorok/weSte při fwau »«»«>« 
tobu ^lP»din.»kajtemocnédůwodysivéprawj^rolIá, 
«ní co f a - *f P""tda» ty Bohy swé a nech «k nám ozná, 
tólvrf, "N î «které teěey předně díti si sudou/oznomte 
"M^npntozilimystsivou/ozwědeligotýcýl gegjchgesi. 
««té '* "^^ned siotimápowěZte^om, oznamte toliko ni, 
3teni "£"""$ sudaueý wěcy / a poznáme je Bohowé gsie. 
^no«etl"°'d^assenéodemne wécý«y ty gi;přlssly,ole gá 3»!:4l.». 
Jteni' «!^P^fldam prwé nej si zóčnouoznamugí wam. 
*b«feeóto' e m í^í oznamugi při počátkud«konánj/a hned 3Mc t<s,>» 
a wsse cof m • r Se^" m l í a f * ' teknuli co roddo rno koná si / 
í «/ je SílZ „ í b | °'"!M- A wssok prawé gesi také poněkud 

netteré wicy sudaucý znáti, ý.onjchptedpow,'. 
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dotimoh£7áWtrogjmzpůsobem; Gednywicysýwalý gt> 

,.», st<>" těch si Sábet dowidělod Boha. gato je oklamá Achá' 
' ' ba,i,eborektH«spodínSatanuoklainá«' Achaba adowedes 

>.««i»,,!,, tOho,gdiZa«či»tak. Item,ZytroSonlesudessimnau 1 
ty y Synowé twogi. Některých wěcý Ludaucých dotviOil 
fe od prorokůSwatých, zgegjch proroctwj. gako, kdyj Xry1 

sin« přjgde,Zeea;y.tieudem,dtarstwj,astuteySábt«wy tak 
Ze gemu. vstoupiti mu|y' Rrolowstwj, Sábtowo. Nikterých' 
wěcý sudaucých dowjdaksi, a dowjdá z gístých znomenj pt* 

mm-vi rozených. OcemZ Augustýn pjsse: Nikdy přirozenými ;ná>' 
fflK«£f- menjrnisudaucý wécy předzwjdagĵ  nikdy pat zpowitrj!,' 

geho způsobuznagj znamenj sobi powědomé/alivem nezna> 
mil. odkUdjsudaucýwěcy nigaké neřesti a nepočasy niohan 
předpOwidst>.gaed;atménj, Stíníce nes Měfýce, spogenj 
planet kdy která'« kterými si pog, / coZ poniwadj lidé (vyšlí, 
hugj,toypredpow,Hag,',awtomsinemeglj/9wssem duch 
tlNtOZk^ mnohem w těch wěcech stijitedlnigss,' gest nej kteřj 
filOZOfss. Druhé wécystu pochybné a negísié kteréj Sa, 
bet*gak,sudaucý pkedp«w(dá.0wssóksibeyg,né ořfonii*/ 
«,ó a zmýlen sýivav pročej nechtégeza fyáie znám sýti, alt 
gakoby on přédce bndaucý wěcy, znal/ w tatowých wěcech 
pochybných takéslow pochybných kttraZ smysl dwognast, 
bnj >anes pochybný magj vijtvak/a oklarnawatedlné od, 
P9<vid!dá'wal., Tret,'wicy řttfé$.8ábeP'pčedpow,6(,y 

iiitia:nu. xeásywagjzprosta jsalessnéakjiwé.goko.Budetégoko Bo»" 
istíu i,.s. hotvéi. 5téin;.GeSHrálí proti Rarnot Golad.. Nebo dá ge; 

Hostodin w rukuVrálowin. 
II; 3nng,'li Sáblowe rnysslen,'lidstá; Neznogj. Neb> 

Smír. ,. panVůh stsito (ámémnpn wkosiiingé. ttey lstwigssjgl 
srdce čkowika/aneypřewracenigssíkdo gemn «yro;nmj« 
^Hospodwkterýj zkussugi «edwjysch«. AS.pawetdji 

sadnF 
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Stwořen7>N°st«itowiku,gedinéduch Čkowěka/protoj'^'^r> 
st^ch mysi„«°'^'Angele lidstých myff!enj.anilidéAngek< 
l«'ti ne i , ^ ^ l - Owssem tedy babek lidstých myfflen,' „ . 
"t-audit,il • ?.*»** « »ítl itoroéka sustylni.a d . « n i 2 ! ^ " ' 
toV/íihitaiI,,', "nuknauti mfize. Nýsrj mnje Sábel y 
zewni>řni>f> P°mtí mysslenj člowěka z nemaké částky p9 
g>»e pow3 ^"men jch > podobně gako lidé při lidech / ty y 
3-fost MbTií ? " " " " " ctowéku znáti mohau. k»S gegjch 
**Bí rn*rn <. 5 e f t ' b n i x e " e t9ma ("dobné wěcy. požitá-

Cesttin/^^lidstaněkdyzodljčege a twámost čkowcka.té 
? n é r e , ^ ° °̂.>-0'.djlné / ginyzagisié gest spůstsčkowěka 
"cho/^^^P^^cho/ginýzakofiného/giný radost, 
ftratvi,y ^:l'«eh«/ giny stiělého/ ginýwínného/ giny 
t « » . ^ d y strze řeči/poněwádjgakéz čjfeč., 
d, 2t.r„imW'jn*y?»BY- mMenízagtsté plod,řeč/gakoj 
dobTébf s , p " " ' 3« dobrý člowik pokladu srdce stého « « „. „. 
ee i f Z V*1* w e f ? wvtaííí/zfý P«t clowět, pottadu sid, 
mN ?&?** 3^O a E 9 # t ó ' P*b^«i3tt*gj po, 
sautna^7^mMcn,Katano(va/gok0jV(Ap«sstot:Neg<i.^..n. 
Hlou miT TnT"a m^cm s««n«wa/ totij w,me o njch/ je 
f K £ Í*5?"' ^" I iwa a chytrá, lstiwa o přewtacená. 
oznánv.^«°kupohot0wě „stawično: Tedyky Sábel;na 
i lowi^, .? "'nmetitomu) můj*/ gala gsau kdy mystenj 
ozirew," , ^Sečlowěkřečmi, msy stutky sivýmipronástí' 
w ČToTObf' "'b" pocatekkojdého stutkugest mystenj srdečné 
Limil!«>,<« . ^ d y ge poznawa Sabety strže pstnj lidsta/ 
I* seze«K'> "W* si wynassegj. Tak pak gako Bůh pro 
sobu (vm^„<^'"n°n> zewnitřnjch, w tognosiipouhéazpů, 
fsidcy zpt«,, ^"^'sstěpůivodníM) goksiono počátečné 
poněwadj DO' ' *,C5"<Í m e { l«M°nj lidstých. A.wssok 

f-W^lénjch obyčegich. zkých powohách « 
2 . t»á'r# 
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twarnostech, Sabeewystjh^-ti vsyliigélidsta sidcé ágeh» 
M l̂sienj/welice potřeb,' gest p«b«Znému čtowětn nod (ěban, 
>f»al> srdcem swým, nadmyfflenjm y nad smysly sivými, ý 
twornostmi zewnitřnjml sdjtí! Nenjl na darmo napsáno / 

& % ' " ' warůgte fe zlé twcknosti wsselité. A opět/p«t,g o 0 j j ho, 
< gíti sude sideý wassjch, y si>yltli wassjch «, Rrystu ©ejíst. 
Utere, t, Jtem/Bděee a siřjzlíwj sudte/ nebo proriwnjtwas obchazý 

gako H.ew. hledage kohoby siZrak. Ten zagísié Duch zlý 
proti Cjlowětn obyceg ma wlastnjchgeho náklonností. , 
mysslen,, y twarnostj té zlému «jjwati/wida člowito kéomit 
nes ginémn zlému náchylného. ponant, a roznéenge »«|1 
geho/ aby y ke zlému stutku a pťehsiwzet j přiwedl/ a dosti 
i malých počátků, (veliké zkéwécy wywozug* / kdyj si génn, 
c.asnihne0wmystin«,»p»rnge: Dobře tedy radj Duchno, 

*$,$£"!>/NedawegtemjstaVilblu. Aopit/Odpjregtegemnttsi,^ 
«(ylnjvwjre, '.*' 

. Cztwrt^ ̂ s ika / V Moey a Syl« AnZ«. 
ti i jfýct). 

<* Ackoli welikagtst sttanowa moc a sýko/ pokndjgem, 
vůh dopausstj ptoka;or«ati gi/ a wssak nenj stbi wolna, 
aby ciníksobekcoby kdy chtik/ale wůli a mocý Bojí.moc Sa 
btowattesiswá;ána/ pročtjnitdy onlmpjsinomknwj/ j« 

té»<>*.,. gesisivazaný/ nikdy rozwázaný/ nikdy mocnédjlo w synech 
nedowěry dělagjcý/ nikdy dotů e Nebe padagjcý. Někdy 
lidi aby ge pokaussel/ někdy howckdka aby do njch wchozet 
stbc na Bohu wyproffnge/ a nic wjce nemůje/nej co a potud 

(atr.it, 
Mi má/ Sudij w tnocy twé/ colicO no,si» twwztahutt r»k» 
sivé. Atutol.posandítíltussi. " " • 

http://atr.it
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oc sivou prowozuge: 

,.,. jtbvSábefmArO«/.M 

prowOdil. 
"-procpon^ztzdopausst!/abySábel»,ocs»oit 

N * p „ i9.imi.ATf 
. , .» Mystt i9Saia: 14.1, 

(vniifl w sidce/aby zradilHry 3..,,,...: 
řvatýp*tr dj/pr«č Satan napl, mm,,.,. 

^fopSZjP ^Duchusivotému: Aposstoly ponukl «^..'„' 
¥ ÍObrťrf, ,, ** 2 ° l«árei» nesnadnili. Ačkoli pat y Zkých 
necInS ^^^"ssí a wnutazté wěcy / wssakwtafiniw sy, 
S»&?£^r-mmi Ŝ'ch"kému wjdyH 
«íeh *» r**.as& e dobrému y to obracet/agich w potušte, 

kau ítea» ? ^ " /P^"" ' «°wyd«wák/ nýbrj mocý a sý. 

I, ** r * P"t,r«t/C0j postwad prtJviřj^ch Činj. 
t t o k o t ě l ^ ^ ^ ^ ^ ^ b e k / Očewj mnoho důwodii/ 

Wař4.t.«. m Boru mTrT*™* f s " " M t / a ge wrychtofii na Chrom y 
tm&efflftlT*'' ""belnjcytatesýwolimnozý/ w 
nU,Ť. ?%?<***»»"»»»«"»?/ rakowé Sabelstw, sykoni. 
n« l e b ^ ^ ' " P « « w , w r h l : TéjwMoryiMaeibali,««':.«•.. 
wch^esil ' " " " "bo tisýc doweppůGadarenstých l«,t.n. 

li s m e ř i ? ' ' ' * ^ * lidstim/gakoz dj swátý po»«l: Chtě.»«..»,' 
(s«f»niítaS(<m> l>"noi»ypodruhé./ alepietozyknám 
pw« AponvIPT ' i 6 ' iUl PtawděSojí odpomé/a pokussenj 

l V . p ^ ' ^ « ^°j<» n>zb»z»g,'cý. 
ich>POwěttinH.''"'^ch/gakomchau;dop»ssténíBOi' 

' " " ' - "Mí/pas tvy y wody porussiti/lídíýhowád 

http://i9.imi.ATf
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ta nemocmi roniti, gim sstoditi, z gegich „Zittu vgjrnati 6W 
trádati. proti kteréj zlosti Sábelsté/ lidem y howadům. 
strže cary a lidi nestlechetné sstodscý / Mohan lidé vjswotí n> 
sazni Loj,prostředků zřízenýchsylůtckpříhodných,oOBO, 
ho k lékařstw, siwořených: pokudjby pan Dfih pojehnati 
ráčil/ owssem modlitbami sivatými, aučinky Sablowy y lídj 
Ztých, zaháněti mag,': rrpéliwina BOjj pomoc awystvobo, 
zení do wůle Bojj oěekawagjce / poniwádj y strže tokO 
wa pokussen,' pán Bůh w,'ry, daiissanj a siákoííi při efO, 
wikuzkussowanracj. Powirwssakakauzků přitompil, 
ni siwarowati mag, lidésohobogn,'. 

Muje také Satan sauřtu na moři způsobiti/powitřj né, 
pbkogné a hrozné, k sorenj siawen,', y k wywracenj stromů 
wzbuditi/ aktem podobné weliké wicy činití/aj y bitvy ozá, 
zraky, wssak kjíwé apodwodné, vka;o«ati. proto; Ap,, 

m>e 1.1. sstoksttono gméNugeRnjjetem mocným w powitťj: A Mog 
jj« díwy sttonowy připomjnage sividčj / je strže čary sivé 

i5»»9£,f. Egiptsstí/hůlky sivé w hady proměnili/wody w trew obra, 
»»«!«. 7. tili/ a jas mnojsiw j wywedli/ a podobni wssecko Činili nato 

Mogjjs/wssatnapostedy wsivémssegdýřsiwj sonshiedani. 
Gokau taté moc pri Iobowi a geho wěcech prowodikSa, 

g,1: V; «»> ;gewné gest Dobytek z Částky «zaget j wydok/ z Částky 
ohněm y « gegjch pastýři spálit/dum oborík/ fýny o dcery I , 
bowy Zbík/geho stméhO Nejitém neghorssjm.od spodku nohy, 
oj do wrchu hlowy raník/ a to si « prawdidako; !5o;,ho 
dopusstinj. 

Těchto pak wěcý Sa'bel činiti nemůje. 
I.-fádné wicy siwoříti nemůje: Nebo je jáby vwedli na 

.M°„e.,. íEgťpt Čaroděgnícy Egiptsstí / to gim Lhromajdil Satait 
w rychlost welike/gakj gemu to syko stodno ; doousstěnj 
BoZjho/syc g>na'če kdyby sylSábela gehc, včedlnjcý syli mo, 

hl< 
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y siéniceDyliby ftmW čehojvčiniti. . 

é f i » i * • S ' m , & shromájditi nemohli/proto Ze Búh ne, ' 
táfcT -chťclvkázatimocswon/ kteraujgsanySábkowé 
fi>i,s~ ?*"''- "by ani w těch sivých kjiwých diwjch mSyti 

n í ? ' / 3"kby, kdy, a co Činiti chtěli. 
- U. Nemůje Nebestými wěcmi,-Sku»cem, Méfýcem, 
'wczdomî  planetami wkadnámi, ge zostowowatt, po sivé 

tel "3''° &améh<> Boha gest to moc/ gakojto Sttecjčjs 
lervssech wěcý: OnSkiincy rozkazowak/gewprudkem 3«I«<I°.II. 

8C90 schit Z-asiáwowat/y zpotkem daleko nawracef/číni stm ájotus.«. 
Ptawédiwyazózraky rnocý swau/gakoyAposstolé a proro 
t̂aujmocýBozstau. Diabekpak, nebo gen lidi mámit, 

nebo včinikli co diwného « prawdě, gako při Joboteia d«, 
m " Feho, z Bojího dopusstěnj „činit/ a wjdycky při tom zký 
«N"s!lmělkpřelsstinjlidj/ agíchodBohaodwedeni coj na 
nem syl«. '• .:; * ' . > 

IH.Nemůje Sabelpiirozenj proměssowati/ ačkoli y tjm li, 
d> powirné, azwlásstě pohany, mámit/gakoby některélibi 
w Feleny.nes w swině.nes w gťttá stworenj obraceli a prorně, 
nowali / ale oktamánj genlidstého zraku syto / Bojsta moc 
"Ukogestgediná/ tteráZytichwicý,gichjnenj, potvolfe «;<»'4.,?. 
«>0tt o twořiti, y včiněnégedny w druhé proméi',owatimů<! 
î /gako Rrystus pán woduwwjno obrátil. saiu.o. 

lV. Nemůje lid,' mrtwých křjfyti / aDusse z tělwysslé. 
i . ^ t ě ^ spogowati kjiworu. NeboaniDiisseSamne. e«>:̂ ,,-. 
,0"^".""Vwofof a Nebe, o nefpogile geho tělem / ( Ačkoli. 
Přísserv ° Zprawowalpro oklamán, Saule, y wposiawé 
$^P\ J> 1w "čigegs/ je se zdckto Saulowi,gakoby Samuel 
wěsstí/ a**' Písmo mfiiro,' o té wěcy, podlé fmyslu té jeny 
kyk/'$«toffi >°."k wprawděstcHo.gakjSaulZadostw . 

, ^rw^tvpowelprawj: Je mriozý gfrnt porn"/ <*•• ,.smt.<, 
S lij fnitozý 
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nmozý Voho»é/ (tOttZ podlé" sinystu lidí modtarftých $ aS 

,S,Kt.iu «<!« teest gediný »ůh/ podlé sinystn nasseho prawého. £** 
Hwangelinmstowcklaznowékilzanj, dlé wýtkodn sifěta 

OHÍH-W tietvirnétzo, moudrost, tiko se zplnog,'cýh«/oI« nám gest man 
Rtíl: ;i. drostBoj, k sposinj.Téhoj sinysku o wywotánjSamuele otta 
LÍ-.ÍHAHÍ mawatedlném.stořjvčitelépotwrzugí/gatolultinul.l^t, 
mt itf-17- ťuilianiis, Jeroným/ Augnstýn/ ajyprowoduchotvnj. 
CSiinMit: V. Nemohou Sábkowélídsté wůle notloniti/gotby atč« 
up 6, m chtěli podlé tvůle sivé/ mbo t« tvéc také gest stméhoVO, 
•LikicB, fa Ačkoli rnohau člowika pokausseti při geho wůli. ni p , 
chriiiý%l h^bowati,ywécmiktetéjzewnítrnaftýta'. ywnittwnuka. 
o rf «' pod»ěcuge,powah čkoweta tich y giných twlcy namiřeni, 
*«•**•' Za pomoc vjjwa/al* aby wůli dotonce notlonilt čemu chce, 

dlé sivé wlastnj wůle, té mocy nemá. Oyc gino'čé> kdyby t» 
mOcmik, sidObywsséchnim lidem syko/ nebobydowodik 
GatáN wsscho při kajdém > coby chtil. Ale ne itodatmo 

«l»'4.i'. Bůhná»nap9mjná: Nedawegte mjsia sábkn. A9pét/2«, 
Lat, 4.'. préte fe Sclbtu.a vtečel od was. Pobojnj tedy Sábku si ze, 

i pifei > a g*h« wůli odepřjti, y geho od sibe zahnali mohau / 
su* 4.1°. předně (lOwern Bojjnt, gako Rrysius pán/t»j postem a rno^ 
«°ia,!i,.ii' dlitbau/ poraučegjcesiysivouwůlíVohu.dowémofijy (lva 

tými modlitbami. 
VI. Nemohou Sábforoé pmwých dlwii aza'zrat« 6'm'tf 

samí od sibe, o sivou wkasinj mocý. Vojj zogisté gest to wěc/ 
gakoj o té BOjj wkastnosii a wssemohaucnosti (widčj p,', 

t,Hn.,t. smo: pojehnaNýBůhIzraelstý/tterýz.činjsamdiwnéwi, 
ll»t»n»,4. cy. Aopět/RterýjcinjdiwNé wěcy fám. -fepatpan 

Bůh dopausstěti ra'č< sádlu o gého nosirogům zlým/oby di, 
tvy mnohé ffalessné / a někdy také y n> prawdě diwne »»i«y } 
bopnssténj Bojjho činili / přjčtny gstudw,g«. 
1.3 strany rvy (volených, II. 3 strany zlých a kezbojných. 

sstra. 



CXI, *' 
I 2b«^!^^ozných a «»yMlených gsau tyti'. 
p o t j n ^ T i ř M " ' ^ ' ^ " ^.""dégi^stalosi příBOhH 
fiWí* •" ' ' ' * azgewnavčiilcna syla. N čemjdj 
ttetTmil'' P"»st«fiit>y V prostřed tebe prorok/ anes někdo'-^" ' t 
lr«k/»Vr?'"''ksi>. avkazowaltobě znamenj. aneboza, * 
.*i-,Jl IP P*6 v sioko to znamení, a nes zaztok, o mkuwilb. 

r "° '»«spodm BHH wo'3 / aby známé syko, mtfugételiHo, 
i o T s . ^ * * s»p«Y" «kého sidce sivého, o; cele duffe sivé: 
»»lpoi> 

,,!S.fl*;,i.u 

».?» rt priorzt*. . prorpepoktenonev^nár^ jomaroo/ 
?."".^dc/ne^.mk«wieto.Č4mzbyod»rotíkwaeodHospo, 
,'??"»ha«osseho/ aby tisiozyk a cesiy, tterouj přikázal 
j K Hospodin »&> t»i»g/ Otak Odegmeszké jpro/tčeOEit 

II. Aby pobojn,' libéwpotoie.««tichosti, y w kosce sivá, 
fe, S í** ř i r* l f * nadWnésinewynásselí/ poněwadZsy 
R,*l*,^,f Činit/ to fam, «zácnéh»před Bohem nečinjv a 
{P5W»«dá'»á / gakoj dj.Aposseol: Bych miltatwelikai, 
W» / jebych hpry pťénássel/ lásty pak kdybych neměl, nic 
totoí ^P^ÍPjnla'. protoj ffolestn,' prorocy. sud.au (wé * « '•«. 
» V " " darm, prip«m>'i>Otí. řjkagjce/Pane wssak sine we, 
%i C\>!,^8l !m Sobly wýmjtal,/ o »twém gméni».i!iwy m.n«, 
t«!,i,' /P^bcegimwyznapán/zegichnikdáneznok/ pr„ 
§o Z o h y ^ ^ ^ ^ l s t ' • gako Činitelé neproreosti, .09 wěčné, 

«y o zál^^liwjnab siban syli/ poniwadZ tok mnohé ht> 
í*rté P r o t , ^ / " ' " mělSabel/ strzeffolJěssné Rrysty.á ffake, m* .4..* 
fcfoymw,!?.,^ *"** strz,Ant,Hryfia/ takjésymojné. t..: , „ 
^'7^,»zknjswtden,8ye,lj. IV.Ab, 

http://sud.au
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IV. Aby sivátj BoZílihčoskujebnjcy, gjmZ vdclenosykc' 

darů k Činěn, diwů a;a';raků, toho nevjjwali k něgaké pýsst 
a marné chkaubi/ gakj gsau lidé k tomu ; přirozenj fchopns. 
Odceho; y Rrystus pan sivé včedlnjky odwodil/prawi: N? 

io-.io. .o. tom sineradůgte!je|cwamSablowépobdáwagj/totijneg, 
prednégssj radosti a chwáky w tom nezatkadegte, ani mar, 
ni chwáky tjm nehledegte. O wssem pak z tich kterjj diwy 

«l»!,,4.,i. činili. B'0hů fobé nečiniti/gako tak chtěli oni H.isiřensstj „či, 
"• niti / HpatvkayBarnabasse ZaBohywystawiti.widěwsse 

diw 0d n,'ch„činěny, je chromého vzdrawili / takzagísié ne, 
máudiezwotali^VohowépřipodObniwssesiNtdent s stan, 
pili k nam/y nazwalí »arn«básse Jupiterem/a pawka tlíer, 
turyassem / o přiwedssésýty a wěnce, chtěli gim Obětowotí/ 
c?oj Aposstolépřetrhli/iíioudřéadpatrni knjiNpromkuwíw 
ssé/Kohu coj Bojjho syko/a stbt co; na nistusseko, příwka, 
stniwssé. 

V. Abychom widili/Zeant pro diwy a;o';raky kajdém» 
VČettj wiřiti mnálej,'/ pOniwádZ y Sábloteéy geho (kuhowé 
zázraky lji»é,tupodwedenjlidstém»činj/ale máme zkusso, 

ňsm*.'. wanDuchů, gstuli z B»ha/a»čen,'tteréj gest; Voha, wedlé 
geho sivatého pssina, adiwy prawýmťdawnogesivtwrzé, 
NO. toho sidrZeti / nowým pak a povezrekým ani včenjní oni 
díwům newěřiti/ale na sarnéprawdi Bojjho (lowa dost rn j , 
ti,gakooníno«přjmjJano«i^o(kuchači činili a (vyznali/ 

2»»,°, 4>. Jan zagisté jadnéh, díwu nevčiník, ale coj koli OtOmto(totíZ 
0 Rrysiu) mkuwil prowégest. 

ut-. i», i». V l. Aby wywolenjrozumili tomu je si wjce mogj radowa 
tizwy«olemBO;,ho,aZéstugme»agegjch;apstnawNe,, 
besýchnejli z Činénj diwů O zázrotů. Nebo wywolenj gest 
milost Bojj spa(ýted!n<i/ale dar diwů čininj, gest toliko wi« 
(lujebná/kteraj ani wsiy, ani sposenj nedowoto/gako, díwo. 



CLXI1 
™ S l ' f ? * » « Í W l Í ! *»N potdlwowé. 
" n o p o m á h a A " ' " " ^ ' " " " " " " ^ ' " " ' ' ' ' " ^ " ' 
Raz?tM«^^mbc.<t apotissenj. wirných Rřeskanů. 
tménnaa- ̂ ^uchačů gest w wywolenj Bojjm, a zopsánj 
^ " M c h (vNebesých: Tohotopotissen,'Dťábek, ani 
uu»/.̂ "."!̂ >ánilZiwýmidi»ymwyprázdnj>anewybo, 
8«Be Z srbcy wywolených Sójích. 

zawrjených dopánsstj pán 
" "^msauvem/abysikZiwz 

% a ' "»«,oi°nycyl?o;,cy. 
mZ?** kezboiných azawr 
6 j ' J™."'". Ptátvetilťivym a nestihlým saudem, aoy >e tztw, 

owe dali/prot, aby wjcc a »í«;atwrzen< sylizlj,» ne, 
w» "Míliíchasludjchsivých. Taksykopřisorao«»< i.»»g,'.'i. 
«!/eteryj ejm «,'ce diwů sivých čoroděgníků widék/ t,'m «jc« ' " ' " ' 
^Vu.ci * "'kaz»oZf,y diwy prowé.strz* MogZjssečině, 
"t>Zlechc9«ak/o srdce swézotwrzowát/oby Népropustitlidn 
N «' slítej swotý pawel o AntyRrysiu. a geho di, 
oM^-^fiP'1'C: »teréhoztonessl<ch«níta, ptíssejgesi , . * „ . , . 
w^i, ' <6tan9wa, wé wss, mocyy diwjch a zázracých lji •• «> 

^eh, owe wssilikém podwodu neprawosti w rich genZ hy, 
" " " ,P"t» j° tasty prawdy nepngalí.aby fpasini syli. A 
ůtJu u®*3™Nnhmocnédjlopodwodů,abyrvěnlilji/ 
", ^ . ^ Odsouzeni syli wssíckni, kteřj; nevwěřili prawdc/ 
«>«Oblsb>l<sobi.»epsowost. 

VM EZcistke, / <0 MM<nj Dî beesteut. 
,K^?!P«Ntoeswotý powel, dolpřjčinn pobojným včite, 
My,,í*'Z&Sfá posluchačům / aby powidomost milí 
n ' b o r , r T ^ W ch^rosi,'/ agich si worowoti hleděli: 
8opét / e L r Diobelprominuge se wAngela swétlosii. tSSl>í„, ,4 

• ""«!«» nám neznámá mysstens sotai>0»«' vw" »*«„.... 
T rowá. 
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rowotí si poí Sábfcťttestofeiič gest / leč prwé o chy troff í <t dlt« 
kladech geho wěděti sudau lidé. 5 kterýchžto chytrostí lstj 
a auktadů, gako ttera^ rvjc gest. t , mámen, geho rozličná' 
gfau. protoj w známost t wýstraze pro „warowán, fe gich 
vwédtna sýti magj. Mámení pak Sobetsté těch zlých2ín, 
gelií a duchů přewracených. gest podtvozowán, ooklamánj 
lídstémysii, ysinystů gegjch Zeivnitřnjch/ strže něgaké wěcy 
díwné, rozumu a tělu (libné, okprawdě podobné, wjdycky 
rezkému cýli fměřugjcý. A Ze tokowá mámen, Diábelpro, 
woztigt / Itdste pak smysly, ZwkMi wihénj. skyssen, y doic« 
n>> rozličným spůfobem oklaniáwá apřelsstuge/ „kazalto 

mu-i. i. oněmino (kowýApossrokpawekfwatý: Ndogestwás zmá, 
mil ó Gallatsst,'/ promkuwikto podobenstwípodlé obyčegí 
íóho/ geho; Diabety getzowssickni včedlnjcy / ;wkasstě ffa, 
kessn,' vcitelé nástedugj/ Ze lidj při spasenj a cesii k němu otká 
mo'wagí, rnámj a sivod,/ zkýníi aneprowýrni řečmi sivými, 
vwOdjcchytFe wlíd l>K»dy, ySekty zotrocenj. 

Mámení pak Sabeksté w ťichto wěcech sýwck. 
/ .. I . w diwíchrjiwých. 

I l. Ni vka;owa«í si lidem w způsobjch rozličných, 
; í l l . W kauzkech, powěracha čorjch wnohých. 

l V.wsiíbjch ffátissných a okkáiUáwofedln^ch. 

I. <P D,wjch e;iwfch^ 
íf\ Diroontéal mnozý o welicý y díwní od.sotana bčgj si/ 

t% wssakzprosta (ukosiné a práwé negstu diwowé,a zázrako, 
wk.tak gako Bojj / ale gsau tjiwj diwowé/ takg* sieaté p j , 

i.*«:i,9. stio tytttluge: Coj»B«j,'chstutcých, diw,chazázracých, 
nemůje si mkuwiti o nenalejj (niýstítí. A tak diwowé a za, 
zrofowé Sabkowí/od diwů a zázraků Bojjch gsau welmi roj 

j djlnj 
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znom nia^k '-^^'P"wchoz-azratu tOvkazuge / je 
S " tof satanowi. neglou prore, zazrakowé. Bo, 
réjfam^b^^^^^^^^^owéprawígsau/ktea 
Anuel^n ^'baucý. suSsezprosiiedků.neestrzeswé 
biw, ě f ST Whni cu«le.proroky a Aposstoly cinilpře 
ck« ti i ?^^li^»ozstií mocý,mí,»oeéhpřiroz°ný,wjdy, 
tel ness^!"""'IVem „jitečnému cylí. Anes zázrak pra' 
znoi' i, ^"""t«<widíted!ný. prawý adiwný stutek. 
dak n i?" lstnj, a k wýbornému cýli včínéný / zwlassti - -
ffi. •'« ^ * ' ' anapomojmj lidsténm fpasinj. Al« 
m ^ , w é na proti tomu gsau diwowé tZiwj a otla, 
^„«"°"lnj/k tomu aby prawdu^ojj zatemnili, čest a ská, ' 
^« VOHaprawcho, y geho prowou moc zlehčowali/ owssem 
1*1pcm'(P«|mj lidstému, a cestě k němu čele!,'. -a w nervěte 

ZT? í,'^ ^"hymit, wičnémudopomohali. 
ar i " ' ' ' ' * ' napořád diwowé azojrOkOivé Sablowi, 
MOU Oklamáwagjcý bdi gegjch dussi, myjl, y zewnitřnj siny, 
ni - l t í t"'<*"Wí'/ kterjj si cojy (velikého zdáli sýti Farao 
"*£*', Z 3£ »̂ čaroděgnjyů „čínénj. Nebo ačkoli hole faim <<>i. 
3 ™ Obráceny Vyly w hody/ owssak pojřelohůl Aro-
' * ? ' ' ' ge8ích/« t,m „kazano ssalbo čaroděgnjků/ a Boj j 
r™?ý zázrak na proti tomu. A ponéwádj Mfiterye tělesté 
"^"Poddány mocySobelsté/tedytgichaniproměiiowoti 
2 ' ' , ?"«' Píst Augustýn sivatý o té wěcy. Neslust 
>jb9»i s Angele, tipřestupnjcy o nepřátelé Boj, podlé 
opec «?^""^i vjjw.atí materye wěcý wtditcdlných. A 
ť,ck>lo<Z, -«̂  "reyZNatt / jeSobtowé newyprawieedlNan * 
«>» podobné ^""""'pohybugí, hady, draky, neb t to, 
«ýspů(,«-ni»>'«.P'̂ '">"timohau/ ale proměnitigetvgi, 
fi)í>0 0 těch oiZly™'?''!"! " " ? "''""3Í- 2 co m.sinég, 

^ "«,ch lz,w,eh corodegiiíků sotoonowýchmů. 
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iw»:..iui Ze powidjno sytť/ goto co tNOgjjszápsal/ Ze wssecky cíniU 

strže čáry siré. Diwowé pak prawj, strže čáry nebýwogj 
činěni /ole prstem Bojjm, to gest mocý »9j jprotvoua kewssi 
mu dostatečnau. 25. t»mn kdyby čoroděgnjcy měli moc di, 
wy azazraky prawé Činiti/ tedy M9hl,by syli ty neřest toké 
9dwrátiti/ gotoOTogp mocý Bojj to iiník. Atak gokj 
lhole w hody obrátili/ tokhodyzosi w hole proměniti měli/ 
gátjMogZí«včinit/agoezjaby(vywedli/takměli)osigeza, 
hnotido reky: Anespročastoůwredysivé/pronij čorodig, 
njcy ani stati nemohli před Faraónem, nevzdrawilipči stbtt 
Nýbrj Farao mufykMogjjsseprosyti/ aby on ty neduhy a 
isčedy (vegrnénn Vojjm zapudík od niho, y od čarodégníki, 
a ssegdýrů geho. A ták ani prwnf wicy tich čarodigníků 
«eda'ky si w prawdi/ ale ffakessni a okkarnawattdlni. £9$ 
napostdy;geweno,kdy;sten!<«ywesii nemohli/ale práwd» 
wyznáti musyli/jeMogjjs prstem BOjjm činikdiwy prawé/ 
a oni strže čary mámili Faraóna yginé ikgiptsté, 

ll.0> Vka;«w<lnj se lidem Angekn zkfch. 
tš X tjmto spůsobem lídí mámjUbfowé]/ tdyj si w i-ozfoi 

cných fiwnach widédlnýchvkazug,'/ nikdy w lidsté pofiat 
9 •<• a,4 wi: goko onen který Soule otkamak/ a gemumísio Somue, 

le proroka, sibe samého » podobnosti starého Čtowěka «ka< 
zat/ podlé tteréljoZ sinysku 9 prjsserách Sábetstých y w sivá, 
tém pjsini;mjnty si činj/ gatj přstkad «S připomenut. Jtt 

Mae. ,•, u včedlnjcy páni zkéjkli z strassenj gstnce na moři/ tdyj pana 
Xryfla po moři chodjcýho widéli / domnjwagjce se je gest 

«a,;i4.i7, obkuda. Téj po wzkqssení geho (vidouce nenadále Nry 
sta pana / mystťlijrby Ducha widili/ ale Rrysius pán ge 5 
toho wywodít, rojdjf čínémezy dnchern a Mm/mezy obku, 

-.. da>, 
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^ . " . ^ ^ ^ ^ m / t b y j s e t o z o k b o t ý t o t i / n e s o č S o , 
len, «e« - . " " " ' < ' / kdyj si, suSwzpnsobuM!ije.nes 

tnih* i L, ' w > 01 s,tt o sikan. itolejlt gen ,t,n. a NIC hmo, 
?_^/P"níkterjdotýeolisitěloVo'bko«o/gokOjpjssec:Hr' Ubu9.i, 
itou; ' 5 c * l*"""6* gcho dotyk ok si Diabekrokou studě- Vmiuu 

ou/t9 wsse činj ne podlé fwého piirozcnj/ale podle podobno «r««/, 9 j 
n S ^lamowatedlné.na cas prigaté. 
Plijesi OManjekce pob9ZnéGindricha II. Cýstre/ j e » 

^'">tenj syla; strony «y,9tojstwa/ podlé toho, Ze mloden, 
cegednoho Z dworanůwjdoličosto zgegjho pokogewycha, 
leti/a wssokdiabek syl w podobnosiigeho. Ta pak Cýst 
*oi»á, nodůwod sivénewiny ačisioty. rozkájjc radlicy roz, 
pant! ajby »yla gako oheii/ sslapaka sosýma nohama po »j. 
oezewsseho vblsjenj sivého. lakomým gest diobel welt, 
lým nepřítelem pobojnýchlidj/ jeby rád y gegjch ctné obco, 
«an,' w pochybnost « « podezřen, négaké vwedt/ gakoj pat 
« J A " ' k cinjwak, strže lidi newájné/je o lidech sohobog, 
"ých«Cýrt»i,y,(luj*bnícých Cýrtwe, ljiwé wěcy w lidi 
"wodit/gakoby sizle anectněchowali w Cýrkewnjch shro, 
w^jdeních/ Zwlasstétdyjge wčas tijkých potussen,, nočni 
M>w«ti mnsýli/ očemj Kysiorye Cýrtewn,' sivédčj, protista, 
týni y noteým klamárům. Téj y pohany Diobel rozličné 
""""/kdyjsi gim často, gakonigaký slauhadomácyvka, 
: , " " " ! > « , y při doby tku zprawowak/a oni sobě gich wa ji, 
"?^Nt'si>takowéčeledjnym,'ti'pokkodoli: tokowjSáblo, 

« £ ' " " ? » bibljfc'«»é, (strstkowé ohospodařjčkowé/ keeříZ 
^ ^ ? " " » m sivým gen lidi w powirnosii pofylug,' o mam,'. 
! i n o i l ^ i ? ' N " ° "«»'t>ni prázdni negsou/ZwfosstěkdéHné 
" ť '"^^ůfteých tvirně(kotcemBojjmnewyečúgí/ od 

C-fíj. po»«r 
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powér iieodwOzugj/pro Ni nétresiý: Nýbrj gew tOm zlém cit 
remonyemi powěrnými amodločstými pojýlug,'. Někdy 
si „kazowali w fpajobtt koně a regthara: Nikdy w způsobit' 
nedwěda, kozla, kočky, pst> hada, sowy^aginých (formách 
rozličných. Amj to wste nepodobné gest/je si SábelpromV 
nugew takowé fforniy/poniwadjyw Angela swětkosii pro-
měniti stmůje/ywpodobnostpobojnehočkowita: pčedsi, 
wzetj pak geho mámjcý, také gsau rozličná / někdy na siiny 
tkukan/ w knihách si wertug,/penjzečtan/ hrags/ tance pro* 
wodj wn«cý«adobjmwssel!kymhybag,,třjstagj/« d,ln,'ch 
towařů a ginýchřemesinjkn/ gako ginj dilnscy tlukau a bit 
kagj/ wedne wssokwssecko w cele s« nacházý. A gest i>oni< 
tao diwné/ je y sudapcý wecy předzwjdagíce/podlé přjčina 
znamenjnikterých, nawisstj 9tom, jest nicozwlosstnjhc) 
stane, dáwogj/ goko nawognách o niČjm premozenj/ rok 9 
Gaulowiageho(ynechpredpowědél. Téjwdomjchapři 

'. . bytcých lidstých, neobycegné sauchánj, gak9by kus staly 
stodl,, neS i welikého děla wysirckeno sylo, (lýchá st/něo 
Wy hlas neokrauchaný, stonánj,.okénanes dweřj otw>rcmf, 
y zasi zawjránj.agtné wěcy podobné y wjdagj y (lýchagj si/ 
ZOČjm; obyčegně nicd nowG'0 a diwného Srzy, «takowých 
m,'stechsiawási. RterýM!z.wicmiačeoIiyBůhnitdy dá, 

K xoá lidem nuwisstjpred rychlými a nenadálými příhodami/ 
onjchj Diabelwiditi nemůje, nej sám Bůh/ a wssak při 
tich wěcech, tterej Diábelwysiíhuge, ksobilidstáu myst 
obrocý/o k tomu cýli (miřuge / oby oněm goko o Bohu siny, 
ssleno sylo/ gakoby sykwssewédoucý/ O podléroho lidé stá<> 
;eg,' ťninm w sivých nouzech oby si obraceli <» „tjkali, kto, 
mu siněřuge, pobojnýrnť y ty wicy (koujj kmOdlitbán, 
swatým asedliwosti/ Oby sobězamc^ytichnawěsstjnepo, 
kládali/ alepánuBohu sitjm pilněgj w ochranu porauč/li 



CLXVTir 
p*wef9»*K-.: »talowéníu se ^ajowa-níDlMeLy mssio 
zwra stn,s«be wywoluge/ gako napolikde>álky krwawé 
nfíhl?™!"^ H ^ ' poprawisstných/«IVfáfitcřjch/ 
l\ 9p-X.lch/mczcch/lflfářích/txMiijchazámfýchiiěkterých/ 
"^"llttZpuflténých/ podléfwědectw,' yproroka/ kterýj 
predpowfdol.o-»abil«»stých slawných palácých/ ze tam S«*>4.'4> 
Ptjlsera gedna kajda druji sivé ozýwatisisude/ a nočnj pče, 
tudo si yfabj o odpočinut, stbě nalezne. Zwolugj fobéý ča< 
ly zwlosstní.rabégi Nočnj, nejli denN,'/ nebogest DiobelAn j , 
llčT*^ ' >"'«lo Bojjtzo nenáwid,cý : Dny pVk 
'«& f -' . 2 ^ patečnj, fobotnj. o postní > proto sobi 
^,"^gt/aby t/rn mocnčgj powiry w lidech vtwrzowal/ga, 
«dy w téch-místcch rt čásých wssecko sivatě anábojně se dá, 
j*> bez podezřenj d,la sttanowa. Nétterým pak lidem ča, 
rtc8> si ty obludy y gegjch mamenj vkazugj/ nétterým ne tak ' 

*JtO/ a některým nikdy. Negwsie lidem powirným a sá, 
mmyml tteřj rádi o těch (yěcěch (lyssí, rozmlauwag,,k to> 
«U»w,ru(gokoby to wsse prawé wiey syky) přiklodagj. A 
vwlfem eěm « n jmiZ Diabelspolek mjwá/gak; wginý.ch wi< 
" ? ' !** í w smilných a hanebných nečistotách / některým 

« n R - • " , c ^ toho nevkaziige/čehojkaZdý takowýmawdi 
doss- - " P a n a Boha chwáliti^ Ačkoli pak ypobojným 

°(ta«o se něco těch wěcý widatí y slýchati, s« y okausseti 
j ™""ttSenj mnohým dO Ča fu: 2>teré; někdy toliko děff ga, 
l>,^"^wa»cý/nékdy;dopusstěníBoj,'hoytrápj/gakoIo 
l>« ab mb" P^wka: Téj gtíié Apofftoly wyprosykna Bo, {«>••».«. 
í?us va^<iv^l>íkg4ko pssenicy/ alena proti tomu zase Kry, 
»nchck«».|k".P"fyk/ aby w pokussenjch nezhynuli v wjře/ 
P«e lo« ? " " ! b , konce od nepřjtele Sobka. Swmemu •••*«:». r. 
ffeil Amte?3^ >°dary^ojjminad níjru nepowyssowat/dan 
' ^ ^""".kzassigkowánjo trápen,'geho/ čchojam 

strZé 
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strže modlitby horinvi pozbyti nemotzl/a wssat to za potíflěV 
n, ltysset/ je mitosi Bojj gemu pčjtomna sude, na té oby do, 
stímět/ o je pan Bůh anínadmojnosinewzlojj, aniw to>» 
coj dopustí neopustí/alewjtizsiw j zpustbitt rač,/ čjmj stbe.y 

i.Wii.?. ginepobojnépříkladem sivýmpotěssowal: Mocý Bojj za* 
gisté ostříhám' sýwamekstasiní strže wjru vo Gejjsse 2>ry»> 
sta/ protičernujDíádelnic nemůje. 

ni* VRanztech, powkrtich s CZarodkg, 
mctwj. 

Ji mámeni Sábetstáze wssech negístodliwigssí a negch? 
třegsi, gstu/tteráj si dégj strže rozličné powéry. tauzty a ča, 
roděgnictwi/ a ta pánBůh zegména wyčítage lidu sivému/ 

ta** >"» tuze ge zopowidjti rafik řka: Nebude nalezen w tobi / oni 
WMc/ani planetnjk/am Cjarodegník/aníRanzedlnst/an, 
Aofnjí/oni 3aklinac/ani Hadac/ani Cjérn9kniZnjt. w kte* 
téZto zapowidl sivé/ pan Bůh mamenj S^helstého a imoe 
a)egnch9, osin rozdílů připomíná. 

I . Wissece. 
II. pian*tn,ta. 
llI.CZoroděgnjk,,. 
IV.Rauzedlnjka. 
V. Loststa. 
Vl.2akli«ac>. 
VIl.Hadače. 
VIII.CZernok»é;níka. 

I.wlsstcowtg(auti/eter,;inadss«nj Sablowa togného, 
togné nes y sudaucyí wicy prédpowjdogjcc / tok si pří tom 
opatrní mag,'/ aby lidé tomu, Z«« 9ábttm stolek <* siozome, 
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\íe^^mmt«M z« st»»»!' po»to«i a proroe, 
^ ^ ^ " " ' ^ ' " ^ ^ m e z y pOhanymnozý.y wll 
weffctrn'"'" P"«Zópowědi BOjj si nacházeli/aj y onadi< 
ti Kit í í f v ^ ý m Sudoucých wěcý předpowjdanjm, w«li 
«3«̂ > « " ' "* ' " přinassila/ tteráj wídaucy pawla a 
tteíiil "! t f w lídéstu slujebnscy Boha neg«y«ssíh9/ et* .»..,. 
čin; ' p I*''gí «om cestu spasinj. A to často za mnoho dnj 

Nwala/oj sivneý pawel nad nj si stitowak/ a ducha w«< 
''^/''.'""lhiak/čjmj weliké nebezpečenstwj no sebe v««dk/ 

I! n^ialaře dostak. 
ai-J* Planetařj stu / ktcřjj z spatřowanj znornenj Nebe* 
&%?'*£* I osudoucých wěcech. Rroginach, Nralow* 
<tw,ch. Městech, predpowjdogj/o rím mystlidstou kpowi, 
tom sthopnou, odzprowy Boj, a g> sidowěřowanjodwodj/ 
rwecem pal> stwořeným proti Bojj zopowédi ge obracý/ ge, 
l|tOpanBůh;gen,nélekk: ZnamenjNebestých neděste si.3««»:'°.-
" tey d,/ Nebudek tv tobě planeonjt. Jtem/ powsialliby i!»!«>».>».i 
* PWstřf* tebe ffakessný prorok anesSnač/avtozakby tobi 
lnamenj/oneezázrák/syksi poty sioto znornenj ones zozrok. 
ne«posl*chne»' proroka toh9 ani Snare. N*b9syk tako, 
«>yp9wedelině«,kprawdépodobného/ anieosiysiato/ 
! ? ^ n i tak proti zopowédi Bojj nemogjčinitiagimwěčiti. 
£*.*• dábelnjkům owějsieům > y prawé wěcy mlnwjcým, t»K4.ir. 
5?"°^rystue mlč<n'/ gako nehodným fwidtům, strženy 
"'."?'kmln«il. Nrysiu«pa»toképroti planetóéům po* 
ffim- ^ VvčeblnjkůntgehotehdoZhodilo) Nenj»«,«»«'.>. 
ti mo^ysw'-"^''''^ pejhodnostčosů/ kteréj O tec polojie 

ch*tn«ck Í W * ! ? ' ' * ' kterjj sabta w mnohých g°ho nejste, 
kZá'mu»u « a ? S '-(eujebnjky si wydawogj. proti líben. 
zámotku yffkodegegjch. A ti gisiýchssgůr, charakterů. 

» Oktffl 
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.oftsstfu.čar ^odknbjčiroděgnictw,'(lo«é) sko«y>Pj(ín» 
sivatéhowzatých newajně.yginých po«ěrných,aSabkeM 
avymysslených jehnán,' rozličných „juvog, p«wěrně/nes pro 
wyzwédén, wěcýtagných / nes pro vjitek něgakýiělesný Ča, 
codégnjka/nes pro „ffkozenj gi„ým na;dra»j.nadobýttu<» 
Siných wicech. tagných y ZFěwných/aj y pe-, manjeksiwj li, 
t>( některých /zwkosstě monjěků nowých/ c«k«w/ gfo» mimo 
gťué hedni,ohni»é ittftty. 

IV.Hauzedlnicygíau/ kterjj obzwkosstnizraklidstýmo', 
m,7takje fe zda hledjcýmapijtomným, je sity y giné diwné, 
t w,re nepodobné anemojné wicy, degí/coj gen cheěgj ti ná* 
sirogowé SabkOwí / a wssak ssalba. ottamm,'a mámen, lidí 
zprosta sywa/(lowau tatoipj taté2l.e,kl>ř«. 

V. £j>fnjcy I «d kost tak na;wa»j / tterjj časem „rčttýni 
esáblem si shledáwagjce/ s ujm wkosy awpunty díwné 
»chá';eg,7od něho raddy a nancenj serou/ potom wynassegj 
sivé viněn,'/ kdyj wssetečným kosů „Zjwánjm. tohotolneS 
ginát vwrjenjm > pokojením / aneb kdyj si vdá, to nesginé 
(lyfiěri,«t,m neSonjm potřaun e«h,;e tvss*h9 togných wi 
cý od»«hado»jdanj, f«bě pKpistgj / n«magí« nej Soblo, 
t»0 srozuměn,' ageho cwičenj totlamánf. 

VI. Zaklínači / ti Satana za sivého (kuZebntta wjwých 
rozkazých vjjwagj. O« gim také k(vůli zohne, z«ody 
i ;erně,'y str;e gina stworéní 9dpo««di dawa/a ku poslu sten 
siwj c,ťch stogj, gim hospodarj * « hod si činj. GehoZoni 
t,,i!é w truhle, nes « stlenicy, »«s» prsienn, ueswjdy wni* 
čem zawreného / a gakowezninleMého lgakZsegim zdo') 
mags, geho si doptawagj, a t čemn chtigívjj««gf^ Dtto* 

<K".f,' wý sylOnenBálam/ gehoj stbi »r«l tt^.abstý»«lát na-
»• gal/ aby muLíd Izraelstý pWtlnulWtčíiiiiti, ageho za* 

llinakčáry swýn^/«kal^geho ^ajOWsiw/ffkoditi nemo* 
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'ttcft Z N r •' ""'° l- wůli lidu tomuto/ neb, sylnégffj mne 
> z mě Z ' " ' ^ ý m nodiiímoporozýmgeg / oneb,-»yjem, 
ienj. AprinejlimustarssjtNoabff<jp«níz«zazt«ř», 

tu tn*č : Sr b í * ň / *** <>"> lwiťifřoit, no twaři/téj z stěbé 
, J , , ''**>' gegjchljtaní, lidem wěcysudoucý atogné, Vus 
» n h r , V 1"C $*'"^"«iitoffitiobyčegmagj / od těch 
kkádon - p r * w i Ě ' ^°bude« hádati, ani na časých za, ,«^,^ „ 

«<«é,k' ^"""ně;nícy / t i , hrobů, tofimc, asdnirtwých 
e s L ™ * S í« Be>» 'ptáwag, si na ragné wěcy > a lidem ge 
tt« n s -n ^'ckb^pak na prosto g,m si «tompraptVgčU, 
HictY >ttiicrAn néčcho gména zlid, / a w podobnost těch 
t t e 3 , ? " ° ^ " " " ' l ' ^ P O w i r n f welegj: Gakoona jena/ ' 
(vir i, ^ " " l i ^ a u l o w t Samuele proroka «y«ol« la/a 

'("tViabelw geho podobě vkozalsi/arozmkaiiwokkOa 
nJ

m.e,nt Saule. Sempřinolejeetj wssecky ty xtfúy powir* 
x t ^ r f ' * ' nyní mn°;ý; obyčeg* zkého „jjwagj/ a 
li/*,. • «tr|«u / gofeby tjm nemnoho, ontl?nicnehřefft* 
''fl'.mPM»bé6otěchcstHbmiffat«i|Tel*éčoro6ěgrtiítw,', 

poroery a modloílujba přinalejí/ytagnosij něgakýchnezřji 
'«ne dowíddní jel gako 
fj • ?krze bdi powérné o čorodigné raddy hledá ti/suS o d, 
dob <"'"b«/nes « siroei o kradeji/nes očem koli k tomu t>«< 
t»«("( " " " i d " " se/syt si pot y ničeho dowidéti mohlčlO, 
éechnii^'^^DiobekOzfoběgt. motdeři.opodobnýchwe, 
t§a« "'°"editi/poněwodjontotowéliKtkztýmstntkům 
towimSl IKn}<i wssakjodn/na eywěc, si doptowoti, ta, 
stí, neB < * ?"P°«'«nýmstůfobem, futf zézkosii. ne6 z líto, 

"«trpeltwost!,!,es zsamé powérnost/ čjmZy Boha 
Vij yswi* 
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y (widomsswévrajj/ l Sáblowéwiili a t catodlgným lidem 
si pťivčastnuge / ztussówanodBoha sýwage strže ty wicy, 
srdce necelé o triwolaté y nedowirné tBOHu pronossj / h«" 
«uy trestán, Bojíhostběza(luhiige. 

11. Skrze wodu, oheii.kamení a gine reicy jiwelné/ g«k» 
gest točenj čtčicý, kolem mlegnstým, sekerou, „Zjwán, kome, 
»jf»ěttého,;»kásstitr°isstát», tosij mrtwýchlidj, wkost, 
kylín. tadin,. sivětlawostu, obrazů, zrcadla, prstenů, atO 
wsse s řjtaním něgatýeh (l,w gisiých/suS z p>fma newojni 
tvzatých/nes «d Sabla siny fflených/ kterých; si, nes zgctvni, 
nes ragně »d n,'ch vj,wá / jadná zagisiépowěra a čaroděgní, 
ctw, > nenj sez negatcho « Sádlem srozuměn,/ apřinegmen, 
fljrn t němu a tim geho zkým prosičedtitm dowěrnost něga, 
té obracen,'. A gatoj tatowj nesstechetns lidé / přední 
hussérn sivým tjm spůsobern (stodj/tak w wěcech wezdegssjch 
v bljmjm (tvým / w Čemj pobojnjmagj si mjti ttpiliwě /aby 
chtjcegednohozkého pozbytídoginéhozké"/ atzorss,'ne«c, 
flfli/ gako kdyby kdo od Sobka a Čorodignjku snássege něgoké 
«bli'jení/hledokpom«cy„ DiobkaprctiSábln teprwa sy tok 
radost Sotonůvčínil/jedussí twau netrpiliwou ,ý stol sobi/ 
«l«ro;nměgetOMuZewi«y«trpné;B,Jítz»dopusstěnjgstu/ 
protoj vBOhaaby t)l«dok«yprosstinj/obyl ponBůh do smr 
ti některého čkowěka pod nigakým sičern a trápením Sobek, 
stým zanechawok/lépeto stasseti prowůli»ojjnejlidussI 
sivé sstoditi obracenjrn si opomockSábkn. Takkgesi chtil 
Ioba agehopobojnost y trpiliwosi přemocy odgaw gemit 
Sábel; dopusstěnj Bojjho/yzdrawj/y dítky / y siatet/ole 011 

Mn.it. (obivlojil. By ho yzabikHospodin/jenepřesianewnim 
douffati/togesi/syř ljodo stíní w tom pokussenjSobekstém 

«!""'«' zanechakje si Botzo fwého nefpusis. Nebo coby prospěko 
xtii.il.'. Cjk,wikusytwsseckenSwitzýstak(o»ssemjedynigotéhc' 

pok«, 

http://Mn.it
http://xtii.il


CL1V 

potussiní Sáblowa neřádné pozbyl) gatouby datsminu za 
dussi fwou /tteroujby Nlodkojlujbou/o tSáblusevrjtánjm 
ztratiti Otěcht,wssechll.zenie(eecheo'bt»»ých/powěrách 
kouzlech/ a čorodegnjctw,' sinegssijno sýnmá toto. 

l.Zéwssecky ty wěcy z Diáblaswůg půwod mag>7 a proti 
Bchu, ygeho statě (vůli, y sivédomj a powolanj Nřesian, 
stému celj/a tdo toli« těch řemeslech Sablowých si nacha, 
M/ten « Sáblern towarysstív,' má/a Setu fwatému y smlau, 
« t Bojj wegtzosi báwa/ nebo dj Rrysiuspan: Rd9 nenj«•*>••.. 
I°mna», proti mni gest: Ten pak kdo gest °S«bkem. nen, 
'»tysi«m/oleproti»rysi». ,„ . , . 

II. 3feHůhwssecky powéry. Čary a kauzly/netolitO prika* 
zanjm swýmprwnjm mztzopowidil/ Ole zegména ta reme/ 
<ka Sabelsta wyčjtage, zaohnawnosi pohanstaupolojit.a 
lidu sivému g* zomezylčka : NeObracegte si t Hadačům / 
aniodnjchraddyserte.posslwrnugjcesesnjmi. I«m/ N e , 
budete hádati, ani no castch zakládati. 

IU.je Čar9di»tícy gako ani sam Dťábel.newcd, a nezná, 
Bf tagných wicý goko BŮH/ leč které po zewnitřnjch a přtro 
Zených přsiinach od Sóbla wysiijeny kýwagj / toho nic, 
W V m a ď l i A » ; ; U . . ~..c. . . . .^^. ^.««^.1?..4, Není i a n . 

iM«z!i..t. 

|M«t' >ť'4 
Nei!M>,!„,i< 

vuoetc hádati, ani na castch zakládati. 
IlI.Je čarodigujcy gako ani sam Dťábek.newcd, a nezná, 

Bí tagných wicý gako Bůh/ leč které po zewnitřnjch a prtrd 
5">ých přjčinach od Sóbla wysiijeny sýwagj / toho nic, 
>«ym náhončím zgewuge/fyc w giných tagnosiechstep j stn. 
Protoj mufý kyati, hádati, no obé stone řeči oktamawa, 
tedlné fformowati/a pčcdce w klamu zusiawatí.důwod toho 
gefize Nabnchodono;»r s»«roeN^iidrce.<!,«ějdáre.y kolt * 
Zedlnjky ».aldegsté. oby oznámili Stáli sin geho. o nemohli 
% 3im ohrblo Dějeto / ole doli Rmli za odpowěd toto/ Nenj 
croweka >,« 5 e m i tterý jby tu wěcRráli oznámiti mohl. kromě 

i v 3 ° M ^"lenj«lidmj nemogj. ^ , 
ní.*. i 5 í ^ J tentzřschpowěrnýoČorodegnickyrejky gest 
,«t% >tn" " nemůje sýti omluwen ničjmj. oni dobrým «» 
WIRM. oni zlým péjtlodemi protoj Somuelptorok prj, 

Enij s"« 
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steSomfSijroágé Gi.ilowl progěho nepOssussenstiuj / á chtl 

^«i-..e.« jtejwelieťtj hříchgchořekk/zpoůragž cot(„elity hřjch goW 
carodignictwj. Owssm tedy nynégssj powirnj lidé, nemá 
gj si čjnt zastírati ani wyinkauwllti.uoněwádj těchto čo| ů gl 
fřeétfo Swatého Ew!»ngelinm/<twůleBo?í tvíiemroysreé, 
tleněgss, nej koy zao»ich'čo(ů; kdyby gen&néjj nikleij nimj 
nesylí, ale lidu takowé powiry, kauzky, o čarodignjctwj ca» 
stijpjsim'fwatýchk(vysiraz«predkeadalí»«ge»e,téh9»»» 
lvodllty trestali. 

V. K y pobojným lidem MbtXstrže čáry ataujka fffodííi 
můjezdopussenj Bojjh,, gok9 y p9tuss*njm trápiti časté 
wěcy «dgí>nKti/ n» tělenezdrawjmraniti/ Čehojdůivodpri-

4**»M > t , 0 í * " ; Atčkob onen Salám powiděk: efe nenj kauzka 
proti >>řobot»i7<trtt zoklinánsproti I,rohel9wl, wssok td 
pr9mkuwen,'nni st>é wýmjntý.ieoč (wých ctitelů chtoitj.* 
9firjha pcktVH. nýsrZ yzkorečenj nepratekgegjch w p,Ze, 
hnanj 9sracý,wssok také nětdy zgisiýchpřjčin dopaustí S<t* 
stu potrápiti p«b,;nch«čk,»ěta tjm y ginýrn spůsibem, al« 
neopaussaj pan »8t> sivých »tatowých potnssenjch / nýfxi 
dusse gegjch chran,. zpotussenj wysivobozuge, y teéedo td, 
bré.nugnnpřiwozuge. 

VI. gcnttoUtoptOteobitfiátS,átteita j«dnýn*mo'/ol« 
ani knít) čarodigníckych čísti,; nich si remejluSatanowu v* 
cítí / ani ginýrn to prehljdati ntnalejj, ale knihy eakitvé pálí, 

««:,».t^ataiyti: Cjehojprjkladpr'ionichkwjté wlcrystapána 
osracených^teřjj ossrawssefe prwe « čckry,hrjchy sivé «y;na 
«•/ ;»jch pokolij činili / a stessséknjhy čor9děgné stalilige. 

Vil. zeQůhlldi^čarddigné akauzédlnépdručilnOhrdle 
i«a«, >!.„ trestati /nebo rat přlkazuge: CjarOděgnjcy nedai jiwn sýti. 
0x>f.ia.s. Irem/Dusse tterájby si obrátila t hadačům a wissecům/ p!» 

stawjnnwapswan ptotí d^ssité.a wyhkadjín gjzprosiredkit' 



CI.VI 
Jftn (ieého. 3tem / ítlůj neg Zená kteřjjsy Mili buchá wi<•»•* ">•" 
sstcho smrtjvmrau kamením vhazegsge.krew gegsch su.de 
natie. Itern / Eokaj Sude pokuta na echo kdojsy ,e tázat/ *«* " ' -
t^ °^i ^l^tasudeuastaressné^proroka/a sivůdceaby n« 
«,„?l.*f "> * «° P»(stwrůowalisi přewroeenosimisivýim. 
^"?/pt,gde na ti Zlé gehoj wýchodu neznos. a ptipadn., ***•"•"• 
«.? ..""«téjsinesude«mocyOdj«hnati. postawsiny, 
.JL%nS™1*«, a s mnojsiwsm kauzlů sivých, gjmij gsy si „ , 
»an>«fin««ola9d mladosti swé;daby.stád mohta sobě c» 
Ptoipen/ nech„t nýni 4 ( - p c ň postarej hwiZdáre.tteř,j spatři, 
•8,1 "wezdy/ a oznamugj coj kndaucýho gest na kajdý Mě, 
lýc/a «yf«obodj ti zeoho «oj přsgsti ma na ti. Ay gfau gak, 
plewa. Oheů popálj gc newychwátj ani sebe zprůdkosii 
Ohií*. Tak »ryst««pon y Aposstolé takowé lidi ku pokanj 
wed!i.«ábelsi«í wymjtolí/ a tak-stntky Sabkowy kazyli/kte, 
»I Pok-Ne vposlechli.Syny Sabkowými ge gmenowali/ a hro 
»n«u kladbn nank wydowali. Obzivtasstě pak tuto znó 
«N!«g.j«rchnostNiestanstép«winn°stfwau,gímjQŮHn« 
Iweni mjsii porončj aby zké wyhkazowali •; lidu Bojjho, a 
nedali jim, fyx f„^čl,m »»j,m > a Sábkowým nástrogbm 
Mze nej Hoj j čest o Skáwo, o Nábojensiw j prawé zatemni, 
no a « hrozné poranhonj Mydáwanosýwa, duffe pak nino, 
h^chnawečnézatracenítudysidosiáwagi. protoj syani 
toho taukowého / ačarodégnictwj plného lidu gen j Cygani 
!s""«»^dr,wati> a zeměprocházttigim dopausstěti nemi, 
.'.""neMuneZ Sáblowinástrogowé čoroděgnj. Ch«»li< 
l°,"l Ptlff* zapsán gest 9 SaulOwi.je dokndj si wirně pť j 

5« Hospodina Botzo swého, tedy wsseckywěsskce,̂ ,ada, 'BUM** 
Í ^ Í T 8 " ' * ' w^Plemlzzemě. A «n,»njj«CjestéBřeti, 
««m ňfmtiJ.f 9 3 horltwé a fprawedliwi proti těm Soblo, 
mym"MelfaínamíbťVi.fujebrtým geho manůmpowstal/ 

a Nox, 
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C L V I I 
a Ranzedlnsty. czarodegníty,Hádace,3atlii,očt>ptokopr^ 
téct, wisskce,Bástjře>S»aře,Zeni« pifce, wodopisie, w;aw 
sswýmiradu.rozkázotwsseckyzRroíowsiwshnoti, akteřj 
gjti nechtěli kázalge topiti y Ohněm politi. Tak; y ducho, 
B>«,ch lid, powínnost gest. pro powěry, čarowan,, a kaujky, 
prjsně po(kuch«č* swégako lidi modk, jkujebné, proti B»h» 
y proti&čtii Sivatému. a geh, sinkauwě tijce hressjcý trestá 
ri zgewně/a Swaeosii gim nikoli nestaujm.lečsy pokan, před 
Cyrkwj včinilí. a stutečné toho;tétz, přestali: Nebo Rryst<» 

'*"< <• "• g s e j f e m nenj Žádného siownán,. 

IV. © Sl ib jch Diabetstych eZiw^ch.; 
<F Gesstiy tento spůsosm«'m«njSábtkstého gk,ge«zgst» 

nota,i».iigehokjiwj,ancprawjstibowe. Takowýstissykikwivči* 
niný! Budete gako Bohowe: Cjehoj je si nestalo stm BŮH 
posinjwoge si tomu ffalessnémn stibu řekl: Ay ilowét včinén 
gest gato geden ,na'»> to gest, nedosáhl toho mizerný člowik 
co gemu Sobek siibowal. 2l t,'mt»l negprwnégssjm znám** 
njm, ;mámikRoWče prwnj.y wssecko lidsté potolenj tzro;»t 
zowedl, o zowozuge, nes gak mnohé stiby ffalessné.strzeprorO 
ky zté a.neprawé Sábek wynássetgimi Rrole.(vrchnost, lid 
voZjz««o;o»ak, rnámil.aotlamawak/ hognio tom přoro* 

tJWi, 11.« «y snarjkanjm mnohým wyprawugj: OkkarnakAchába str, 
ze ffakessnéproroty, tteřji stibowali j * dá gemu Hospodin! 
Syrsté wruc* geh», čeh»Z se ne stako. ale zasít gest y Z.tá\. 

3 * I . I » . Rj,ka'wa Sa'b«tstrze proroky ffalessné, p»t«g, p«t»g,anesý* 
« a Žádného potoge. protojIeremiás prorok Bojí pf<»»# 
tdyj podlé geho proroctvo,' «bl«;«n sytEeruzalem, (pra««* 
dliwi posinjwal si prorokům ffakessným y ginýrn obitích 
zmámeným prawi/ A kdej stu prorocy lvassj. kterjj prorok* 

tf 



CLVÍIÍ 
g, wom eitogícé / Nepéítóhnef »roIBobtíwstý no wos / 

ffi V!**2 Wch> prowě je to gesi wssecko geho, a z« 
tó*jbt m n C & í e 7 B̂lTtO stres ZegchO wlastusho nic nenj, 
»a^.i'>5"""^"su,.gindét«eradeaséřéNégak«stvéale 
ml .frZýf wécyfobé osobugé: Niczagisie není chůd. 
mlrt* **!?«* geho many .gakkolí gim mnoho stbuge f sirén. ^ í > t c c ^ wssak ntpln. > a syl co y splnil z d«pu. 
klad!? )>0 ct}?trofiť wtomvzjwá/ozálohy proti díissi 
«"P.""z<°náníc při Sablii a gehostibíchpObojný Ohledá 
ůi«i * p í * castan naû j nebo sskodu, dussi nesskOditi, a 
ta?, ?» " """st"! ne „woditi. C«Z pak (om Sobel činil,' 
1~>l«Z° sivé' nostrogé o prostředky ztečinj. protoj sivá, 
°7 Petr Oztých stujebnjcých Cýrkwe pOwidit: §e stbugj iP<tt 1.„. 
<rr

y'n P'!.tuchačům swobodn, somigsouce skujebnjcy póru, 
t!2Hu 3'auceffalessníProrocy/ proméniigíse w ApOsslOky> 
gotoby prowj syli/ goko y fám M jstr gegich měnj si w Ang« 
«Iwetkosti, Cy pok sivé siiby ;kými wyktody >• o p,'sim 
n»rat>,wonjm ro';ssir»gj/a takstby ffatěssnýmiwmylné na, 
« gigeposiawiigj, Vtwrzugsjzáwozugí omomí. Akte, 

nemagí Sobelsstj stibOwé lidíMomiti o oktamáwoti/ p«, 
<>od; geho stibowéiiettlan nej pouhá fe; O okkamaní. Ne, 

tát 
MwM 

fe)« IP""" ' 'brocýno sýwo'.. Goto; chytrý Diábek y z Pí, 
tcSteS! "kterých Nes sintencývjjwá/oby tjm chytřegj pod 
«íJi?3a ?t1"^0'> nestechetné bjfo děkoti ootlomoti mohk. 
3> ne« ů̂Sobeestých, y odtud si widj/ je ničehoj« sivé mo< 
kud tt7™ ir.^^neinůje ss*a pwti.ani codowest/leč po* 
^Anw«3^k'P"V"^tzsa«Vůhgeh0stibypřediwnl 
Myonouge/a «by w« lziDióbelsiwssemi stíby a řečmi sivými 

w «a> 



C L I X 
m<lm jcými;usiok/ tohodowO>»g</ gokj strže proroka bst 

swt144.1t. J á gfem ten kterýj rozptylngi znomen, khořů/ ozhodoců 
skázny dikám/ obrocým moudrost grgschzpit/o vminj g<ch 
wskáznowsiw,'. H.idpakB0jjH»hu wěřiti, ogehoop" 
trowánj si dowěrowati má/Scerý; y wssecko w rnkau sivých 
mo/ywssehodobrého sivým critelům dodáwá/ y wirný w |<< 
bjeh sivých gest. pakli vtrpnými wěcmí kdy koho zkussi" 

f e/ k (výbornému cýli t,m wss,m fměřiige/ zwkasstě z strany 
>usse a Spastnj / protínimuj Diábtkniámenjm swým nej' 

tvjcečelj. 

Sftst<i CZastka/ V pHkntkhrjchaAttgeM 
pádech. 

<J, ponitvod; syktzrsch AngeM padlých negwktssj / t«, 
byl y pokuta zanigwelika ostrawedliwá sýti rnusyla. 
Gesiik pok pokuta naDíábka pro hřích geho vwchená toto* 

I. Slepora mnotzei a hrozná. Nebo ačkoli přirozená ;ná« 
most mnohých wicýpnnjchgesti/ gokoj wicý Bojjch á^. 
Bohu, tok y giných/ale y tozmenssenagest/ tak je Angele 
sivatj dokonolegíznagí wsse, nejli ;l, Angele. 5 strany pok 
wůle gegich. ta gest tolik, we zlém a kezlému: nebo chtěn, 
dobrého jádného nemá a m,ti nemůje/ nýbrj na proti » « t 
aohaStteotťtele wZdycky Čelj/stvau myst. aumyslem, stoj, 
nosimi.pokussensmi a statky sivými zkými.Yrjssnými anesste, 
chctnými. proti kterézSabkowézke«hř,ssnéwůli/modli, 
wamestaby wno'sm,staiiemíwaka,ale^ojfwůle. Atak 

t.,.».». Díábetnemůje nej^wZdyckyhiessíti/gakojdj sivatýIant 
Diabckod počátkn hřessj. Nepraw, hresstk/ale hřtss,'/ a t,nt 
vstateičnost tzřessenj vkazuge ,. U tOtiZ sezpřesian, hřessj. 
wssellkčho P«k sábkowahřjchn poiatekgestwůle getzo pot 

http://swt144.1t


C L X > 
rnssenó. p řewrácená a tzřAa/a tdyZ wZdycky hřessí/a wůli 
w t hressenjvsiowičnou mo' / gest tedy wnim plno temnost 
asiepotyduchown,'. Odkudj y»»ij« temnostskowe/ j« *T<ť«.4* 
£"?*'T*» » sobi temnost neghorssj ma / y gínéostepuge a 
fwetra Bojího zbáwuge, y w nenáwist „stntvičné sivett, 
Bojpno. 
. ll-Pokutopodu zkých Angelů gesi zatwrdíkosi wezként 
záussala o wffeligak přewráceno, neproměnitedlno o neno, 
prawitedlná/ protoj z vmy(ka dobrému si protiwj/dobrérnit 
Zlé,a;kém» dobré řjkogj. Atogesttákej/kteroujSábkowé 
prawdu w klam (měňngj/ a té prawdě wsselígaksi protiwj/ 
wcemjgst,,tjcřbfn y gebojlujebnjey, gakoZtO fynowé Sa* 
bfowi pobobri j , fttřjj t>ř(ch& za hřích nemagj/ nýbrZkdy; co 
"eghorsjjho činj / to dobrán wěcý sýti prawj, a n a tom vr, 
putně a nenoprowitedlněsiogj l Goko oninojidérouhogj, N 

\ «esiponuRrysti,/ gesstétorauhanjhro;néschwalowalí,a 
Za dobrau wic milí mknwjce / Fdalij my dobře neprawjme, 
i' fy ty Aomaryton a Sabelsiwj mas. A fwatý powel « X * «• 
tétohrozné Bojj pokutěsprowedliwěnazkéAngely, yge, 
gích.nastedownsky wzkojené powédét: Fe gsau zaternnénj «f«4.>l.>» 
«rozumu, odcyzenj gsauee od jiwota BojjhO. pro nezná, 
m°st kteraj wnjch ctesi; zatwrzenj srdce gegjch/kterjjto;a», 
ffawsse sobě, wydali fe w nestydatost / aby wsselikou nečisto* 
»»Páchali schtiwostj. „ , .• . 

. • III. pokutananěwztojenogest / j<gson seznodegekmu 
'".>'' B»jj, neb, nekagjeý gson.o sudou wjdycky / Bůh gim 
jadných ssibK o mitost negaté sudancý nevčimk/ owssem 
prone n« (wet h , „ ^ ^ ^ p o s l a l : Nebo nepngol Rry, **». >«. 
V»o pán Angelu/ ale fými AbrahamowO/a tok lidsté přirO, 
' "> P"3-ee wykaupens lidu zwOleného: Díablowé pat salt 
?«wrzent anawěkyopufftěni/ protoj gakojnymatzned po 

N? íj pá'di» 



CLXI 
pckdu chowogj si t odsau;en>7tak y « den soudny ;or)náN> ř* 
dou od twaři páně do ohně wičného. 

I V. pokmo pádu gegjch gest/je ztrotiwsse prawé „z jwo* 
n j wůle swobodné dobře činiti nemohon: o zle Hniti/tat gak, 
by chtěli ke (stodě Cýrkwi a wywoleným Vojjm také něm W 
han/ ačtoliwůle, vmyjlavsylowanízlé.wjdyckygestpN 
Sábljch / ,ole swozaní gfau BoJstau mocý/ tak je AngetůM 
dobrým a swatým nemohou (stoditi / (ibeni pak pobojným 
potud gen (stodA a ge trápiti ínohau, pokndj Vůh dopustí'/ 
sycginače, netoliko nad čkowětem/ale aninadgeho gednjm 
(vlasem Sablowémocy nemagj / ani nad těmi howady/po, 

l«t,l.u, Kwadj sobi onino odRrystapana wyprosyti musyli / ohy 
howepřů Gadarenstých wgjtt mohli. 

V. pokuta/ Ze gsau O Nebe wyhnoni/ apřjbytkůNébé* 
stých zboweni, a to nowikywěků/ oby se eoni nikdy wsce 
nedostawalí. Tok gest hroznigssj pokuta, nejli na člowi, 
ta «rogi wzkoZena/je Cherubjn e mečeni skýstogjcým si po, 
siowen / oby čkowiku podkému nedak do ragé/a;wkóssti 
t stromu Ziwota prisiupowoti. Ačl y čkowěk;á(koujilso, 
bi t»ho/oby zbowen syk wičné milostiVozj/ale Otec Nebe, 
stý poskok pro Čkowěka padlého > nowého Adama / kterýj 

tnu ,o. SagNebestýotcwtef/cestu Ntmuzpftsobif/ awndcýn, 
k stasin, každému wirjcýmu včinén. CzchoZAngelépodlj 
wsseho;baweni. 

VI. pokuto/ je stu do proposii pekelné hrozné o jolosiné/ 
do wězens o jalaře negjolostnigssího O negtijssjho „wrjeni 

ifan, 4. „ dani/gokoj t>( sivotý petr: Bich Angelům kdyj zhřessilí ne, 
Odpustil/ ole řetizymrakOtystrhkge dOjokore/ owydokoby 

3a»aa «.«, k Odsouzen, chowáni syli. I«m/Angeky kterjj neosirjho, 
li sivého Rnjjetstwj/ ole opustil, přjbytek (wůg, t studu (ve, 
líkého toho dne, (vazbou (věčnou po? mrákotou sihowak. 



CLXII 

M.rs.u. 
fe pat mnozý syltW zemi mezy lidmi / kteříž ý w lidi se vwo, 
.zowoli/y wpowětřístu wysoto go«zApossto.tswědčj: s« -•-
kogowanj noste gest protiduchownj Zkoste teeréj gsou wy, . 
JOto. A gíitdé guienuge gegRnjjetem mocným w powětřj/ nv.«. u 
©ucho toho kterýj děká djko swé wsynech zpaury mocni. 
P«r «atý takésieědč,': Se obchájý Diobekgoko Ute rwon >?>><'•»* 
^ hledoge kohoby sejrok.-' Takowé gich si protnkowánj 
eopáufltj gim Bůh-, ypro. cteíčett) ozkussowMj wimých 
l^ych, ypotrestání a pokutowánf sprawéhlíwé sezboj, 
nvch anewérných. Zwssokrno'wsseckywmocy swépon 
B»h/ tok je y ty tter jj w powětřj gsau, kdychee do propast 
pekelné posýlá. A přigde čas no stonán,' fwěta/ kdyj sud° 
tOnecsogiarytěřowánjtomu, kteréjDiabelwede proti Cyr 
.kwi, o Cýrkew proti Sábl»/je z powětřj a wýsost te/Odkudj 
nyní zálohy čin,1lidem/ sudou wssicknizl, duchowesehnání/ 
« před hrozný studBojj postoweni/ y ortelem posledním do 
Ptoposti o ohně' wěčného zahnáni / kterýj gest Diprarven M«<--K.*<-
Díáblu y Angelům geho/ y wssechném činitelům neprawO< 
stí. A toé sude teprwa pokuta na padlé Angely wzlojeno/ 
kterájgestgijdáwno OdBodávkojená> neZhro;něgssj> ne, 
"yprawitedlnaawéčno. 

Dedma^ Ezastka/ V Pijcmclch pkOcpattVsth 
n^mzc^AlWc^Zeglchzeedjco oznamte. 

<^Pro«é gest Aposstotolvo powidění/ je kterékoli wěcy ntflroit.4. 
M,m i"!81"''"/ « nossemu naučmj nopfány gsau/ proto; je o 
l a Z « ^ R y c h t y yginéwěcy;apsánygsau/ přjenytoho 
« t é Vy t.n,l,siZ,'. pofauditi tedy tuto slussj 

^««egsautypřsčiny: r -
" * «M" tohozgewenj azapsanj ozkých Angelsch 

vjitímánrc 



CLXHI 
prsčtny / proč nám Bůh ztlt Angely zgewiki gstutyto. 

I.Aby p.Búh vkozoknám o oswědčitsprawedlnost sivou/ 
goktějce hřjchy wajj/ a proně.zwtasstipropýchu, zponrit 
aodwracenj siodBoha y prawdy geh, tresce, poníxeábi 
Bůh Angelům padlým neodpustil/ ale ge e Neb* wyhnal/ 
atv jakostném fpůfobn zanechat/ a roho stutečně dokozak/ 

«'li«!i.i>.- Zegest BŮH genj nenówid, neprawost/ ajesi zgewugehniw 
geho. e Nebe proti wsseliké sezbojnosii. Gakoj z tétopr* 
wnj příčiny serouc Aposstolé důwod strawedliwéBojí pont 

«»<tti. 4; sty/prori sezbojnýmosivědcowáli/poněwádj Bůh Angelů»«-
"" "' kdy; zhřessili neodpustik/ol* řetězy mrákoty ztrhkge do jota* 

re. oby chowaní syli t odstuzenj / tok yginj sezbojnícy « 
sivémpornssenj^thynau/ oodptotusivé neprawostpom* 

•tuomf.7- stu. Item/Angekvtteríj neostříhali sivého Rnjjetst«j/ol9 
opustili pťjbytetswůg. k studu weutého toho dne, wazbait 
wěináupodmrckkotouBůh sthowak/ apredloZenj gsau z* 
Hrozn5pr'íktod> pokutu wečnehoohni snáffegjce. 

/ • II. prozweličenjmifostBOjíknamlidem/ ZeočkoliAn* 
gele padl,' syli na počattu také stworeni k obrazu 2>oj,'m»/ a 
nad člowěka důsiogněgss,' „činěni / wssak í,e nad njmi/al» 

í».-&,r. n«dčlowěkem sismilowati ráčík: NeAngeků/oleAbroha, 
rnowo sými Syn Bojí pčigok/a; tejkého pádu/y Zwičnétzo 
zahynutj wyswobodík. 

III.Abychom widilí osivých Nepřátelíchneghorssjch/y 
9gegichstle,chytrost. „kladsch oztosti. NebosýcSábek 
e t,m siwssjm, gokkoli gesi námod Bohozgewen o wystvě, 
tlen/ wssakpředcey wAngelosivětkostsipromi^uge/ aby 
Oáze podwodík a okkamawaklidi / Čjm wjce sy toho dowo, 
díl/ kdybynebykzííam w sivézlosii. 

I V.Abychom gich zaněco gíného nemilí nej gsau/gak»> 
w pohanech národech mjsto Boha ge<j «j, geho si sog,/ * 

0>i 



CLXIVí 

KN n̂jmihroznk avkrntně náttábá/ onisi patdomnswog!/ 
;egstutonégocýVoho«é/ajeftgimwhodčimtimags,gen 
abygichmtrápili. ' * 

í»,:>i. K. 

"Weni/jegsai, wsseZopřewrácená O (siodliwá/jádnym^g* 
hownodám, potussensma !•**» »««*«»? gakothařiaot* 

. «1 wsseliké lji. 
VI. Abychom wědilí/ j° pánBůh y strž* ty duchy zté a 

POkussitele ztuffuge stých wérných ctitelů / goko ysweho 
"'«?0 syna / gehoj do tejkých pokussenj Sábelstých Duch 
pojjpwestitácil/oby zkussensyl. AsivotéAposstoly sobe 
«n pokuffíttlwyprofyl/aby ge tč,bilgoř9 psscnícy/*J geden 
i njch dokonce y wypadl. 

VIL Abychom znali (velikou potřebu skujby dobrých Att 
Leků / a Ze to pán Vůh welmi dobře, a; kasty sivé opatem' 
ráčil/aby d«břjasipatíAngelénamksliizbě.ksirázia9pa, 
»ro»ánjykzostrawáníno'spředSobelstauzlosií>dániapro, 
Půgčeni sylí/čjm zagífié wětssj nebezpečensiw,' sýwá/1jm y ' 
Ochrana a opattowánj BOjj zretedlnégst, a wdéčnégss, sýti 

VIII.Ab,^zh^^Wpotořefwatéwsa;n,'Bojjastře «u»aa. 
iwjm konalsposeni sivé. w ledliw«stivstowičné/nebo wjdy 
ckyobchaz^^'s'^H.ewřwaucý/ hledage kohoby si. '«>«"« 
zrak/« a f l i ř wtastně pána B«ha> a ne Díabta si lati m,o, 
me/Diabli,odpjratipowínnígsme/sylnjgsauce„wjře: hor, 
«w,« moblitbach/vstawičnjw dobrých praeech/a dauffa, 
&*"/*'"«$• Pana Vezu Nrysia/tterýj zahtadit strže stirt » •• ,4 
» « . » . « / " "cma nic na»,ryst» ani na geho wérjcých, na 3«» ,4. i 
nvs ačkoli B B b „opausst, poknffítele pro gegjch dobré/wssak 

gťch . 
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Díábelzohanín o přemáhán sýwo'/ ne něgotým toděnjm^ 
nessylinomi, nésffigůromi.neskřijowanjm: Ale:' 

lá«,r. i*- I. Mocý Boj,/ která; prstem Bojjm sigmenugě: O čemZ> 
mlnwsR.rysine Pán/ paklik» prstu Bojjm wym,'tám sa> 

SIBIKICI* blý / gisiépřifflo k wámRralowstwj Bojj. Jím/ BŮl> 
pakpokoge potřijsatana pod Nohy,wosseSXJO', 

mm,s.vr, II. wěrauwRrysiapána/gakjdjRrystuspan: 3na/ > 
menjkteř,; „reéřítoto mjtisudau/ Sábkýsudou wymjtoti.-

W«,s,r.,s». Itém/retli„čedlnjcy páně/ procsine My Nemohli wywrcy to'' 
ho Sobefsiwí/Rjcke gim ©ejjg i pro rtewéni vcáfíi. Jtcmf 

ma<- 9. GemujodpjregtesylnjgstucévwjrC. 
»>«,4.,°. I!I-P!st^lwátými/tokRrystuepanči'«ieřítage:Odeg^ 

di odernne Satane/nebo pstnogesi/ponnBohutwému W<f , 
Nětí sisudes/agemu somémuskaujiti sudeK. 

IV.ModlitbomíswoevWiiapOstem/gokoZRrystusMn? 
'*•«»-. ii. djí Totopokolenjnebýwawymjtáno/ gedinémodlitbou<t 

postem. 
V. Skrze Angely swaté/ kterjj hnedpri dftkach •mrticf 

kých křtem swatým panu &ohu poswěcených /»w stilau*' 
«uBojj přigarých sýwagj; ge chronj / aby Diabelw ně |e' 

x.iítviv zkého' Saska od oné pobozne Gáry'mánj«tky T»bioss«wy., 
RtémuZ^ cýli milostná Boj, zastjbenj, oAngekste (tráji si 

iiiwpi.xr. vweaíjtigis zfeprikázalHospodin/abykaZdéhopobojnehO' 
čkowlka, doussagjcýho w »oha, ostřihali «0 reflěch cestách 
getzo,ynarukouvchopili/kdyZbysikupádnchýlil, Aopit' 

Žtf»i4.t;. WOgenst/siklodéAngelHospodinů.okolotichtterjjsige, 
ho sogí/a to předni proto / aby p«d neghosssm, nepřjtelem> 
sckbkem eezpeenjsýtlmohltV 

Vl&tňf 
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WswoAVet rbP!Tmwwd-ablowě/gatojdjIa, 
»siT«»Tn9« ll£Z Ž b f V v " c " " " « - 2čroi. y tu *"<••*• '• 
lwssowon » I ^ " ' **»' potřebí p«b«jným/aby bulí a 
liwosts 0baf řrl""P < ' b t , ' '" ť eylí/lewsselikau pokorau trpě, 
dl i tbám,/^ >'"' Ntbonewjoyckypogednauytmo, . 
toho ČM a n ^ ^ l i b potuffenjSabelste/nej aj znáti ráčj 
fvf/ab* ,P-? " ! Swatý pawettřikrat zato pána pro, >««».'.! 

'wt«mw,il3"^"^S«tan)»dsiaupiloodného/anenj . 
st/ neba. '"^f j řečeno niuiDostiměg na mé mil«, 
Matti či,,.-,^'""' w nemocy dokonawa si. Tak pobojn,' 
n C D Á I S " l s i " "" B 9Í"» Ocekawati erpéliwé/ O wssak 

K t r V * * ! ? Ostati w pokusseních: wyswoboS 
""Od zlého. A; potud » Angeljch dobrých y zlých 

powědjno. 

Arlpkul ///. 
<D Feml. 

ws^k « . ^ ! . ^ " ' b m ptwnjho včinéné gest 3emi: A 
ko «««!.^°"".""""•*'«»mitiOspůfobuZemě fuché/go, 
lena/T< " e ^"Í^Ltst"činěna/ a od ginýchwěcýoddě, 
tv « P^""i tó lNaterch'/ kterauj pan »nh,na počátku 
tkl, / T^Jt?' stwořik. wssecky totij jiwky w gegjch poča* 

_' <* 5 te Materye počáteční, teprw potom gine wěcy, 
Protoj tuto přjpadně wypstno sýti má. 

I. O tixoUdj: 
II. O zlifclnych pkjp«dNHsiech. 

Prtpnjwkc. 
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(D Fiwtech. 
til ziwkowé gsou pobstoto o Moteryo/Nes počátek wicý 

zewnitřnjch ajiwelných/»eboprwéji«lystvořil»ůh,nfj 
jiwelnéwěcy/zZiwtůzagisievčinilwécyjiwelné/ojiwlo, 
wé w přirozenj sivém znsiawogj wjdycky: Ziwelné pok tvé, 

[-....: cy russí si o proměnu serou, sfe pok stvatý p.-tr proro,'/ fr 
uxiti.ii.ii w den pani příchodu kstudu/pálíwost, ohni y jiivlowé si 

': rozplynau/to sude teprwo w čas wetegné wsseho sivita pro' 
miny/ a y to gegjch.rozpkynutj sude, ne tak aby jiwlu neby, 

.lo/nej aby přečisslěni toliko syli/gakj to som wysivětlnge 
; ten týj Aposstol/ kdyj d j.l 3emě pak. a ty wicy tteréj na n,' 

gstn. (vypáleny sudou/ nowého zogísté Nebe a nowé Semé 
očékawome. 

^íwlowé od Boha stworenj gsou w počtu čtyrj. 

. ( I . . Ohest. ',< 
I I . w j t r . 
I i l . w o d a . 
IV.Femk. 

Ačkoli pak 0 ohni a witru nečínf Mogjj» zmstkyzgewni/ 
kdyj mluwjozemi awobi / awssok gisteř gest/ je kdyj tyto 
dwo jiwly, zemi awodu stwořil: tchdaj aw týj den také y 
druhé dwo/ totiZ Oheii a tt?jtr včiniti račik. O zemi pok a 

Mrv ,,,,i. 9 «odě zgervna ^njnka gest / kdyj dj: Nap9čatk,i siwořik 
bůh Nebe o Zemi. A maličko njZe l Duch BoZjwznaffee 
se N0d wodámi. 

I . <D «HM'. 
tš vheil gesi jnvékneghorčegss,, negstW, neglehčegssja 

'mgproníkawigssj/Jttrýj wMatech laegprwésiworenégotlo 
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h r o m a d n ě ; ^ ?^ud; Stworitel wečný těch wěcý tak 
k«t/ a p o o N ' >"b ^ SedNékajdé̂ obzwlasstni ..epowo, •»-«» 
ffleno / j Z ef"

ie " ' " " " ' ne„či»il. A tak má sýti siny, "»* " * 

*mr%™* "Materyetvssechwěcýjiwelných W 
sylo. nel iitr? p c , c s ' t c ř , , c t ! P 0 c* t c í"í Moteryo, co giného, 
r«ngestttom» k' ^"topakjiwelgenjgesiOheň/stw,, 

d«osti,nN^"l'ostjginéji«kygokoobZíwo«ol/akplo 
fe'"i jém|i t n ^ ^ ^ s r < U Í t,6"'*b*»*'«í P"«-"; P« tvřTclí* 

m n á l t í ^ Ť ™ ? ^ NebowsselíkýOheii.negen 
Y/j *<,IP<,l«ge/oieyísieécitge. M . r-JFv'.-'"*1** 

domita<3« " " ^ " Pt,tomnem/ gako ohněm stalilSo, 
k« d w a . ^ - . ' " " """ly"y NeazarowyNnéjí/padefátnj, 
clrn m * ^ 3 ' " " h totnjkůiyó. sthltil. Ale ywsudat*.»«„. 
S / & * * S eezbojn,;ahnon> sudou doohné-wěč,"'"" " • 
'agistéSegK^^^^ 
•Věků. • 7 v m e ' " ^ f U 2°5lch líevhoste nowiky 
čen<>V^^.^'<Pt'!"ni«ost Ojlowostr;e'nigOyla ofwéd, 
jjsso«? "°''°l)nihorjcý°«iluwilBŮHnopousstikMog, 
twarnoez ,« luwi l potom y klidu Izroelstému: Nebo . ^ . . 
O b ě t N i D " ' ^ostodinowy syká goko Ghe>>jpolug,'cý.. " " ' 
b» t « í ^ l o ! ' « " " ' ^ l o t ř i l , y tuwoduokolo oběti. Ne, ,*,,,-„„.„ 
Uebw6aa l '.Cl,i'" Boha prawého a přítomnosti y mocy 
ccj'Pa'nHz«"^/e«KlafystrzeOheii.tenjegestSŮH. pro, 
Ochraně » pl?*c"T 5"fl|l"»í čině sivým ctitelům ,«swé 

1,'fl ^ '""'nosit, podobensiwj ohně vjjwo / gako: 
3£ ii ctm*. X ij Swi* 



CLXIX • 
2,»,:,°.". SwctloIZraelo«osube«h«im/oswotigehoplaMenem/y 

8.4,1.1 stalí a zjlřetrn, ysodločj geho. Aopět d,'./ Fesudezdíi 
ohmwau lidnfwému: gakO zasi témuj lidu swému k sáztr 
(kaujj Aposseot tjm/ kdy; voha Ohněm stalugjcým nazý, 
wa/řka: Stujmej tedy Bohu Ijbezué s wájnosij a „ctít"*'' 
sij/nebo pán Bůh nos gest Oheii fpalugjeý. 

II. V Wettu. 
• <JI wjtr gest jiweknewiditedlný/ awssak w sivém wann* 

tj čitediný/ a to netoliko.ten tichý, wýsost nadzernj naplůu, 
gjcý: ale y tuhý a prudký, re zhůw se w;nossegjcý/a Zasi do, 
ťú s siupugjcý/ geg; fám Bůh predné wywooí a obracý wm 

' ,«ta „i. ' . chce/ gakoj dj pjfmo: Hospodin wywodj w,'tr z pokladů 
»m»»4.,!. sivých. Item / Ay Hospodingest efformowatelhor/ a 

Stworitelwitrů. Rozličnýgévjítektohotojtwlu. Nebo; 
t Fíwočichowé wssíckni,y lidé kocerstwenj swéhojiwota 

potřebugj geho: Dýchaní;agístégegích jiwclné.; tohoto 
Ziwknse fformug*/ o jiweky.wěcjiwelnj. wjtr y dychonj.Od 
vohaetest. >-!'! •'• . i • v)"' -

* ! " ' " i l . Někdy strželvjtr, dodrodínjsivé z«lásstnjpánBnh 
,M»̂ «.>, dokozuge/goko: RdyZwysussík zemi po potopě: wyststl 

V « . n MořeČerwené: přiwcdlwěttemKřepelekmnojsiwjdoTá 
boru Izraelského. „ „ . . „, • , ' 

III. Nikdy zase strže týj ziwel tresial/.a tresce zle y dobré/ 
,<sx«i ,,,,! goko: S (velikým wětrem wýchodnímvwedknezcsstnémnoj 

"• (Zwj (stodliwých Robykek noikgípt/ azosigezahnolwě, 
Íu.,0. ' t,em;opadn,'m/a„wchldo moře rudého: Té;nadůmI«, 

bů fylný U?>er od pausstě obořík(e/ a pohnuw Čtyřmi vhly 
geho/ oboříkgcg na syny o dcery Jobowy.. 

lV.Ni, 



..}• ^tkby gest znamenjin přítomnost Vojjaiíiocného 
fc)W gako prí stlanj Ducha swatého naAposstoly: S t a l &í*" " 
(erychle zreiiksNebt.gořo přichnzegjcýho tv.í(i'ii.pi-,,ofebo/ 
t> naplnílwffeckendům kdej Aposstolé sidéli, »ryftMpa<> 
txkétwétrupřipodobnikdjlo.Duchasivatého řka : xVjtr 2»»'-i-
kaní chee.w«ge/ahlo» geho (lyssj«'/a wssak newsii odkud píu 
chazý, akamgde / tatí gest tdoZ fe znowii narOdil.. A tjm 

5. v"l P.t°razytineniůje/t«ercZ děla Bůh w kterých chce. 2l> 
ze ačkoli spůsobn tagnému, gatBůh»od noreý působí, iicro,; 

. >me /' a djka »oho gako y wětrů,.télestě a hmotně msta, 
trugeme/j, wssok wjtr y í.lyssjme y.cýi,me y gim lixei |inc, dy« 
chanj wětrowého «j!wogícě/které;,idotudstáwo/dotud y 
íireot čostiý trwá wzewnítřnjm fpůfobu, podlézřjjenj Bo» 
-'• J, •b**ífe Ducha (Veotého, Duchu nassenm powědomi, 
citebtněvjiwotttí ostafytcbiné/y st-;t*Obté:(rut*y zřegnié *' 
Patrné sýwá. '. • ,!- , 

III. V WM. 
1

 ;«* woda gesijiwetwlhtý, studený.hustý, tenký O tekM! 
«ý<' ^-Dwůg-pak spůsosMogM „kazuge wody; • » '-'•'• 
- i..3p8fog ten w němj prwnsho dne stvořeny byty/ a sin,', 

g 8 ! 1 4
 a zemj y e-ginými jiwty sywssi/tat materyi tu Duch 

bíttť ^<«boW»l,kstwořenj.dalssíninginých«vccý/ očemj ' 
II^Í°'^eDuchBoZjw;násseksinodwodami. - ^ !,.«»„,... 

6*t\, J T I " 1 * 8 «ody s,lteN/wněmj!druhehOdne posiaweny 
adn.s - ^^"iz-rozdiltny, takjégednysykyno»Oblol)<iu 

* ??« (>»b<bW9i,m> A tak tedy wddy/ 
' . ' ' 1- Gedny gsauNebesté. 

- 'I^DrnlHéVizmsté. 
'"' '"» G N«, 
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. G Nebestých reObách pjsse Mogj,'3/je syky a gstu wody 

í.rn,,4..'4 Nad Obkohan., l.Mog-'. 7* AFotmd,': Chreolte^o* 
(podliloNebesoNebes, y wody keeréjJgfou nadNebefy/ O 
kterýchjt, wodách Nebeských/ njje bude powidjno. 

wodomi pok Zenistými m,'nj> netoliko ty kteréj nopočo, 
tku prwnjho dne Bůh stwočik hromadně; nodnjmiZ si tejn* 
ssekDuch Boj, / aley částky potom týchj wodOd sibe odde* 
leitých/ které; gsou w Moči, w Gezerach, Rjekach, potO* 
cých, Studnicých y w.stregssseh. země rozličných. Gso»k 
pok rozličn, vjitkowé toho jiwku wody. Nebo/ 

I. Stwořikgi pánbůh oby syká w til* a přirozenj iixeot 
cícho kajdého y člowěka/rozwlajením zogisté z wody a z na 
pogií / krew w jiwočjchn si rodj / a jiwotn, rozwlajení «d* 
tud pocfyásý,, . 
, II.Zánápogdolgíčkowěkn/nétolíkoprwéncjNoewíif 

Nicy sstjpil/oley potom/ anobrjy w,<io,ypi«o y gťnj na*' 
pogowé,odkud, nej zwodttjho priro;en> pochazegj. Bůh 
ge wywodj/ y lidé důwtipem sivým,»apoge<obi;(vodna* 

4*MÍS-H. tých wěcý sirogj. TakwywedkBůh, stáky nápoglidu lvy 
a.n.9. wolenému sivému: AHřystuspá'nzwody wýbornéu?st 

NO včiniti ráčík/o tozozročni, podlé pok přirozeného fpů* 
sobu,kojdý rokponBůh zréwj o; wodnatéhogeho owól 
cel napog sylný wywods, diwnau swau moudrostí Bojstau, 
. (II.Skrzetenjiweksprawedlnost sivauwtresionjzlých 

N'4'1'7 k«na,k,gakol Swit sezbajný zatopik: Faraóna « geho w,g, 
. stem w mořičerweném tolikéjvtopík:. powodnimiweliký* 
mi,aurody, donty, města, kraginy, zočasté kazyl. 
. IV. Téhoj jiwlii ypři,iaboj*nstw,7ga»oj za.Zákona sta* 

rého rozkázal„Zjwoti í rozličnému Očissrowánfovmýwá'* 
«j: Tok y w nowém přisluhowánj < k Swntost křtu sivá« 
tepe.v jití ráčík/ aby wodáu, pOljwáNtsyllí. 9 wzýwánjn, 

'í gménor 
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gmeno sivate TrOFÍcé/ti kierjj gsou w stitouwé Vojj mik, 
stree / ,10 důw,d očísstinj wnítřnjho/ avptoni si sieědo- >.»«u.'"-
mj dobrého. 

!V.V3emí. 
i «* Ame gest jiwetneyhrusssj.a negtijssj wprosired Swé, 
<t<* pokojený, anepohiiutý. Ta pok země gakj napoeatku 
^prwn>md,,isiwořěnagesi,nebykagesstě«dgínýchwěcýod 
^ " ' P t o t o z podlétoho fpůsobuiprwnjhoNlogjjs nozýwa 

l . Propast:Nebonebykagesstěstchágakonýni.alega< im.,.lS 
" Z propast g«st wic hluboká, střegss, diwných plná.temno/ 
n newj si co gest w hlubokosti geg,: Toktdyj to Chaos nes 
^ n ' e . 6 3'nýini jťrefy smícháno sylosiwořeno. Hroznou pro, 
past, t?yt». anij zrakem, afaudém čfowěko mOHlyby spore',', 
J>y. agedno od druhé wěcy rozeznaný Býti, prwénez Stwori, 
tt! wssěrnoha,^ Zté hromadné a siníssené l^Htoiyc, powo, 
" " " t «ěc kterou chtik.wgegj wtastn, fformě a rozdílnosti. 

JI. NestčiNau.nebO gessté onisylin, ani stromows.oni wr, 
ch«> oni h«r, „ni ttaké okrosy zemsté. nesylo e ssormowáuo 
ptwnjhodn*. 

III . p»sion, protojeonilíd,'.onizwjtatek.aniptoctwa, 
OwssemMěsta5^lenjlídsté°tehdájgesstinebyko. . 
., V ' Temnou nebo sivětka tehdáj gesstě nebyto jadného / 
tónu* *"***«»propast,'tma. Rterajtotmanesyko.onenj 
. . „ . ? ? lkwořenjm podstatu sivou mogjcým/ole rozum j si 
««teyyegst tmau.takowá temnost která; sýwá kdyj stitko 
siwořen?""""P syká.y rete Materií hromadně negprwé 
ie e>eli« ^,"8?Pt«posijtouwelikou:pr«topoksylotemnosi 
i z°IIte.nikde, siv^s, si«ořenéh, jodného nesyko. N e b , 

potom 
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potom tby; tmo sy lo BŮH teprwa swětlo včinit! točil, ado^ 
bře si řjka y-nyní/je tmo gest zsote *« j fwetťo > netoliko podlé 
toho/je kdyj sivěcko odcházý tedy tma no stediige: Ale owssei" 
tehda'; syko prowé.kdyj sivětko nikde; nebykojodného: S>0 

3M: 4,. 5, swctka tedy CO giného měk, sýti Nej tma. Fe pak prawj 
pán Bůh: J á stu kterýj twořjni tmu/ tjm ne „kozuge, ga, 
toby tma syká stworenj Bojí/ale FiMně „ilnwí (ě.tmou xl' 
zumj zlé wěcy, nes hned zatjmdoklaoá. Tworjm zlé, toch 
„trpné'. Tworenjm pak rnjnj to. je on swobodné amo««^ 
wěcy vtrpnénolídívwodjpcidlésprawedlnosii swé. 

GDwheMcp.'' 
© prjpadnc)siech ziwtkn^ch. 

Ji přjpadnosii jiwků gako y wěcý wssech Ziroelitých, f 
tvssélikého dnchownjtzo y tilesnétzo.Stwoťen, st» tyto, 

l. <ti(ts. 
». Mjsto. 
III. Hnntf. 
IV. Osjáhlost. 

I. O Čajit, 
tě Čjas nen>'wic(am«tná,ale případnost gin*' wicy si fcr<* 

Z,cý, a kn, se wztahugícý / gakoZ Oj pjsino: Wsselika wěc i«» 
sivůZčas/ akajdépředsiwzetjmásivauchwjlí: 

Rozděluge si pok ito triig stůsoS Atén gest. 
I. pominuký. 
II. přjtomný. 
III. Budaucý. 
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w ? W ^ " S ^ " t k u s ^ êwwymkťený a 
fíUnSll^T- pť'«""^ Si M wikswěta «yněgf 
láň<irZt Ť* ^Oweka trwog,'cý. Budoueýčas gesi. tr, 
nhZJ' *$* " Přítomného do stonanj sivěta aodstoná, 
Jjfl- c r t ' lw«a na wěky wěků se; konce trwagjcy 

CC ltflSltN li • • ' * v . . v a t , ! l i t v v | H I I H I I K V 4 ' Í V . / W í ) l l f | l t t V ( r 
tttiiím, IP p«kussen.,'m a trápenjn! pobojnýchlidj/ gakj to 
wollf '^wvfwetlif/ kdyj řekl: 3degestie,'ra a trpěli'?f «>.,«. 
p. '-'""'JfoJ/totiZ/ zde pro w,'ru trpěti musigj wěřjcý / ale 
oničai•TT t m P ' í a »»£roe,ijl!ů,pr»ti.wf»oleným Bojjm, 
©eftiíZl "-"^ i "«ptnj gích/.rie; toliko k radost wéčné. 
ttčii/£rr,M8 "°k1 welikoozdobo reěcýstwořených/y vji, 

, " l ibému stwořen,'.. .Nebo 
fotó-r* pon»ůh čos/sam vjítigeho tačil při stutkn 
Mace * '* '"*' kdyj napocatkn siwořiwnékteréwěcy se; 
čenim,r : 3"' é ' Materye/;assestdnů pořa'dwywodilsiwO 'N"••»• 
1>0«*!«< '-et«í«g«féfOychtěP/ anestwořtkwsschoam r 

drn n« " " ' " Ftden den. Nýbrj.. y fam Častozdilitna 
R-J' 3p.rWcTreětfem denn,'m: potom pat Sluncem a geho 
,2gm prediwným. rozměřllfobě y sivé jiattyl teeré w k«, 
trwck',' I™***'chtěf: »«,iiiirik y Mifýce, Léta, wěky a 
F>sie?n v"°l) wss°ck» wssech.wěcý, wssecko tedy w Část 
lo mojné'""" Vsi/ a tonepioto w ssesii diiech/gakoby neby 
to vciniti * * e l m if i , ( , t"té Bohu w Okamjenígednom wssecko 
dée« pro,'-"" " ^ dnech včinil/ ale aby „kozal gak twtw 
chom e,sa»?"néwssečimk/ ynámdáwoge přwlad/ aby,, 
stworenjf^^^^iwosi, wsse činili/ yBOjj stutky při 

' i ^ t a jiale 5ediiwč rozwajowal!'. 
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II. Rozdjk čin,' čas mezy VolM a stmky VoZjmi'. Nebs 
wsseckywicystwořenéastntkowiVojí.časugsaupoddani, 
w čast gisiém si stolí / tteříj toli od počattn sivita. včininí' 
gfau. Ale Sůh sam tolit, času poddán nenj/ omZ ÍSohu gí 
co pominulého, nes sudoucýh,/ olewjdycky wsseckopřj, 

:_, tomné. proroj y oRrysiu pánu Synu Bojjm wičném, 
' ' dobr*powědjno/ zeRrystusgefiwčera.dnee/teNtýZyna 

i«r. •• i. wiky. A opět/ je fkrze něho „činem gstu y wěkowé. Rdyjl -
gesi čas, wět wsseliký odBoha „činěný/ tedy čas, o wsseliký: 

wěk Bohu gest poddán, o ne Bůh času/ nýbrj wsseliký čo» 
' ^ ' - ' ' wmocys»épolojiepanBi.h/ywsseliképřjhOdnostičof»/y 

co fe kdy » kterém čost tzjn' a státi má. 
III. R známost Bojích stutků. ozprawy Božské, y přjbě, 

hů rozličných od počátku sivěla statích, (kaujj čas a napo-
máfyá, Be; času zogisté ageho rozmiřenj / ach Hysioryf 
swaté a stute9wéBojf pr'ediwní, nemohliby w;namost li* 
dem toksivetl* aposkujitedlni wyp^ntsýti/ protoj weliet 
vjitečně wěkowé sivéta.a co st wnjch dako,« sivatém pjsinl 
tvypfanigsaut 3!Ostawunewinnosti: 0Pádu: 9potopit 
0 ctýrkwi z národu Abrohontowa shromajdiné/ 9 gegj zpra, 
m zapatryarchů^ JVůbc&v Rralů astvatých proroků. 
Takj yonowéCýrkw^glgjmpocatkn.zrůsinyproméiiach 
rozličných > zawedcn,' y obnowenj Cýrkwe.̂  podlé téh,j ca, 
st léta gisia si počítagj, y od stworenj stvita, od potopy, «d 
wydanj Zeltona, aj y od příchodu Syna Bojjho na stvit, a 
geho Narozenj. O tterémZ péjchodu pani Aposstotmtu, 

«a«4.4, «i/ wysivětlngegegčasimgistým aprawj: Ndyjpřisska 
plnost času/postakBůh Syna sivchOivčmcnétzozjeny a pod 
Fakoném. 
^ I V. Tjae staujj lidem ku pohodlj we;degssjm»/aby y pra 

«y přjhodnau a vjítccnau wésti/ y vjítfn} ptače (tvé socha, • 
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A ^ A ' ljosim zoMé rozměřeirým obBoya sýw<i. 
\imá ,7"!'Setínát Noc/ Dentpracowánj/ Noc t odpo, 
ciwatti/ tolitéj Fyma yAito I 2ym«, Čas oby stbě Země «d, 
^ " " " ^ / ,^e'to aby lidévjitet proč* sivésrali/« čemj y pj» 
tr i eSrít',: ^>"ůggesipon*den/t»»gesitokéyn«c/s»i, **• .«.•«. 

.- %JJf, ™m ty gsy „činil/ léto y zymu ty gsy efformowol. "• 
" r ? . 3 1 ? oroč očetáwá drohého vjittu zemstého^rpiliwi * " * * 

v"^«-ge/ojby přigolpodlymn, ýgornj déffl. 
h?iíf,s ' " ^ tozssoffnost o prozřetedlnost / abychom tví, 
řoin • " ""'"/ gtkoj psiino: wsselíka wěc m« swůg čoe/ a *""••>•" 
^ZOcptebsiwjetj pod Nebem másivon chrejlit gest čae ro* 
»t",lyt)injráoj: čas fazen,, a čas wykopowoní t čas mordo, 
wans, o čos hogenj: čas sořen,', a čas siawenj: čas pláče, a 

, cas jm jchn. fat smutku, a čas prostakowáirj si: čos rozrnj* 
t*J"j komen,', o čas shromajsowaní: čas obgfmánj, a ča» 

Mtř" ' ' i<n$iS'' ačaopokoge. A opit/ pGodnosiíčasi, «!<««.» 

.'.^8« Od Voho wssechnim tn přebýwonj zdegffjmit 
wymetený, nápomocen gestnom tswotémupotánj/protoj 
V FMenuge nynégss, čo», časem wzacným a dny stafytedlný, 
nu: Wčas^říhodnýwyflyssetsim tě/ a«denspasinj fpo>>i.«»,i, u 
mohlstn, tobi/ ay nyní čas přjhodný/ay nymdnowé fpasinj. 

?P"/ HlebégtepánapOtudjmůjenalezensýn/wzý»eg> 3r.fcff.sv 
bllfa 6 u M slizkogest. A aby ° tjm drahým časem a přj* •' 
E r . - , ' F b o i»dný mprodléwal/ protoj dj pjsinot Dne, » >.,. 
N n » ' M « bí<* geho / nezatwrzůgte frdcý sivých. A 
» j d ^ » «^°^ sivým nedbalým trogonům : wo'» Č«B3I»7.<. 

' ? ' Bcl,t hotow/ toti; kdobrému/a k obrá'«nj si ku po, 
X »i j káiij, 

http://3r.fcff.sv
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řaitj (wotému. Nebo ačkoli gíným rvicent pon»ůh čas 
wyměnlarozdělil: tak jenetajdéwicy wsselitý Čas (laujj: 

-alekupokán, (ivatému,tobrácen,'si t»«h», estoujeiijSO, 
tzu, o ku pobojnosti fwoté/ttim wécem sposytedlným wjdy, 
cky gest čos/ gehoj nemá jadný inorin, a e pokánjm odkla, 
datiidokudj gest.kdonasivitě jiw. Rhřessen, pak nedak 
panKůh jadncho času / ale k činěn, wůle swé / protojRry, 

3""> siuepanostběrekk: Iacojgesi libéhoOecy mému, toči, 
roní wjdycky. A tat y narn lidem nalejj činiti wjdycky. 
Nýbrj sy si zdátonetdy nico nečasti/ goto tresion,, jehrti, 
n,', na hř,'chy dotjránj/ předce (tujbo t tomu má si činiti/ re 

>.xwi 4. i. č«s, nebo ne w c<t«, tv dik neb, newdět/gtj oni (tysste. neb, 
3a*. .i. neslysstet gakoz ohně a; pekka hř,ssné wychwacowati nal*» 

Zj/ ahrjssný, nechtěli zahynaun/ ma Častě, a ne po Část, 
»*• «>• *• pokání činiti: Neb, kdoj tento nynigssj zmesstá'/ na tviky 

gineho času ku pokanj, a tak ani k stasinj. mjti nebude. 

Ii.OMjsiu. 
ttf Mjsio gest prostransiwj witssjnebo menssj kterýmj wi 

«y stvořené osstjeny sýwag, > tak osy na gtsiém obiajttebl, 
ttérn a wkastnjm sivém m,sti wssebká wic stwořenásyka kdej 
gjpanBŮH Byt »ko;oP, a přirození g*gj tohopotřebuge.y 
newyhnutedlniwyhledáwa Rozdilugesipokmjsi, na-
čtyři strany nes částky sivé, totlj no wysokosi, strokost, HPii, 
botost.adlouhosi. Odkud; Aposstol wzow podobensiwj 

«ff.i,i,,t. mluwí»lásieBoj,'.aznámosi<gegj«k:Abysst«m«hlt siř, 
hnautt siwssechnimi Swatými. gakoby byla strokost. a 
dkauhost, ahkubokost. awysokost.ápoznatiprenesniírnan 
kastu Rrystown. 

O mjsti 
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© mjsti a geho vZitečnosil toto wédjnO sýti má. 

ftecrt^tJ^fV^"**** ""P«'atk.t při siwořenf 
syeswz, n,,v. ^""" 'stwořeným ge rozdělil, kdeby ttera 
* l t U t f c X ™ * * , a " ^ N.bepřtprawil. cjlowěkit 
lítáni' %3i • 5 c n u dalkptebýwání: ptactwu powětřj 6 
tom an.^.V'^přiwlasinil/Sluncy.Měfyčy.plane, 
"'Ml/ o S Ž * e j W m » l ^ W ' Fch gtstýmí m,styrey, 
sivětlutte ttl*"Ccfv "^ '"»s«em m,'siě posiawik/ eoj wy, 
moudro!?^^'^"udrosi.aprozrettdlnosiprediwnau. Ne, 
Ptotíprtrn7 t \* E l , t ó fl'sitéchl.dí kter,joNebi (iněgj, y 
nich ÍA. - •' * 5"a«emn rozumu, y Boj,mu wěcý siwoie* 
stuna 8 & *&?$'• ^ y bykowssudy/ gest, pjfmo y 
wvTolŠ**? P»&«»6w wědoma mkuwj/ je Nebe gest na 

II ^ «""e. apekko wpropastizemsté. 
MnSČb^!s°.""lstliké teto Obsajeno sýwa. coj Netoliko O* 
alevoni. - í. ̂ llých. ajiwotčichu wsselikém prawé gesi. 
místem o N " - " ^ wtditedlných.aj y ea Nebesa, y země 

,Befl! «a«ktz«»gst«. A poněwadjy tělo panaRrysia. 
takéy t»l le lr«-« '^^ P"" ' l " ' " P«wéQojí stworenj. 
těle Lt„ ",W"n »bst;ťteWiié. podlé čehoj íam pán o 
ft»í ..?8gtYOpřstomnosttmkuwépowěděl:Fe.v Lazara 3««>..,r. 
« I ' ^ " " ° n eyt.a„m,'ral neeyl. A opět: Chudé mate 3„.u.«. 
tesííNT - * "lt mne newjbycky msti sudete. lak y o, 
w»d. tol>'°"'• * "lkawenéni těle geho Angekpaně mkuwě 0e>, 
hrobe, "'ilkcni. jeprowě wstaltNeiljhotuto, totij w, »*!>«.«. 
nj geho 2 , " '^ ' ib'' S'3 syli pOfojili. An,y° re (loupe, 
leč w ě t e n o / " ' " irnyflíti.beztéw wkastnost těla, gediné 
Bfft a n, »!!£,< c0 PÍ(**:o mluwí/je;m,sia n,zkeho wzat 
huni zanii!? "(trestaupik stany sirého člowěčenstwj: wz, S,«:,,„. 

0 ' e .gejí wyzdwijcndo oblaki,. A odtud otzů.y 
3l iií ' Ne, 
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Nebestézossidolů nástononj swita přigíLmogatj Angel/ 
Apossiolům sivědčil,/a wjra obecná Hřestansta wyznáwá. 

III. M,sto napomáhá NámtwířeowécechstolýchonO' 
y«icy kstosin,'nossemu nálejité wyswitluge a tajit nopO, 
moha. proto; y o Nrysin pánu kdesi narodil, kde wycho* 
tván, kde pokaustn, kde pokřtěn, kde poselství začal, kde nê s 
prwněgssj diw „činil, kde kázon,' mjwol, kde stutky zázračné' 
činil, kde pro nás vmčel, kde y pochowán, odkndj zmrtwých 

3.1.».„. ^ ^ tbe ft krerým „kazowal: Rt«ratvprosiřed „čedln,w 
, si posiawowal, tam z swita odssěl. Odkndgeg tstudu oče' 

tawame, pjsma Swata to wyfwitlugj, a důwodem mjsia', 
prawdy gistépOtwrzugj.Dobretedy s.Augusiýnzasiawagt 
toho Ze tělo Rrysiowo nenj wssudy sytné, ale mjsiem obfaji, 

, Mg npi: "dine powidik: Qbegrni tělům m,sta, a nikde; nesudan: 
p.ÚDtr A podlé toho je nikde; Ntbndan/také na prosto tzntd ani gjch 
lim. nebude. 

I V. Mjsio rozdjlčinj Niejy stworenjm a siwořittlcm: Ne* 
do wsseltka wi« stwořena rna sivé mjsio' nanimj gest /ona-
dwau mjsiech stotu/owssem wssndy sýti nernůj*. fám koliko 
pan Bůh podlé sivého Bojstého přirozenj gesi místem neobst 

j.*jr. ta? jitedlný: Nebo ani Nebest Nebes geho mobfahugs/o.on-
mwr.49. Nebesa y zenti naplnuge, nýsrj nebest gstu stolice geho, a 

zemi podnoje noh geho. 
V. Místo prípistgc si rozdjlnit«kil4, duchu. Nebo této 

gest namístě circurn <criptiv<:>tOtijobs»;itedlni, takjemj* ' 
sto to nokterémj gest tělestéazéwnittně, wěc tělesna noplřiu* 
ge > o zomésiknawá g«. Ale duch stwořený, nes duchownj 
přirození fiwořené, gesi na místi definitivo, místné, tok j« 
ačkoli duch nes duchown,' wic, nakterém kdy mjsti gest, gin* 
deg,'tehda; nen,'/goko> Angelkdyj sylwdomi panny Ma* 
tyt a $ ii) tozmlauwat/tchdHj »«bykn> Nchí: A Dusse nasst 

dokudi. 



S ) tu IfnJIL 4 , r-m , 2 f wss«l-'« gedns á témj místí kdegé« 

^aduss7o"y'?Hko wgednom a témj člowéku^si p& 

y»l»o«» »- ^'ljanvtecynaginé: Nebo pane gest země .««, 
fttfni JL?'* ^ " k oné Ženě (kteranjm,'nj si Cýrkew swara) &», 
Orbce^i^^^b^Sábelhonik/dóny stu dwikřjdla 
sidočass ' "l"l letělanapaussknamjsioswé,kdejtO krmj 
nim l" P " zochowánj"sezpečnostpřed drakem wrajedl, 
i^m-aTT1 p«tčsso«at»rysi»s pan sivé mité včedl, ' 
neKo3L"^l>°!lýM! proti smrti časté/ o oby tějce ne nesii 
5 2 ' i - • ' tdyj rekt: wdomu Otce mého přjsytko 3»»« 
«rw.J? y I ř i ' g b B l abych wam připrowiřniisio. A opiti 2»" 
POlíN?.nv ^"2"'"«>>yy můg (lujebníksyl. TéjA-
t r f e S J ř >"°«g>ste je sylliby tohoto «asseh9'zemstéh9 h*K-
t*f i r n t S S lboťen, wzděloný máme od Boha. přjby, 
'' ^"'dekanýivičný w Ncbesých. 

III. V Hnukj. 
ha Pftmr1 a 9 ^ ' ^ l > přirozený wěcernstwořeným »b»», 
«edi»^.»^"^'l!!Mj ony s»S samy w fobi/ms y zmjsia 
• ^"adrutzésepohybugjapřenossegj. 

Gefiik pak půwod hnutj dwůg. 
I. Bojstý. 

**|(3iS_*fc« II. přirozený. 
stnj / nebo on zS1** strany hnut,' gest samému Bohu wla. 
pHwOdljnuti^ci^^-^P^nj půwod hegbogjcý/ a ten 

V °! !M wed»9tr,m (tvém způsobu. 
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I-Weregitý.-
II. Oszwlasstnj 

CJ weřegný způsts Pojjho hnntj cakotvý gest. gjm; páit 
Bůh hýbe wsselikan wěcý a odniho stmého půwodni wss" 

«e»>: ,„if cky wěcy sivé hýbán,' magj / gakoZdj Aposstok: On dawo \i' | 
"• wot wssemu y dýchaní/ Nebo gin, sine jíwi y hýbeme si 

Atxwáme. 
VbzwtosstnjzpůfosBoZstéhohnutjgest klidem samým/ 

wssak toliko k wywoleným BoZjm si wztahugjcý: A to ta* 
towý: ft Duh nattonuge myslí, wůli a srdce čtowěka k 00< 
brémutA tak dawa nowá a dobrá hnut,', strze Ducha sivého 
swotého/gakoj w rodu nowém a působení geho w čkowěkn/ 

»«!,. i., tokypřipowokanj zwkasstnjm: gako: ZeDuchDojjwy, 
,jx,,,.i>. pudík Rrysta pána no paussi kn pokussen(: Téj o proro, 

cýchmk«w(Swotý pttr, Zepuzenjo nodssenjsywsse duchi 
sivatým/mlnwili sivotí Bojslídé. Ano y Aposstolé nic osi«« 

e * i.4. «gme ncmluwili: Nej gokj gírn duch sivotý dok wymkau*' 
xvatiwymtuwnosii BOjj ták rnkuwili, Oswědčugjce si wtom 
jeby nesměli mtuwiti giného, čehojby strze ni ne„čiNíkRry< 
stus strzeducho prawdy. 
přirozený pnwod hnntj gest stmo přirozenj od Boha dané,; 

aby gakoj wnítrnj / ták y zervnítrnj hnntj syt9 při wicech 
stwořených/ a zwlasstě pii člowikn rozumném twotn, gstu 
hnntj gíno w dnssi / a mocech gegjch / g>'no wtéle a andech 
geho. podlé této wlasinost, genjgesthnutj, rozdjtvčinít! 
Mogjjs' nie;y jiwotčjchy, mezy zeměplazy, a mezy ginýin 

,wt}-.,.ie. pw^W|-mOezdussnýmiOnononazwakhýbagjcýrn fe.těchtO 
Jiných goko siromowj, sylin nenazwaktak: proto je jiwotčj 
chowé a zeměpkazowé magj hnut, přirozené wnitřnj y ze», 
nitrnj, ale tyto gíné wěcy hýbagjli si, tedy odginých wěcý ga 
koodwětru pohybowony sýwagj: Ačkoli.y wicy sezdussné 
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S S f í ^ W * * Neb«stm,růstgeg!ch. ' 
tni?«»/ *'. - P"^wON gich, y prominy pri njch. jiwo* 

VánmV3?P*tbln!' S«m yozrůstn seménka^rysino 
l"otmtuw„ zewzc^azýy roste, tátgaečlowéknewi. «,„•.„. 

Tóro pt'íp'odN9stawt«sinosi jíwelná'/ 

Rwofeíldw 5 ."1" 't>"í »»Me přediwně w přirozeních 
nota!,*,. L».?""^hnutj wicemstw9tmým/ obywswén, 
t«ck«N">ljotisimohty. protoj y sihy Nebestéw prud 
k é n ? X v b""> 2Mch způsobil/ y wjiwočjchu wsselt* 
ni i!«3«V^"i?> ""2ť sibau hýbage. y prácy ozamistkna', 
>'""!"«ge>jiw9syt9. 

,»««.« ^"""'"'"' '" 'lltdstat! chudobu / nauzy anemo, 
m y N i V ^ ^ " ' " ' ^ " s("»s'tcdlných wicech/ani wcé 
J J " " ? 1 ? ' hnut, famiodfebe nemam*, a pomystiti dobře 
A l e S \ •?'mí s«stmí wdobrém osiřjhoti nemůjeme. 
ck9N^l!«««dýcha»jnaWB9l)emst9M'.««,d» 
«»»!.. " ' ^ ' P " " j dobře djNrysius pan: Bezernnc »•"<•'• 
íni-iBvfi, „ lí.*?**'• AS.pawet: Ne jesychorn dostát*,»*»•"" 
vowXv^"""lam';sisegaeojtofomt;sibe.Apr9r9k 
„ n / " ^ ' ? ^ " Hospodin* jeénenjwmocy člowékowlofini <9.r«.«.ii, 

III v?- *$1 mohlzprowowoti kroky swé. 
y3em'e ' I*'8 lnoti no Switk wssech wěeý, nýsřZ Nesc 
chodu.f ^"""'tedbtost / poněwadj ty wěcy wden páni přj, 
Seině * m ! f w » »̂do»> coj se, hnutj welíkého, y Neseš, y 

I V »•• " l , E b l I b e . 
t(>cýlneNn»^^'""P""^bpOČiNutjnebO»sselitéhOhN!» 
wěcyřwaftíte- b1 "kg«kéodpočinnlj.Aponiwodjwssecky 

""iiatopotowánjmnohému stu poddány/ 
3 ptonj 
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sií/mit.1,. protoj (vyprossěinj ztoho wsselitá' stworenj Zádostwi 0č> 

,kcíwagí zwkássiě kte.r.aj marnosti (kaujjnechtě, ale pro toho 
kterýj ge poddat, asy wysivobozeno syko, a négaté odde 
chnuej.a tak odpočinut,' aby mělo, aspoň wča« zgewenj sivO 
PObylforoy Synů Bojjch, gjnij poptacech dosrých osiva 
tých stibuge panBůh wěčné odpočinut,' / gako; dj Apostotl 

i,*,.,,. 7. wom vzkosi trpjcým dáno sude odpočinut,' pnámi, při zge> 
««<»,'4.,i wenj pánaGejjssesNebe. Item: Duch zagisté taje ginl 

Odpočjwatiod pracý sivých / Nebo stutkowé gegjch n«siedO> 
tvoti sudau gjch. A tak tedy negptwékajdy má „fylnépro* 
«9«ot>a kdo chce Odpočinutí wěčného w Nebí vjiwaté. 

IV.lPoesazltedlnosii. 
JI Vssójitedlnosi gest přjpadnosi takowajiwlů, o mcý ji, 

welných, keeráj stwořenéwffeliké wicyFus duchownjho při 
rozen,' goko gsou Angele/ a duss* člowiko / suS tilesného go, 
ko wsseliký jiwotč,'ch, a wsseliké zewnitřnj o widitedlné wicy 
obkljceny a gako osmczeny sýwogj, y čosim y místem / a ja* 
bná wic stvořena nemůje stcéto (vlastnosti opřipodnostod 
čjst,ontNébéso,ani;emi,on<po«itřj> amwěcy gakékoli 
to Nebi nes No;emisydl,cy, kromi stm gedíný pánDůh na'3 
lvsivčm prirozenjBojstém.tteréj gestneosjahté ale y Nebi 
y itmi noplniigjcý wjdycky / (orn pot oni Nebem, ani zem j , 
ani časim, ani wssjm Swetem okstjen sýti nemůje/gakoitO 
Krt kterýj prw* sylnejli čas a misio.y wssecken sivitodnih, 
fiwořený. wsscmu tedy wymiřilBůh cýle, a meze obsojite, 
plné > \ám gediný toliko z ůstáwag* neossajítedlný. 
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GLXXXIJI 
wssak smiiNn^D M s t í r i í P"'«'«i"í a prwnj rozličná, 

wěMeXJZ *mMteccmyPOtrebnegssjotieyjodosti 
ntWrwé N s"'°°'''"h0 coj tak hromadně wesmis Syld 
brontttv,li?'""*.'yírozejnoujgeoné wěcy od druhé »tí 
» 3 o x l Z >ATrné- o ^OM* P«k MogZ,Š o NINO. 
s u d e - ^ ' ^l)si»itlech/onjchjnafwemnr,siěpowědí>to 
ptwiiitte.tl,t<>(«rozttmj ftuctfo počátečn,'/které;;Materye 
N i l / « ^ ^ ^ ' a h r o m a d n e neyprweBůh wywedl.avči, 
tf. ^ " b | M o g j , ' s : z'e BŮH řekl, sud sivětlo y kyko sivi*, 
wni^V.l?°lsiotp»ni pod podobenstvjm mkuwioducho, 

•fá^^Jtípmin*'' ^ á l a l S Ů H osy si Ztemnostj•*'«' 
lUt £ **' ">°"'tedy switle tuto pOwájenO sude. 

p r a n i S ™ ^ « prwnjsivětla „činila Fgewnégest jedNé 
piZllňnlT" 2Oě nej Slunce sylo / aby nebylo Slunéy 
středků m?AI> p i > C * s e i " Í (witl«/«le »ohu/ kterýj y Se; pro, 
tlo Z1Z ? • " m 5 t ««"d CO kdy a gak rocí/gako y roto sivi. 
Nebo ře*i?'^?'°"«> m si««au Bojj wůljmocý a r«;taz*M. 
switlo č e n ^ ^ ^ ° ^ " y eyto) suS switeo,ysyro 
bo t e h d a - f c ^ ' ^ 1 'TV fe **5*« * a i e ^«( . Ne, 
j , «,«; ?"^)a*>™ 3«sste n«byko/a poněwadj pro wůliBO, 
• t i i n / i v - 3 t ' i v t í n i n i " tedyk rčením tjm gako y powoká, 
rózumír '"* P * w c ' e ' ' T O * t í c ^ w~,c? s "* 5 nenj gakoby Syky/ 0UW-4.17. 
BůR/ii' ^ule, rozkaz a mocné půfob.n,' wssěho coj ch« 

I! 3 *** c l"' na Nebi y na zemi coj si gemu 1,'bj. 
chybné E*"* Materye prwnj světlo „činěno gest i Nepo* 
mkuwe «<? °". ^"»j uegprwé stwořena. protojMogjst 
i< Sub r o - M ? ' ' switla/nevjswatoho slowa Stwořil/olé 
* rozkazu JetL ^ sylo / iu6 vkozolo o zgewilo si st>ětl9 
«čna/a to eteii '«^>"'i l"L'si« N l̂ateryo gest Z Ničeho vči, 

« i* wea,tně siwořití; ničeho, wěc sylnou včinich 
Lij gine. 
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gine pak wicy z tť Materye gsau wy«ozowa'ny mocý »Oj< 
stan. A poniwádj Moterya wssech Ziwlů, y ji«>elných 
wěcý wedniprwnjm gest Z ničeho siwořena/ tedy toké y 
Materya sivitl«/al* je to sylo wsse stí jchané a nerozdilené. 
Tuto pán Bůh gijgednn wic/ totij stvětlo od té M«tery« 
hrornadnj oddělil/a takowauzpůsibil/ kterájby sivjtílo/ g« 
ssto prwé jádného sivětlo stwořeného tak siv jtjcýho nebyko. 

III. Gaké to sivětko prwnjsyko i Ačkoli něktetj ge 9 
Ohmwém (působte rozumégj: Ginj pok je to switlo syto 
wssudy ro;psOsir,»o ;ol2.hodín/a;ose wgedno si zbjholo 
;» druhých iz. hodin/ a tjm Způsobem den a noc působilo/ 
coj ;e trwako za tri dni, dokudj Skunce nebyko „činěno. A 
n>ssattent9(my(kwidj st negbezpečněgss,/ poněwadjgesstl 
tehda; den přirozený sčhem skunečným na gisiý čas a hodi, 
rty (vyměřený nebyk/ tedyk to sivitko samou Bojstoumocý, 
sezewssech prostředků, Bůh oswicowotiráčík, no stůfos 
obkakn fwéttého7 o ten goko něgaký obtak swittý/je srvč 
hnntj a séh okrauhký wůkok země mik, od wýchodnf sivira 
strany n« západ Bojím působením / a t,rn swým pocházenjm 
tokowé swicko, gitro a wečer/téj den a noc půsosiko. A tak 
lO prwrt, sivětlo sylo gnko Materya Slunce / kteréj potom 
»č,it!?08h / kdyj w gcdno shromájdilto sivětlo w podstatu 
a okrsslck (knnečn^/podobni gako z wod mnohých slJromásV 
děných včinino gest Moře. 

.»a«,i4.i° podobným takézpůsobem/kdyj pánBůhlidsivůgzEgi, 
pta wedl, oswicowalge / nebo způsibílOblak/ kterýj pied 
njrniwnocy ssel, anj,c osivicowal. Atak pán Důh tjm 
přediwným spůsobem Swit siwoťík/ Ze počátek a Materií 
negprwé včíniw/ potom z toho gine wicy wywodik/ a y ty 
ne wssecky pogcdnan dokonaké/ nej gako po stupnjch postu, 
puge/wjdy wjceawjcekdokonákostiwicynékterépríwozo* 

rvala 
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» W ? í 4 ř ? J "W Wge si při Čkowitu/Zenegprwé počet, 

pro Z,12 *hne W a > si/ PtOČej čtowik druhým swětem/ 
K r v ^ ? 0 ^ se gmenuge. Negprwé zagisié 
w$?tna

,t?lC''í* kýtí vojstau mocý: 3ot,mDuchBojj 
wěe«, °''"K^wawoko gako osjíwowak, a teprwa gedny 
«,,^^°^Wmi;téMat*ry* Vůtz powokowok.oby si « při 
,robVvyjfS«%S>mm)<i chtěk>g«wOwáky/agakO 

IV '^ i ^ " ^ s t pkissky. 
cOívířA li? W lw«to prwnf bylo včirtíw i i Aby osivi, 
t r n * 7 , 1 M a t e n ) teyprwé stwoienon: nebo předtím sytá 
iimnX^'P"«'"jAposslot;z'eroztazotBŮHoby "*•«* 
feófcl r ' . ^ " l " '"sttwěko si: a eo nad propast,' / a tok na 
t é m ^ m * ^ wsivittémsivémaosivěcugscým něga, 
bo feM*'-u ^° P"«d« tedy stako st to coj Bůh chtit/ne, 
a>L",?"b! & " 8 switko/ y syko sivitko/tonZ.vkazakosi.«.*•... 
t ^ . . ^ 1 "^azn Sojjmu akwůligeho/a to takowé.ga, 
„00??$sm,ti * "*• J* Ny oddělilo a zapudilo tem, 
Nebo a™-/0 bbogeNO gednom a témj mjsii sýtinemohko: 
odděb'? '̂», ^""''>'<««ta«temnosij/aotódíMogzjs:H.«»««.». 
ViixZ? * £oítf<' «l> trny. protoj hned sivétku dat takowé ,.M»«:..«.-
o>,, "»> "wkasinosi/ aby temnost zapuzowalo/ totíj wnic 
ni far t>* '"'"^ sogíst* gest prázdnost sivitka/ nes zbawe, 
noftTfr • * P ^ switko piicházý/ temnost na tom rnjstě tem, 
tfo tcb "' p"ftáxeá/ anobrj mizý a wnic si obracý. S«ě> 
nchZe /Vl"° taiScli odporné/Ze Nikoli stoku sýti oboge ne, 
nuifý. z 3t*""> driihémB, tOtij tma fwětku, vsiupowati 
"činiti'ráčí? P ň " S 6 & 5C wssech wěcý negprwněgssj tozdsk 
dr»sisi„^. "/>ywécý a wěcý t a prokázal wtom ymau, 
«by kojdá'2-*b pťitozéný wěcý stw9řených/ Ze chce tomu 

« ««cw (wém spůfobu syko/a lidstý soud O wěcech 
5 lij tOZ, 



rozdjlných. také oby prawý syk. Nebo co wssecko zgewngt/ 
switlo gest/ a switfo »temnostech swjtj/ aby wěcŷ y rozdjl* 
nosi azpůsos gegich, wznámost „wedeny a spotřjny lýti 
mohty. 3. Aby rozdjl činilo mezy dnem onocý: tok Z« 
sivétto působilo den / a temnost pbsibika noc: gesstO dokud 
stma tma syla nad^ropast,/ nebylo toho rozdílu a sýti ne* 
mohlo, proroj panBůh stwóřiw sivitko/račiktim (půst* 
bempůwodnj př,čina sýti/ abydeN odnocy/ anocodedne 

ax.s-,.4.,. rozdílná a oddělena syla/gakoj d, Mogj j»: X oddělitBŮl̂  
stvitlo od trny/ a nazwal sivitlo dnem/a tmu nazwat nocý. 

V. eSaté rozmirenj půstbj fwětto mezy dnem anocýi 
poněwadj tutO w prwnjm dm', Negprwé to Bojj zřízen, sta* 
kosi aby sylden/ gehoj prwé nikdy nebylo/ atolitéj aby 
temnost nccýstauka/agij newssndygako prwé syka/nej ti, 
toliko, kdej a pokadZ sivitlo nebyko. powfijía' tedy tuto 
jlnssí rozmirenj dne / kterýj dwogírn fpůfobem si rozumj 
to sivém wyrniřen,/ 

I. prosti/ odkudj den přirozený slow*. 
II. Figůrně/ pročež den politycký anesFilosoWy 

sigmenuge. 
prosti den grneniige se/ den prtrozený/gehoj gest ča« a wy 

miřenj tak dkouhé/dokud (wětkogesi na nossern Horyzontu/ 
tOtíj na té okrauhlostí a ssirokosií/kterauj zrak člowéta spa* 

,!«»«,-!,,. tříti a obsáhnouti můje/a toho pogissluge Mogjjs: Nebo 
Bůh nazwal sivětlo dnem / totij ten čas dnem nazwal / 
wněmj adokudjnam sivětlo ftojtjl atak temnost nes tma 
a noc, w tomto dní přirozeném neobsthugc se / ol* obzwla, 
sstn, siviigčas y mssio ma den/ a obzwlásstnj také čas y mj, 
stomanoc, podlétohotosmysluazpůfobu dnepřťrozené, 
ho.siař, rozdilowaličasdennsna ia.hodint čehojpotwf* 

Srn,,.*, zuge řeč pana Nrysia/ Zdali; nenjn.hodin zaden. Na 



« N ^ ^ " " l < ° « h l í n á c h těchy wpobobensirvj owin- w><*••• 
S . 1 1 - ' ^ ' ""'"k"/ i° na „siestě negprwé. potom w ho, * -
vinutreti.síestan, dewatau,gedenactan (ktetaj sylaposie, 
«n, eowanocte, o tok (večeru, hodina^ dělnícy syli vwozo* 
riSer*"1, koliké; w<z>ysiorij ovtrpcnjpáně/ na 
^ . ' P ° ^ d e n s i wypistg*: Ráno westtwraddu vistupo, mt..... 
»»e. <r>d sseste «j d, dewáte. tma si staka po wssj Zemi. w «. •'• 
oeroneau hodinu. Rrystue pan jíwot sivůg sivarý dokonal. ' " 
v reecer pak/totij «* dwanacní hodinu/pohřbenw hrobě ho 
ZhT 0 V'5 e f f« « Nytodéma. podlé toho sinysln noc 
^°om nepripognge si: Nýbrj siar',', gak9j den na (z. hodin/ 

5«|e naproti tornu noc na druhých iz. hodin rozměřowa* 
nes tlila'k^' ^kassti w ticheozemjch/ačkoli pro delssí 
ntvNk* > - ' dne y nocy nerozdělugesi den na,2. hodin/ 
»laífí ',pP ř e !>« na sivém rn jfiě prawé gest/je den prostě a 
ZeZ,1 r ' "lstckén ten čas. wnimj Slunce na nassem 
Ni, dotud t t ' " M l""^o denní, pokud nam gest přjtom, 

viŠUm,!!'?1* d" ' gmenuge si tok/ kdyj ke dni tok* y NOC si 
c o h l S J* 8 * 0 1 den si kéře/o (lowe den politycký. A 
^ " ^ ^ " M é ř e n í íloweden. mogjcý wjdycky 24. ho* 
iaLZl?Umř> f "«'Ptípoguge k«dni. Ljchoj yMog, ,„,,....,,. 
»,<> potwrzugeo praw,': £ sylwečer.a sylogitro denprwn,'/ 
"wwecer/ který;gesi počáttem nocy/ secesi ffigurným 
réí "aa "J^CSinecdochice)}* celau noc/gako y gitrem/kt* 
bliaeef- "" ,1 |mnocy.apočátkemdne/ séře fetýmjfpbfo, 
f němu tf ^ " "P r * to ; prwnj dln měl noc pčedcházegjcý/ o t« 
Lugesi ť\ ^ ^á;dá noctedni sivému nynipřič,tá apnpo, 
také mě« • l é "dílného wyméřowán,' toho dne/ rozdjlné 
ijnali de« « i ^ ^ ^'"ofo začjnánj dne. Nebo někteří za, 
p Ů k n o c y / n a t V ^ " Skunce: gako Raldégsstj: gin,'od 
*"" ygaco «g.ptsstí. Rjjmani, a posawád Němey: ni* 
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»> od poledne, gatoArobssej. Rozdjkpat! dm'gesipod!< 
hodin: arO)d<lnocyp«dlésd<nj noč»,'ho. přirozený de« 
obstarých dělen sy l na čtyři částky. prwnj čo'sita odpr* 
(viij hodiny, oj do třetj syla. Druha/ «d třetí aj do ssesié. 
Třetj.od ssstébodewateTZtwrta.oddewáte dodwonácte. 

Í M S Í Í M podobniynoc/netdynatrogesdinjdilenosyka/anazýwa, 
iVimi,,^!, lige, prwnjm, prostiednjm arannjrn kdénjm. potom na 
Bfae3.tt.19 čtwero sdénj sylo rozdělena/ čehoj yRrystns pán potwr* 
ml,V« >uge. Nyniden na čtyry djkywůbec si děl,', prwnj část 

to gest od wýchodu Skuncc do snjdanj, nes napoky tu poke, 
• dni: Druha do pokedm: Třetí do nessporů: CZtrortcj do za, 

padn Sknnce. 
Bděnj nočnj nemá' nowého rozdělens/al* při starém zpil* 

sobu zusiowagj libé/a kohauti, magice e« od péirozenívmi, 
n j/ sivýni zpiwern vmigj sdin,' nočnj sedliwěgj častokrát 
nej lidé. rozrnitowati yohkass9w«ti. Nám pak lidem 
negvjítečnigssí wic gest/abychom gakoj wedne počestné, po' 
ctiwi apobojni chodili> wdobrém pracy wedauc*: taty 
wnoey w toZdém sdi»l pána B»ho wzýwoli/a hotowi syli 

»«,! i4,i» w očetowan,' pana sivé"/ w tterérnby Poli Ohénj prissek/oby 
na« HOtowé nassek, a činjcý wůli geho. 

Nenj sez vjitkn ta powidomost rozdjiného r9zdkltnj d«« 
y pro tu pijcinu/ aby nikterým mjstllm sivatého pjfma mo* 

im°«!,.s. hko sta;* sýti rozumjno: Gáko!kd*Z si pr««í/z*2ghna, 
zwaksieitko dnern/rozurnj si den přirozený: A hned srzy zasi 
prawj si/ jesykwečerasykogjtrod*npr«nj/a turozurnjsi 
p9dlé pdlitycké'způsobu nes rozmirení.toti; noc si dnem po, 

"<"! •'•«• ctěna. Tak « nowém 3akoni Swatý Marek fwédčj: Fc 
syko hodino třetj > kdyj vtřijowali pana Rrysia: Jan pal! 

3».«,. 14. Swatý prowj je syko gako ssesta hodina/ tdyjGejje syk 
před pilotem / agcssic ani odsouzen msyl. Ale to proti so* 

bi 

http://Bfae3.tt.19


P"lé rozmirenj 

l,.„ n
v,-,p ' e " r p ";,m«ezac,nalt od putnocy. Swatý 

iwXtl^rl^ 8 ^ " ^ čofupodlézwyku norodutoho: 
BOD inR*' • p"PomÍnň «č Rryfia pana: Vdwaná<ti -" »•» 
wěr ml^.?.^"P"t«enéhowyprowugjcý/tn neměnj nic gak9 
R«řJLínM "^'(lowých í t i j ! alepripom,ná gi tok gotj 
hxl?J-Tn"- TolirézozusiawaníTětaNrysiowaw 

PObřlrn , P""""°>">m nocy tední. Nebo wpatet syw 
W\MWFLPrR"''bm•"'P*Í,M'8"Ocýpřebcházegjoý. Dru, 
itocn&ií K tei epredchazegícý nocý. Třetj den m,»j,° 
ni,« *>,»!. " M ^ wgegínij stonán,' totíj w gjtře welmi ran, 
t a k r , ^ . " ' / " ' ' " " " ! počatozmrtwých wsiatpán. A 
svktři^-^'/""'°°" ' !^to prawéyto/ seSynčkowika 
Mrtwv'cK " ^ ? ^ . " ^ ' " ' " ' ^ " i«třetího dnewsiol 
mbaZár .7^'likotedy syla „jitečnost swetla: Ijemuj 
Moet=i5.!"°°°««j sani fandafchwálenj Boj,'/ nebodj 
PomtčiÍTrb'ď&l,bIw«kojesyto dobré: Atdyjigesi 
dléliblk/n^^^^^^sw^^nidssrýmeylo/tedyypo, 
$\U » . ? mb" '"dobré má sýtipočteno. Dobré pak 
čio^^p^^lsiechtilostagasnosiswau/oléyprovjite, 

V' í S ' . a w u «ztussenau/onsj napřed powědjno. 
p r m . " ,i°m« si z tohoto Bojího stwořen,'. gen;" gesi sivětlo 

!> Al>''^"" m á m t ' 
stwořen^ tozdslčinili mezy sieétlem nestwořeným a 
stem P?"1- . Nesiwořenřswétlogestvůh wsivém»oj, . 
sa lndi ' 3 ' .""lkalv.ěy welebnosii přediwné/ gakoj 
Ianbí.^N'"»bělseswětlemgaro'rauchem. A/řeotý 
gestswétlone^^^ s«^l«/0tmy wněmjadnéNení/ 0t9 í.r»:„.,. 

nestn>oee,u! a neobsáhlé y Nepřistupi«dlNé/od já. 

3JÍJ(: I I . 49* 

A 4 dli? 
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bného. oni od Angeků nemůje wyzpytowckno.agakoehlé* 
dnuto dokonale sýti, protoj tlherubjnotvé twáři sivé zo, 
krýwoli, klonég,'c«f*Hohu w sivětle neprisiupitedlnéni pře, 
býwogjcýmu/ nýbrj nozýwá si swětlcnt podstatným y Áry, 
sinspan, druhá osoba swaté Trogťct pro sivé BoZsiwíad,, 
ko podstatné, samému Bohu toliko wtosinj. V čemj Jntt 

*»•••••»• swotý mt«w«: se|kdwOwěcné(genjgest Synvo;<)sysO 
jiwot a (wětlo lid,'/o to je sylo prawé to fwétlo/ kteréj osivi 
cuge kajdé°če.'wěkapřicházeg,'cýho na sivět/ t«tij,dáwa 
kajdéni uZiwOt y ten přirozený, gako Stwořitel wssemohau* 
cý. Tak y fam o stbě Rrystus pán w témj sinyslu mlnwi* 

3H ».... ti ráčj: Já sem sivitlo swita / kdoj mne nosiedug* / nebu* 
deéchodin' »temnostech/ ale sude msti swětlo jiwota. 
A je to jlowo ne o switle slujebném / totij, n* o včénj a (lo* 
w» sivém samém mluwj/ ale předni 9 sibi, gelikoj gesi pod 
statné switko/ a Bůh prawý vtazakto onimino (kowy: Do> 

zaa ii.i,. kud fwětko máte wiřt* w sivětto / abysst* (ynowé sivětka 
syli. wéiitipatw jadnauginau wěcnenaleZj/nejwstmé 

" " " ' ' • ho Boha tolik, / gakoj ds.ginde: weřjte w !2oha y we mne 
wiřte. wiřjme pak wnig tak / tdyj wnim gako w Bohn 
prawém, dorcy jiwota a!'pasinj wěčného douffóme/ o coj 
stowo (kujebné nám oněm zwestuge/roho wirou w jyrntoo 
Zjm «lom switle podstatném pojjwam* / a tak pro nih, a 
wnim(ynowéstvitla včininjsýwame.. weliký tedy roz, 

a«°,,,4.» djk gesi wiříti něčemu/ a (věřiti wnico: wiřtklih Jzroelstý 
y Hospodinu y Mogjjssowi/ ale newcřtkw Mogjjsse: nej» 
samého Hostodino. 

II. Abychom fwitlo odBOha siworenéhovjjwali Eto» 
tnu/k čemuj gest wkasiné sttvořeno/tottZ (v temnostech a čo* 
st nočnjm geho«jjwatí,lussj/gakojsivatýpetrrohodoeý, 

tVatihn. ka',wych»alug/cpoboZnékčestái»y: 3«vjjwagi prorockých 
psonj 
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psttj, g*f» siejcékterá; sivstj (vtemném mfstés VOebntzogí* 
fi* p á n Bůh zřídilgmé ,'wětko, á zajhkna nebi vssiechtilan 
« gosnau stejcy/Slunce Nebeste/kteréj ostvěcuge fwět y přj 
výtky lidsté/tak je fwitla f«íěk»wéh» k oswěeowání wedne. 
nenslidem potřeb,'/ ani w lidstých. ani w Bojjch domjch/ 
Owssem na vlitých. Sw'«lo zagisié (wjčkowi,, proti sivě, 
* « lkunečnéniu neosivicuge, nýdrj styděti fe musý před ga* 
snosts geho. Ačkoli pak w chrámě Geruzalemstém oheň 
wedne ywnocy horek, ale ne kofwěcowonj>nejto!,kOk,a, 
palowoítj obět,' zápalných nařjzen syl, coj gij pominulo a 
konec sieůgwzalo: Swěttopakfwjčkowé. nes lampowé, 
w témj chrámě/ ač rozsivěcowáno kýwato, ale toliko wnocy 
anewedne. O ČemjzapfaeMoFzjsslujebnikBojj/jéna, 
řídil Hospodin i přikaj synům Jzraelstým, at nanefan olege ««**,».•, 
oliwowého čistéhowytločenéhoksivjcenj.aby lampy wzdy^>^.'«"« 
efy rozsixjécowáuy (jyfy w stonku „mlnwy, o zprawowati 
8* sudou Aron y fe.,io«é.,geh» odwečera aj.dogitta, před 
Hospodinem, J ^ J poglsičugc y ono„o powěděns / Fe 
(prý) fpalSaniiiel, a sivětlo Bojj gesstě zhassena nebyla 
« chrainěHostodmowě, w němj syla truhla Sejf. S a , 
«»iel pak webne nefpowalol* wnocy > nanigj Hospodin p»« 
'tyttEme wolal. a wjdycky geg Rni, ililizafe k stan,' odfý, 
lak. Z dokládá si oněm, je spal aj do gitra ( po rozmkan, 
wáitJB&ohcni) a teprw wnitre otewtel dwére domu Ho, 
sp»dino«a/ a tehda, zKafi Z swěrla Bojj, podlé Ddjjho na, 
r,zen,'. xati gesstě sl„ st světla „ZjtsMri, • to o tehda j . kde, 
« « y ,y pčičem nalejs.ne tu powěře/aby na geho siméni hor°, 
ni í " f * "«o nabojni zakládáno sýti: ale k stmému w tem, 
K 3 j m"K*> r«5|Vceot»fl'nj'/3ař3 » přjbytcých o chromjct) 
2 S P * "obojensiwí část nočního/ tak y » pijbytcych 
fOltyct), ku potřebě rozličné, kgakénmicýl! POnBŮHneg. 

fcVťj '»«»* 
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niandreM tatowi switko strvořiti ráčil. ! 

III. Abychom znali včtnj Bojí čisté/ kteréj si nazýwa 
i.t».„.,», switlem.fwícý adennicý: Swje*nohám mým gesistowO 
ip«., „. twé, a swětlo stezce mé. Jttml máme přepewnon «C 

prorOckou/kteréZto j« ssetřjte gokosivjce, genZ siejtí w tem, 
ném rnjsii, dobře Činjt* / ajsy si rozednito, o dennice wzesska 

«, i>.it.ie w sidcých wassich. A toč gest ta Stojce, která} má wjdy, 
cky hořetiw rukau nassjch, „čenj Bojj čisté agasné / a geho 
ostřjhoní pobojné sedliwé o„stawičné w prawdi křestan, 
stwj/nes toho gest negwsie potřeb, kočekawanj pana k sinr, 
ti ykstudu posiednímu. Aktakowemu Rrystus napomj, 

m,i!f..«. nol sivětlými slowy řka: Takswěl sivitlo wosse/ aby lidé 
widauce (nesivjcewostowé,nessinolnarérozpálené, ale) 
dobré stutky wássě welebili Boha w den nawsstswenj sivého. 

• ....- Tokj y Aposstok w témj sinysku napomenut,' činj: Bud« 
»*»'»•«• ^z ouhony ovpr,mj synowé Boj,'> se; obwínněnj vpro, 

střed národu,kého a přewraceného/mezy kterýmíjeo sivikt* 
nakO sivitfa no sivité / (t»w, jiwota zochertóreogjce. 

IV, Abychomtaoi teomusivitku, gako synowé switka 
chodíli.ge milowali.gemu si k rozfauzen,', y sivé stutty podá, 
wali, gstuli podlé wůle Bojí «činění / gotoj dj Spafytel: 

a, 0 Rajdý kdoj zle činj nenawidj (tvitka/ anegde tswitlu/aby 
' ' ' nebyli trestánistutkowégeho: Ale kdoj činj prawdu.gdc 

t swittu/ aby zgeweni sýl> stutkowigeho/ je w Bohu „čině, 
ni gsau. A tak prawda Bojj, gem gesi sivětlo prawé. roz, 
djtprowý činj mezy zlým a dobrým: mezy ffolss,' a opraw, 
dowouwicý, m*zyp»trytsiwjmavpřjmnostj. A tdok 
milugcprowdu/mílugeyvčenjHegj/a tdoj nenáwidj prow, 
dy, tenwyhýbagi, goto sowastnncy. A gotoj synowé 
(wětto sivětt, Bojj mitugjcé, a temnost,' nenáwjdic*/ je stn 
i ooho, důwod gisiý pří (obi mjwogj. Tak zase. kdoj sivi. 
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tla toho nenawidigs a temnostoblibngj/ j« Rnjjet* temno, 
^"r !"-o ^""^ígsau.nafoběprotazugj. protoj fv, 
tra lwttla pťlni napornjná Apofftol.obysiwarowali těch 
2?'"temnostech tapag,: Nerahněte gha ««ewěrným!':i«a.-..».» 
Fíebo gaký gesi ,polek strawedlnosij« neprawost/ agaké 
Odeowonj sivětlo «temnostmi/ Ogaké stownaníRrysta 9 
Beltalem agaké spolčen,'thrárnn »o;jho «Modlami. A 
Opet/»yligste„ekdy temnosti/alenymgsiesivětkowpanu/ «„„,,.,, 
gofojte synowé swltla choSfte. 

v.Abychom si kudoucýrn rozkossným syteniNebestým 
tessilí/o « dobré pracy po(ylowali/neb« synům fwětta «dk«, 
zena gest slowa weliká, pod podobensiwjm swětka wyswi, 
tleno/ gakoj d, Dawid: Swěttowsatogesi strawedliwým/ jat»»'.n. 
"radost tirn, ktečjjgsau vprjmeho sidce. Jtcml Rter,j B « I . . I . 
llinewy^ugj. sikwjnsisudaugatoskestobkohy / atterjZ 

k (Prow«dlnost'pr'iw«;ugí, gako tzwizdy na wěčné wi< 
ky. p,tud 0 stwočených wěcech wprwujm. 

dni včininých. 

OaMa. III. 
G Gtwoicnz druhého dne úinmim 
d^^." 'hcho dne Stwořitel wssemohaucý / ráčil toliko ge 
t)« Ne! !5 " " " " • * welmi „jitečnan wěc včiniti / tottZ, oslo 
eltaké^-^^^gímjStwořenitatMottJjsnapsiliRje- .»»:,,*,,,. 

"^^udoelohavprostředwod/ad«lw«dyodn'Od< 8'8-
Aaiíj 3?»čtV 
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S včinít BŮHli! oblohu/ a obbililwody kteréj san pod obko 
han, «d wod, kteréj stu nad oblohou. A stalo se tak / y na» 
zwal BŮH Oslohu Nebem. 3! sylwečer / a sylo gitro, den 
druhý, podlétohot, sivědéctwjwypstnosude, 

I. Co gest obfohu Nebesia? 
II. ̂ tere sau Ujity Nebeste oblohy f 
III. proč gest obroda Nebesta stwo«n<l ť 
llli.Htlere w«y w sobk obloha Nebestil 

GVwnjivkcp. 
CoZestobtohaNebestii^ 

tÉ Obloh* Nebesta. gest prosirOnstwjNebesté / Nes.ro» 
prostřen,'injsia weliké' w fpfifebu okrauhlém.wssudy wůk«> 
nod zemj wyfoce wssecky wéey dolegffs obkličugjcý.Summou, 
cojkoli gest nod námiwzhůru f goko něgaké klenntj weliké, a 
vsflechtilé/ welikého domu Bojího génZ gest tento S w ě t ) 
to si wsse obtohan Ncbestou rozurnj: Iakoj y (towo to ro 
cestém gozyku k»ysvětlen,' té wicy pripodné t«h» pogisskn, 
ge, Ze obloho (kow* od obtosií, nes způsobu oblého.ohnnti-
h». atakokrauhlého. Tokowssem yp,'sma swata offor* 
mi a způfobu oslohy Nebesté mluwjc rotéj wysteidčuge: 

«»tm ,.41 príodils stswitlem. gako rouchem, r»zto'hls Nebest, ga» 
"to Rortynu. / tterýj stkenul na wodo'ch (tottj na Nebefých / 

která; od wod »jidorvstém go;ykuSsamaim(lowau)pala, 
c* swé: Rterýj vjswo hustých osloků ni jst? wozn > a wzncissj 

i»»>,4».ii. fena per,' wetrotvém. J.em: Bůh gest kterýj sidjnadotr* 
(stktni země. gegjjto ObywOtelé, sou gako kobylky / kterýj roz 

prostřel? 



prostřešgato Rortynu Nebesa/ atoztahk ge gako sto'net k 
prebywon,. I tém: vfflechntostwýfosii.oskoha čisto, ssor <*"><• 
Z»Ta '5^napohleděnj (tawna. protoj tdetoli čko< 
wer geftwkterétoliswětatrogině na zemi dole, wssidy nad* 
E ™ „ " 2 ' " " 2«z> diwný stueet/ je Obkohan Nebestau Oto, 
Simn-"- Widjnatéosloze ygina stworenj „ssiechti 

.' Ityilj tak* hla«,, hřmot welitý / tterýj wydiiwá Hosto, 
V, "lK^toze Nebeffé/ tpředissenj obywatelů Zlmstých li, 
"liyyowod, ajiwočichů. Gestl pok ne gen otrauhtost 
•"««, ale ý ffir9k9st> a wysotosi náramná'oblohy Nebesté. 
9si3o:• * ř r f l f t ř icmí 1m9it »'stkosií o 9trouhlosij swat, 
^ayugjcý 4 swým rozprosiřenjm ge wlikot osbjhagjcý. 

^t«tltgjt,u czaftkvOStoh, Neděste.' 
«F p»d!é tvysivětlen, toho stowa Obtoha, coby syla, 

J»í (nadul rozuměti si mtlje y ogegjm prostranstwj /a mjsti 
' '«<. * goké gest. Gstn pak d« t částky Oblohy Nebesté. 

I.wyjssj. 
Il .Nijst. 

« wysst částka Oblohy Nebesté/gest prostronsiw,'/ a 
jj"ř*.bíreiMu vojintocý, O moudrostí rozprostřen, od sěhu 
? . ' » (kterýjgest negnijff, zewssechsěhů Nebestých)aj 
ji"-«be třetjho negwy»ss,h«. A tok wůbec ostoha Nebesta 
b « ^ ^ ť e b n j > nes druhé Neb* / gmenuge si také hwi;. 
D*u,r * ? Atolg*si prawé gokostelnutý> ovstechtilý 
mik^r- e t P > ^bestými. otzwězdomi. goko pnktomiztatý, 
t v n o i i ^ ^ l x n ý o pewnivtwrzený: odkud; také pro pí* 

* «(tátost vtwrzenan Firmamenturn pewnost. nes syl-
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névtrrrzlni jlor.'t: Ejn poláíB^j nod tzlawonii nassími/ 
' 'nads ZíiímzemsrýnlgestrozprostijNitpro ny, 

itášjcnsstýĚ,>g-sií'«^řei!,,kiini,ta„twr;en. Nebo 
..pánBH,AnZe!égeho>^dussesw^«^lézt9hot9 sytuwytr. 
Zené, nt.igj ninohéni „fsicchtíifgjjj b«m, a paláce Nebesté w 
třetjm a negwyGjm Nebí., Této oslohy Nebesté, a Částky 
gegj wysssí zpulos/gest subtylnigst ncZ gine wsseliké wěcy 
jiwelné, o; jiwlů siworené. Nebo gest. zpilsosgegfwelmi 

' fubtýlný. sivitlý, a pronikawý/ gakoj onen iNihn (widčj: 
=.».i,', zegfan Nebcsagakozrcadlostiténostrzswitla/tokZepodsia, 

tn geho stbtylnou. a sivitlou tila lídsta (gako y ^rysiowo: 
m 4.14. péi wsioupenj no Nebe) promknauti sudau mocy. goko y 

při iLnochowi, a ieliassowi st siato. 3l násse těla wden po< 
stednj po w;kř,ssení proniknau/ a do Neb* třeesto si dosianait 
8witt«>si,a gastosi té obtohy Nebesté/ypoeom si poznáwa 
Zt netoliko hwězdy tttréZ st« n«té Obtoze Nebesté / gedny 
wysssj.ginémZssj gsau nam spatřitedlné / a ne stjnj nám na 
obloze té nebesté a wysiké nic pročbychom gich widiti nemO 
hli / ale srj strze eauj wssecku Oblohu, a Nebe prosiředn j / 

«,««: 7. i. můje sýti y třen Neb* (kdyby si «tewřelo)spatřjn« sýti / ga, 
k0 Ssiépan Swatý widělpá»a»rystanapra«icyB0jj 
siogjcýho. A kdyj si ty wicy eakzdáleka widj důtvod gk «c 
likéstbtýlnostimjstíttakssírokcho.awysikého. Nijss,částka 
Oblohy Nebesté gest prosirannost >aroz prostřen,' jiwelné / 
Mlasstě powětrné/odzemě aZdO sihu mě(ýčného,ginok 
gmenugesiprwníNeb*/anesnegnijstíNehe. Tatočast* 
ta obtohy gatá gest / (am zrak člowěta to wystihnete z mno* 
l)« částky t £ěgest 

I. wjdycky nám spatřitedlna, anegobecnigffj: Nebo 
před očima gestvsiawičně / a (iwočitel maudrý člowita tak 
tvtil* sfformowok/ abyna to Neb* y druhé, kteréj gestasý* 

t»a 
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H e f f i f f i ^ ?i«st>hltbik.Maudrost B0< 
Nebesté wtomro^ " " ? " ' " " £ &*"} " " " p«čky ««.. . . . 
Pt0°>pě«u»7<?"p?wetr, prwnjho Nebe si wznássegjcý.a 
st «»patrN".! !^"^^u«patřiti/a;niYod»«érn«, 
«<m,ynoto«.I' ^ í " sivčiti / poniwadjy no prostřed, 
díe předbvn?^ negmistm Nebi, pán Bůh prosiředty zřj, 
" ^ . ^ ^ ^ " ' ' ^ ' ' " ' ^ ' ' ' " i l w O t n g e h o s e p r i í t u t z u g . 

11. Vt« ."> ' 2 ' " " "činěno sýwa. 
a prudké /T í* W C t m i > :a(kowetatnepr» wjtr něgaký tuhý 
ni aer «,« ">'" P r w o "che, o poretowné wanutj (Lati, 
«/wzbile.^f°«'"3etzosgestplná wsseckata nad na* . 
Ptactivc.?-! '°^"'"( '«" prostrannosi/ kdej netoliko pro 
bne Míst,g°st lle/ale y proginé wecy mnohé lidem potře* 

n ř * ; ! 1 ! %Wlf™»*tl nikdy sivitlegssí/ a nikdy tem* 
tvtt lij '•fy * " , & , , C f ' "^«d měsýce oswěcowána sýwá 
bilohl^í*1'"*1'*P*W sěhusivého. XV čimj gesi ro„ 
thZmT^T Oblohy Nebesté. Tat gesi wy-ssí wjdy. 
kd^jílnn'* i * ' ' m S " " ' " m coby g,' stínilo gako tuto / 
Odnele/""'""yzontukteréhozagde.takéy sivětlo ssibau. 

IV <K!C?"W ' Í " " " ""I 1 * "'"(st. nes menssí nastedugc 
t n ý m n ^ ^ k ^ ^ " " " "«»!;(?, strana oslohy Nebesté rozli ' 
Ni/»«» o bumitPtomtitain/nýbrjaiiitakčisiáagosnáne, 
lene•„! **"" "lkobkohy / nes tuto y powětři, nečisté, nota 
té! ttC\,0^mi' tmawé. sauřliwé, awztekkezačosié sýwa 
h»stí / a- Pm"' S">ncii h '^0 / olkakorvé někdy sseredns a 
«mj d, il Pitf"m * Zatohami ztých duchů sýtimufý/ o, .. 
wpowitfí. < 'J""chow»jZlost fau wysiko, amoen,'.^,,,..^ 
ho obno«„',t * " ? e WIP "siní sivým při naprawenj wss*< 3,™ «.,!. 
Wcno sude ^ ^ ě n o , a w.dokonaleZstm způ!'»bu posta, 

' "**' "»wcho Nebe (které; oslohoustowé) o, 
2 b čeko, 
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ietawám* / takZcy profiřednjynegwyzstNebe sudeosno^ 
wcno vfflechtilé: Třetj anegwyZst Nebe toho ncpotřebiige, 
Nebo kde Bůh přebýwa nic nenj pojstwrnéného / ani gaký" 
proměnam.owssem porussenj poddaného.alertebe t» a 5*» J 
Nebestý dokonalý /gakj gest stwořen í starost' wičné, tak 
atom zpSstbii vsslechtitém, a neproměnitedlném na wěky zS 

3*4,*. stane. AčkoliIossivatý prawsjeain Nebesanegsaupřed, 
SMÍ,,. ,i, n •„, gstjfy „„ tom wssakmjsiě Nebesy rozum, ffigůrným mfit 

tvením, A«gěLy Nebesté gakOjto hned dále tatwyswětluge, 
apii Angck,ch sivých';anechaknedostatku/ rotij ku priro* 
j»ná»j stworenj kstworiteli, jadná'wecsiwořena!> w dobro* 
ti, maudrost, stvattosti, mocy.sýle, čistotě, důstognosii, a 
jkawě, wrownati si nemůje. Nebo cojkoli gesi dobrého, 
gesi dobré podlé m jry obdarowanj Bojjho. AleBůh gest 
nesmjrni dobrý, swatý, čistý, a wewssech sivých wkasino* 
stech y sláwi a důstognosii newystjitedlný a neobsáhlý. 
Gtwořeno pak dobrota Angetů yNeb* negwysffjho, gest 
dokonalá a čistá « t é dokonolosiia čísioti, gokj no stooře, 
njslussj / a.Stwořitel wssemohaucý chtít $fmjti staTť 
ttowiky.. 

GDetjMcp. 
procgtst obtáhl NtbeDsiwOreNi,.' 

JI ponéxváb', obloha Nebesta w sobi Obsahug* prostředí 
,ij a negnijffj/totiz prwnf a druhé Nebe/ o gednom tedy taj, 
dém «b;wtasstnipo«id,'no sude; proč gest «dBoha stwo, 

"• •<"-' ťcito i wysssí strana a díl obkohy/genj gest druhé nes pro* 
střcdníNeb*/stwoř«nogesi;tichtopřjčiN; 

i»t» «,.« I, pro Skáwu Bojj/ gakoj dj Dawíd: Nebest wypra* 
.: Jvngj 
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oiSlEŤr^' "djroriikon géhozwěstugevbkohanebé, 
aťr~ ""^tuge «btoha nebesta sibau sama „ssiechtito, 
oltirZ^^"^0 "šestých sěhů a sivételgasiiých. 
" 4 B°>t>F0tniocný,b«brý> moudrý,aproztetedlný, y (la, 
ratV 5cVř,:,>«el/ ídyj včiiiekgeho obloha ta Nebestii 

*bř«7r»,"!"•«»} biWIogjjs : p°(taw>tBUh,wetrana 
foorřniV r ^ Nchotby lidé gegich anifwětlosii. ani 
l!,e»/ ^ nemohli/kdyby NO negmjssjm nebi posiawena 
tito 5^3"lojginýrn stwořenýmwěcem Qůh misioksy, 
^ ^ ^ " " n j gegich »yměřiti,a cýle polojiti ráčit přjho, 
dne tokyfreětlůmNcbestýu'. . 
»/'''• pt» oddělenjsytnNebestého negwyiissího/ wnémZ 
3, ' "?"2t!egeh«>'yDussép«b,jné,gsau od sytnzemsté, 
yo negnijssího. Nůh zogisié Trůn íwůg pofojílwitebi itcg z»5m„,4» -
wf"líjni/fllt-zemidallldemksydlenj: atakchtělBůhoby 
t°nto porusttcblný aproměmtebliiýsytzemstý, syloblo* 
tet? í? 6 ' 1 '"? * 6 onoho mporussitedlného a nepromění*. 

, m Í^P. tO Ifujbuopřifřtthotvon,' stworeNízemstémú/ * 
1 ^ ,! ^ k u : nebofwéttoNebesta, asehowé gegich/ 
wlseclo to lidemkvjitku gest, apřislnhuge. Některézagi, 
V* wecy na obloze postawené we dne, gine wnocy lidem (lan ,;*>* > «̂ 
^ '^^"nnost konagj/podlé Bojjho nař,;enj. 
« , ' . p " wzbiizen, mysii lidsté kwděčnosti, achwálení»o« 
tiat{nl~ýXcm ^twíbo swotého/ kterýj dj: Já zogistékdyZ i»!»t.,.f. 
které mltííbc|*t""'/ díkoprsiůtwých, Měfýcohwězdy/ 
•nitliw/,fi*.p,e w m ' f ' i i U m : €l>*>$cTore'cíifsf)"*"p*" Nijss, '^^"^/jegegtoktiinvssěreugesť . . 

fát jtrotM oblohy ( gttij gesi ptwnj a negnijssj -. ,-.,., 
v b i j Nch« 
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Nebe) stvořená gest také podobni z týchj přjcin.gako wyZ, 
ssí sirana/a m jmo to gesstě gsou některé 'obzwlosstn,'/gal'o; 

l. pro nobýwan,' známost y sazně Bojj / poněwadj tu 
tomto neZnijssjm nebí a obloze, diwn,Vo;í stutkowé, ywj, 
dog,', y flýchogj fe/kterakponDnh oblakem goko rouchem, 
Obestrá zemi o okrsstek gegj i gaké wicy y hrozné « sirassli, 
wé> eam si wjdag, a slýchagj; slýstaíij, hromobití, zwuk 
w oblacých/oj si na zemi wsse pohybuge a trefě / odtudj y 
lidé y howada whrůzy a strach,, pofiaweni sýwaet,'. Di, 
wně také pan Bůh na té obloze půfobj dessti, rosy Nebesté, 
lidem newystjítedlné. i» 

II,pro wěcy lidem, a gegich časnému jiwotu, newyhnu* 
eedlně potřebné stvořeno gest/aby odtud dessrowé.stsh O ro, 

. sy N*bestép«cha;e.ly/ozemiyV.rody sivkaZowoly/9dtudj< 
bypotrm,ynápoglidem,Yowádkiim,y ptactwu nebesténm 

3Hi.<4j». podjíZef. O čem;Bůh strze prorokomkuwj: Gokoj snjh 
a déstř 6 Nebe prst, o zasi si tom nenowrocug* / ole nopágj 
zemi, ačinjgí „rodnou o pkodistwou/ toeze wybawá sýme 
rozfýwogícýmu. o chléb" gedoucýmn: tak sud* slowo mé. 

l II. Aby rozdílsylmezy prw»,'m a druhým nebem. Nebo 
t» co w dr,nhémN*bigest/«mohlosýti«prwním/acogesi 
w pr«n,'m, těm wicem w druhém Nebi netréffowol, si pýtí; 
ale gine wicy wdrutzémNebi, agínéwprwnjm Servořitel 
negmaudřegssj, postawití, y rád mezy těmi (věcmi ;řjdúi ra, 
čil přediwný, a nám lidem welmi „jitečný/Včemj 2ůh sám 

3aM.ii. wyprowug* Jobowi řka: 3no(sii řad N*be». A opit, 
Rd» wyprawowati snd* maudře » Nebefých * 

I V. Aby obloha, tauto sivou níjss,' sironau dilřka wody 
zenisté od Nebestých/tonj wody ty kteréj stu pod oblohan/ 
od wod tich kteréj gfau nad oblohan / gakoj o tom zgewni 

..«.„>,«. pjsseMogjjo/ jcřetlBůh: Bus Obloha vprostřed wod/ 
adi l 

http://3aM.ii
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iobltUi f * ' A«ci"'l»ůh t« obloh../o oddělit 
ZiřVhl -l5 5 r * B PddobřObon/ od wod kteréj gsau nad 
Obloha..: 3 nazwal vnhoblotzuNebem. Nebe zattisié 
rJil,** "" '° Sezewsscho rozdílu f éře si zaprwns částku 
rfecto / ozeme« n,«řem za druhou částku sivěto od »«h<t 
m « 2 / ? - « n i t t , l p a i / ^ b e rozum, si re vjssjm wyzno, 
ífá™U .• "°2">'W 3enjgesi neporussitedlné příbytek 
druhé nenl n a a " " ' ^ * " * » > * »•» spasených: Někdy 
blíjss'e 5 - V ^ ' ^ n j : nekdypokneg,iizssj,oNáSneg< 
obSt', i ''- e PtwnjNebe. Tuto tedy vůhnozwak 
« Jmir euta'b1 dělila wody od wod) Nebem negníjssjm / 
PO O b f c 7'íkogesiprawéto/Zedělj wody kkercZgsoit 
n*be»é^?»?»"wréjgsonnodobkohan. Gsaupak 

Olvílěmf», . "tg«>:st?o. o ne nad nebem hivězdna tým/ 
t r ů n e m f w ý ^ ^ « « ° g « ^ ^ « / wněmj Bůh Mwau a 
sťfv- c4TnPrcbywfls Hebo řcemubytom ogof.e wody 
»VecFí obw •* p t̂ádekzmatený/kdyby wody meky Nebesa 
Nebes, Bití%a?' *"iiím dusiogněgssjm nadnegwyW 
legssi/a«e>«t- u " ^ é gesiwyMho/ tokgesi dotona* 
*olŮZ2 -2,rtl"»tS potřeby ponBŮHnťcnevčinil. pro, 
koby n a b e H ^ ^ ^ ý c h " " " " ' " . " sinMenosýti, ga, 
b*m'ŘVÝZ,"?$>'>*<*< nebesy, y nad třetjmnegwýMm N*< 
wrastnl "^brj oninod prostřednjm Nebem mjsio gim při, 
tvgetz, ^«>'«,Nemůje/a!ewNebi třetjm negníjssjm/wssat 
mimi ro,r,?°K"k3wy«ss!/tdej powětrnéprosiransiwj nad 
gsau nad po^'-'^ ř « » m í M tObéljsvodymefřé/ítciéZ 
tvjsi pat oW^Lnr)m' *d tich které; gsou dolenozemi. praa 
podobně t t o k o ' ^ ^ " ^besté, proto je gfau na (výsosti/ 
sstj (towon/ Itl^H ( e t e * t t m ' x o POwětří 1,'togj) nebe* 

I- "tozesi wprosiranstwjtoinpowetrném.pr* 
Bbíij wnjho 
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WN>'ho Nebe wMosségjt A 0 tich wodclch Nebestých dj fcf 

»*»!>4»,4. wíd.: Cr)t».tlte Hospodina Nebesa Nebe« / y wody kteréj. 
nad t,'n«« ( totij negniZffjm) Nebem gstn. A tak ty wody 
NebestégstuobkakOwéapary zmoř* y z zemi wystupugj* 
cý.a tam wzhůrn f* wznassegícý/kteréj wěcy stnMaterya 
dessté, stihu a rosy Nebesté/ odkudj pot? dolů prssj a e sin* 
pugf: Zemsté pak wody roznmég, simoře, gezera, tybnjko* 
wé. řeky,,potocy, potůčkowé astudnic^ ywfféckyzemsté 
skrýsse.wnichj si krygj wOdy rozličné. Zty toobyVUbejíi 
«d těchto zemských/ totij oblaky wodnaté, od wod na zemi 
rozlitých déljs* rozprostřením wůtolzemi anadzemĵ pr.0* 
stranjlwjm powitrným/ tteréj prostředkuge mezy 9bl«ky a 
wobami zemstýmk Gstctedypowitéjto takowéawanu, 
tj/nýbrZ yprosiransiw>'.welikénad Zemj atvůkokwssjzemi 
9bcha;cgjcý,diljrůzito/takaby gedny wody sykyw sivé (itb-
týlné Materygi nahore/a ty« Zemsté « hrubss, materygi $ 
tjhoti sivé dole. Rdyj si tedy o wodach Nebestých niku*, 
wj, jegstu nad nebesy/ rozumj si t«k,j« gfan nod Nebem po* 
wétrným / toti; rntb tímto Nebem widitedlným a rtegbliif 
ssjrn/ nlgehoZ wýfosii sau oblakowé wodnatj, a eak wody 

*» IS: i.. Nebesté/kteréj )ot> swatý nazýwa H,ah«icemi Nebestými/. 
2a».lt.i,. gakoyGjíifNcbestéproto(kowe/jesinohorewpowětřjNir 

Mféoíroiý, 

(&€ltmé WttF. 
Rm/wec^w soSblvbeoha NebeM zdrziige/ 

^ t . předně^Séhy Nebesté přediwně'. i . Switko N*» 
stck na týchj sizých Nebestých posiawena. Rteréjtolsi* _ 
hy Nebesté ysivitta gegich/ gako gestSknnce., Misýc * 

j}xe& 
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«?w^chy»ězc!stneVMHSr«OrKelwfIemohóncýsám;tjditl 
rozměřiti o posiowiti ráčit no obloze/oby to reflě gednon. 
gluc siwořmo/« w sivých mezech nes sizých Nebestých po, 
stáweno wjdycky tak trwako a sivan powinnosi, do stonanj 
siveta wykonawako. O kterýchžto sizých a sivětlech N*. 
bestých Aftronotni aAítroI&gi wypistgí: onino osě, 
t^ch/ titoomocech awlasinofiech hwézdaplanetrozlič, 
"ých. Rdej co gesi podlé prawdy a stnssenj od nich wy, 
nalezeno a reypfáno/1« na fwém mssiě státi, y dobře si „jiti 
nmzet o gesigistěpodiwení hodné/ ie ty mnohédíwnéwěcy 
ndemohliwystjbnaiiti. Cogcstpakzbytcčné.negisié, ow, 
Ifem« powěrau, a modlostujbau fpogtne. a protiBojs 3á* 
tonu o zapowědig*' čeljcý/co wsse gest hřjssné.sstodliwé.po, 
tupen, azowrjenj bodné/ okterýchjeoNebestých sivětlech 
•«« no sivém mssiě, pokud potřeb, sude, o;no'mj si. 
« « ")/^«hoNebesta(wssakwsivénijssj sironé. totij 
wnegníjffjmnebi)obsohuge wsiběmnohédiwné aro;ličné 
wecy/ 9 njch^ poniwádjswatépísino mluw,', také „Ziteini 
^ M « 0 sýti můje.Mkassti«tichtOpředních, 

I. v powitřj. 
II.VGbkaku. 
lll.ODessti. 
IV.ORrupobití. 
V. O vkýstan,'. 

VI.OHřjrnánj. 

I. O powech. 
c^tfcb^Pm I«!yku cjestim, některých flow Jazyků 
,tOamltfm?J?b*ASt') nemůjeme tok wlasini gebnstv 
, w m «y(«echt> o wypozvidjti. gakjby Mejeto.l a wssak 
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wěc sóma»co si y tatowýml (forvy rnstj» wysivetlena sýří 
rnůfc ginými stowy. Ačkoli,pat gij napřed o wnrn gest 
powidfno nico/ kdy; ojiwtech syko mluweno/ wssakpon** 
wodj tejtx apowitřjwkosin, sivé nijsiomo, w tomto třetjm 
nebinaobko;eNebesté. awprosiranstwjgegjmmWm/ tn* 
to tedy gessti coj potřeb; dotknuto sude o obogjm / t«tiZ 
i. Opowiiřj i . O witru. Nebo gstn ty wicy od sibo 
ro;dílné. 

powitrf »atomto'mjsti,so;nms si zvssicka ta (i«itka<» 
ptohljdocýpr»stronn»st,9dz*mi wzhtirn aiddsihu mify* 
kného. »t«ajt9 pr9strann9st (vůkol* zemi si «to'c'eet,'cý 
wsivimprostransiwjssirokem.(koweNebemprwnsm. TO 
g«st«dy aer (i,tl?aerearegia} powitrnátragina,awý, 
s9st proh!edocý wssud>y nod;emí «;hůru/ která; powětřjm 
Od wctřjku mírného ( aura KČetteho) grnmuge si/a cen rvi* 
ttričekwssudy w tervýsosii nad námi fubtýlni wztajený. y 
línám nazemídoN dosahugjcý/ gest yi>dem, y h9wádtům 
«j<wočichům;emstým,yptá'čtůmNebestým,welmi,wic»j< 
tečná/ agokonigoka materya dýchán," n«sseh9jiw9rníli« 
ov Soha stwořena/ eak j * kdyj roho jiwočich zbawen sýwa. 
Ziwotapozbýwa. ' 

Wjer pakgest wic prudssj a sylnigssj/a nětdy w jcegj/ni, 
kdy meněgj/ nikdy od wýchodu/ někdy Od západu/ někdy od 
půknocy, a nikdy od pokednéwigjcý/ wssak ne eat jeby z gi, 
stého m,'(lanigatéh» pochozek.goto způwodn vstawicné* 

9i*r.<r. ho/poniwadjRrystu«pan d,: W,trt0m chce wige/hsas 
geho(kýss,«> ole new,'« odkub přichazý o kOnr gde/ ale lidé 
gak; cýt,«d kteréstrany switawjtr wanaut,/. rak «tomy 
Nienwj / gesto sycna ssirokOstřZemsté ty strany swěta noro* 
dům rozdjlnisitressugj. 

Půwod zagisté witw wkostn,' gestk sam Bůh/nes on geg 
wzbu*-
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2 2 « tačj/ nitdy se; prostředtů.tbyj «ch o rozta, 
xZuta P'»°dnauaby woli/ gako zasitdyjchc*. gen 
rychlezastawuge akrotí. Někdy str;e prostředky piiwz*. 
^.gtg^bujuge aroznnrojiigc/ o kterém; obogsm zpfifobu 
^,snio swatá mluwj zgewnč: Hospodin a pán no« «v»i!i S": '"•'•'•» 
gest NOde«ssecky»ohy: Neb, cojkoli chce t» čin,' no Nebi %™'°Z 
y no zenit/ w moři y we wssech propostech. Rterýjzpůsi, ""»^»-
M é te je páry wystnpugs od trogů země/ skýstánj sde- !«.'.'.7,,. 
lílcin ptiwodj. owywodj w,ir zpokkodů sivých. »dyj 
tViirí e'."'..c>|u"''t' PO potopil w,'tr nozeiniwzbudik/ gokoj 
v,l<>0g;,»: v«edk2ůh«jtriiozemi/y;asiowikyfewody/ •**«•:••» 
«zawt,ny gfau studnice propast y průduchowé nebesstí, « 
lastawen gest piíwaks Neb*. RdyjchtěkNIořezageinu 
noc »y,«ss.tt'/ oby lid geho ssek postsse prostředkem moře: 
bnimT t w , t r / Nebo rozdělit moře wětrern wýcho, , » » M I « 
cbZ, fh,r "°3!tým přes cekau noc/ a „Činikmořew st, 
tfíebíml^"stauP'^wody.ysslifynowéJzraelsst,' pro, 
linie,ifTc i uMu®- ^atyHrysiuspanchtěgesivévče, m....... 
> „ I V ř i h " S w'il' dopustí tuhý w jtr na moře / lak j« 
wssemok!^^""l-y/wssat geg rychle zosi fpokogil. goko 
"(lemohoucy Bnh/gehoj moreywětr«wépo,lauchagj. 

II. V Obcaet,. 
Si^i^^r 3tft P* r 4 bnsto w powětřj no hořesi wznossc, 
«amc«/"«" P/>p«l>nýin desstě. stehy y krupobitj wyda, 

pn. g ^ ý . w z ^ ^ P ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ b e m s t ý c h w y s i u p , 
denosti * IP ">nassegj, a powětřj temné iinjl a tak stu, 
b>- Ti p«t £?2m'Jwiaem 'd«ss«né gfouc. obtoky půst, 
wůleStwoN s '>'"> fauct' gakokohwiceBojj.poddlé 

s"é°.kdy a gak on rač,', zemi sivkajngj. O 
T « čemZ 



CCV1I 
i°t-,i.,>,,i čemj pjsinasivata mnoho swidčj: vdéloksibiB5h;tem, 

nosi, strýssi/ wůkol sěbc stánek swůg z temných wod o hu* 
jata. m.7. stých obloků. Item / Sterý; půfobj to je páry wysitipugj 
iaiam.s. od krogů země. Item / Sterý; zosijrá Nebesa hustými 
3* 15. s.9. oblaky/ o nosiroguge zemi déssk. Jttml Soreojiig* wody 

(v oblocích fwých/ anij si trhá oblok podnjmi. v n (á'm 
zdrjuge stůfos stálý trůnu sivého/a roztahuge nanim oblá* 

3*!..i°. ty swé. Iteni/ prosivkoM, země pohybuge obtokem/ « 
ten týj obrocý se moudrostí geho sem y tom/oby čimk cojby 
N!ueolir9;e«zae«atwáři9trsskk»;ei,istéh»/s»sttresián,', 
neb pro zemi sivau/suseprokozowánj.dobrotiwosii/ zpra* 

3»» is. 9. rej to.je si hned pohotowi nacházý. Jttml A,de« sykkdyj 
siní moři pokojík obkotzaoděw/ o mrákotu mjsio plének ge, 
ho. Gesiík pok welíký vjítekobkokil těchto Nebestých/ nebo 

I. Swkojugc zemi pro lidl y vrody gegich, y pro gim, 
*»,*,». stworenj „msta: On zagisté wywodjkrůpige wod/kteréj 

tvyléwogj déssl z páry geho. kdyj si rozpausstigj oblokowé/ 
a tropí na mnohé lidi. 

II. 3astupng«no'« a chronj pred prílissným horkem (ku* 
3»s i4-.il. nečitým: (Obroky zakrýwa stvitlo/a příkazng* mu vkrýwari 

st, zato e čjmj sipotkáwa. 
mmtlc III. Tresce Bul) strze oblaky lidi: Tak obkat onen tkgip, 

stým syktmon/ pronigZ Farao nemotzk dOtr,tí na Izrahel* 
sté. Owffem kdy;; týchj Oblaků itěkby_ trnpobít,' weliké/ 
Mldy pi,'waly siodliwéspckn BŮH » sýka, hniw ftvůg pro 
fcflchy oswědčuge. y stutečnilidi stiZc to tresce. 

I V. Odkát sýwat znamením přítomnosti Boj,'/ gakoj 
i&icvi9.9 siťmyůhotommkuw,: Ay gápřigdu t tobiw hustém oblá 

ku/aby (kyssellid kdyj mkuwíti sudu e tebau/aby tobi měřil 
Lfur. f.,,4 nawiky. Tak při posivěcowon, chrámu ̂ ojjho oblok na* 

plmldům Hospodinů/oj nemohli Rntzj osi«'ti a (laujiti pro 

http://i4-.il
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ten oblok z nebo (larva Kospodlxowo syká naplnila dům 
Bojj. 

V. Oblokowé připomjnagj mim y BOhn nassemu sinkou, 
wu vojs/gotoj dj Bůh: Duhu sivou posiawitsim na obta,n«j>». «. 
tu/ o sude znamenjm sinlanwy mezy mnau. am«y zernj: a ""'"' 
sudet kdyj vwedn mračný oblok nazemi/ a vkale fe Duha 
na obtoku/ jesi rozpomenu nasmtauwn swau/ anebudau 
wjce wody ku potopě. Nebo tdyj sud* Duha ta no oblá, 
tu. popatrjm na nj> obych si rozpomtnusuostilouwu wi, 
čitou, m«zyl^ohem, amezywsselillanDussj Ziwau. Tokj.H^.,,,^ 
Onen IidIzroelstý pokřtěn syk wobloc* owmoři/ nazna, 
menj toho/je25SH ge zochowolod zotzynutj. 

VI . Oblokowé sudaucých wěcý zwistowatelé sýwagj 
sivým stůstbem přirozeným / goko kdyj oblok; more wysiu< i**ut.4» 
powalk modlitbě iLliassowi. sylo znamen, je sude désst ja, 
dosiiwý: Žaty Rrystus pan o Faryzejch powěděl: 2>dyj "*" '*" * 
pýrxá reečer rjkote gosto sude. nebo si čerwena Nebe: a ra, 
NO čjkáte.dnes sude nečas.nebosičerwená zafmussiléNéb*. 
A opit/Rdyj wjdoie «3tak on wzchodj od zápodn/hned pro «* »• 44; 
»jre, přjwolgde, a tak sýwa: A kdyj od poledne wjtr wi, 
ge rjkáte/Viide horko, a sýwak. podobni/ kdyj oblakowé 
kalnj o hust,' tlělost w fobi vkazugj / a sjfé prouhy z sibe 
Poiifltěgj, krupobití (stodliw* (kterýmj Bůh hř>chy lidst« 
"esce/ a „rody zemsté kozy) pčedvkazugj. 

i l l . O Dess«',Snchn,Eínj aRoft. 
^tt?ireckyty»>ěcy,Séfjf,ewi5> GjnjaRosa, gsauso* 

vewnccem podobni, awničem rozdjlnj. 
n, 3 ,? .^°st vlhkost obkaků. skuncem a gehohorkostj ro;, 
P ">'«na/ttei-aj triipea* , sib* wydáwa, a z prostřed powi* 
tMéyo Nebe d«lu padá. t«ij PO* 
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* podobni ySitfch totowa^wlhkosi gest/ Ntýmj spůló' 
bem r«d, si z 9btatů/ tr9mé j« stbtylněgssj o lehčegssí gest/ 
0d siudenéh9 powitřj wyčisslený, zmtztý.sslý adotů lehce 
padogsiý/ zcmi pot welmi „jitečni swtojngjcý. 

GjniHest wic podobno t stihu: w tom rozdjk máge od 
sněhu, Dnjh i Nebe podá na dřjwj y na zemi. Ale Gj»í 
roste mrazem e drobmčtých dcssíných trůpěgsčck/ kteréj st 
Zhuffrugj ;yman a„fo;ng, nasiromjch otráwi suché. A 
tok Gin," co gest gincho/ nej roso ;mr;tá / o čemj Dawid 

i»l»'47.!° mkuwj: Hospodin dawá stjhgak, wlnu/gjnjm gako po* 
pel«m posigpa. 

Rost pat Nebcsto/t dessti stbtýknéniu podobna/ ta gest 
pára lem,' wlhtá/ kteráj diwným Bojjni působením no;*, 
mi, nasiromowj. anosylinky zemsté k gegich rozwkojenj si 
vsazuge/asy horkostí (tunečnau neswadka a nehynulo: « 
čemj weliké pohodljpanBůh činj lidem ygegich ;drawj/ 
působě strze to mjrné a chladné powětřs: tolttéj „rodám 
zemstým (Bílíce prostěssná totowa rost Nebesta sýwa. 
půwod dessti gako y fněhu.rofy a ©inj.gí sám Bůh. Ačkoli 
y sivitlát Nebesta nad oblaky posiawena / téj w,tr.h«rkosi, 
y siudenosi a mhy.rozllčné páty.t dessu.k stchu.lt r«si,y t ©j 
n> nopomátzág>'/al« wsse tO působí přediwně a newy siijitedl, 
niDůhwssimo^ancý. Nebosobitopríwlastnuge: Dá'n» 

l,»«, >«,4, wom dessiě wasse část swými. Jtcm / Rtetýj bátvá déssk 
S*'I/.'",'. ttoienti/ ostítusstj wody na pole. Jtem / SSH sylný cínj 

»••?• weliké «ěcy/a wssak nernůjem* rozuntiti gak si děgj: Sněhu 
zagisié říta, sud na zemi/ toliké; ptssee dessíorré ano y při, 
walu n«fylnému/'z krýste wychazý wichřicc/ a od rozhani-
gícých nitru zyma t Dchnutjm sivým S5ůt) fylný d«'«a 
Niráz.aj si ssirokéwody zawjrag,'/ také y pro sivlajénj zemi 
pohybugc oblotem.á rozhánj mročno swětlen, swým. A fo'n> 

BŮH 
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» S & b | ' t > b o w ť i přisseklis aj ku pokladům stihu/ apo< 3*it.u> 
ttady trupobitj widěklis/ které; choreám kčast s saujen,/ 
ke dni Vitwy a$osei mólij dcstí Otceť a kdo plod, (toti j 
gíný kromě mne famého) krůpěge rosýf z čjho jiwota wychá 
zý mra; / a g,'n>' Nebesté kdo plod," i aj y wody gak9 te tát 
menseproměnug,', aswrchekproposiizomrzot 

vzitek destlé, sněhu, a rosy KrttO gest; 

I. Wywodj desstě a stihy y rosu kwelíkému potzodl," lť* 
vem. hotvadkům y sir9m9ws a sylínom zemstýin/ a zwlo'ssti 
«dy pokrm a nápog odtud pocházetsiwoéenízemstému: ga, 
fe;djB8h Damwom dessti wasse wčastgisiém, ywydá i-SKajas.* 
leme vrodu sivau / a siromows wydá owoce swé. I t e m : 
prssj dessi a stjh « Neb* a zasisi tom nenawracuge/ ale napa **:«•»• 
»! iemi, o čin, gj pkbdisiwoit, a vrodnon / Tak Ze wydáwa 
^ ' " tozstwagjcýmu, a chlés gedoucýmu. I t e m : #liaS ">-<->»' 
•"Odlit si y wydako Nebe dessk a zemi wydala vrodu sivou. 

^'^Fewuge &ůh strze desstě sivou dobrotu (velikou ob, 
' ? ' . (stni k libém aby ge tudy gako rozumný sivůg twor k (obi 
abfí-r ^ Í B ů h (tuneysivémuswítttinaztéy na dobré/ !»«:..,<. 
« °e„ti sivému prsseti na fprawedliwé, y na nefprawedliwé 
?""" !zwelteého iiiitosidenstwí sivého. Jteme Nenechal et«<:,4..r 
!*de Vez ofwědče»í Sůt) dobře čini dawage nám s Nebe děsit 
a "sy vrobné naplnuge pokrtitem a potissensm srdce násse. 
„•' '•P/ofoziigc y hniw sivůg/a korá lidi sud" zadrjowá, 
névrot, " " t a t i pčstfjttým gťch wylcwáním, suchem o 
liliími ÍP" ( í t e r < í i í íobrjenjm dessiů po chá;ý;l>r«5ý,i:cpc|fu 
!«ou 5^7" .^° °« P « w í ! 3 tC Nebe kteréj Fk nod tzlawon , ^ „ . „ 
Da Aofiiv."°de,iné a země kteráj tsesi podtébau sude jelezná. " . 
be s llaun- " ' ! " ' t « e m,'stodess« prach a popel/ a to e Ne _ 
*í« m n na« dokubjby ncký lwyHlH. A opit : O bta, 3l«i,,... 

Ce lij kunt 
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íttm sivým zapowjm /aby newydowali dessti. Tat se fial"*, 

,*,«<,".' zaiLliásse proroka/je za tři léta aza ssest městců ntprssekdésst 
*"" 7 ' wztmí Izrohelsté, prornodlařsttvj. přjliffným pak wylj, 

wánjm désslů / zdalíj neztresialwsseho («ita potopan fpro' 
aK,f.7.„. wedliwýBůh, tdyj průduchy Nebesté o«wř«k. ovreebf 

déssl weliký za čey řídceti dnj.a noeý / aj y zatopik 9krsik.t Z" 
miy negwy«ss, h«ry/tak je patnáct*koktů zwýssjwOdy syky 
nad negwysssjm i wrchy a horami. A gestizačasté nynj pij 
waky prudkými, a welikými, treste pán Bůh lidí pro gegich 
hříchy /tokjey obilj avrody zernsté y přjsýtkowé ltdsstj na 
;k»;u pčichózegj/ adornowéměsta y Rtaginý zwfassti pit 
Mlořizar9peny sýwogj. 

I V. wzbnzuge na« dessti sivými ptlnVůh k» p9kanj sivá* 
ternu, y ku pobožnosti, a pilnému ostřjhanj geho Swatých 

l»»a"..f přikázán,',takzogísiédí: Gestlijeoprowdowiposkussensu 
d*3 hkost Hostodino Boha sivého, osttihage, a čině wssecka 
prikozon, geho / otetvč* Hospodin tobě poklod switg wýbor* 
ný, Neb* aby wydoko z*mi twé déssl čosem swým a poj*hn« 

,aa,.».>.i. wffelikému dslu ruky twé. Jttm/$ábtgteobt>ofpobinfibi' 
sstiwčae přjhodný. 3?)působjHosp»vinprssku a dotvám 
déssl hogný, a kajdemu sy linu na poli g*ho. Nebo obrozowii 
mkuwj marnost/a wisstcy prokazugj ffalei. 

iv.VHrupobikj. 
Krupobití gkzmrzlýdessk/ kterýj wpowitrj tdyj dolů « p& 
puge, příčinou studenosti wkrůpěgích sivých sivjran gsa o 
Icdowatau twrdostobrácen, a proměněn sýwá. Ay rol gl 
geden stutek Bojj pčediwný je wpowicrj siibtýlnéni / t6e| 
hmotných jádných wěcý nenj, tokowá wic motowa, twrda 
tějta, a nikdy dosiiwelitaí rodj st a doků nitdy menssj, a ni* 



ccxn 
kdy wětss, prudce« stupuge/awécy zemsté vraj," y wssecky 
aurody časem tazý a potjra. půwodtrupobitjjegestBůh 
djFalm swatý: Čj4;ýledem sieým gako stywami před zy, ťtmwjr 
mou geho kdo Ojiogjť Gestíkpok řropobttj. 

I. Vbyčegné. 
Il.Neobyčegné. 

Vbyčegné gest to/kteréj se zočastéwsda/a přirozenj y zpS, 
sobu ledowého $ýteál 0 čemj gij nopřed gest powidjno/ kte, 
fot'a powichsi rodj/azymau « twrdost ledowan si obracý. 

Neobyčegné trupobitj gest dwoge/,. Otzmwé z. Ra* 
mernié, Ohniwé krupobití sýwato zázračné « ohněm smj, 
lsené/kteréj &nt) mocý sivau Bojstau shůry k siresián, ztých 
°<Lal. GakonaSodOmn anaGomorn dsstil ohněm a '»»»'»'" 
lyrou.t(palenjokupodwrocen,gich. TotyiLgiptstétre, 
stoe»uh trupobítjn» ohniwým: Nebo tdyj wztáhkMog, ™ViS. 
}I« půl sivou tnebi/Hospodin wydokhřjmonj« krupobití/ 
y sstonpťl oheft no;emi/ a dsstik Hospodin krupobitím na 
ltmt Egiptstaui Z> syto krupobití ooheii stiiffený s krupo, 
b>t,m téjký«e!mi/y; tkaukky kroupy wssecko nopoli, od clo 
J»ck« oj do howoda, sylinu polnj y stomowj zpřeráiefy. 
^tem/ 3otroubitAngetpr»n,7 ysialo si krupobití a oheii ísmt.7. 
Mlssený sikrwj/ a sierjeno gesi t« na zem/ a třetj djt stromů 
Ohoiek/ a wssecfa trawo zeleno stálena". 

kamenné krupobitj/ gykotakédopusstěnénaRrale ©*> 
ruzalemďeho Adonyfehecha y gíné Rtale/kteréZ fobě na p», 
moc prigal owelikým wogstem/aby Gabao wybogowali/ 
proto ze si 3 0.U (. m&t) gotiho , ( b l ) p^tieprti: NebO kdyj 
S ž í V ^ í c h wogsto Hospodin potjrak/siato fe kdyj 
»£»*. •£**">*»» meeaknané kamen, weliké «Nebe/ -»!>,<>,'.. 
N « V "°>'kali.ajtAzechu amřeli/tak je gichwjeez*, 
" " " ' " ""l^bít, komenného/nej gich pobílí synowé Izra, 

helsstj 
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helsstj'mečem. Tokowésyko krupobití NáwogstopoháN, 

. ''amamodlitbamtSestonůwěrícých, wwogsti 
n,«,.;« ,Cř 4 T ' m ^S^Slcýd) od Boha dopusstiné/ o Čemj iteto', 
PíJL t !'boI,!stynu- mučedlník/ Ole y Basilme.reeliký wypistge/ 
' '" ' ' 3CIY n-prateky BŮH krupobitjm â ohněm No wětsiini d,I« 

;bik/ aginé domů zahnok. kzwěsiowá«jl»h« co (viděli. 
tOstlíké pok krupoSitj, gest pokutou Bojj o prostředek/ 

S c ! ^ p ^ ^ t r e s w . j l . d , pro gegich hř,chy.„Zjwoti 
rock. Nctdy samy sezboZnétolíkOtresiak/ aty neobyčeg> 
nym krup«bit,m. Někdy y pobožné e sezbojnýmí/ totij 
Obycegnym tr»pobtt,m/ kterýmjvrody Zemstézkých ydo* 
brych l.d, kaženy sýwagj z Boj,tzo dopnsstinj/ čestj gsau 

». . P°>,5«dowemno;y w pjsinjch siva»ých. Gat« niluw »ůh 
»«,«...:.« tlid,inekog,cy.nii: Ačsemwiseíksuchemarzý.ykrupobi, 
3.&i«.ii. 1 -2.7 » ^ 5 d,ko rukou (vossích/wssot jodný z wae ne* 

dbrotilsi kemneprowíHospodín. I«m/prísseklis kupO 
kkodu krupobítj/ kteréj gá chowam^kedni «stuZenj,k*dni 
soge a walky. Rdej „kaznge Vůh/ Z* t>n zwukem a hřj, 
man,'rn welikým/gako něgatau střelbau siraffliwou, y « stý, 
stoním ohniwým wysýka nozemť trupobiti'. ttato něnaka 
sivá wogsto/ aby trestat a strocowoklidi hťjsi!° o nekonicý. 

*««.,>.... Jteml Kroupy weliké gako 
lidi/ y rouhali se Bohu lidé pro ránu tich krup/ nebo welmi 
wclika" gest ta rána. A wssak y; toho Bojího stutku, tteni 
gest krupobitj ponBůh sivau čest wywozuge/ s«s '*;(¥, 
nes pobojné treste k sazní, t» pokor* o k sivotému pokonj 
tou ronou probuzuge: Sud" je to čin," Obyčegni/neboy ob, 
Zwlasstnsm a neobyčegným způsobem / wssecko to k flawi 

Í«rm-i4i.8. gcho si dege/gakoj Dawid swatý rnluwj > Chwalte Hospo, 
dinaoh*n y řrupobítj. snjh y para. wstr sauřlíwý teytoní 
«ag,cy rozkaz geho. ' ' 

V, V 
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t > o « é 5 . ^ " ^ l w i t l o s i o h n i w á z«blotů«^nikagicý 4 
eThŽmf0"''3.®' "*"'• "*• mm® e minánjmZníty 
tIiř;„T ' : '"bo páro stcha a horká gsucy wosloeých «l> 
rm'tra>*(''ňm* "3>ti si nemůje/ ol* wensi dobýwá a 
Zi„ e , , u " P«witr, wydawa / tok Ze kraginy zemi 9 
Iwccuge. Gesiitpf,tstýstání dw«ge. 

I. Sylné. 
, , » , , , , . . II. Mdfé. 

iexZ "/^"« '^ l«e aprudké sýwa/ kdyj gest mnoha rn«* 
tobť.r T^J?"hrírnánjnebýwa/ani hromobitj se, 
n é « ^ ' " ° 9 ' " M « " ' - Awssaknikdysýwástýstán syl, 
«,». í Jm "stměním se; hromobití: někdy pok e tzřjma* 
tli l ? b"">«>b!tim dége si: nebo náfylni e protr jeiíi 9bta< 
«v9bN'«? M « ' " / tdyj para sucha ahorkázapálena" 
lá/rníNa -?*"11* "'^ c í ) t v í l ' " 'btacých si sem y tam ;mj, 
ten, ZZncs<tte° l)ledo/a nenalé;age mocý násilnou shřmo, 
inict 2«T"0 $ýn*- podobili goko proch zapálený zru, 
puz«r3I b")'/téjwlhkosiwdrewisikrygjcýohnirnsiwy* 
B l ^ ' ""°bo podobných ptjklodůgest. 

«MÍT,!* mbeiSefl oswécowon,' z oslaků také wymtagjcý/ 
JZ r * POwitrnan kraginu rezhSrn nad námi, y dole na 
""^lwecugícý/o w z menstj o fnbtýlnégstpary nes ma«, 
wséwtr ťf ""kým něgatým zwukem a zahřměn,'m/«nes t,W 
fctVftató* iabi'ni"i- A je gest fubtýlna" materya tohot, 
linkám. P Í ? M * takéwěcem mnohým (stodlíwé sýwá/y Byt 
stán, 6iLdym' "'"kasseě axtlým. Aobyč*gn* tóro slý 
filitém . . ^ . " " ^ c h souřliwých anocech prfflawých po, 
P^boP

STeTJem\ D.w«él gefjpaf W » o 7 4 
ynjzkostpánN"'/^ ^«°newe!ikau strokost awyfdkosi 

' '^"»«K0í«ecuge! tak jey.swctlagínálidstagími 
* > * ! . " z a . 
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z«t*»inuge/ aydo očj zamhanřených pronifuge. Gwssem 
tdyj si patřj na to, gak sfestem tako.vým a hřj xiánjm obra, 
korce si rozstupug,', agako roztínogj/nikdy wjce/někdy me* 
ně/někdy stbtýlněgj, gakoby síčem prudkým rozmrsstit: ne> 
kdy ssjřegj/ tak je y „fslechtilosi Nebe druhého, Í5*"j W 
hwezdnaté, w (witté a otzniwé gafnosii geho (ač na krátko, 
wssievísiechnleajoddsiíwě) fpotřowono sýwa, Odkudj 
si rozuměn můje/kdyj tu tok n,Zc* w wutgn.jfl jrn neb', a ge, 
sstěwpowětř,',oblaky teninýmia sstar>dými naplněnémto' 
towé oswěcoivánj seděge / co pak iv druhém / a.iadto pok 

ttřetjni nebigakatomskawaaswitlosincwymlliwiiagestť 
dypok koli slýstánjsédége obíjmánjml to gest gísté/jt. 

obozc stelu dig* si, y Stéstnut,' y hřměn,'. A wssak bčjree 
se zra.kemnassim spatřuge slýstan,' / nezlisi Iřyfl j zahřmen,'/ 
proto jezrok posednou ;ablestnut,spatruge> gakj sistatic J 
ale kstiicht, nepogednauhřmot přicházý, Atak slýstan,, 
gest gako négakýpr'edchůoceB°jjchdoiss,ch fílittů, <t|iW 

(•raiMMf dek Bojj moey (tawiíe: očcmjDowídd,'/ Od skestn ktcrýj 
gest predníni,.oblokowé geho rozehnaní gsan krupobití y 
vhli rei-awe wysiřelil, y siřely sivé/a rozptýlilnepřotely lile, 

«ala,!i»,'7. osm&tim častým porozylg*.. Jtem /,HkooHospodini 
rozkřqawo plamen ohně. Gokoz zogisté llawiiý M„iar, 
cho před sebou swé polky o střelbami ae zwukem pofýUl 
tak Hospodin swa skýstaní. hřímán,' a střelby hrozného 
hřmotu mál oj si země děsy Od zwuku geho/tzakoj ý w ginem 

«ae»f«. i. jjatmu b\i. »éře se »ůh NOS/ oheií přednjni wsse 5 jjrflti su^ 
pe/a wůkol nihO (vichřice Nátomno. 

' • 

V I . O H r j m a t t j . 
i t j Hřímaní gesilwnk a t)řm°t sirastliwý / sud w oblá, 
<ých samých sáuřjcý,a sin, y tam pracházegjcý / M y weníZ 
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Obtoků wychazeMcý/ o hlasim swým Netoliko lidi a how.ah', 
ka předěssugjcý / ole y zemin siawením pohybugjcý/ a ten ; 
hřjmawý zwuk pochozý ztoho / kdyj wostaeých horkost;a, 
teřeiiá oodstidenosti feieřená, fem ytamfezmíta / gesili ma, 
tefya mdlá , tedy menss, hřmění gest/ 0 wobfccých mizý / 
pakli gest hognigssj > tedy sylněgf], sog sýwa / aj napostedy. 
wcnzobtaků moeý nasylnau sidobegwá/a hrozný hřmot 
wydówa. podlé pak S. p, siná / hřměn, můj* sýti nazwa 
no hlas Hospodinů > kterýj mocni gako Bůh wsse«óha«cý 
wydáwa, kiomn > aby fe lidé soli voha (tyffice ogcho díw, 
nýcí) stutcých. Očtnij Dawid Swatý pěkné powédět: 
HkasHofpodinů nad wodaini lbůh silný skáwy tzř,mánj w 
ZbuZuge, Hofpodín ro čin, nod wodomi Mnohými. Htos &&•*-<£ 
Hofpodinů přichozý Ů mocy: Hlas Hospodinů s welebnostj: " " 
HlasHofpodinů lamecedry/rozrojjHofpodin cedry libanste: 
Htas Hospodinů roztřesáwo' ptanienohně: Hlas Hospodinů 
to Činj/je kaně plodu pozbýreígj. JumiŽno y (taupowé ne 3*i«.».>4 
bestí třejau si a pohybng, od jehran, ge'/hřímaní pak hroz, 
né mocy ge«kdo siozumí- Item:poslauchegte pilně hřmot, *»"**• 
ne hlafu g«"/.a zwuku zesi ge' pocháztgjey0 / podewffecka 
Nebefogegrozprostírá,afwitloswékkrogůmzemě ZanimZ 
hned ,«uč, hlukem,« hťjmo hlasim důstognosii sivé /anij lite 
jsió « ginýniiwěcmi / kdyj si slýchá hlas geho. Bůh fyliiý 
prawjm hčjmó hfosini stým, prediwni / a činj welikéwéey. 

I I. Samotné. 
'plstilpakhr,'mo'nj dwog», \ II. S ginými wicmi fpo<* 

Hrjmon, stměné nést Krí^nj malé/které; woblacých 
fontychmumie / «z oblaků nafylnymzpůsobem s slestem n« 
wychazý / a!e tam. neb9 „„>>.. anel! ivfylnigssj pomalu si 
promenuge.a^bjrá. Ddíz Htj* 
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Hřímánjsgťnými (věcmi stogené, trest íuvottc. « 
I.Blýstawé. °' ° 
II, Hromowé. 

vlýstawéhřjrnanj rozum," si to/kdyj fylni a mocně %i\* 
ma,obk»ky protrhug* o s sk*st«m wychazege hlas wpowi, 
ttj y na zemi stlný wydowó. 
= Hromowé hřjmoní gest negpruhssj, negfylnigssj aneg< 

siraffliwěgssj/kteréj netoliko s slýstonjm prudkým a hrO, 
zným si dige/ale stoku y» hromobitjm poskem t,'m Bojjm 
zwkasstnjm, hrozným asirossliwým/ kteréhojwssemotzoucý 
vlth kdy a kom chce wysýka a obracý/sud na lidi, nes na ge* 

•M. t. M'ch prjsytky>»es na howa'dka.nes na dří«,,gst sob*«tom 
=»«•»»• wolný/goko;d,p,'sm»: On wymiřugedesstipráwo/ ycc, 
**<«•«• si„tzlýsta«j hromů. Aopit/Rdowymiřilcesiuslýstáni 

, hromowému/nejliIcl Hospodin. 
Tuto postudltt noleZj, 

I. Co gest to hromobitj i 
II.Rolitero gest hromobitj i 

tš Hrom. nes hromobitj/ gest posttBoZj hrozný. straW* 
«ý> Ohniwý a prudký/ ; oblaků rychle gokojto siřeka Bojj 
wyskoný/abystntet mocy asprowedlnosti Bojj, tukd*j»iih 
chce, prokázal / sus nico zapálit, nes zobik. nes roztrhal/ 
gakZ gstu diwn," včinkowé toho poskaBoijho/ podlé (Vede t 

to!m,t4 « ť t w ' swatého Dowida/ kterýj protineprátekům modliksi a 
"rekt: Se(siihromobití,ar9zptylge>wypu(ksirekysivéopo, 

raz g*. podlépot pružených případnosij a rnoterye hro* 
niowé. Hrom gest para sucha a horta w hognosii, w obka, 
cých shrórnajdina'/ která; od studenosiizewssech stran g,'ob* 
kličugícý, w,c*, a w,'c« « stjugícý a sivjragjcý / Sýwa sama 
*> sobi roznicowckna azapalowana/ a nemohouc dél* w o* 

blátu 
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sle^m/55.'' ' ' ' '" ' ptotrhuge nasylni oblát s hřmotem « 
«.° ^"^itwypnzenadolů nozerngstc/ podlé rozličné 
motei-ye o hustosti yhorkosiiazapalenostswé/rozličnétate 
vctnky c!N,pn«i.«ch natteréjdoráj,'. G*stpat;tusse, 
«IM (vynalezeno/Z*hromobit,'gest»ečtw«tém způsobu; 

I. Rozmstagjcý. 
II. Opalugícý. 
III.Spalugjcý. 

. , IV.RameNné. 
i. Hromobití ro;mjtagjcýgest/ kteréj ma materyi sub* 

tymau a switlého slestn / pročej gmenowáno sýwalood 
l^oyonu, switlé hromobití. A Ze má moteryi welic* st, 
chou. teiitau a subtýlnan/ proroj strze negvjss," wicy. y str, 
« " ^ " « y prosiupuge a proniká y ranj, domy soř,'. dř,'wf. 
'"TV 43"»é wěcy twrdérozmjta aroztrhuge/awssakn*. 
^paiug* pro sivau «*likau stbtýlnost. Takowýmwijea 
,«omo«> roztrhowano sýwá: pcnjze w měsscy, rozpussti, 
«y dywogj, Sezesstody rnéssce / proto je subtýlná wic proni, 
aS "" i f cbfl)/ «l* no twrdé si zosiowuge/ o gi vstoupiti ne, 
íterás - >".ť>l>désý«agí»dusse»iwN!tř subtýlnosijgcho/ 
tra '"dne" rány n«télene»čini/zi«»tn,moc wnitř«mr* 
jfSPPZl '* "°kdy téhotnau osobu při jiworu zanechowott*/ 
Pkodsamwnívsmrcug*. 
l>r««-/ l m b i t i opalugícý / gest kteréj nenj t«t suché goto 
Oken 3 *vfttií y masiněgssj materyi w sobi ma/pročej eaté 
bo 3o^P^""°nmádymowý/gakzsiwídá;dřewafyrowé, 
bača,W» wyeházegjeý. Aje t,to má wjce ohni, pro 
rej doro!,;1"^3^ mňtcrtil Pwtoj ačkoli těch wicý na kte, 
bněni obal ""°!P"ln!1t/ "le y dýmem Čad, ačernj, yo, 
OPálíc č l « V ^ dčjwj,tameuj, rniicho.Mky Ubi/aajfat 
vp»i)c "Oweko. nezabigj geho: nýbrj raucho, někdy, y Obůw 

D d iij y wka 
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ywkasy spoluge/o člowetu na zdrowj aZiwOtu geho niV* 
blíjuge. 

III . Hromobitj stalugjcý/gest ohniwkgssj nadonono dwO 
ge/a wjce m»'w (obě zemsté materye/ a protoj nečadj ani ne,, 
opoluge, goko druhé/ol* spoluge o dokonce z jjra. A tjmtO 
dřjw,' y domowé zopalowan, sýwagí / odkudj někdy twrze, 
zamkowé, hradowé, wějé (vystře/ cefé re fy, městečka, y mi, 
sia ohněm takowým pruhkým(tterýj nemnoho na «od» f 
dessk dba) stolena a zkajená sýwagj. 

I V. Hromobitj kamenné/ gest kdyj kamen, nes gemu ná
podobná wěc twrda. z materye hromowé ztwrdla a fpečená' 
e hromobitím; obkaků wyhozená gstc, dotů prudc«stáda/ 
0,10 wěcy hmotné fylně dorajj. Nebo páry suché a horké 
siníchagícsesmateryi ;emn»tau/azwkásstě některého zem, 
stého kown / wzhůru sýwagj mocý (lunečnau wywáfaeny * 
pozdwijeny/» kdyj takowá materya d« oblaků sidosiátvá' 
9d obkaki, swjrano y zapalowáno sýwá. Materya pak 
zemnata/ zwlasstě zkowu některého posila, od «blakow< 
rvlhkosii gako mauto Od wody w gedn«spogeno sý,wo/ a 
potom odhortost(odN!;ypárazapolugesi)yto'mot*rya 
gako w něgaké klubko sihnano azhusstina sýwo/o ta;op»'' 
léna materya; obloků doků wypu;enágfucfp«lu fnj.y ta 
wic siwrdko, goko okowo z rnčnice, e welikým hřmotem 
wyrojena sýti musý. Toto hromobit, (veliké syky gest/ ni* 
bo netoliko roztrhuge weliké dřjtvj/olc y člowéko no póly Od 
hlawy do pat roztjna": Nýbr; drjwj O matety* kohni echo, 
pné zapoluge. Gakoj zagisié čloivěk wrukau sivých t«> 
ho dowesii můje/ aby wěcy twrdé, gednu k druhé pčítsiage, 

. g,"kry a 0Y*n wywodil/ c« pak tato wěc, kteraj.čsni z wýlsc 
d :Z\ letí / tjm prudčegs na wěc dotsiá, gi přítjrá / a tjm tře, 
rtjni oz.ii wywohj. wsselíké pok hromobitj tyto porea, 

i hy »<»' z 
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í . W » e t * ť prudkost apogebnáudolů spodottotjeten 

kdosiyssjhřměn,hromowé/ sezpečensýwa"prednjm/ nebo 
stísscgidoliidopodneránohromowá/nezli ksluchu člowě, 
to zahrniěnj přlchozý. podobně gako sauchnutj z riični, 
c« puzděgí fe si (lýchá zdolcka > nejlitána „činěna sýwa / fyc 
giiioče jaoná zwiř nemohloby zabito Sytil kdyby prwé hfo9 
(lysselo nezby raněna sylo. 

I I . wěcem stbtylným n* tok (siodj hromobitj, gakohmo* 
tnym. pereným > a ťwrdým, gimj vstoupiti ntmůje raná 

III . Wffělité.hrom9bitjgek(niradl««é>agedowoté, nebo 
Z Moterye fmrodlowé se;b,rá > a ehromajdiige. 

IV. wssliké hromobitj dig* si s slestem ', a o hčjmoiijm 
weliřýin tr»mi někdy wčos gastý sýwo to / je znioličkého 
Obkacku.o smolým zahřměním. y« malým zoblestnutínt 
hromobití sýwá nenadálé a rychlé a takowé obyčegne zopo, 
»«g° / a gest zwlasstnj gako zozročné. Ztohoto »« j jh« hro, 
lneyo osirassiiwétzo stutkn g«nj gest hřímán, ohiomobuj, ' . » = l 

I. Se j j welikon rn«« / kterouj prokazuge strze hlos hřjmó, 
«!!«eho/astrze wysýtanj hromobitj goko pošlo swého. k 
"ykononj rozkazu a wůle swé. 
-. U. Welitauhrůzuodeud gdaucý.nalidi y na gína;siwo* 
tenj. ,,^idé zagisié (kyssíc hrozná hrjmaní/do.přsbyttli,wých 
n *-.?"3H- Zjvěř. do sivýchstrýssj, a toSstrachem vt,k^/ j»e»>,,,. 
fi>™ H 2 ^ * ' : 3° y ty kaně (lyssjcéhkas Hospodinů. a zdě, 
;p"Lf'*ua plodpotrocugj. Odkudj kojdý Aiohabogný 
„i^'1 ">"> moj* gok sezbojns ti lidé sou / kteř|Z sud sibě, 
liféZf-T , ; , ! " ( m takowé rány Soj," hrozne jodag, / a norec 
M o p r e d ^ ^ d ' ' »«?> <"cfř<í"''" rozrajcn, ivyniěrugj. 
?m » «<Ž.3!° 3«dníni vdereníni Člowěk téměř napol',' ;n,r. 
^nP^tný/aprOip^mhxomfivM pousstjwhro. 
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•»«•«' zném hrjmckni / osy si Boha lidésallgakoj dj Mogj,"3: p«< 

to swami Bůhrv hrih* re hrmotné (totij wsiýstánj,hřjmo> 
nj, a hromobití) rnkuwít/oby syto só;eii geho me;y wo'm> 
abysstt nehřessili. Ale sezbojným o nebogocným lidem y W 
vojj hrůza;o nic sýwo/leč tehdáj kdyj hromem sivým Bůh 
hřímá něgatý siroch pokrytce nočas podgjmá ole y to sez v, 
jitku/ kdyj Bůh přestane .hrůzou sivan hřjmati. stu tokowjj 
nesyhorssj.nejliprwe. 

III.Noučenjpotřebnétttrokby taBojjrona měka sýti' 
Odwracýno ^ NcZwonén,m (nebo někdy y notakowé,«0* 
njky pan Bůh toho sivého posla, dopansstj a g* szwonice 
siaj,')«nt ncswétky. a fwjčkami hromničnýrni. powěrnými 

; oleswatMimodlitbomi. T«kMogj,«modlik si aby 'piet 
fíoťO hr,mán,/a hrozné otzmwé hromobití/ a wyprosyktO 
9d Soha swotau a potornau jadosi,". 

«in»»f.i° ' " ' S e T W hromobití tStawéBoj,' přinalejj. protoi 
t>, Dáwid swatý: Oskawugtej tebe Hospodin* wffickní stut 

«.<(>i4ta. korné twogi'/aS«atjt»bi dobrořečte. ItemtChwaltéHo* 
spodina oheit y wjtr sauřliwý wytonáwagjcý roz, 

ta; gcho- potud o stworenj druhého ' 
dne včininém. 

iMa«, !>. 14 
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'Kapitola. IV. 
OSttfOrenj teetíhodneblimiiém.' 
id GtZ tdalssjm wěcem stwořeným přistanpeno sud* / « 

zwláfftico pan Bflk} wnjzké stráni sivita zd« na zemi pro 
iko* 
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gotégemnhospodotstwj a 

panstivi casne prwénezii foméh, stwoř.k, připrowowok a 
POtowtk. A wsstkztěch wěcy, mgprwé otéch kteréj «tře, 
tím dni stwořikBŮH / promkuweno má sýti. včinik pot 
Buh wedni třetjm, ' 

I. 3<mi st»cha». 
II. More. 
lU.Zxáwu/aSýittfl 
I V.Drjwj a StlOmowja 

GPrtvnjtvicp., 
(D 3emi suché. 

ickAčtoligijnapted zmjntancmaka stala si gejl ozenn*:" 
Mew totowémzptisobu gesitámwypsána/gokjwprwnjm 
dni,hromodNe,a smjchoně swodauy ginýnn jiwty syto siwd 
,-'„ „^"tOpotgij w fpůsobu ginem/ wněmj totijOddé* 
léno sylo od giných wěcy, o sucha včinina". Toto siwoi«. 
«»Bojj wypsano sude tjmto pořádkem, 

I. V 3émistché stmmowni, 
I I . O Rozdjle 3emi. 
I I I.O Femi třesinj. 
I V . O poklodjch zemstých. 

PrwnjMstka. 
.. © suché zemi summownk. 

» ^ -»•**'* ^kteřj sou přirozenj lehkého/ gako pOwetřja 
O^en. nektetj pak přirození těžkého/ a tíhotu (Velikán mogí* 

<£« cýfoy 
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cýho/ got<í,«od« azemé, Seméjefl Ziwelpr/rozeitsstt,*' 
děného, lúchého, hustého, twrdého a tějkého/w prostřed e«* 
kého swěto postawený/ a diwně ppewniný od Vojsté mocyl 
kp.řebýwoníčkowěkayginých jíwočichůzemstých/ akvro, 
dán, ro)líčným«dVohonost-«genýo)ř,;ený, ©zemitý* 
t» wěcy znáti jlussí. 

I. Rdo gesi země půwodem * gábiiý giny ncZ ten/ t«* 
týj Nebe stwořila vcínil: Nebo tok v w,ře obecné třeskoN, 
ste wyznawam* / fveřjm w i5«ha Otce wssmohoueýho/ 
stworit, le Néli* y Strni, podlé Č-hoj pán »rih stbi Zem, 

lara .4,1.1. y wsscko coj gesiwn, pnwlasi.inge. « prorvi': páně nést 
Feměyplnostgegj/ otrfflet země. y ti tttiňyttbýwattína 
něm: ms«nst«ginotn«ři,or«zil/anar'<k«ch„p*wniktii. 

,.»,,. 4, Iecin/Rdesy syl tdyj sem;akkad«kzxmî  powez gestlije 
niflS rozum/kdo rozměřikgi/ones tdo wztohk prowidlo Na, 

»iaui. 4-- »»- Dtem/ Ma zagísté ruta;alojilo;«mi/aprawi«ma 
d5,», rozměřila Nebest t p9»okassim gich, flL„6' , e p í , 
siawily. 

U-2čehogesi2en,l„Č>ntnai' Wzpůsobu p9Čelt«Čnj«. 
a nestcném zmcehoj gest siwo«nel. XV Způsobu pok fitč, 
nérn, dn* třetího „činěná o způsobena"gest/ tak kdyj ostsilnaí 
Sywssi/ netoliko hromadné wgednogest „twrzená/ale ý oz, 
dobena syla mocý přirozenou, y siwořenjn, rozličným w ze* 
miftty.ýml y natwarizemi rozprostřeným / z téslátinné 
ntoterye/tteraj dne prwnjho syka včinina t nebo dne třetj, 
ho. teprwa zemi tato gest od «0d Oddělena a 9stssino',a 
takstcha včíniná.. 

III. Nočem gest itmtiagoi»H Nftwysthfógejito* 
to moc o moudrost voj,-, pr^oj sám Bůh na > b # tn 

i*».«. Otázku wydáwage praw,: Načem pOdstawkowé zemi vpc 
nnMigstn^ Ams, rdo»»eoiilvljekn>k««entj«gj^ Ačkoli 

pák 
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poí mtWf písin, fwMt P9nér»d«olé o tom. NnčeM gest 
Zem* >oloz*no/olt y to diwné o newysiijitedknégest. Nebo 
Váwidsivotýdj! Vůhsámzolojilzemi, anowodckchvpe, J a r . * * 
wmfgí. A opit/ Kterýž roztáhkzewi nawodach. Itern s.r.,,..* 
«>0,pod!N roztáhl půlnočnj st«nn «ad pro',d»*«>/zaw"«sye3at.».,. 
Zemi nomčémj. Jttml Zolojitzemi noslaupjch gegich/ i ,*,*. , . 
*«e ze se nepohne na wěty wěkůw. Jttml Toho z vmysta , „ „ , . , . 
•veden Nlcht,'/ z« Nebest dáwno syla/ y zemi , wody. a na 
wOdevpewněnágestskowemBOjjm. AtOkgesi přediwNý 
«0j , dttv a stutek / je tokowá weliká tjhoto. ne no stokách 
negotych/ alt no »odách gfiic zolojená pewni flogj/ in* 
Mm (e nevchylug*, ani nezotop,'/ očkoli mnohém w,ce gest 
teodno Okrsslkuzemstém.nejlizemi. wody no n, wjdycky 
L*l u * uiňa / ««« Pai «<» swem mjstizůstowá. N a 
«!<?!» " "a powltř, jowissena/ani tom dolu névstupuge, 
^ ' " ^ " ' ' d z e m í gotankoli tijkan wicy ztéjzeniě wzatan/ 
?"' '" '°"Hůw,nechcenejzasit,emi padati/zemi pak ni, 
tam/gak protni lidé swé přjbyéky 4 gegich klenut, opatrii. 
Si, pewnýin tamenjm zoktadog,'/vhky domů fy tne dělog," 
iZaaíl :" ' ' ' $ » " " ' wllikan/ země pak mkdej jckdných 
',.^""P"iv, jádných podpor nemá a pewni stogj/tlenutj gc, 
^»t<t wssudy wůtof •„(ílcchciká nebestó Obloho. Hodný 
Bo,j ffutet podiwenj vpodojných trestaní/ nell sitOMu y 
t> pohané (ttéřsj ty wěcy wysijtzati«fylowal>) welmi diwili, 
toV*™ Y p | : , l l í 3° nemůje se tomu Člowik nej diwiti (léčby Aristilifo 
IVÍRA" t 9 i m m zdrawém Nébyk) kterak kus zemi wzhůrn ^c"«/° 
S ? lc"j' w Poreětřf odpočinouti a zůstoei nechce/ a « la "l- *. 
tn wkikce <!° ° " " ^^«Pusi« w P«w«ť, (atogessri wssn 
ístuputte/ , 9 'emiotočeném ) na wodach gstc, dolů ne, 
tá jůstáwá *5bycrj no sivém míltéodpočireoanepobmtt 

«e ij lV.Ja* 
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IV. Jaký gest stůfts a fforma zemi i 

t. 3půf«s gegj gesi okrauhkosi t podléčehoj wp,sm,ch 
swatých welmi často/ Okrstkek zemi (kowé. RterajtO 
okřauhtosi gegj/ ačkoli čtowěku nezdá si patrná / kdy; hled, 
wůkolsibe no kroginy sivého obezřenj/o wssak rozum to so« 

s&lť.U. ystussenjvkozuge. Nebo kdyj přichozý člowiktnegdól, 
*"'"'•"•" ssjm krogům o horám/ tteréj odginud spatř9w»tzdoleka/ 

tuby opět ten týj spůsos zemiwidj okol, sibe, gako prwé. 
Í& tomu powětřj a oblokowé wssudy nad zem, y nad woda* 
mi a nad mořem gsau gednostegni. A gaký způsos zemi 
gest oe«so iia»kde sydljme/tok«wýz y pod námi pod zernj/ 
giným tam Ud*m! ač Nám při Onichno, a oniMno při nás, 
zoo si diwnan y rozumu odpornan wicý/ aby oni pod nanii 
a my nad njmi sýti měli. Ale goko; narn tO stodné gesi t wi 
ienj/je sinerny nod nimi/ tak y gim rowni tomu rozuměti 
snadné/je (m* my podnimi. Nebo Vohopusia'welita' okr* 
sskkn zemstého to působ,'/ aby si obywatetům zemi nezdota 
sýn7 om'patrně okroiibfó/ owsscmpak wssudy powětřjm 
otočená/a wůkolwodami y lidmi Osozena'/ ole prowdo (ama 
mluwj, je tak gest A kdyji gesi okrouhlá wssudy/a nani, 
Čemj hmotném nenj zalojená/tedyé (amauBojj mocýgesi v, 
pewnino/kteraujto BOZI mocý, gakj moři cýlowé geho/rak 
y zemi suché mjsio gegj gest wymiřeno/ wody mořsté, aby 
si newyléwaly no zemí/ zemi taki aby si z.mjsta sivého ne, 
pohybowolo a zotopená nebylo. Atol gest «o moc Boj,"/ 
o 11 jj sivotý pawel swědčj / je BŮH (lowem mocnosti fwé 
wssecko zdtjuge, neb* y zemi. A sivotý Petr téhoj potwr, 

ij)«,,,f. zuge: §e země no wodě stowem Bojjm vpewněno gest. Do* 
.stitedyiiotommáme/agíných zakladu, flanpů apodpor 
země. nanichjby stálo, zemi mpotčebuge, mjmo tuto moc 

S»:i. l. 



i .5p8sts země y ten gest/ jew prostředku wsseho swita 
potojenj o „twrzenj sivé mál odkudj | towé negnljss, strana 
swita. Gako; y oRrysiupann Aposstok rnluwj: Ale to etu- 4. t. 
Ze (vstoupil, co gest gediné je ys sioupilprwé do negnijstch 
stran;emě/tOtijsnebe n«;e>N/netolíkO«azem/aley dozeme 
zsirany těla, pohřben Vywwhrobi. Dobré tedy země (lo, 
« e Centrum.( totij prfsiř*d*k) sivita. A to gesi prfnna. 
proč wssecky wicy tejke" k zemi st táhnous. á Od NÍ neodsiu, 
pugj. potil náfylnědo powitřj wzhůru (kde koli no Oktssl 
ku zemstém/ tokdobře na Hory;o«t» noffem tde sine / gako 
no HoryzontU tich tteřjj pod námi stu no téj zemi) wyhá, 
jOwony I nebo wzhůru t obtokům wysirelowány Výwog,. 
Zasi na zem padag,": ano y ty wody po okrsstku zemstém 
prudcetetaucý. nikamodzemi nechej/ ale toho prostředku 
«tého siuita. totij zemi a gegíhO okrssltu si drjj / nebo od . 
Země do powitřj wssudy wzhůru gest / tak je kdyby niozne 
sy to čtowěku welikau něgakau kauli.strz* wssecku htubokost 
Země pustiti, nes prohoditi / tedy ta na sivrchek zemi dosio, 
"uey si, zusialaby na něm. wsselika zagisié wěc tějka 
wzhůru od země do powětřj kdyj sýwanáfylne wyhozena/ 
suš kaule z siřetby / nes siřela z kusse wysiřelená/tedy před, 
-ceksivrchkuzeměst nawracuge. ;'>'' ^vX 

; .3půfos země gest takowý/ jewOdami wmw y^eWmtr 
gakoněnaké této nerrey a jítamí propletena, ak stvlajowa, 
«i suchosti zemsté, ozdobená gest.: irtbotuproto země fucha 
sk««é,zakob'! jádnýchwod w (obe ona (obe nemela/ne, je 
PóiiB&baKlik-é mořsté wody siswrchk" zcini swedlwFe, 
d««/ aby fuchosi si vkázoto kSydlenj ČlVefii .' iZiwoci, 
chům zemstým. Nicméně mál zemi divené wsobě strysse 

-w«dné (vnitř/gafj si w w jd í/ jeprArnei-.Orťéítiegen siudn* 
O siudýnek,«!« potoků o řekznamenitých, z země WycháKgj 

t£ei í í whog. 
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whognosll. Vwsstmposivrchknzén,?, r«tyapotokywM 
čné pán »ůh z«mi přiwlostník/ pro mii9hé vjitky. A kdej 
nenj si»rchn,'ch rek, a potoků mnohých, ani Stfjíc zo dlouhý 
ias.gakow ilígťptí / tu pán Bůy giným (půstbeai loopá* 
trowok/tOtiZ oby w čossitj řeka zemi rozwkajowaka.wystlt* 
pugjcwen z sřehů sivých / w gine" pak časy pracně sivlajO, 
wona sýwalo. protoj pán »BH tdyj jenri zofljbeiton 

*w«u..<m sthwolowal. ro;djlt«n vkozal: 3*mi do tteréj ty g-Z wcha 
íýSI oby gididični obdrjet/ nenj goto zemi ť£gípt|to, ynk 
gft wyffik/ wkteréjsy rozfýwolsýmisivé. aswkojowolgl 
d> vstání noh sivých/ gako zahradu sylinnon. Al* zemi d» 
tteréj w^gdeteobysstegididičně-wkadli.gest^mihornataa 
mogjcý y vdol,/ ktéroj z desstiNebestcho sivlojowána sý* 
wá w9dou zemi/ dkterauj Hnh twůgpečnge/ a wjbycF* 
9či Hospodina »oh« tweho obráceny stu na nj/ od počátku 

5a«-.»..'.roku,a;doto.»ccgcho. Itern/ Ackolína Egipt neprsijwa 
desst/ ptigde wffok none tana / kreraujHospodin ranj aini 
národy r XV zeírn pat zastjbené w čas jni, toté desslů ncbý* 

,*«-c,«„'""'ko.propohodknéstlízenjobilíavrodzemi. protojSa* 
«. muel prorok za weliký diw azozrat to lidu Jitabtlfíému po, 

lojík/je w čosjni psseničné, modlitbou sivan t9;p6|5bík7 je 
y hřímán,' řyfo, y déssř prsset/ na důwod toho aby (věřili/ fc 
ztevčiníli, Zadowss* stbiNrale. 

4. 3pltsoS zemi gest tok* y ten/Ze wrchy a Araml/a po* 
l>l« toho vd9l,"m tn y ginde vsstechtitým ozdobena gejl, a 
nenj wssudy hkodko/a y togest, gakZ k ozdobě zemi, tokytv, 
jieku lidem. N*s ;«m* zostbena, takowa syko1* 9 wrchy. 

tWií, i,.„, horami arozkcssnýrn vdoljm rozličným / gokj A»ůh otont 
strze Mogjíss* mkuwj. A rak tedy hory wystké hned pri 
siwo^enjzcmě včininy gsau/poniwádj zg««něMogj,« pj* 
sse:Fesii»arainnisO)n,ohky«odynadztm/připo»pi/ « * 
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přtfrvty gsauhorynegwyW/tterčZsyeypodewssjm nebem. 
pomoct* loktů zwýssj rozmohly si t«»dy. kdyj přikryty san 
yory ty.&tréj Vyly před potopou, hned od siwořenj swita. 

?>3půsos zemigesit*n/jegestnep«hnutá/ tatiesizm,", 
Mnainjst, nehýbá onepostupug*nikom/gotojmlutv, p>'« 
SP f?9^pibm vpewnrlokrsslek zemi oby si nepohnul. Jtlf <at,«,.». 
salojilzemi no(laupíchgegsch/ aby sinepohybowala na *,c»iB«,f. 
tečky ivětůw. 

V.Iokágesi„Zit*kn«siztmi^ Tento lfiwek/tOtiZ zemi, 
r mnohémuvjittu p«n»ůh siwořitiráčilt Jako; 

». vzílpan Bůh zemi zaMoteryi ksiwořen,' mnohých 
wecy/oj yrilalidstého. odtudj ckowik (kaukAdam/ mii 
»«Me čer«*na. 

i. Stwořikgi tsydlenj/ předně pro čkowěka / potomy 
pto gine «̂n,sté siwořenj. Neb9 dj prorot: l a t prowj 3',i, 4l. * 
wlpobin N«b*9/ ten Bůh l«rýj estormowok zemi o „čtnik 
»i/e«ryj „t«,rdilgi/a ne naprázdno siwořilgi/ ol« tsydl*, V 
">sfformowalgť. JtemI tttbefx gfau, Nebest Hofpo, î -Mt-J* 
WtOrva/ iemi po* bolsynům lidským. 

*;*l»ybá»on,'p9trowyčf9t»ieit y h9«odům: NebO i»">»«> * 
jmHmoeysivé;apřjtinemůje,olegisiým čosim o „rody sivé 
wydaivcí. z zenti zogisié chlé.s y oivoc* pochozy. A ta , 
^auwlastnostnetolitočlowituwsiowunewinnostslau, -
»•« ow««e příhodné wydo>oti niila. ponéwod; Bůh: ,,ma ,̂,». 
« « wfttiity ^ # m „ ^ „ ^ finú .aoreoce čl»wiku;a pokrm: 
ta$lt e<*V*«g*c£»ř»«ostfjr>ř. Aleowsseni popa, '»•«•«."• 
ttvch /*J*u? ^wěkn potřeb,'abý země vjítw „rodách;cm, 
fibí b o t ? \ V n 9 tot přitázok/ oby wpotu twáři chleba 
tm*U$S£*í'W 5emť/otokfe děge gokj dj Aposstok: 
Já»> obřiertSí B • " ^ besst pťg*. rodj sylinn prjhodnon s»„»«.,. 

'"•WítoitbetáHtt, 
4-pto, 
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4. pro „kozanjzprawy sivé predlwné/gotoj pii sivétll, 

tok oszwkosstně pri Cýrkwi sivé. proč*; okrsslek země si* 
rvstm zemstým siwočenjm poddok ̂ úh člowét-u / a panem 
ho „činil na zemi lamy zprawa wrchiostnamjsti Bojjm & 
Um předstawené w národech nezčistných statřuge si. O* 
tvssem zpráwa důchownj w Cyrkwi kteráj si dig* strzeBOjl 
náměstky přediwna gfst / kteranZ Dawid Swatý fpodíroť 

*,*»«,'.. njmspatřowat„wyprawowarřta: poSteawízt*stutkyBO 
lata,«.i. jj/gokhrozný gestwzprawiswépřifytnchlidstých. 

c-.srwořilzcmíprovrázanímaudrostswé/asohatsiwj, 
rozličného, protoj w zemi (tojíta stryk kowy rozličné/zla 
té, stříbrné, mědětrné, ofotvěnné, cynowé/aZy rozlíčné a pře* 
„sslechtilé komenjdrohé. •:•••< '••„.• 

_ „ „ tí. vjíl gi k trestaní a pokutowánj zlých lid,": Gako S0* 
*_•..-• domu a Gomoru,pozreta země siwstm. statkem a gaicnjtt* 

' ,»»«,,«.n gegich. Tolíkéj tři rotnjky srodinau >y gminjm gegich/ 
»• Dá"to»aAbirona,aCh9r*/Z<mi0t*«řewffi „siasiva kro;* 

tazn BoZírnu, sihktila ge/ takjes staupili 9ni sewssjrn *9j m« 
li za jiwa dopekla / apřikryta ge zemc/.y zahynuli zprostred* 
liuolHromojdéníBojiho. 

DmhaWsika. 
O Rozdjku 3«mk. 

Ji Ačkoli gest gedina ;*mi w sivém okrsskkn roewém/ « 
wjce nen, jadného okrsslkn zemstého mjníotento. A wssak 
gak9j gest rozdjt Nebe „tazan / tak 5 zemi má widy swůil 

. ninaky tokétozdit-/atotento: totiZz 
" I . přirozený. 

II. případn/. 
r přirOZt 
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přirozený gest wypstn tvebwogfm způstbn; 

I. Nestčný o nedotonotý. 
II. Sličný o dotonaký. 

Nesiičný zpiisos žerně syk ten/ wnirnj siwOrena gest pr* 
wnjho dne/dokudj gesstiodginých wicý nebylo Oddělena', 
a očlsstěna nes osussenot o čemj napřed. 

Sličný způsos gest ten/ kterýj potom teptwa třetjho dnt 
Bůh stůstbit, ofnssiw zemi. a oddiliw gi od giných wěcý, y 
0)dobí«gimnohýmiW*cmi stvořenými. 

př,padný rozdjk zemi gest wedwogjm způsobu; 
I. podlé stran sivých. 
I I.p«dlé přjpadnosij fwých. 

Podlé stran a částek sivých rozmiinge se zemi od lidl 
dwogjrn způsobem, 

I. Obecnjm. 
!I.3wkosstn(m. 

Obecnjm způsobem wssíckni narodowé tdej koliw gstn, 
Nawssern otrsskkn zemstém/ rozdilngj zemi na čtyřist-ony/ 
tok gatj kterým td* přjpadnosi gesi/a wedlé gisiých znarnc, 
»l sivých a pokojen, země/částky zemi pro sib* a pro přfieji* 
«>!' swa» gmenug j . Jato gest strana a potojenj zemi, 

I. na wýchod Stunc, 
II. na FápadStunc*. 
I I I . na potedn*. 

.._~- lV.napůtnocy. 
"Důwodtotzorozdjlu ageYO«ůb*c«j,t«án,/gesthneh 

Kmet no počátku sivoté Bibl,/ tvej písse MogM: Fe Ho, >m^,.^ 
>P'"""Onolčkowětohříssnéhozráge, oosodil»ág nes 
wZZit í t í ? cherubíny twýchodnj siron* 9 mečem pla* 
avi ™ k-^Wicýin si/oby 9střjhali cesty t.siromu ZiwOtO. 
«•« jooojit »»h roztáhl půtnočiij stranu nad prázdném, s..,*,,," 
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A w rozkazn lwim/ kterýmž* tozmirowok lchit sw/mn ztmi 
zostjbenou tsydlenj / také podlé t«h» rozdjlit činil to PoN 

ttntf.,4.,. ^ ů h / nes tak rnluwj: Strano poledn, wassesude/pousst 
•»"J Tsin wedlé hranic ikdomstých. p«mezý pok zapadni su> 

det* msti moř* weliké". A pomezý půlnočnj sudet* mjii, Od 
welikého moř* k hoř* hor: wymir j t* také sobi pomezý 
k wýchodn od wfy iknan aj do Sessanto: A roztáhne si. to 
pomezyk Jordánu/o sude konecgehovflonéhomoře. .£<• 
zemi wásse sude p« sivých pomezých wůkol. 

Rdej pán BŮH rozdjlem tjmto pěkný o fprowedliwý rod 
způf«bití ročik/oby gedm drUhým wgegich ponsiwj odi* 
dictw j nesoholi/ ale co; a pokud pan Bůh komn y z powý, 
ssených/ awrchnostem y poddaným gegich oddělowon a 
wyměřowati ráčj/notom (vděčně wssíckni přestáwoli, mo* 
cý, eyronstw jm neodgjmoli/ ffortelnými stregmarky neokfo, 
máwoli, chudé, nuzné, owjsim syrotky a wdowý o gegich 
hědictwí, pod zástěrou mocy. nepřiprawowoli: goko onen 
kezbojný Achos Noboea o winnicy geho / který; si Rro'li 

cJMcu.i. sivému sprawedliwi omkauwalřka: Nedegj mi toho Ho* 
stodin/ abych mikdáwati dědictwj Otců mých tobě. port 
Důh zagisié pro wssecky lidi zemistwořik/ proto; fe na ony 

&** 1.1, kalomce a dráče tnze Vomkauwok: Bida námi kterjj při* 
pogugetc dům k domn/ a pole e polem fpogugete/ tak je mj< 
sta giným nenj/ gakobysst* sami rozsazeni syli kpřebýwanj 
vprostřed země. XVfjiďni tedy lidé y Rrolowé / ;apO< 
druhy v » j j znáti si magj na zemi / gotoj dj Dawid **"»rál: 

««*«„. n. př,ch»;ý jim a podruh »t«b*/y wssíckni otcowé niogi. Al». 
fcf»i4,u. stm p«n Bůh toliko můj* osobě řícy wkasině: Mageftzc, 

mi y plnost geg,'. Takj y wnowém Zokoni/ chtěg* „kázati 
Nryjlue pan/ j * ;e«ssech národů po wss," zemi rozprostře 
N/ch, do <5ýrkwe, k nobytj spostni o dogitj Nmlowstw, 2o* 
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ziho, sudou Shromo^owánj/ toho tozdjlu Očo'sttoch zé, 
M« toté vjlti račiko powidit: prowjrnt pat »o'rn/jet při, a!,: i.«. 
gdou mnozy/ odwýchodu> y 9dzapádu/od půlnocy, yod '"""* "•»* 
pot*dne/a sudon stoliti » Rrálowfiwj BOjjm. 

Vwlásstnjm zpnsibem rozmiřugj a rozdělugj lidé zemi 
nogisié tolito strany země/treréj fe neminj/gako w prwnjrn 
rozdjlu sýwo/tat, Z* coj gestgedno«uná'rodn nowýchod. 
to giným si ttéstug* no zopod. Al* tuto stole zůsiawagí ty, 
to lostty, w tom rozdjl* zwlosstnjrn. podlé tohoto tedy 
»o;dít» částky zemi, rozdělugj si no gisté strany a íjfy f»& 
Atodwogjm způsobem, 

I. podlé starého obyčeg*. 
II. podlé nowého obycege. 

Podlé fiarcho Obyčeg* sou tri tjastky zemi, 
I . Europa negmtnssf. 
lLAfrycansctijí. 
III.Asianegwětssí. 4 

podlé nowého obyčeg* rozdělowónj ztáli, gest we c t t w í 
částce, 

! . A iia negwětstj. 
II. Afryca menssj. 
IlI.Eui-opagefltěmeitrTj. 
IV. Amcryca negmenffj. ag 

<* Totočtwrtéí teprwa ittdawno wynallzena gest / tony 
*•*" ta »b Narozenj Rrysiowa i y 8 f. Očemj Hysiorya nos* 
ch»alnj 9 télzemi wynalezené.wůbec wydana sivedcj: po* 
"«Pak pispadnofií rozličných,*mě fe rak rozdiluge/ je d,lo» 
we gegj mnozý wodoiní Mořstými y gezery rozličnými o re, 
**«' welikýrni sou přikryté o zotopené : gin, paksansusss. 
«*ktera země etesi p0aá, mna' obywatelů plná, některá vrO, 
dna.gina n«vr»vnát Vtitutá dřjwjm. lesy ahota»> «* 

sfn ím 
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swrchtu sivém porostlo": Gina rowinámi t vrob«'m zem* 
stým způstbná „činěná: Nektero země pro obil,"/ gina pro 
winnice „jitečna: Některá měkká a milná/ gíiiá kamenitá! 
Niktero písičná/gino mostnigsss o vzitečněgss,': některá Bjtál 
giná čema/giná jlutó/gino čértveitá: některá si w kowy vjť* 
teěné/gináwkomen,drahé promiřiiige oroste: nikterage, 
Ho»at»'/gin« tlétořsiwj;půfobná: Awssat wssecka ;tm« 
jest pani/a mc nadarmo „činěno iteit, no okrMu zemstém. 

TittjWM. 
*<D Zemk tresenj. 

J 3eme tr«s«nj, gest hrozný asira(siíwý»ojfstutek,» 
pohybowanj stmi na některých m,st*ch, wjce nebo méně/ 
podlé přstin amoteryek tomuzpůsibné/ anes samou Bój* 
stau mocý stalé. Ačkoli napřed pjsmogstu ozemipřiwe, 
dma/ j*gip>o'nBůh tokvtwrdíl, aby simpohybowala / 
tvssat to si wznmj o celé zemi. Al* Zemi třesen," sýwá to, 
liko p» místech Časy některými / kdyj pan »uh rač,' stnttem 
tjm sivým předíwným/sud" tu pokání sivaetmu lidi probudí', 
ti/ ms pokuty a trestanj sivé před „kázati/ nes sivau afposi 
mocvojstou naostvcdčenj oznámiti. OčemZpjsinoswota 
stvidčj zgewni/tak;e Žádné pochybnosti 0 zemi třesen, nenj/ 
poniwodj y ;kusse»í stmo zočosié to lidem mfiitej, kdyj si 
zemi třesin,' děge. Dowid siroty o ldni stutku ̂ ojjm tok 

**»«•«• mkuwj.' pohnukasiazatřoskozemě/zakladowéhorpotznu, 
Utm .7. „ li si/ atřasky si pro rozhniwoní geho. Item/ Wzněko hřj, 

maní twé póobkoze/skystaní osivěcowoko okrsskekzemstý/ 
**»»i- poh^owofo sin třo'sko zemi. Item/ Amos praw,/j*pr9* 

rokowal dwi léci před zemi třesinjm, Goké to syk^zeml 
«řc|*nj 
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tresinj.atdy 5 Wyprawuge prorok 3acharyo"3: Budete m>».,. 
„tjeoti_gofog(ie„tj|olť před země tř*fenjm,->: dnů vryass* 
^role^ůdsteho/ kdyjprigdeHofpOdín Bůhmng/<,wff(, 
«M swotj « nim. Z, ně třesen, gest dwogc, 

I . Zázračné sezewssěch prostředků. 
II . Obecné strž* prostředky digscý si. 

«J Zázračné země třesen,' gest / kteréj fám p á n Bůh z gi, 
stých fwých příčin / saniau mocý BOjstou sezewssěch pro* 
Jf^jnpňfozených, působiti' rač," / gatéj Sylo to hrozné a 
jtroífliwé zovrychjě Riale / přednimj lid Jůdstývt,kol. 
v í t i - " ^ ů z o u wélikou. Gtakowémj I o s mtuwjt 
Bůh přenássj hory nej kdo shlédne, o podwrocý g* w pxi 3ait.t.«> 
chmvost sivé/on pohybug* ;cm; z ni,stogegjh«/tokje se tře< 
i li <tap<"X1' Se3Í- 3tcm/ Hory (* trestu před njm/ pit* °l»á»»,.». 
prhrowé si rozpkýwag,/a státy wy wracugí (ě před njm. Jtl 
B y t strach weliký wlejenj / y na tom polil y na wssem tom iJtt<t,,4.it 
lidu: sirajnj y kaupejnicy, děftli si téj aj je země trosto/nebo 
•byt* w strachu »oj,'m. Takowé zemětřesení mocné a 
Itraff,ÍWe/Syl» při smrtí pánoRrysta. Nebop,ssefwatý 
«wangelisto: A ay Opona chramowa roztrhka fe na dwé. » « i " » . 
0d wt-chu a\ dotn/a země se třa( ta/a stálé se e sidoto/ O njj°. ' ' 
X-enturyo o ti kt*řji s nim syli, osiřjhogjc* Gejjsse/widouee' 
země třesinj, a co co fe dalo, sáli si welmi. Takj y při SSBMI.I. 
wztíjflii,, páiiě-mocý Hrysiowau siako si zemiťřesin, weli, 
ÍMP * ' " " " 2>dyj fe Aposstolé modlili / zatřásl, si misie,, ew*.,,. 
no«trémj gvii ohromajdinj. Jteml © půlnocy pawel »»,, ,«.„ 
Z ^ o Z T W " se5P!«"»!í pilníčky / tak jegessysseli y ginj 
se DOK» i * * t l > m pogcdnau země tresěnj stalo se weliké/ aj 
Otewr"el,/ f1™*™ Zakáre / ahned si gim wssecky dwéře 
bro-,,í V " " s i ch okowon e" spadli: Gressem zemitřesenj 
p r ^ n c . (amon Bojj,nocý siane se w den přjchodu Hrysia 8«*.m4* 

Šf») pana 



ecxxxv 
pana l s«»dn pollednsm» iídyjptťgbciwstvít a wssíckni 
Angele VoZj «mm. 

J Obecné zemi třesinj strze prostřrdky si digjcý sýrea/ 
kdyj pán Sůh mogt fyc hogni dosti inocy/wssoC někurýcf) 
prostředků /gakoj kginým stnttům fwým/tak y kZemi třel" 
nj vj,'w«tl račj. Takow, přirození a jtwelni prostředkO* 
tvé stu póry a wětrnosti zemské/ wzemstých sttýstchsi pro-
tutugfcý/ o průdnchu^igotého hledogjcý / kteréj sem y ton» 
wzemstých stnlinochsi probjhogj/akdyjprohiastosiatwt* 
dost zemi průduchu nenolézag,'/ tau pijčinau z«m j pohybu* 
g,'/ nebo gi y roztrhugí. Téj woda nafylni »*n z z*mi do* 
býti se chtjc/ ;emjh^b«/anikdy ztrni protrhnauc si »ylé* 
wo. Tak; y ohiiowé w zemi zapalenj/ awen wynitnaniíi 
vsylugscý/totéj piizernipůsobj. 

Stmi třesinj takowé obecnigss,/ které fe Kge strzt prostřed* 
ty a materye některé k tomu nopomaljagjcý'/ tve trogjm zpi» 
sobu sýwa", 

% I. Třastaw*, strno totij třesinj / co} sýwa ldyZ;erni wni* 
třnjm trestním třese si,a tehdáj nemndhawateryasýwa »j« 
mi I proto: mdlý „činek působj. 

II.Roljbawétřesinj: Tatjestat»*ní/gatonigata^o* 
dj na wodino gednn y na druhou stranu si nachylng* / a zda 
si je hned podne, a wssak pčcdce mnohé wicý osiogj / a něttc* 
ré si ka'cegj, roztchngj á straMwé diwadlo půsiibj/ y mnotzi 
lidis př>'sytty gegich naztá;u přiwod,'. 

III. podgímawé kdyj w;hůrnydolN zemi pohybngesi a 
to sýwá n*gsstodIi»igssí / pocházegjcý zhogné o sylné mot** 
tye/ wzemi goko sogugjcý^/«w«n si dObýwag,eý, rotore**" 
negwětssí sskody půstbj / a z grnntnmnohé wěcy wywracý/ 
nýbrjtajdémjsio p9dčlowětem tdetolitosýwa/ hrozné a 
straMwé činí. Ob«»»ézcnii,iesini strzeprostředky si digí* 

0 
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«y/zgor«,nes napobzyniokyčegnesýrvo/nestehdáj neg* 
w,«pory. o wěrrnost si r»;mnoz»gí. včintowé pot od;* 
«>e ttesinj welicý o siroffliwj sýwogj / Nebo netoliko zemí po* 
hybugí,gsrozrrhugí.měsia>kragi«y,osiroivy mořsté kozy 
goko;o Cýfoře Woleneyo Aryáno / <t proti Cýrkwi welikého 
tyrana/ na osirowi Rrét* wjc nej sto měst zbořen, sylo. 
Téhož část země třešním stalo si j * moř* někudy tak z (wých 
mezý vstaupil, / Ze kde si prwé na lodech plawili / tu orati a . 
sin mohli/ atdeprwéorali, tana Potech si plawili. N ě , 
kdy tokéznijsto sivého někteří wrchowé welicý prcnass,ni sy, 
«< někdy fp«ln si fpogilí welité ffkody včínst, apotjrogjc co 
zastihli: neso dwé y tři mjle ni t teř j ; mjsiosivého ginde si », 
ctli/očemj, Hystoryesioréynowésteidčs/ gokoyotomwra pl;„iwiii chuOerncitstýchdiwNá wěc sipísse/ je dewodesáte čeledj při .. („/>.•83. 
« y l tdyj si z místo sivého vbjrol, gediného domn pokowícy Mim ob-
^Mínjcwnimj hospodář 9 monjetkou o díttomi no kolenou fipttpmí 
klec je pcknoVoho wzýwoli, a gemu si modljc zochoivoni při 
jlwotusyli, Ajetotokdig«stod;emětřesenjySwotépj, 
sino roh, p9gi'sstug«/ kdej tok rnfiirej: Hostodin wymhna 3«*i4.i.». 
^ogowatt sude pron' národům gako kterého dm sogowol w 
den potýíefnf. X sianau nohy geho wten den na Hoře Olť, 
wetstéaroztrhnekfe horoOIiwetstanalpoly kwýchodn a k 
západu. tak je 5ud* vdol," welmi weliké/ a odstaup, d jlté ho 
"y na pnZnocy/ a djlgegj no poledne. 3! sudete vtjkotipřed 
l,m „doljm hor gakostc vtjkali před;emi trestním zo dnů v , 
Wolfe Reále, ;jtero: wsselicý wrchowé, o ostowowé zmj »»••«. 14. 
,to.,wcho pohnnlisi. í t em: wsseliký osirow vteklhory ««.«.«... 
»[g|ott nalezeny. 

f o t n & *Zmi "esinj / proč ge pán BŮH wzbuzng* a do, 
paissiimnoheahodnégfon. ' 

i-«»1 " k o z á k a . m9i „ tjfistog.iojl sivou prtdiwNOU He 
' • ' < . " - rouj 
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rauZmanadewssěchnimiwicmi/činicojsimuljbjnaNebly 
no zemi, y wztrni. a hlubokých stregssjch zemi.' 

II. Aby wyswMk »ŮH nám lidem dobrotiwosi (wan Z< 
pro nas zemi zdrjnge / a kdyby gj nezdrjowal jeby wssecko 
podnárni klesnouti y zahynouti rnustlo. 

III. Aby w lidech sázeii (wotoii zplodil wssernohoucý 
Bůh / tok oby na zemi gfoucc, chodili w řozni Boha swéhd 
před obl,č*g*m g*HO / a widěli je sudouli sezbojnj/ je mocert 
gesi roztázanzemi, «sta sivá Otcwřjti, a ge pojřfti gako to ro 
tnstům cřerna včinilna poussti y Sodomě, a G9M9ř* / ;«* 
hlodiw ge propodenfm. 

IV. Aby hněw sivůg a sondy sprawedliwé proti hřjchůn, 
Mt».t.t. lidstýmoswědčil/goeojdj Dowid: pohnulosi o,otřa(la 

země/ zaklodowé hor pohnuli si / a třást si pro rozhniwanj 
S.at itat. gchO- I«m/ Zatřesu Nebesy a pohne st zemi z mjsia swé, 

l)o w prchltwosti Hospodina >«st»pf»/ aw«dm rozpáleni 
hnětou geho. 

««t7.'<» V.Abyt«íť«azneim9siisivéněktlté9brátil! gakotcrt* 
tnry9NO/ kterýj cýti zemi třesinj wyznáwal Rryfia pána 

a«ai„«.i. Synem Bojjm sýti. Tak yonen-falařný/ tterýj widajc 
"• znnitresinjm.yjakar st otewiek. ywěziÍ9«e »to«ů'zprO* 

sstinj/ tiestst padlknohámpawlowým aSýlowýrn/a 
wyrveda ge wen řekl / pani co g« mám činiti, abych sta* 
sin syl. 

VI. Aby kostowon pisiomnost sivým ctitelům, nikdy f 
•i* 4. i>. (Jrztto nawisstj osividčik. Tot O wy(kýssenj modlitby Ap« 

fftolů. a giných wiřjcých, stotn st modljcých vgistf ge/ 
kdyjpohnukmjstmtím. ajsizatřajko to mjsio, .na kmémj 
st modlili. 

VII. Aby strze zemi třesinj před vkazakZakosiné proměny 
a pokuty, péiblijugícý si. s»S na stvit, nes y na Cýrkew lidi, 

BoM. 
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iSoSít)*. TalRrysiuopán, pripomjnag* znomenj stá;y »ai,i4,a^ 
Teruzoléma, anár9d»toho ztrestán,,, ý rozptýlen j strze 
wogsta i^ímsta" / p»lojif za znomenj y zemi rřesin,' po m j , 
stech. Tolikéj swatý ) o n přédpOwjdag* o proměně jako, 
ftité/ ktéráj st « sivitsté y Cýrketvn,' zprawisiátiměka.str, 
zeAntytrysia ds, Aw tnhodinu siatos*zemětřesin,weliké/ e«"«ii.». 
" dljotý d,kmistapodk/ a;b eo gest w tom zemi třefen>'/sidm 
tifýců lidu/ o girtj z sirasseni stu/ O tvzdoll skown Nebestémn 
Bohu. l o j fenáplniko wsse Léta iHOs.zoB0nyff»cyoi«. 
Nebo tak weliké země třesen, stalo si/ j * mnohé wějé a domo, 
«é zbořen,' gfóu/ «dj tak* welmi mnohozbito/ ano y papej 
BOiťiffacyus/kdyj v oltáře sioge (kujbu sivaukonal, a;cmi 
si pohybowala, yzdiRosieka sgakýmfy zwnkem sirassli* 
wým/tak zdissin syk, j * vprostřed Rardynaků gfo omdlet/ a 
wyweden gfa rychle z kostela, vtekkstoln sginými/o přj, 
bytcek prkenný, no louce nigoké welMi ffiroké, sibe vdilol, 
NlsniěFícwginém stoweNí Nikdej sydleti t o čeM; plátyná y putátin 
Bitij H>estoryk0wé wypísuFí. po dwau leeech vstonOweno vu* Ba
beto milostivé no odpusstěnj dokonalé wssech hřschů/ a tO »if. 8. 
*»« sti letech oby sylo drjáno. A tok gest gcdNO wěc od Sijftiim. 
Počátku fwěto neslý chono/tím země trestním před vkázoná. 
®ruhá wěc jolosiná oístodliwá/téj wedwai, letech potOm 
třesinj stoko si/totij Začátek krolowsiwj Turecké' íéta 1300. 
J[* welifau sstodn kraginckm, knjjetstwjm akralowsiwím 
křeskanst^ni. ZbolijgesttokéytozemětřesinjLétoispc,. 
na,nnoha msstech nebyko hrozné/w vhřích,»akaustch. w 
" 'Orawe a w Cjechach/a před vkazaiol gi reclíkitu a dkau, 
R T T ' " ! , " t t t r { c f m «> vhřjch/ a proměny mnohé w Swit* 
!« y «.yrter«n,' zpráwi. 

Gg Mwr-
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WwltMliW, 

O pottadjch Femstych.' 
Ji Nebude si tuto wypistwati o potladjch tich, kteréj 

Jtbé lakomí do zemězakopawagj/ a některý ge y dablu po, 
raučegíaodwoz»g,k»kádařfiwj»9patrowanj. Diábek 
pak gjrnt mnohé eKamáwái 00 gegich duss* wymjnkomj 
nefflecheenými připrawug*. Ale 9 poktadjch přirozených/ 
tteréj pan Bůh stvořiti, a w zemi nebo wzcmsté materyi 
(Pojíti ráčil k stawisivé předně/ apotom y fupotčtbé aOZ* 
dobilídsté. At!'kpotl«d9«ég/aud«9gj, 

I- Rozličnj Rowowi. 
II.Romenj drahé, 

V Rdwjch' 
J\ ponlwadjstn wssecky tyto wicy stutkowé aočYnko' 

«»é»ojípředi(«nj«vjit«č»j/gjmiZwffemohoucýStwořitel 
swau skown, moc, maudrost,dobrotn, ssiědtosi, apiedi* 
tvnau prozřttedlnost k lidem prokázati ráčil/a pjfmo swaté 
mnoho o nich mkuwj/ Neskussil tedy gich pomjgetit Gstuk 
pakRowowe wedwogjm rozdíle, 

I. Gedm wlasinětak nazwan,'. 
Il.Druzý podobnost gegich magjcý. 

Jí Rowowé wlasin, a prawj, gmenugj si tak / proto, je 
rozkowani, ohnim rozpussti,t<//t gak čemesinjk chc» sffor* 
niowání sýti mohau lidem k „Jitku. A ti gfau, 

t. Zlato. *. Gtč<bro. 3. tNiS 
4. F*le;o. y.Cýrt. s. Okowo. 

t j 0 tich přednjch Rowjch mP»»í panVsh a porončj 
o nich 
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«M"ch,kdyzbynepřáteryf»épr««9lM/at«chR9«ůd9sia, 
h/<tby Zloto, Střjbr9, M i S . 3ele,9< <sýn « Ok9w9. ««9j «•**#«• 
kolt trp johenpřepáliti o přečistiti. Vtichtedy ss«si,NlO< "~ 
wíchpřednjchntgprwé dotknuto sndt< 

I. Row gest Zloto! A teNRow gtst negpiédnegssí/kt«> 
tyj čjrn gest rnif četjflj a zlmssj/ tjm gest y tojnigff, a Upfft. 
To (obě pán BŮH gák, y giné wssecky wicy siwořeni j>ki< 
wkast'i««otiráčí řko: Mégest 2toto/mé toté yStt>'bro watn.*. 
prowj Hospodin zástupů.NterýmjtO kowem y chrám sivůg 
poručit ozdobiti/a zlaté nádoby poswátné mnohé včiniti/ 
wssok nechtěl tomu/ oby t«Y, tove-ut mOdkářstwj vjjwali/ 
uzněho fobi obrazy a modty činili. Fakteranj přjčinau/ 
kdyj si toho proti zápowědi dopausstěta ona stará lýrkew/ 
welmi to tijc* nesk, a gi obwinowok y trestat.prawě: N?zaw «,« 4,,«,i, 
st pčsprowý ozdoby .sivé ;e zkota mého a z sirjbta mého 
kteréj sem syk dak/nadikataosobi obrazů pohlaw," mujsté, 
t)o,a(milnita« sniini. Taky proti pohanům mkuw>':Stčj< 
bro mé y Zlato mé seřete/a klenoty mé wýbornéwnassjte do 3°" ••'• 
chromil fw;)ch.V«j> gl t» ttdy poklad a kljnOt/ON silm daru 
ge z něho tomu chce a g a t mnok)o chce/wssat zřjzeni strze po 
jchnanj swé/ g«h»j na prače wirné vdjlj lidem/ anebo y pra 
wem spráwedlnosii w ruce vwozuge. Goto/obohatitHosto, istaj,».rt 
dinAbrohomo welmi/ abok geniu zlato, sitjbro, dobytet a 
B'nó sohatsiwj/ a wssok ne se; prače wn,'j fám syk/ y čeled 
sivou k tomu zawodik. A I o s fwatý pikni o těch kowfch 
V^býivonjgichprocném rOypraeeuge: M a zagisi* siřj, 3tfi«*M» 
drokdoby h , dobýwol/ a Zlato ni jsto kdeby ge přeháněli. 
3ete»o J země si sér"*/ a , kamene rozpusstiného sýwá Méd"/ 
l* , ! " , ' w , >$*ý chlés/ačkolí pod nf gest nieo rozdstného.po, 
°°«",^« kotzni. Některá téj země má tornenj / wnjchj 
gt(tl>«ls,r aproch rfatý/1 čemiij nezná stezky Žádný pták/ 

G g i j (trn) 
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anij gi spatřilo oto tunota / kteréj nesslopoka mkada zwir/ 
amj ssekpo nj mkodý í.c». vjitečnost zkota gesi odBOha 
lidem dowollna kVjjwanj/ a to gesi gokoj tlíkořsiwj o ne* 
mocý hogen," / tak y k gcdnanj a tupowaii, zaně wěcy potře* 
buých k jiwotn časnému y k9zd«bě člowéta/ wssak aby t9 
wsse syko « mírnost, gak na toho jtnfjj/a ne ku pýssěvjíwá, 
no/ oby si tjm kd, met wynasseti nadginýmichudssíM! si po* 
třosati/nes y před Bohem podlé eoho ;o něco lepstho a wza 

»t,° i. >. cnéejfjjbo sýti/ proti cemuj swatý Iatns pjsse / o nechce tO< 
mu aby sohotý moge, sud řetězy, nes prsteny ;koté. mil si 
tvywyssowoti pyssni/ otřebos y w shromážděních cýrkew* 
níchprednost ovsstřenj něgokéhopřílissnéhowyhledowa* 
»!/chudéh« pak sud vside stni/nes y před ginými pr«chndo< 
bitgeho potupowotí. 2x zlatit připodobiiuge pán vůh 
Lyrkcw sivou, o gegj stussowánj. Nes gokoZ nic drajssjho 
nod;loto nenjnwy cofnýmiwěcmi/ tatníc w;ácnigss,h9 ne, 
nj Bohu nod geho sivatau Cýrtrw: a gakoj Sloto přečisto, 
wonosýwa" ohnirn/tak Cýrkew a wjra gegj poknffěnjmi roz 

»»«!i,.,.,. ličnými/gokj mknwj Bůh strž* prorotoZochor^ássc: Dwi 
~ čosikylidu wyhlozeny sudou/o třetj částku „wedu do Ohni/ 

o projenu g* y zprubngi, goko prubowáno sýwá zloto Tok 
mw.7. y frvotý p*tr powidil: Aby zknssenj wsty wossi mnohém 

drájssjzlotagenj hyne/awssok wohmse zkusstige,nolezeno 
syto kchwol* okecti ykjkáwi prťzgewenjGejjsseNrysia. 

11. Row gesi Střjbro/ O ten kow gest lehčegss,' wáh, nej 
Zloto/ a wssak y to gine kowy sebe nijss, daleto piewyssuge, 
a wzácné v lid, sýwá pro sivou čistotu .a vjitečnost. při, 

í«e»n.7. podobůnge pán !5ůh t němu sivé swaté (kowo! N)ýmkv, 
wnost Hostodinowy gsou wýmkiiwnosti čisté, gato Gtřs, 
brow hliněnnépecy přehnané, a sidmtrátzprubowoné/kte, 
rej nad Seřstro y nodzkoco máaá\eno sýti odpobojných 

ltdj 
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í m J s Á 8 ^ * ' S 4 * * s olepil! sibi pokládám Zákon vsi j»e»..°.ii 
' ^ c h nejl, .„noho tisýců;taca« fiřjbro. " ' 
• III. Row gest MiS/ znjj nádoby některéposivatné/ gako im.«, ,»,,t 
vniywadlo/ y podfiawek geho, aby si zniho Aron a stnowé 
geho vrnýwali, kdyjby dosianku Bojjho přisinpowali. Téj 
more medinné potučítpánBůh stjti / « postawiti w thra, 
«ie Geruzalernstérn. Tolikéj tobecnjm potřebám a rozli* 
cnym nádobám/ lidemslou;,, aj y tstřelbámwelítým.a 
zwonumhlučným. OtomRoreuIos powiděll ge měí 3a5it.i. 
zromenjrozpusstěnéhovdilánosýwo. Rjemesinjkpokneg,38.4,4.1. 
privitegst kterýj wsseliké d,lo 9d rnidi, o 9djelezo dětotsyl 
«.ubolkoin/ ow)em!';astíbe»étaeow,'kowowéz*whognosii 
vyl!>w;astíben,'swém pánvůh lidu sivému to připomíná 
« a : Hospodin Bůh twůg vwozngé tebe do země wníjsej «M»g'.?.» 
nedosiatkn chléS gístsndes, awničemjnanzc trpěti n*bu, 
°e«/;emegeg,j tamen, gesi jelezo.azhor̂ gegsch měd sekati 
°ude«. wssMé pat ty wěcy od Boha dány stu negen k lid 
>tym, a obecným potřebám/ ale y t dnchownsrn /Cýrkewnjm 
a takt slawi voj," mogjsýti/ gako wěcy od Boha přígaté 
wynakládány horliwým přjktodem Dáwida Swatého / kte, ,„„,.„., 
[ýS powěděl: J á podlé negwyW mojnost sivé nachystal 
!«m potřes kdoinu Boha sivého /zlata tnadobam zlatým / 
* «íbra f nádobám stříbrným / mědi kmědinným, jelcjo k 
^lezným, dřjwj k dřewěnným / kamení onychynowého / y 
«men,-t rvsazowan,', y karbuůkulowého/ a rozličných sarew 
ws,elietakého kamen,' drahého / y kamenj mramoron-ého . 
I P " Í ^"dto zweliké lasty k domu Boha sivého máge 
Z.""Wns poklad zlata a střstra ytendawain kdomu»oha 
ta •&!«£!t(i "sý« «nt»ér» zlota z Gffir, o sidm.tifyc siř,', 
zenoslzí V ' ' ^^dy! přfklodtm tjm krolowstým wzbu 

1 » «n,zato / y ONO přidala mnoho/ a to ochotni.do, 
Ggííj bro. 
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bro»olt>"*,a»radostfy pléstiijm srdce swé'. protoj zwMt* 
njm a horliwým'dobrořečením Reál obitOwánj tich obětj OJ-

'ťS!k"l dobit/o ř«tk:<Iwolgl oHospodin* welebnostymoc^jkawo, 
y wjtějstwj.y čest/ono y wssecko coj gl w nebi ytiazemi/1(»< 
jjí o Hospodin* králowstwj.a ty fy wysssj nad wsstlikau » " 
chnost, y sohorsiwí y (káwaod tebe gl/aty pannges nodera 
fjjm a wruce twé gk moc a sýka/ w ruce twégl také y to koho 
cheel zwelebin' a »pewm'ti.Nynj tedy Voje náš ditugern* tO 
bě/a ch»aljm*g«néno sta«y twé. Nebo kdo sim go/á kdo 
gest lid můg/ abychom mohli m jn" moc k tak dobrowolnéiNit 
obětowanj tobě: o.d«bel gest zogisié wssecko/ ay to zrnky, 
r-tvé dali sine tobi. Nebo twé gsou wssecky wicy. O sivaté 
naučen,'sohatým tohoto swita k nastedowanj/ aby stpov* 

„ čili/nač mogj 9 negwitssj chutj. Zlato, ©tfjbro a gine towy 
wynotko'dati:' jakým io»my|k*ma« gokau ochotností čiro* 
til y komu wssecky dobré wicy přiwkasinowati. 

IV. Rowgesi jelezo/ kteréj zzemi wypalowano aroz* 
,%IWIMA poussejno- sýwck. »jemestnjk am,str gcho také negprw* 

nigssj sylTtwalkaiN. Tohoto kowu Ntgčosiigj si vztte* 
odřemestníkůrozličných: Znihozogisié násirogowéwsstli* 

'' . gocý eýwogj kdiloní zemi/ Z Nihozbrogo sranc, z nihoj" 
" ' '" ' lezníwOZOwéa rozlíčnjnástrogowékwitssjm ymensijní po, 

třebam.Filtstýnsstj kdyZe stjowáti chtili lid Izraelstý/ rieda 
iXt«.nM li gimř*m*(k» Železného prowodítí/ tokj*R«waře Žádného 

nenalézalo si wewssí zemi Aononegsté / nebo syli řetli Fili* 
stýnsstí/oby fobi Hebrcgsstj nobělolť mečů akopj/protoj chO 
djwOli wssíckni Izrohelsstj t Filistýnstým/oby ostřilsibi ge* 
den tojd^rodlicy sivou o motykusivou, siferu swau,y widky 
swé: syc ginaě* syky sseerbiny na rodlicých, motykách. «i* 
dloch třjrohých.asit«rách/ tatéyozaostřcníosinusýwa* 
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V.Row gest T^n, wekčegssj a Silegss, n*Zli Uezo/ gehoj 

I nádobám domownjm, konwícým, mjsom. toljřiim, vmy, 
wadMm. sie jenům a giným.vjitě.čným potřebám lidévjíwa... 
gV aj gij taté y t truhkom těl rnrtwých: coj nedáwno pý, 
cho lídstá wymystilo owynalezta. 2& trů|íoni tohoto y 
gínýchRowů pxipohobiiugepánBůh.lídinepob»jNé. S y , .*i<*,.«.,«, 
nn čtowěč, 9brátili si mi dům Jzrahelstý w trustu / wssickili *"" 
napořád stu gen trusty midí, cýnu, j*le;« a «low«/v pro> 
střed pecy samy trusty střibra^fau. pročej takto prawj 
Hospodin/proto;e gste wywssickniobrátili se w.trusty/pro, 
tOlayga shromáZdjmwas doN*r»;«léma/ gakjsi shro* 
maZdugestřchroamid",Železo,okowo ycýn do prostředpe* 

\ty t rozdtnýcháitj ohně wůkokněho o k rozpusstinj/tak w«« 
Ohromajdjm whnéwi a « prchliwosii/a (loje wás tam.ro;. 
.Páusstiti wás sudu/ sseru wásprawfm arozdmýcháin 
Okolo wa'9 9hesiprchli»»sti sivé/y rozpustjte si „prostřed mi 
sta/ yzwjt*. Z* I a Hospodin wybtsemprchlúvosi swau na 
.w»«. . r f 

Vl.Rowgestokowo wěc z* wssech kowů negtijssj a neg, «,>,«»,» 
hustffí y negmitčegssj / lidem tmnohému „jitkn (taujjcý / 
lmjntu onim činj Písino fwoté začasi* : gako, potpnutj a >»!»»,»." 
W moři pohiljenj Foroono / připodobůuge si t o.towu/ Z* si 
totsiokorychle,lgakobyokowo ptonuko. Jttml poručil ^ ° ^ ' " " 
^ i h / aby oPowO také mpřatetům odňaté k chrámu kyl« 
P»fi»écenoaočissken». Jtem/I»szad«ksobět»ho/abyře, 3»»'s-«-
i> geh, napsány syky no tabuli okowjnné. Item / Nad eauMT.it 
okow, e, tijss jho/0 gokéj gméno geho gest giné.nejliokowo: 
Písek a fit, a sstáff jeleza s menssj pracý gest nésti, nejji ne, 
>-«,u«nétzo člowěta. 
« . Í- Í *** w ť P«dlé podobnost gsau gako prositz.det niga«ý 
»«Fcy .mezy pouhými towy a drahým komenjm. A ti ta, 
kowlkOWOWégstn, y " " I. S ů l 

http://tam.ro
http://eauMT.it
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i. Sůl. a. Syrá. 3. Radidlo. 
4. tNirra: y.Alann. cl.witrolinm. 

I. Sůl/ snSto z země « kusých kamenných dobyto'/ one? 
j wody nawařená, gesi (lonost suchá, chuti'přjgonné wsse* 
cky pokrmy ozdobugjcý avjitečné činícý/ y od porussen, g« 
zochowáwogsiý. Gesi pok Sůl wěc welíc* potřebná/ po, 
Niwodj chleba, stliawody negw,ce a negčasiigj l»dévjjwá> 
gj tu potřebijiwota častétz«/a se; soli jádnj potrrnowé, oni 

,»»».«. chutnj.onizdrawjnebýwagí/čehoj pjsino potwrzuge: Zda* 
lizgedjtocoj neslaného gesi sezstli/ gestíjgoko chmwwi, 
cy sizké. A netoliko ku potřeb* jiwoto tělesného gest flreo' 

, * . , .„. rená/alenechtelpánBŮH sez njsýtian,při obitechsivých 
swatych protožpilněporučil: wsseliký darobiti stché. 
obett swesol, osel,9/a n*od*gm*« soli Smlanwy Boha sivé, 
HO od suché oběti swé. ToZ y Nryfius pon přípomínoge/ 
gakaby toho prawda při trestanech/předně^ri slujebnjcých 
Cýrkwe / tolikéj ypři poboZném lidn kreseonstérn sýtimila 

»an*4* vtaiat: Rajdýčlowěk ohněm sude solen/awsselitá obět 
«„4.i4.ii soljsudeosolená.DobrákgtSůl/pakli(ůj sudene,kaná,čín, 

giostlíte: Nlegtc Sůl sami re sobi/ apotog měgte mezy se* 
ban. Ay gat Hrysins pán tato wysice Duchowní Sůl 
sihwalug*^/ kteroj gest přjkkadný a pobojný jiwot w praw, 
dc kreslanstwí/zwkasstě w tá('cc,w fwornost a kázní zolejeg,"> 
týl a na (kujebnsty Rrysiowy přebiti přsskussný. 2,á;ci» 
zagisie sivata, y včenj Boj,' w čistotě 0 přestosii y pokog 
předni wnitřnj dobrého fwidomí/ téj zewnltřn, w lásce a 
swornost swaté zachowawa'/ porussenjpakduchownjinu/ 
totij hříchům a sludům y jektám sstodliwým/zlosti, pohoř, 
sse»í> různicým.swárům, a zkázy duchowní wstřsc rvycho", 
lý. Nebo gakoj Sůl, y sama w (obě gest dobro, y gin* wi 
cy ozdobug*. noprowuge avjítcčné čínj: Tok (lujebnjcy 

/ 1Kn' 
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C C X L V I 
Srystowf o pobojnj lidé, mtgj y somidobřj opobojn," b"ýti, 

-f g>ny.'ii E temuj napomáhati/ o to gakoj zdrawým sinyslem 
w,ry a stiitky dobrými/ taky řečmi„jitečnýmia wzděkawa, 
tedlnýnii/^kojbí sieatýpawel: Vudizřečwasseozdobena «»,.«. , 
lol, moudrost. Azas* kdyj siSůlzmořj azdobrotywyg, « . ' . ' ' 
de/nicjminapraweno sýti nemůje / nybrj tok n*»jitečnou 
wecý Výwá/ j * stoni do hnoge nehod,'/ ole posslopáno sýwá. 
Tak podobně sau slujebnícy Cýrkw* nep»b«jní/a poslucho, 
ci v w,'re mrtwj, gako S ů l zmořena a nevjitečná. Slowc 
P«ř Sůl, solj smlaulvy Bojí / proto, oby „tá'zo'no syko tr* 
wanliwost a stálost Bojj sinlauwy/ gako y Sůl , netolikosta 
nio w sibě sýwa neporussena/ Ole y gin* wicy od porussenj 
zochowowagjcý/ a tolikéj oby lidu Božího powinnosi/ tan 
silí sylo obnowowono: nebo obiti (gjmíj fmlauwa &ojj 
sylo připomínáno) poručifSůh aby sil,soleny syly.ale 9 
Medu nep«ručil/a tjm „kozalvůh/je medu, to gesi lahůdek, 
tozkosttělesných wfmlouwěDojj, nemáhledotilidgeho,z 
nýbrjprocně, skřjjtmsivým kojoodennjm stlépěgemiwjrý 
kráčeti,» fmlauwě Boj, trreogjce/ obět,' Bohu jiwau a ga* 
ko osolenou wjdycky gfance, vtjkoti porussenj toho, které} 
gest na fwitě w jádostech zlých, protoj S ů l , gest pamět, 
néznamenj / tterýmj si no smlonwu Boj,'rozpomínati, a t 
plněnig, wzbuzoivatt máme. 

Zokteroujtopřsčnau y některá pomětno' znomenj silná, 
tá slowau: G a t o sloup/wnégj obráceno gest tělo Lotowy i»a 1 iW . u 

jeny/ne"tok dalece proto/ jeby teN slaup skaný syt/ ale je gest 
trwanliwé znamen, / a myst pobojnou goko něgokon S ů l 
priprawugícý kupokon,', pomatowan,"m noten diwný stu, 
tetoolilaptittao pomsty pro nepoftussěnstwj vivedené/na 
ce; lam Rr^sti>«^a'n vkazuge wýtladem sivým / pomnět* lat „.» 
no ^Otowu lenu: nebo kdo chce zochowoti Ziwot sivůg.ztro, 

Hh tjl . 
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CCXLVII 
titgeg / otdojby geg ztratil, zachowa't geg. A netoliko 
(taup solný totowý „činěn/ale y ta země Sodomstých na;na 
mtnj hněwn Do;,ho siakého, w mor* (lané gest proměněno/ 
aby takfwědectwím stakýrn a wěčnýni.Bojj sprawedlnost 
zustáwala. 

I I. Sýra, gest Bojj«čin«k ;wkafftní a potřebný/Ol)m>< 
wau a k;opáleni welmi schopnou materyí magjcý/ která;»« 
toliko kljkařsi«! rozličnému (odkudj y teplíce, od přirozenj 
sirkowoté, tepte nes studené, lidstémn zdrowj profpěssné 
sýwag,) oleykgíným potřebám lidstým stvjíwa. p«i» 
Bůhpak study (prowedlnost sivé, strze Sýru wykonowati 

»*»»*»•" ráčil, při tresiánj hřjssníků welíkých: Goko dsstíkohněm O 
m Syrou no Sodomu o podwrátíkgi. Takowau j pohru jku 0 

i BWip.ii ^m, }a^-bmé ýfatf, g s ftxaa a ohněm gi »ypalí,aby nemO 
hlonic rcstro sýtianí > ůsií.rowni gako na m jsii,tdej podwri, 
cma gest Sodomaa Gomoro, Adama oSebojm/tteréj pod* 
wrotitHofpodin w hněwěsivém aw prchliwostí sivé. Jfef 

'" Hospodin dsst,« sude ohněm a fyrati na sezbojné: Nýbrj y 
!4,,»,,i o >?iidoucým pekelném erapenj mkuwi, zweličuge ge: Fe ot 
',l'M'. hnim a fyran trápen, amučenjwěcni sudau sezbojnjcy na 
"•'• (věty cviků. Gest zogisié plomen welmi prudký'o palci, 

mýl tterýj sýra wydáwa a Oheň jiwelný podnécnge/ gokoj 
"* dj prorok: Hospodin pnprawil peklo hluboké o ssiroté / 

hranic geho ohne adřjwj gest mnoho/ dmýchonj Hospod" 
n«wo gako potok syrý ge zopolug*. Gest tok* Syro ffigS* 
rauvčenjAntykrysiowa/ gjmijlidstédussenakaženy avdu* 
sseny sýwagj/ gako dýmem, smradem a ohněm syrkowýnt 
lidé zadussenj a spalen, sýwagj/ o čemj mluwj fwatý Jan f 
Widělfcm „ wídlnj koně/ a tikteř,'; seděli nanjch/ měli pan, 
cýře ohmwé/ a; posiawce modrého, a z sýry >a hkawy koňů 
tich goto htowy ^wowé / *} misi gegich (vycházek oheň a 

5(írn,. . io 
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CCXLVIII 
t>ým a S y ro/ a ejmto trogjm zmordOwana gest třetina lidu 
Ohněm a dýmem o fyrau/kteréj wychozety z „si gtgich/ffebo 
Moc gegíchgest re „stech gegich, o w ocafých gegich. 

III, Radídlo, togesi wěc netoliko libo, přjgemiia/ ole y 
Vjitečná/ gokoj k koděnj.odkiidj y gméno sivé má Radidlo/ . 
ale y k lékařste j mnohému/nýbij v f Bojj poctiaslujbě geho 
"jjwáno syld. Nebo pán Bů!^ kaděn, pří stánku sieém iN»g, i».,4̂  
chtěje m,'t>/silm geho (lojenj ozno'Mil/0 podlé něho připra, 
roťtt ge poručil/mezy ginýrni wěcmť y Rodidko wzýti kázat/ 
<i zapowěděl pod wyhlazenjm / aby tjm (lojenjm Žádný k 
sivému wkasinimu pohodl,', kaděnj nemjwat. Neglepssj 
Aadidlo; Soby dO chrámu Bojjho obitowak lid JstáfyeU 
stý/ ale kvyj iHohii sidce sivého neobětowali/ newoilétO nic 
Panu Qohu, co kolizerenieč w ceremonyích wykonáwoli. 
Protoj str;e Geremiásse Bůh mluwj: »čemuj miNodidl« »•«.,*» 
ZQáby ptíchá;ý i Zápoků wossích neoblibugi sobě / Onij 
Oběti«assefaiimipř,gemné/ proto, je lid rnůg nepo;orug« ^ # j 

floro mých, ani Zákona mého / ale gim pohrdafjj. Nadi, 
dkem wonným.gako y Zlaté oMírrau ctili pánaRrysta M í t 
dreowé/a genu to obětowali s pokkonau sivatau/dáwagícc 
y nómpřftladno fobě/obych«m dary V«z,'mi duchownjm,' 
y tělefnými ctili Qoho sivého při poctě geho, y » maličkých 

I V. Mírro, nést wic nad gine drahé weCy « t o m ; « l a , 
ffnijmocy/ je od porussenj zachowáwó: protoj netoliko do im»«!i,,« 
""«?» «Ugc sivatého pomazánj ( getzoj slojenj také p á n 
B»h fám oznomilMogilssowí) tázalMirru negčistssj wzý 
tt/aléy do l u s t r e , jiwotnjho lékaři tělesní gi dawagj. Ano 
yku pomazánj ťďmrtwých, téj Mirry «(vonnými některý, 
nitwěciii„jjwati^.déobyčejmjwali. Gakoj yNykodém 3*"s«». 
k»pohtbu pána Kiysta přinc|£"Mírry aAloe» okoko sta 

Hhis liber 
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líber/o stolu sJozessem tělo páni obwinnli« wonnými reé* 
«mi/a polojili ge do hrobu počestně. 

V. Alaun, ten také kvzitku lidstému y tzbraw j gegich 
proti neduhům rozličným prostissný g.si / y roceplicých 
mnohých naleza si: (vlastnost geho gest (řejrotí, a (vlhkost 
wystssowatt. 

VI. wítroliům. gest tvic sylná w sieé mocy přirozené/ 
kletařsiwj y třemejkům ajiwnostem lídstým příhodná, 
potud oHowjch. 

© Ramenj drahém. 
e«Di««á B9jsta" y rnoc. y maudrost, y dobrota t lihem 

,g*wuge(« wtamcní drohém/je catowé wicy „sslechtilé o v 
Zitečnépro čkowita siwořití, a w;*ini goko pokkody něgoké 
stojítí ráčík: Nýbrj kamení drahého, gako sivého wkasin,', 
ho djka, ráčil „Zin panvůh tozdobi zwkasstmraucha 
Rnijstéh,/ a;wkasstiNáprstítu/ wněmjvrymaTumim 

• zassité syto/a smysi, nětteřj/ j * , drahého kamliij litery wyry, 
t* Syky / strzenij si Rni; negwy-ssí odpowěd, Bojjch 'tot», 
ných dowjdak/kdyj si »«ho no wicy zwlasstnj doptawol 

IfHřHn ® ttuimV k«men, drahém a geho w noprststii z pořádán,/' 
.." " " "tak poroučel Bůh: w>sadj»Naprst,k studů kamenjm 

drahým/ čtyřmi řady wssudy pořádkem t,'mto> Sardyns, 
Topozyus, a Smorogdus w prwn,m řadu: XV druhém pok 
spořádán,', Rorbuiikulus, Zafstr, o Jaspis: o w rodu třetím 
^.inkurius, Achates, o Ametyst w čewrtém řodu.chrisolit, 
Gnychyn oBeryll wstzeni sudau do zlota w sivém pořad! 
ta. Těch pat kamenů « gmény fynů Izrahelstých sude 
dwanácrc/podlé gmén gegich/díkem řejjcých pečeti/ geden, 
tajdý podlé gména sivého pro dwanoctero pokolenj sudou. 

O témj 
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© témj brohém tonien," zmjnku činj E;echyel:«<kden zo, «!<», n.,1. 
hrode Bojj s.ylfy/ wsseligokédrohé kamení přikrýwolo ti/ 
Sordyus, Topa;yus, Jaspis, Torfys, Onychyn,»eryll,-
Zassir.Rarbunkulus aSrnoragdl Nýbrjprovstechtilost 
kamen," drahého, y (Pitva voji gim fe wyfwětlugt/gakoj na 
Pfakstvatý Jon: Ze no trůnu Vojím sidscýho widek/ o t«i i 
sykpodobný obličegemkonieni Iospidu a Sordyowí/ o wů. 
koktrůnu geho syká duha/ napohleděnj podobná Smorog, 
d». Ramenj pakdrohégesimnohé aro;líčné, podlépři, 
r»zenj sivého/o wssak na tent9 dwůg tozdjkporozděleno sý, 
ti můje, 
. I. Rteréj Jan sivotý při (vzdělán," Města Bojjho nowé, 
HOGeruzolém«wyč,'tá. 

II. potom gine/kteréj si wpísrnisivatérn také zegrnéna 
připomíná. 

Predn,' o zwlosstnitomenj drohé/od sivotého Jana w 
Zg««enj zegrnéno wyčtené/gesi na dwa djly rozdělené! H" " " " " 

1.5 něhoj záktod město B«j,°,y geho zdi wzdětony sytý. 
II. 2 nihoj (ómy Brány wysioweny syly. 

«* ^omenj drohé o předn,/; něhoj záttadowé a zdi nowé, 
DOGeruzalémo wzditány gstn/ tOto siffigůrni wssok ro, 

>. Jospts. z. Zostr. 3. Rolcedon. 
4Smarogd. y. Sordonyv. c?. Sordyus. 
^.Chryfolit. t. aeryllus. Z.Topozyon. 
lo.Uhrysoprossus. u.Ametysi. u.Hyocynt. 

- ř£8 p '6> gest kámen twrdý rozličné korwy s molowa, 
' ^ ' , 5 ^ " " t ý m rozličným/ a některý kropený goko krůpě, 
,n'/" "«wými/ a podlé toho rozdjlnjgfonz rozdjlných ze, 
*M57Skt ncStřPst zelené/ anes stolu ssartotowé sarw.y, a 
taty gest propledacý: gakýj y w Cjechach mjsiy nachazý si/ 

Hhiii azwta. 
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a;wlasstě na wrchu (velikém, Iowornstu, řečeném a tv gé, 
h« wňtolj. Odpsiá gedu/o wyznomenowótwrdost, sieotf 
stálost/protoj prrett,'gest polojen «zátladn města Bojíhot 

>x«-i .» "°bo;atladBozígeststálýanepohnutý:ytikeéříjsaun« 
'-••»• nem zakojenj/gakoj dj swatý powek: pewnýk gesi základ 

Boj,'/ máge znamení toto: 3noé pán kteř,'gstn tteho: GsaN 
»«...,.i«. P^gehowywolenjBojj vwjř* atrpěliwostistckl,/ ornchf 

Dnchpanemluw,: 3deg*siw,ra atrpěliw«stswotých.» 
" " Strafsiiwsvokanewěrnj neostogj,a mjsia wBojjm Mésti 

rnjei nebudím: ale wně budau wen, Hralowsiwj o měssiaN 
stw, B»jjh« wywrjeni. 

II. Zaffir, gest kamen drahý „ssiechtilé sarwy nebesté/ 
ones gata; sarwa sýwá zapálené fyry/mjrsá také zloté sof 
wy punktíkyswítícý atipytjcýfe/ iiftotau sivau wyvčune 
cistote/azwláfftiRnijj nes slujebnsty týrkwe, Dnchowr^ 

!»»«,«,,« ^"'"leduchownjho G«ru;aléma/oby syli čistého stnyskt, 
,at,it.«. w,ry/y cistehoo sivatého obcowánj a jiwota. Gest pat O 
í"."',l'n ' . ' """ t a m m i m swatém Písmi zmínka neniala podlé přj, 
t.mi.7: cm/a;wlasstěkdyj pěknosi avstechtilostwicy některé. aj 
ĚSStT !lsawaBoj,měla sýtivtazána/tedy t3»ffirusyla přitTC, 
5u*a.í* dobnowano. r r 

ll l.Ralcedon, kterýj tokéginon (lowe Rarchehon/ c> 
němZ (e p M je ncglepss," gest ten/ kterýj mezy Boryllowaii, a 
Hyacyntowmisarwau prosiřednosi mo/ a w mifýcy plném 
oegčastégs se nalézá,, w stínu ssorlotowý, pod Nebcmohnlwý 
o na jluncy trpytjcý si sýwa. 

I V. Smoragd, gest támen drahý, zraku negpr'j«emnkt», 
st>: nebo jadný gtný nemá tat milé, azrakujadostwé sar* 
wy/ tak je y zelené trawnjty sarwan sivou zelenou přewyssi*. 
ge/.a té sivé sorwy ( tterý dobrý gest) oni při sivitle 'siv/čto, 
weni.oui(kuneci»ém netratí. S,cýtyckýgestneglepssj.yna 
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čistotu, y na sarwo zelenou: Za tsm místo ma Bak«ry«nstý. 
a poněrn Kgiptstý. Včjm a zraku welmi gest prospessiiý/ 
protojh« sibědrozewajjti/ kterjjfnbtýlnéwěcy nomostzy 
nes konien, drohém rýpogj a řejj. \ Gest tento kámen zna, 
menjm pamětným čistoty/ goko zasi welmi odporný nečisto, 
ti/tak je kdyj co nečistého děge si slizko něho/ tedy si puká a 
toztrhuge. Swaté p,(m, onim toté zmjntu činj: Nebo .m»«- ,«,„ 
syl wkojen z rozkazu B«j,ho do náprfniku Kněze negwys, 2 " >"• ">• 
lljbo / o zátkovém syk toté mistoBojího. Nýbrj y ono «,.«, i,,„. 
Duho ototo Trůnu Bojjtzo/ je sytoSmarogdOwé sarwě 
podobna, fwedčí IonsivotýwZgewení. í*3'""-4"" 

.V.SordOnyr, neglepssí v;»áwasi/ sarwou podobný 
k telu nes rnosst lidstému : ro;Iičnosti sarwy sivé také st 
«chwaluge/o;wtasstětdyjno'očerwenýmprepá(on>mozdo, 
den sýwa, 

V I . Sordyus, (k«we tokéGordo/zaneglepssjdrjj si.kte, 
t"ý3 gest korwy náčerwené > gako země čerwená/ agesipro, 
hledacý/a wssak temným gako negatým obláčkem, potajený. 
Zmínky gfau oněm w písině sieotém negedny/odkudj řezací i , ? ' E ^ 
" " s t 3cho si poznawa. ' S ' 4 ' Y " 

" I I . Chryzolit, ginače floweTarfyL/NegwzactněJssj 2«»,.,,.». 
gest Indyánstý/kterýj poněkud gest Sarwy jkiité, nté wosto, 
wé: p,sseoněmM«gj,s'/Le pan »uh doNaprfnjkuRněj< i ^ a " " 
stého porněll geg tak* (vložiti. 

V i n , Siryllus, tento Romen nesnodně kde ginde siná, 
chazý adofiáwo/ nejít zzemi Jndyánsté/ o gest tokě geden 
Z zelených komend/ podobný soxwau sivou mořsté čisté w», 
d«: ogebojmocy/gokoyogínýchkamenechdrnhých/mno, 
Y« nekeerj tvypiTuejj/otc mlčením si to potníg; /aby někdo lpí, 
ll*.<* POwěrnoilimyst nenotkoník/mjlí t rofostiímu gích 
«)»8ni..« t v o j j (fáreě/ gotoj fenochozettj lidé/je něco těch 

' tvccý 
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wicý zwlásstnjch «drahých magsce/ pod zástiran gcgích 
hogitedlnéniocy/akzdrawj wněkterých nedostotcýchno* 
pomáhán,", wjce a wlasiněgj vjjwagj: nebo k poreěrám r«< 
líčným: nebo ku pýsse omorné chloubě/ kčtmujgíchpo'rt 
Bůh nikdy nestwořik/ole t skowě o chwále sibe samého/ a li* 
dern k vjittu/ a poiiikud y k ozdobě m jr»é> tirn komuj to pij* 
(kussj. Zmjnko st čin, w písině swotérn 9 t9rnto korneiti na 
tichto místech: z.Xnott.zs:zo. l..i«zdr:,o.i,. tSzechí 
1$. ij. Zgew: 2,1.2a. 

IX. Topozyus. gesi Ramen takédrahý/aVýwá zcwssech 
kamenů drahých negwetssj. zloté sarwy. nozelenon droblt 

N » . ' ' ! ! promíssene/a gest prohledocý a welmi sivétlý. v y l do Na* 
prstjku knijsteho hned w prwnjrn řadu polojen z rozkazn 

«<"'.'.f-'^BOjjh«!/apř!'pomjnásiygindewp,'fměswatém. 
X. chryfoprossus. gesieorwynazelenéospolnnajkuté. 

1 k Sorwi zlaté si schylngjcý/ o negwzacnigss, gest «zkotými 
>»i..«.kmpigemi goko stropený. Swatý Jan w siowenj zátka, 

dů Nlesia BojstO. pokojikgeg w počtu desátém. 
XI.Ametysi. negpredněgssjgest tent9tam«n/ z tichkt*< 

r,jf«» sarwy ffiakOwc. Zmjntagesi « němw pjsině sivá, 
téMN0trog,ntm,st« 2.M,g:«.ic>. Jtemlsl.tz. Zgc, 
tven, 11. 20. " 

Xll.Hyacýnt, gest Ramen sorwy zkaté/a ponitudAmc 
tystnpodobné/tectrogjrn pokzpůsobn sinolézo/ g*d*n na, 
čerwené/ druhý najknté assoffronowé/ třrtj wostowé sar, 
«y. Ačkoli pat « pjfmi fwatém Hyocyntem nikdy mjnj 
si modrý postawec ok rouchu přinolejj; wssak Iansivatý 

J„»! i,.io. wZgewenj o komenndrahémmluw, a gegrozum,. 
JI Ramen,' pak drahé/z nichj srony Misio»ojjho w;dl 

-,<«i,.i,. kány gfau/ rozumj si perly drohe"/ o nichj djswotý Jam 
Dwanact* pok ston/ dwoná'ctcp«relg*st/ agednokojdó 

stana 
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sronosyla zgednékojdéperly. perly rod,'si wmořiyw 
Krach některých/ o gstu witssj y menssj/ agedny nad druh* 
Cistssj apěkněgssj: mocgegťch ykljkořsiw,mnohému pro, 
Ipessná sýivá/ nebo přednjchoudů «těl* pofylug*. Rrystás STOK,,,..,. 
Pan ku perle drohé ráči l připodobniti Rralowsiw, fwé a •'• 
prntebu stasytedlnan čistého vřen, sivého/ a příkladem hle, 
dans perly drahé, včilpilnosti whl«dá'n> Rraíowsiwj voj j , 
hoy rozssiffnost.7aby Cýrkiv*(lnjebnjcy nedowoli sivatého stan,.., 
Pluni / ani nemetali peretpred stíně/ alby stád nepotlačili 
(Jich nohama sivýma/ a psy obrotjce se/aby neroztrhali (luje, 
dn,ku. Zopetl podobno gest Rrolow stws Nebesté člowě,»!»" '>^« 
ku hledagícýmn drahých pextt/ kterýj nale;no gednu welmi 
drohau perlu odssel/ o prodol wssecko eoj měl a taupil gi. 
«.ok kdoj miluge fpasinj fwé / má fobě wajiti Rrysia a geho 
Prowdy/ syř mélwssecko y ten jiwol sivůg pro něg a pro (lo* 
WO geho wynatojítí: Nebo kdo neopustí pro něho wssech «,.,.., „ 
««ý,nenjh«hoden. Togestpowědjno okamenjdrohém ' 
Od sivatého Jano wyčténém. Mimo to 'gefliř gesstě gúté/ 
« w fwotém p,fmi toké si připomjna"/ goko 

t. Rarbunkulus. z. Adomont. 3. Achotes. 
4-R,rok. y-. Alektoryus. S.Torkns.' 

, >. Rorneol. 8. Chtlidon. ?. jEtytes. 
icMognet. t i . Hemotytes. i2.Alsseeyn. 

I.Rarbunkulus, nozwaný tak odsarwy sivé/gesipodo, 
bný „y,,- řečawému. připodobůuge t nimn p a n Bůh ;a* 
f™peo",)í ^ýttweswé: AygapokojjmnoRarbuntuljch 3 B i ,„,„, 
afim"'twé/ ""kojím té naZofffřjch. 3! ginde(tawné 
lezech","^ " " m kamen," drahém: gako^.Mogl2«. iS» 

lwrdost^Ne^."°Z«ltssí chwalu mezyginými proswai, 
' ' ' J "" terč wlasinost, gine má tento kámen. Negle* 

3« Plil 



CCLV 
p fi," gest itegtttjf bst' / kterýj (č jofeitémtt zelezn a klohiwl! nit 
poodo'ivá/o kterýj si iv čistém zlatě nalezo/soiwu má ttofo 
Železo rozpojené/nezwětssí sýwá g-.k« ljstowy ořech. Tol» 
pok troZe direná wěc při něm gesi, , Ke kozlowau horkait 
krivj,a,nau změkčen Sýwa. tak hrubě/ je na ntgmenfij částky 
da si roztlaucy y rozefřirt/ a tjm se wysieětliige tagenisiwj 
prediwné mocy Z^siOwy krwe/ řteraj samo toliko stzlazu, 
ge hrsch-e lidsté/ » jfofpí'5 »yryty rasfigj jel*;nau na dstach 
Qojsté fprawedlnost, z.$( Magnet tdyj t němu připozen 
sýwá/tedy wssecku mocMagnét poeracuge a jeleza t fobě ne, 
táhne. )• ZeAdamant jadným ohněm ani pprussrn, ani 
pro něnén sýti nemfi je / protoj (lowe kamen twrdý a ncvstu, 
pitý. protu příčinu y pán Sin) proroka (tvého vdatNost/ 

«í»!>.». kterauj odBoha přigak/kAdamantu přirownalřka: <sa 
' fo Adomont přetwidý/ pewněgssjmj stoku včinílsem čelo 

twé. 
l . I . Achotes, gest stodnigffj nijmo gine tomenj drahi 

k nalezenj/neglepss, gfau prohlevacý/ a Iwowé kuji podobn,/ 
oncs Černé Ijnky S s,kýmí pr«m,ssené magicy. pyrrusRrál 
Z tohH kamene měldcwět obrazů mistruj ( kteréj Mufas na 
zýwali pohané) « Apollínem, cythorn « rukou dřjjcým. 

. N a kterýchj sez řemesinéh, wyry.wonf, samo přirozenj ka, 
Niene dako dosti línek rozličných/ gji»'j znamení jedné každé 
«'mistryně mohlo sýti rozeznáno, íciito táiiicn také syk 

•^•tfit.ra .wlojendoNáprstíknRuějstéhO)poničeníBojiho. 
* ? , " ' ' " i V. Roral, kterýj w moři rost meky/po 0,11 teprw wy, 

tajený twrdn*. Wytahug,' g*g haujwemi/ net osiiýn, jeie, 
.jem vijnog,'/ nebo tdottnutí rnkau troro.ne. A jegst w 
sivém zrositi stromu podobný/stma ssorma gcho vkazuge. 
Ncglepssj gest negčerweněgssi anes negbělegsi, / ki*ryj si da 
stadnitřjci. Rmnotzémulékarsiwjgestvjitečný/ o .četní 
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leť oři dObre wěd,": I o s fwatý O nim jrnjnkn činj takowou/ stt .1. * 
Rorálůpok o drahých perel si nepřipomíná/ nebo nobytj 
moudrosti dra jffj gest wěc/ nod goké kol, klenoty. 

V. Alektoryus, kterýj (ě nalézá w j» kudku kapaunowém/ 
zatměkému Rčisstáku podobný/gest welikosti gako sobowé 
zrno. 

t VI. Torkns, v weliké wajnosti gest vlidj nyněgssjchčaa 
st/gakj obyčeg sýwa'/ je wěc pro fteou hognosi zweisjj a z o, 
beci (/ giná Syt nebyta :tok stmá w fobě droha / wssok pro 
řídkost sivou sýwá wzácná. Tento neglepssj gest/ který 
sarwnmá; zeleno nájtntou / o naVetowau co negčísičj sez 
mokni,". 

Vi l . Rorneol, nes Rarneol, gestobecněgssj wic sorwon 
k minyum, o tok k sorwě lidsté podobný. Neglepssj gest 
negčlstssj a negfwétlegssj, e sarwan tilnatau as prohledá, 
cýfwětlost. 

V, I,. Chelidon, kamének malý g*st/w jaludku mladých 
wlasstowic fe nalézá inéfýce Srpna / ma fwé grnéito «d syli, 
ny hogitedlné Telidonys / keerauj wlasstowice staré/ fwé 
mladé na zrak ostépené „zdrawugj. To pak gesi diwné coj 

_f linius pjsse/je takowý kamének mladým fwym, gakj si wy 
"ljhnau,doi»agísi>ístsiaré wlasstowice/ mladé pak stwre* 
nými pysty a ssepláníni, nesnezwolnýin pisseěním. je pro, 
Zrazug, si. které geg w si>bč mag,. Gest pak ten kamének na 
pohledění nepřsgemný temný/ neglepssj pak gesi ten/kterýj 
B"1;* statými utjsty pokropený sýwá. 
B-P••»" -^ty tes , r«;d,'!ný gesi / některý popelaté > giny 
V o £'w.'1'« gsau powrchu drstats. R ljkařsiw j těch ob, 
řdvi n T ~5'"",ffi'/ kteréj Orlice; hnízdo stého wymjtagj/ 

X M n 'T r c b í " í n,l,!dých rojccgj nepotř«bugj. 
' ' W t . gesi diwné a patrné mocy / nebo jcítjo mo, 

J i ij cítě 
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cítě tsobe tahnc/ takZey tagehlastbtýlným osiřsm swým 
gehostchytaa přídrjj. # Neglepss, gest k stčjbrn podobný/ 
a tterý negwícc jelezo přitahug*. Namazoný č*sintem>mO« 
swan ztracug*. asAdamantem raté wnepřatelsiwj přiro* 
zeném gest. 

XI. Hernatytes, ten neglepssj gest, tterý čisté sarwy čer, 
nčgesi/azodnan poffkwmau ani pasy aljnkarni,přeposoný 
nenj. 

XII.Aksstýn, wicznáma gesty w tichto kraginách. pj 
jsi si o nim/ j * z stromu nigokého pomořstého wlhkosi teče/ 
gako podobni fiatce nes Terpentýna z sorowic* a stírku / 
téj z wissnowého nes z sitessnowého stromu kkeg nes gumi/ 
a potom kdyj si zlZusin* ;yrno»/ tedy moř* zbauřené zachwo^ 
cugé to/ apotom zasi na sřehy wymjto alidé geg zbfragj. 
Gest pak «e trogjm tozdjle z geden rn*dowé sarwy ; hruhý 
ierwené/ gegj nikteřj nozýwogj Lincurium: třetí, sivitlý 
ň s,ký. wsselíkého toho kamení drahéh, připomenuté, 
ho, dobře yzle si vjjwáod lidj/ dobře od dobrých/ zleod 
zlých, ,«tássti pow*rných/ coj k wýsirozt pobojným kiv 
(kanům sýei má. R naučen, pak poznawati rozličnan moc 
ma»drost y dobr9tu Bo;í, stne to drahé kamen, a geho při* 
rozené mocy, a wlastnosti olřvidčenon. No ty wěcy t>ks> 
teti, moudrost Bojj tOZwaZowati, wmocy gegich npla, 
tnosti přir»;ené wdičnivjjwati.a pana lboha y z toho stwo 
řcnj ojlawowati. Nebo y sáni £>ůh, gokj» giiiých (kut, 
cých sivých/taky re drahém, kamen, ;e za!,b*nj má, a slawy 

3»s.t.io. swezewssech stutkůsivýchreyhledawá/swědČ!Písinoiwssc 
' Í J M Í " 1 4 cko coj gest drahého.spotřuge oko geho. Jteni/ Gok muozý 

a welicý stu stutkowé twogi Hospodine / gak» g* wssecky 
moudře včínil: plna gert země sohotstw, tivého- Budij 
jkaavo Hospodinowa na wěky: tozwcselugj si Hospodin w 

stutcých 



CCLVIII 
siutcých sivých. ^ mil sude libé premysstowonj onim/ 
ago rozwesiljm si také wHospodlnu. DobrořečDusse «a 
Hospodina. 

GNmKelvkcp. 
V Moři. 

c* powkhjno gest o Zemi suché a prjpodnojtech gegich. 
<5tj zotjrn o druhém stutku Bojstém rvebnitčetjm včině* 
""" tot i j o Močí/ powidjno sud*. 

Moře gest shromojdin, wod mnohých wgcdNO / proto 
«by zemi sucho" si vkázoto / o stworenj zemstémn y mořsté, 
Mu syt způsobný připrawen syt. O čemj takto Mog< 
ií«P!sse: RjetttatéVůh/ shromajSte ftreodj tterézgfan t.«»>".o 
p°d nebem w mjsto gcdno, o vkaj si mjsto suché: o siolo se 
«̂k. ZlnozwalBůh mjsio stchézemj/shromojdinípak w«d 

nazwolMořem. AwidělBůhzttoeylo dobré. Rdej 
posauditi nálejí těchto Částek z 

I.RdovčimlMořei 
II.Roliterogesi? 
II I. Wgatém způsobu? 

IV. Cjemu se ztohoBojjho líutfu včítt mám, 

Prwnj Msikl,. 
2M>oyanil tUoíif 

K a ^ « " " / " « > r e a „činitel gest Hostodii, BŮH wssemo* 
swde^"^"°'"-bey;emě/awssechwěcý. Nebopodlé 
stoedeclw, Mogjjssowá.y giných mnohých / gokoZ rozdělik , 

Ji lij Bul) 
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Bůh wody zenistéod Nebestých/tok téii týjzémstéwoby t i * 
réj pod Nebem gsau w gedno shromajdit: a t» takowé shro 
rnájdinj wod mořem nazwat/ a tak y sturek ten stm proka' 
zal.ygménogemu fám dáti ročil/ y mezemigistými wymě, 
řil/ a ge slowern mocnosti (wé y zdrjuge / y zochowowa pře* 

,»ti«.i<>. diwně/očemjmnohapjsmasivatawypraréiigj: tý lwymi 
řik rozlewan, si wodom oj doffonanj sivětlo o tmy/ mocý' 
sivou rozdělil moře, a rozumnost, swau dtttj geho.- I tem 

9* ».»..<>. řetlHospodin t Jobowí: Rdo zawřelgako dweřmi rnočV 
kdyj wysslo;;iwo«a/a zgewilo fti kdyj si mupolojitoblak 
;o oděw / o mrákotu mjsto plének geho / když sem gemu vto* 
jilvstdekswůgpřisiawiwzáwory odwéře. 3!řetlsim mu 
Aj potud wycházeti sudes / o dál* nic: Tu pro»,m stládoti 
kudes dutj.wlnob«,',wého. Dowid pak Swatý způsis 
wod, y p řcdvčininjni moř*, y povčiněnj geho wypístgjcpo 

««e»>',»4,6. widěl: propast, goko rouchem syksy zemí přioděl/ tok je y 
7" 8" nad horami staly wody / k jéhrán, wssak twému rozběhly si' 

před hřmotemhromuewchopostjssily (wystaupily wody / 
ststlose vdolj) Na mjsto kteréj sy gim zalojil /mez* sy giM 

, pokojtkoby gích nepřestnpowole/oni si nawraeowoty.wscek 
«.t»,f...i. přitrýwán,';emi. I r e m : P«Ste zpjwegme Hospodinu g«̂  

HOZ gest moře / nes on ge „činik. A zotan příčina, pssinO 
sivoté kdyj stworenj wsseho (Iveta vkaztige, a g*ho částky wy 
ijtal tedy Nebe, zemi, a moře pripomjna/goko y sivotý' 

et«:,4.». powekanim L.istrenstým powěděk: M y was nopom,na'me^. 
abysste st obrátili od marnosti k Bohu jíwému / kterýj včínik' 
Neb« y zemi y moře y wssecko coj (vitích gest. A stman 
mocý sivaiiBojstaUkterauj při moři prOkazowaka proka* 
znge gak kdy rač,'/ dostatečně tohoj je gf B ů h geho streořítc* 
ten,sam dokazuge. N e s tdok mořem wládne, geniu rozkO* 
3«g>'. ge y souřj, o kormoutsýpotogj o strocuge/ tcnl gistigř 
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getjo panem o »c,»Mem. Ale sani gebiný Bůh tu moc má 
nab mořem / lidéwssictni sivadnau před sauř, mořstau kdyj 
gj (lyssj. Tedyt v ů h siím gest včinilelem a panem moře / 
tak gako y Nebe., a země: coj poznali a wyznali. včedlnscy 
2^rysiowiy,ostup»»é: Ro, j^rys tuspán pohr«zyl m.H m,,,!i..aa 
hrozněsanřícýmu si/ařekl.vmlkni: 3> stalo.fevt,ssen"íweli- » . 
ké/tedy Sáli silldé a řekli/ Rteraký Zest tento je h« y wětrotvé 
y moře poslauchagi. protoj přistaupsce t ně'klaně!i si gemit 
tzakoBohn prowéwu/wssecko y to more O geho ko«í WMOcy 
sivé mogjeýmu. 

Druha Mstka< 
Rollker«8estMc)ret' 

tBAčkoliw pjfmi sivotém kdyj fe tři částky refsiho swita 
piip«,n,nogj Nebe, země, Moře.gako o gediném moři rozu, 
mfno sýwá. A wssak poněwadj t« téjsivaté pjsino ,o.mon 
tozličném witssím y menssjm wyprawuge. protoj podlé 
prawdy niiije si rozdjlmoře tento předkojin: Fe gest z 

l.weřegné. ' 
Il.Menfj,'. 

Ji XVeiegné moře gest tteréj wssckn zemi wůkolobchazý/ 
"lwýmokrffieem oráč,/odkudj(loivec>cc2nii5 odlehlé , 
ho sivého toku a obcházen,', a gest půwod ivssech ginýchreod 
n>«negffich,poniwadj «ny wssecky,moře wychazegj. Tuto 
p"°w«gedn>»biwnau,mo wfoběinoře/j* nozpůlos by, 
chám' (gehoj jiwočlchowé „jjwagjce táhnou d» sibe vojteJ 
I .^. °?^^^« 'mwypousstěN)posiupug*rs ichuwli io, 
J w K , ? ' V ' " » '"s° »d sřehu „stipug* / gofoby wěc negaka 
3'w»»yto. Tot»gesitowel!kéahro?némoře,oně,nZ.a.«ge, 

HO 
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ho rozličném siraffliwén, a hrozném způsibu / y twom nes 
pokolen, rybjm wněm zawřeném fteatá pjfma mnoho »y> 
prawugj. 

Menssj Moře gesi tteréj neobch o;ý celé 3emi/o!e zemi st* 
chá sivým otrstlkem obsthuge ge. A tokowa Moregson rve 
dwogsm ryzdjl*. 

I. prosiredzemnj. 
II. wsselité gine. 

. prosiredzemnj gest wélikéMoře/o<lowé'prosiřeb;emNj 
proto.ZeZemě celeneobcho;ý/ale;emj fnchauw sivém okr, 
sstku gesi obme,cno/o má sivé ro;ličné zátoky Mořsté. 

wsselikégíné Moře rnenssí m,njsikterójsou menssj,n*j w" 
regné, y nej prosiredzemnj - Xoto, Moře čerwené, Moř* (ko* 
né. Moře Golilegsté. R timto stpřípogiti mohou y GezerO 

5°!ae4.",t. welíká: nebo g* y p,smo Swaté, nikdy Mořem / a nikdy 
tor. f . i. Gezcrein nazýwag,. Nýbrj y řeky witssj gokojto proměno* 

wérnořssej tMoři přičteny sýtimohan/ poniwadjDuch 
•>""••" Voj, sividč,' / je wssecky Rjeky gdau doMoř*/awssak st 

Moř* nenaplňuge / do mjsia prawjm donihoj tekau wody / 
proto si tam nawracugj aby zosiwycházety. wssecky ty pak 
wody pánsůh shromájdikamezcgjm wytkky Moři, y 
Gezern.y kaZdé řece/mocen gfa, yzachowonro wmezechgê  
tzo / y nitco ptominití gotby chtikgoko kde Sodoma a GO* 
mora syká y ginaMisto podwrocena/tn wybornaZemě „rod 
na gako Zahrada Bojsprwé syka/al* prominino gesi wMo 
ies'eo»épříčinau;lýchase;bojných Obywatelů. Tok Moř* 
Tjerwené wyfusseno sylo / o včinino (lichým mjstem íib» 
Bojjmu. wssecky ;ogisié wicy pán Bůh má w mocy sivé, y 
gegich přiro;en," / y b"ih gim wymiřený a rozkazowati můjc 
gakZNebestým zernstým, taky Mořským wěcéin gotjráčj. 
Zostowílj lnncc wblhu geho/zostáwílMore y Jordán p r»d 



tyt progitj lidi, sivého: včinilpogednau nowé Moř* na mi 
| « propadené Sodomy o Gomory: wzbudilno Moři Go, 
tneglkem sauři/azasi gj (lowem spokogítí ráčitRrysiuspáN 
»uhprowýowssem«houcý» 

thti ltzasika.' 
IV Kalém zpgsc>b«M«.ke vcínenoZest? 

©iWňý3p5sieW0řé;tkhwměcýěýtťmŮ3ep0;nárt.říeb0a 
n.l.^^^legistgakoyzéměstchá'. Nesáma zágisiéZc 
a ^ " ^ I Okrouhlý otrsstikzemstý/olé y Moře fpotn 9 Zem,". 
«to gest Doj, diwna moc. maudrost a dobroto/ je proti pčí-
& lTma v ^ " ° 5 " wodach jotejená/ y wody NO zemi a 

ZS ' f ' f * ? ' ? " W ' ' J m « ý W*«t*y(I«pt,gé/om" 5eu e wwodoch těch sinepohřijugé. přsktododůwOd to* 
^/^"^""^Sts i swrchkemsivým/mŮjesýt iysom 
'trsslek zenlsty zwody a Zzémě spůsobený, yjtussen," pla* 
weu/ tter,jptowjcesip«moři jdoleta, newid,' Města, n°S 
ZřTer- ^M" """wini/ Ole negprwé (vysoké wěje/a 
teprw el,ze pribl,;,c si Nijssj strany Města. Nes OstowN. Ano 
Viol m&ř " " ^ "* s»ch^" místě způsobena, otranhlo, 
Itilreoi. to vtazug*, gokého gesi způsobu Moře/ jeotrau* 
^"PO/awssak hromadnispogeného. 
tu mta> ' ^ $**nalili, mát nebo pán Bůfe tojdémnt«c» 
rezemťnf9* kprebýwonj a syt (vyměřit, gako ymoři/ a 
rte wobíw •P8^ 4 g<"«7' Mjsia hluboká připrowil/a potom 
"»> « Proňl«P ',m r t m " ř " 2l Netoliko M,stn tOMU hluboté, 
"kostigeho,, b wzlíčnýchzemstých ObsaZenému/aleysst, 
wystxpowolc t ř*ř° 5 ' e " «"?">tr'ik y přikázat/ aby potud 

» r ™c.,« tij f ! l emCt 2llěgaeénie;eocý!*poloj!t/ 
» k idol. 

C C L X i l 
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zdoli nigokéwtlité, wysokiaptrvni fiáByí nikoli: olt sre* 
hy, se;ewssj patrné (vysokost.; moterye mdlé, o t proměně* 
nj welmi siiadné/ totij ; pístu/ gjinj woda z přirozenj sivého 
siiadně wkodnauti, z místa hnanti a proměniti mů je / a 
wssak , toho pístu siáké sřehy „činik moři Hospodin/ gakoj 

""" '"djstrzeproroka: Nttrýjsim položilp,'sik zacýl moři vsto* 
nowenjmwéčným.gehoj nepřekročug*. 2ydiwnégcstto 
Ohrajenj Moře. N e stalou/ ole pjstem / twrýj y wcdu do 
sibe snadně pige. y ««do gim wladne/wssok tueow mezech 
mdlých fylné asouřliwéMořemufý zowřjno sýti/ aBo* 
ha poslouchati, k (kowu rozkazu a mocné wůle geho. 

I II . Gcsi stále a nepohnut*'/ kteréj níísia sivého nemenj: 
a oč sude čosim sivým goko y Nebe y 3cmě proměněno / 
wssak toliko obnoweno/Fatj w Zgewens sivědč, J a n swatý: 

iwKii.i. i ^ widělMoťc stlenné fmjssčne o ohnim/ a ti ktcčs; ftv,'ťc;y< 
li nad Ssilmau/ je stáli nad t,'m morem stlennýrn magscc 
harssy Bojí/azpjwagjce pfsiň Mogjjsse sluj*bn,ta Vojjho. 

I V. Gest Moř* gediné w sivé weřegnost/ ačtoli; sibe y 
gino"menssj Moře wydawá/agatoj doněhoivssecky wody 
w chazegs z řek y gezer,; potoků y menssjho tajdého Moře/ 
tak 3 něho zasi wssecky wycházegí. A tok tento,p«sil!we, 
líkéhoMoř* gest diwný/ Z* wůkolssiroee opriKcezemiob* 
chá;ý/ o rne;y tím 'toké proměny sivé po zemí y strze zemí » 
gegj (vnitřnost o strýssech wypousstj / odkudj y prostřed, 
zemnj, y gíná moř* zátoky a«ky swůg půwod rnog, ale* 
rau. 

V. Gest (loné Moře : Nebo wody mořste' tn powohn 
mag/ / "netoliko onono no mjstě Sodomy o Gomory wzdita, 

l»°«,'4.i. n i ^ sivědectwj rna / je gesi (koné/ ale wsseliké gtné wody 
mořsté/a to přjčinan tau/je jlunce mocý a horkosij sivou sub, 
t/lnigssípo'ry zMoxe wytahuge/acozůstawa/ to si w sla, 

nosi 

P' l 



, C C L X I V 
nost proniissuge / ono y ;tmě na dni morffém t*'(kon«st" wo, 

té Te^fZ"^- ? " ' i M « w " " e tok gako gine' prud 
^"^'.".'>siasipr«n«ss,aniěnj. .protoj w (kanosise stád, 
ti* promenug* ob slunce, kteréj wedne y wnocy no moři st,sii. 
a se op,ro wjdy nikde/poněwodj wssecko;emi obchazý (lun, 
ce y Oceán inořftý. 

, , : 8 1 n í ^ a rozličné hnutí swé mjwa/ nebo netoliko 
wutorzeme obchazý/ ole zočasié po nijstech hrozně se souřj/ 
~ u ' » b , e l wcuí«yi>f»e a zwučeníwydawó/ kod,' spkawcy 
^ " " ? " " t o p í . Nadtovsiowični wkojdých ssestiho* 
«n?ch(erozssiruge/ awFinýchssestivstupuge/ agakodý* 
tyan, negoke fwé mál o čtyřikráte (ě zo den pohybuge/ o tok 
«|taw>cne wod moěstých pohybowán,' sýwá/ leč kdyj BŮH 
zázračné ge kdy pokogj. w prostřed pot zyrny, vpotoge, ' 
n, »y«a«byčegné/tdyj Haleyones ptačkowé něgocý moi 
I t,,we,nkodémjwagj. Cjjmjgesizpůfoecýrkwe „kázán/ 
* .»c' í'"»sivite nepokogném/ wssatpod ochranou Bojj pře, 
onvnau. protoj pjsino sivaté sezbojíié lidi k moři zbouťé* 
neuni dobře př.podotiíuge: Bezbojnj pot sudou gako M o , „,„«,.„. 
i _zooiirciie kdyj si fpokogiti nemůje/o geho; wody wymjto, ?*" •"!»• 
Binecisíotu a sloto. Nemagíe jadného pokoge pratejBůfi 
nng vezbojn,'. Ite,n / Zw učeti sude nod njm »ten den. 3i.c t. «,. 

goto zwuč,'Moře. Ladného pak zwučenj akauře mořsté, 
t « weliké a hrozné nebelo, gako sud* tehdaj / kdyj p a n iut:i,..«. 
bc'.'»^'.Přicházeti/ a Mořenirewésivé ; sibe wydawati Bvu 
tiB ^ ^"6ezwučeníapohnutjMořetokhrOzné/jeschnou 
""•Jdou libé sezboju,'hrůzou astrachein (velikým, 

c w '̂twtta ssMa. 
*-*»»» ft; tohoto 2Zo5jho stutku (gen; gest 

More) viitimÁmtt 
Rklj ponk* 



CCLXV 
<aHponérVa'dj gesi stutetBojj předlwný / M y zopkjči* 

náu geho nálejj, 
I. DiwitiseBojj mocy, moudrosti y dobroil weliké/ je 

»ok weliké wody wgedno stogll, nám lidem na zemi suché 
vprosirannil/ moři a wodom geho mez* gisté aymeiif/ re 0< 
kronhlost o w geden okrsslek stolu 6 ;emj g* e gednotik/ a 
wssok ani po zemi si nerozléwa dálegj/ani nlkdaMoře newy 
sycha/oni nikdo' geho nepbýwá/gok koli z niho wssecky wo* 
dy gineořeky wychazegj/ zbauřjliMoře, zofe ge pokogj/ 
molých ptáčků mořstých stbě woZj/opro néMoře tiché či* 
ní/ aby NO osirowích mořstých «sivými mkodými pokogc 
vjíti mohli/a mnozý stutkowé diwn, st tam digí/« nichj wy, 

*tai».i4 prawugeDawídt Rteř,jsipta«íponi«ři na kódech/ pra, 
cng,'c*nawelitých (vodách/ tikwídagístutky Hospodino* 
wý, adtwy geho whknbokosti moťsté/ je gakjgendj hned 
si strhne wjtr sauřlíwý / a dme wlny rnořsté / tak j * ony ge, 
dnák si wzna'ss*g, k nebí/gednák s stupug, dopfopost/du* 
sse g*gich w nebezpečenstwl rozpkýwá si/ rnetogj fe onotko* 
fmgí siní y tom, etako .opil, / a wssecko vrněn, gegich mízy, 

,*m.,.ir. podobni y sivaty pawek »tom niluw,': Třjkrat siní na rno 
«f«,ir.,°, éi tonul/ wedne y wnocy w hlubokosii mořsté syksim. A 
M»i,t.!7. tm- 3ásiWpoWé (vidouceysouřirnořstou, ygegj stotogenj/ 

diwili si mocy Rrystowi. 
II. w pokussenjch, a ncbczpečensiwích negwétssjch don* 

stati w pána iíoho a geho pomoc Nes kdyjk můj* na 
moř, ochrániti/ tbel'&ábné lidsté pomocy ncbýwa / oni ga, 
tých prostředků rvjčas sonře mořstc/owssern no zemi.o wssit 
dy ochrániti mocen gest. protoj včedlnjcy páně wokoli 

m« ' - i ' , lw pánu Rrysiu/geg sudili o geho zo ochranu prostli: pan* 
zachoweg nás hynemek. Tákj O pkawcých mořstých Da* 

«»t»,»7.it wíd sivotý wyprawnge: zje očkoli gegich vminjinizý/wssok 
y tch, 



IŽfíŤň^ m?<>SÍ ^Hospodinu w « stujéNÍ sivém, z v „ 
$Z?ttfW"írb»iU3e- Promenuge zogisié SoMw S t 'J c"!j.**}ř»mlřitonB'm»|ý wlnobit,'gegich. 
, . - r«M|S* » t ť p í ? a * , S e »« , »P<""Tt f Moři wyléwa, ti feno(tvtchctzeme /oje zochowáwa nonirn swé wywole, 
l^""m9fíSé f P t f W - » « m n gat wssecky giné/tak 
pomonprawjcysiwzbuzugeDowidsivatyaprawj: We, 2«ř"""->. 
J»ím» í $ ^wlnobitj/otokpříwodí ge tkrehujádosií, 
Znáti „ ? " b ar tedy ofkowugjpřéd Hospodinem milost, 
w y w N ^ ' " " ^ Pi*s'«^ídstými/nechk ho 
Oiil^ ^'"kb"""'"°"Íl>du/awraděstorcůchwolígeg. 

.e oorocy rety wpoussr. a prameny wod w suchost / pust, 
,UCY* obrocy wgezera/ a zemi wyprahkau w proměny ny 

wod 
failo/ a í , U r V * ptstkodnMoře Vázni pána Boha 
Nmot^^^wlssowogchofwatého. Neboponě, . 
tte tníT . ' !*? ' w "" 'tch POwotanj sivého / a ncwytraču, 
sk«R^^^^''«^«'kájtsivp9tog!'ti.hmdp9* 
v3a'te>«^5"'""nerozumnýtwor/čjni wicelidé roziím. 
Nic« m^^KsiernezerettleVojstésobě wyměřcné mo, 
mitoB?** p?<eussiiísýti. NačeZ pan»ůh lidu sivé 
IZníll,ífem m W e P»/6>ff'ch0 pilně„tazuge/alid nepo, 
r«.iVp,a^^Wbugetkít; Oznameejto wdomeJákobowi/a <*'>•"•••<•" 
a„eíhnJ&bíim ^'"/Sřyfftej nyní»»lidé slazniwý 
IPífl ,rJt ?' ř t ř c 'ÍJ °" mag, a newídj/ kterjj „ssi magí a ne, 
před mil' ? " ' Nebudete sáti d,' Hospodin / coj si nebudete 
moř iv í "> '^g°" t řás t i j ' Rterýjsempokoiikpísetzocýl 
tag, se rv ln<"^ '" wičným/getzoj nepřetročuge. očkoli zrn,', 
wssak tzo InJif m odolay, očkoli zwuč,' wlnobit,' geho / 
zpurnéodstouH^i/ Ale Rb tento ma srdce zarputilé a 

/'oupilt odemne a odeffli/ani neřeklí wsidcy sivém/ 
Rkííj ikogmc 



CCLXVII 
sogme si gij HospodinoBoho nosseho tterýZba'wo'désskgo!'* 
N> y podzymns čosim swým / téhodnů itořjzeitýchře jni ostří," 
t)ó mim. Tuhát gest roto BOjj domluwo a sprawedliwa / 

i gjj si kájdýpobojný vleknouti, aksozni y t po(tuss*nsi<»l 
pana Boho probuditi a rozhorliti"má. Nebo Moř* mogc 
sspotné sřehy o t« zpístu/wssok gich nepřestnpuge: &it>i 
tnogí Zákon o přikázaní B0jj naw'eky trwag,cý wssóklehce 
proti nimu hřessj. Moř* gotj gen gemu panBŮH gednan 
pohrozy hned si pokogf. Hidé styssj pohru jty Boj, wjdy* 
cky a noto nedbag,/ ale zarputilí gst«> Moře jo'dného vjit* 
ku natom nemá j * wswém potvořin,' siogí / nej prostmo po* 
(lussenstwj stvořitele sivého,« gemu twůli to činj. Zibent 
pak pána Boha. a siowaHeho poslussným welice mnoho HO 
brého činj podlé wezdegssj" jiwoto/ dawó déssi gam,' y pod* 
zymnj / nařjdikčasy přjhodné pro jeil, aby dobré wicy; BO* 
Zjho pojehnanj srali/ owjsim strany dusse mnohém lepssj wi* 
cystbuge, alea.iidobrotauBojstaulídésezboznínedodjsik 
Sa;ni ku poslussensiw j Boha sivého.a ku pokánj sivotému;ý* 
stoti / sedok sude eotOwým lidem, srdce tupého > zary tého'a. 
zpurného: Naněj y to moře wden studný Zákowoti a zgc-
gich nepostussenstwj zohonbowoti sud*. 

Tkctjlvkc. 

J O tomto StwořlNé, Voj jmi a geho včinin, takto Mog* 
a«°-i,„.i. jjspisse: P«tomřekkQůhzpkod;emětráivu,abylinuwy* 

dawagjcý fýmě: 3l stalo (ě tat. Nebo země wydaka tra* 
lvu asylínu něstucý femeno podlé pokolenj sivého. 

Rdej vká')0'ny sudou 0 sylinách o tráwi tyco w*cy t 
I. pil* 



CCLXVIII 
l . půwod gegjch. 
l i . Rozdsi gegjch. 

r Ill.vjitetgegích. 
l V. Naučení pochazegscy znjch. 

Prwnl Mstkll. 
v pstwodu Sylm a ttiwy. 

eH powidělsy.lMogjj»ozemi a geglrn n*gprwnégss,'m 
?působ»/zesylaa*stiČná,apustá/g>jted wystvětlugesikte, 
tatgipánBůh«fflechtil*př!'od"*r«;d«btr.agokomotk« 
plodem hognýrn obbati?. Moge pot o sylinách Mogjjss 
Pláti negprwé půwod wsselitých.sylin,a trowin vto;uge/ 
tMngesidwůg, 

I.Bůhwssěmohoucý. 
II . Zemi, mocpřirozenou sivouob BOho mogjcý. 

pánBůh dwogjm způsobem ráčj sýtj půwodem wsseli* 
kýchsyIin,otrawy> 

I. počotečni o dokonal* kdyj třet jho dneponegprwé. dřj* 
w« nejli gokékolí kyliny a trowy sytý, anozemi w;.chá;ely 
wywedeaVČinilge Bůh/gokojdj U.ogJís: Fe ('lowemwsse, J-OT.Í:,.,.. 
MOhoucým Boho (věcného wsselika sylina, a tráwa včini. J ' " '" 
na gesi. 

K.Vstatvičně rok potokn / očemj dj Dawid Swaty / j»tm,°4.„ 
wyfýkos Ducha sivého o zasi siwořeny sýwagí /a tak obno, 
wugess twářzemi. Jtem / Bůh.dáwagednomu kajdému .itaK..t. 
Z semen zemských geho ívfostij tělo. wywedltedy pan . 
v u h dokonale ponednou dne třetího wssbké syliny a ttawy . 
wdokonalém zrosin y e otvocern a simeném gegich. Aeoj 
gest ponegprwe- „ í w ť e famm m ý HoZstoii fwou poged, 



CCLXIX 
«V»B! podobně to činiti roč,' kajdého roku/ wssak časy gij roj 
měřenými strze moc 5ylinkam při stwořenau. 

Země pakgest tok půwodem sylin o trátey/je dolg, opři* 
wlostnilpánVlůh tokowon moc/oby goto motto mohto sy 
líny a transy z sibe wydckwati / gokojto „činila y hned t rov 
kozu Bojímn dné třetjho > sywjji prwé gesstě se; té mocy / a 
gato galowa, a neplodná, euto gij přigalamoc od siwoři> 
tele sivého tdyj g( Bůh řekl/ zplod ;emě tráwn á sylinu wy* 

,»»«!i.,». d«wag,'cýsýmě:Astalositat/ nebo Zeměwydala trawK 
a bylinu nestucy semeno podlé potolen," sivého a podnes kaj* 
dého roku to eéj ernj. Nebo mocy kteranj od Boha přigala 
ne;ap,ra/al* stutecnegi proko;uge/o wssok Bůh včinítel zemi 
moc gegj prediwn* zochowáwa", a gemu si t« přiwlastřio, 
tvatl m» předně a půwodně zemi pak gako »oz,'mu prostřed* 
knanostrOgí. Gtt*ryztostut*rvoj,siwoř*n,sylinatro* 
wy oby wstvemdíwnem 3pufobug*ssr* wjccgj znám syk, ty* 
to wicy prinem spatřowány sýti rnogj. 

l. z'* pán Sůh dok a přiwkostnit zemi moc prirozenau í 
tvybátvonj wsselítých sylin a tráwy/ o nemiko nich zemi ío* 
rn<» ; sibe spočotku. Nes zemi siwočrná sykahromodni 
l)n«d prwníh« dne nesličná, aostssená gesi druhého dne. a 
wssak ani prwniho.ani druhéhodne/ nebytaZpřisibná kto°/ 
abý syliny a trawy wydowaka / nej aj moc takowau «d Bo, 
ha prigata/ a od té chřest* gij zemi w sivém přirozenj tu moc 
rnaagí zgewnge/awssak pořádkem aiádem přirozeným 
Od Boha nařízeným/podobně gako prijiwočissích zemstých 
dige st tO: nebo y syliny a zeliny magj swé počet,'/ tdyj zemi 
simentá gegich do sibegato do jíwota sivého přígjmá / a 

»»».«. gcprOMěnuge/gakzRrysiuspánmlnw,: Zrno psseníčné 
padna wzemi, nevmřeli, ono stmotnézůstane: patli vmíti 
pjíttk mnohý prtnest. -.Narozeno a zplozeno sýwa/kdyZ 

zzemi) 



CCLXX 
' a S t T a ^ i ? * '" *»& * P«spe'ch sivůg séře / a » 
S i 6t> hb<ie »l«osti. 4.»se;ráns přichazý »ojjm 
ttiT-, V ktetýchj sinpnjch zrostu sylinek/ Xry* 
H S ! " ř ^ ^rolowstw,Bojj/gakokdybyčtowit»!,„„.«. 
»wryr,ym*w;emi aspakby/awsiáwakbywedneywnocy/ "•"• 
asimenoby wzestlo a wzrosito, gakj on newí: nebo sama od 
a L wc i ' n t a p t w sylmu/potom klas/potom plné obi, 
fa i,* * ^'sizravrodo/ y hned přičinj sip, nes nofia, 
t>i v«I - P* e ^tysins pán d,' O zemi/je somo Od seb* plO» 
n;'„T-ml * micf S<=SÍ přirozené / wssok od Bohagednait 
» . 3 J "ttejNikdynepozbýwa/ alečasirnpříhodným gi 
zgewuge aprota;uge. '• r ' 
n J * V 3 * ' 3 " * é " « ? / tat y syliny a trawn pán Biu) na 
K " " ! . ( l " * přirozeného rozmirenj studíc Čas roku) wy< 
RJ,»1?J1 "°b» gat; gcdnau « dokonalém zrostu Ivssecky 
l ( 2 ? ! ^ V e- fivýni semenem zratým (gato y siromowj 
VZIZ.?""««> dospilým) stu „Činěny, tak gij «d té chwj 
'<btí^aViov,tmitm*t'l a počasygednozo druhým po, 
, o i « « ^ ' " " " ' " " > postupowako/ zapodzymkem zymá/ 
,«,ymau gat-9/ zogarem Hét9/ aza létem zasipodzymek. 
?i iv, 7. 51"< i I > u gakj praní, rot syk odpočcltku swita/1«» 

TÍI í*i e děge, ado st»no'nís«ěta dsti st Sudé. 
^ll.zesyliny atrawy wywedkBůh mocýsivan;zemi/' 

(£? "°U'Stunce, Měfýc a Hwě;dy syky: č,mj Btih moc 
aTatlf -m ' s f ptokajol/ nej oby ty wěcy horkem slunečným 
«at>« - - 2 r 6 $ m «» mocý. z zeMě pomatu rosiky/ nebo tehdaZ 
»,rz. '^dn«tř*tífjo,lfamémuV»jjmn(to«n, akwbli 
sýcVnwottu l""™ g°st' A ačkoli nyn, sez (tuNc* a mi* 
Z* P a » » K lUnt* t"wy přirozeným způfobem / proto 
miabvxt*m s f t " " * 'Mifýc siw»řik,ý dessti da* 

T i m e * moc geg, pl«disi«á posylowana a zacho* 
2.1 »awa> 



CCLXXI 
wawártábyla. Napočckku wssatvtazak/ je mu syko roov 
jnéy scz tich prostředků wssecko Hniti/ poněwadj se; (kun, 
c*, y se; měsýce, y se; dessků stwořit na počatkn syliny a tra 
«vywssěligaké. ^ 

I V. Se Bůhdakzemi moc «/ aby ttckwu osylinu wyda* 
tvagjc/ w rozličnost mnohé to iinftaltat aby stměno sylin. 
podobné syliny plodilo/a nětteré syliny a trawiny magjpó 
dobnosi oZiwočichy ;emstými/ aby wedlé pokolení sivého 
fodily si i země/gako y jftvočtchowé gednfi druhých. 

Druha M M 
Vr«;djIeV«litti,Triiwy. 

Rozdjl gegich vkazo'n'sýti můjemgcdním zpíjobemí 
I.prwnf rozdjl tnito gest/ jcgsau. 

z.witst'. -
Il.Menssj. 

JtXVetfíj syliny gstii/ kteréj gine Menssí ZrostlM wjce, 
nebo méně přewyssngí / a,Z těch witsssch nikteré samy od si, 
b*rostau,sez simene nigatéhozwtásstuího/ některé y z sime* 
ne, adofii nikdy sspatncho/gako Rrysius pan -o zrnu hořči* 

•KWH«. čnérn mtuxejl $e gest negmenssĵ mezy wssenn simený/ tdyj 
pak tvzroste, witssj gestwssech sylin a sýwastrom/ tok j« 
ptactwo nebesté přiletíce.hnjzdasobi dilogí na ratolestech 
geho. RdeZ patrné gest/z*tý«eliké)wsiliny/tteréjzdogí 
st Z* ani k sylinom a txátei, am" ksiromům neprinálejegj/ a 
(lowausrurices, tOtiMowat* syliny/goljogestRůje.Ry* 
bee, Réw,' / přede* mezy syliny witssj rnůje přičteno sýti. 
poněwadj Rrysius panHorčicy/kteráj goto w strom něga* 
ký ŵ -oste mezy sylinomi, y gcgí semeno, y gegj strůmek n*s 
Heřwzrosttýpoč/t̂ , í jtyenp 



CCLXXH 
irřcitfjí syliny stu wsseliké gine. y tráwy gákékoli / y ttti* •, 
»vn>ckoivé;elení, pěknja drobnj/gimjpočtn nenj. 

II. Rozdjt gest ten / je syliny a trawy gsou , B 
I. Gedny polnj. 
II. Druhé domacý. 

Poln,"gsin/keeréj země sama se; lidstéstarosti" a proce.ga, 
ko matka sivůg plod wlasin,', podlé přirozené mocy od Bo* 
ha fobě dané wydáwck/na gakéj Rrystus pan vkazugéMln 
wi« Boíjrn opatrowán,: povčte fe na kw jtí polním/ kte, M«« s.«, 
tat roste neprocug* oni přede. A w těch sylínkách a tra* 
wlnkách/goko rozličnost, hognost, „ssl*chtilosi/gesisi čemu 
podiwití/ tbyj fe pán aůh w mocy fwé zgewuge, twář ze* 
nii obnowuge/ tu člowěko goko no nigoké díwodlo vwozn* 
ge/oby si podiwilstiitku Bojsté mocy, moudrost a dobrotě. , 
_ Doroácýsyliny otrowíliky gsou/kt*réj ta táj země(wssak 
delono gfuc.) teybáaál kdyj lidé co chtěgj m jn'/,'pro ty wi 
cy zemi připrawugj / o gegich siménka do země nes no rolj 
ntknazahrodn vmjtogj.okokotohopracug,'/ odkudjvjitek 
proč* sivé mjwogj, podlé Vojjho nařjzenj a wyrčenj: '**'*<•" 
lVpotu twonsivéchlés gísiisudes. 

III. Rozdjk gest tento / fe syliny a trawy > 
I. Některé gstu Sými wydawagjcý. 
II.Někt*réjádnch» Semene nemagfcý. 

Sýmě wydawagjcý ty kteréj na počátku takowé stvoře, 
"y Od »cha ByZyl je si „tázoly «semenem sivým / z něhoj 
podobné S,lii,y ro^rostogj. Nebo z obilného simené obil> 
toste/ z pssinice. pjsinice/ z jito.jito/z gečmené, gečrnen/ z o» 
(o, owes/; tzobu, sos: a ten řád přirozený nepřewmcý si n 
t ^ o n e ^ ^ ! ^ " ^ " ^ p " " ZdoliZzbjrogj ;s»dločj ff> „ 
^ ! "^ l "n, tzeo;ny : A je pán Bůh přirozeného řadu od 
ne?o wlsechnem wěcem wyměřeného, y při rozsýwifnj stměn 

A lij sylin/, ' 



CCLXXIH 

,„.,.„ ,, syltnných. gesi mtlowníkcm / vkchokto y onan zapowidf: 
Aby gednoho a tchoj pole ncszemě r̂ozdjlným semenem n e 
posýwalilidé. 

Gine pat gstu syliny. kttréZ nemagj simene sivého goko 
onyno/o wssak totémogj sivou zwkosstnosi a rozdjlnosi, po* 
dlépotolenjsivého/tatjetaZdého rotu z gara podobné wy* 
rosiog,/o w gine syliny si neproměiiugj. 

I V. Rozdílsylin a tráwy ten gest/ j * gstn. 
l. pro lidi. 
II.prohowádta«ginéZiwočichyst»9řeny. 

pro lidi gstu ty, gichj lidé. sud" t chlebu.nes yginoče k gj* 
dlu / totitej k mnohému a rozličnému nápogi y létorsiwi 
vj/wagj. 

pro howabka pot gst» ty / kteréj gim pč/h9dné oknp9, 
krm, od Boha připrowené gstu: o nichj o rozdjl* tonito ge* 

iaé«n4.i, gichDowíd sivotýmluw,': Dáwásoby rosilo tráwa doby* 
tkn/a syllna ku potřeběčfowěku/oby tok wywodílchlés Z Z« 
mela rejno gen; obwesilug* srdce člowěka/ činj oby se sttwi. 
eatwařgehoodolege/anoypoermemzdtjugeziwotlídstý. 

0 VíitittSylitt attixcy, 
J Wjstliké syliny a tráwy, goké;toli no zemi sýwagj/ 

fiwořeny gstu takowé/aby o nich mohlo crčeno sýti w praw 
di. je dobrégsou/tokje oni ty, ktlréj gedowatégstu, za nev* 
Zitečné p9Čjta'ny sýti n«mohau. G*d zagisté gedem zobá* 
ujit sýwa/ a Bůh dalr9zum takowý člowiku/ aby létaři y 
tich wicý gedowatých vjjwali k dobrému cýli. F* pak ni* 
ftcčjzlj lidé y dobrých wicý kezkému vZ/wagj/pomsiy stwo 

iitele 



CCLXXIV 
» ^ 5 A ' " « ^ 1 " ^ - " gálojtOtl.ktetjZ proti míninj 
»«;,mu geho stworenj wezlém a ke zlému, přewranni vjft, 
watt obycegmogj. pohnal gesi tedy řeč Bojj/ gokj o gi* 
xych twormych wicech/ toky » sylinách a trawiwyness*. 
no: A widckHůh j«to sylo dobré. iWaj,i.fn 

dobrotapoktagesidwoge, 
I. wssech sylin a trowinweřegno'. 

mír*, . U-Gédnétojdéobzwlasstn,'. 
Wllechnech Dylin., trawy dobrota a vjitečnost známa' gesi. 

1. S pltwodu sivého, kterýj dobrý gest/anobrj sierchowa,„ 
na dobtyta / od nihoj níc giného/ nez wffelité danj dobré a " " " " 
stonal*/ gatj; strony počátku přirozen,'/ tak y; stony za* 
9*»«ňí Puzenéwicy, ogegjhostwořen,'p«cha;ý. 

ll,»B»jíwýp9wědiweřegné owsselikém ynegmenssjrn 
\Z?nn,Vnettmé- D syliiiach páka trawiwsseliké/wy, 
" ^anVůhtaeéfaud awýpowěd sivauprawau: Fen*, «*•*«• »• 
toliko dobré/ ale hned wýborné véininy gfau. Gedna taj, 
"o sylino je gestdobrá/ také gij ;gewné gesi; předesslých dt, 
n»du. Vb;wlosstnipok ; těchto částek dobroty avjitcč* 
nost gegich si ípotčuge, je gsou, 

uao^bě^mřstcheV^mJPyfobyittsitčitízůsttwo* 
to. oje nestusselo gi pustou o nestčnau sýn / protoj gi Bůh 
ozdobiti a okrasiitť ráčil." A gakoj osoba člowika. a obli, 
" 3 geho/kdyby sytstepý, z ohawený, ;edroný/ n«bytby kr<i< 
my afličný: Tot ozemíduchU»oj( prow,': Fesylinomi a *t"«4.i»' 
tván>a."^naa avfflechtilousýwa't«ořzemi obnowo* 
. . '? ' Nýbrjnad wsselíkésorwy řemesiné pikiiigj OZdo* 
-"^°'"^«"ujRrysi»spo'n sivědecrwj wyda'w» prawě: 
3edn« Sf-!"!""1 w* rest (kotvi sivé rak odjn nebyl, gako »,.,«. „. 
Šwmtxa^LV*®' ^ ' " > i byliny.atrawy. y gegich 
* ' " * rrostegsii a „(siechtilegílí Výwo / t,M y země wětssj 

£1 ii] okrást > 



CCLXXV 
okrasu / a gako twart sivé wymolowanj aokrá'<stenjozbob»>s 

«tt!,i. s. mjwó/nočej zrok lidstý dostinahlediti si/ a oč,' sivých dosý* 
tostina pásiinemůj*. 

II. Ru poriawi lidem/poniwádj z zemi áz-sylin gegich 
vjitečných, chlésy napogpochcizý/iatzogisté Bůh mkuwst 

i»»«j..i!, Aydalstnwámwsselikausylinuwydawagscýsyrně/kteréZ 
gestnatwáři wssí;*rni/ to sud* wám }#potxm. Jtemt 

*,e«, ,.* ,4 Dáwás aby rostka trowa/ a sylina ku potřebě ikowitu/aby 
«t«i,i4.,i tat«yn>odi.l chlés;;ei»i, a wsto genj obwesilug* clo? 

wita. 
I l l .R wyZiwenjjiwočichům^mstýin/atO netoliko tak W 

bílých / ale y tich kteréj stffeny, akupotřebi s»da»cýpři> 
prawowany sýwagj, Wssickni zagtsté jiwočichowé wit, 
stíymenssj, tráwineamiaeyltnkamisijiwí,- podléBojjhO 

9j£í:,.,v. opatřen,/O čemj d j BŮÍ): Wssechnimjlwo čichům zemstými 
y vofíemu ptactwu n*bestému> a wssemu tomu co; si tzýb* na 

. zemi/ w čemj gest Dusse Ziwa, wsselikau sylinu zeltiiau dal 
strn tu pokrmu. 

I V. Rlíkařsiwj mnohému a rozličnénin. lidem y HOwckd* 
jům welic* potřebnému avjitečnému. RdejNojj welika 
dObtOraa prozřetedlnosi spatřnge si/j* prwé y pokrm yljkoč* 
stw, lidem y ziwočichům připrawik, »*jli lidí y howádka 
stwoříf. Agaea<odíwna mocstwořiteIe,Zesylineamtak 
mnohým arozlíčným.mnohéarozličnémocyptlrozenépři* 
(vlastník a dak. Cjehojsykzewssechlídipouhých negpr* 
rve powcdom Adont, hned toho dne, wnimZ stwořen syl/ 
nebo tak dokonaloumoudrostmil/Z* si gi „čin" nebylo potře, 

1 bj/a wedlé té wssech wicý a gegich přirozenj powidomosii/ 
.stoj,!, .o. Dowal gménagakj znak kterých powahu a wkasinost při, 

rozenou/zwlásstě jíwočichům a ptoctwn nebeskému, po* 
tom.podobné powědomosii amaudrosii y stiZítldlnosti tet* 



ccLXXvr 
1.K vbilif BŮÍ) Ssolomaunowl V 'gaíoj Písmo bí , Ze dok , * * <-» 
Bůh moudrost Ssalontaunowi, a prozřetedlnosi (velikou 
náramně/ assirotosimysti tokowou / gotowój gest pistu 
no s«hn mastem/ totjewypso?ostrom,'ch asylínoch/po, 
ino Od Ccdru/tterýj gest na Híbán»/oj do mchu.ktery; roste 
nazdi. -pfaltoké y ohowadech, «op«cých > a,cm«p .̂at 
zých, aonbach. Jtiml pánstwoeik;;em*l*ky/amuz «""«-<" 
Opatrný nezofftliwj gich sobi. Zdolij oddrewa mojrodra 
woda/aby poznána sytá moc Bojj Od člowika. A oni dat 
vminflidem/ aby ojkaweni syli diwnými wicmi geho / tte, 
rýmij Yogj a,otzánjnemo«če!>wiko. JFoIzoiasprorok ->.i 
poručit/aby na wřed iLzechyássu hruda sstů prltojeno dy, 
fo/o „zdrowen gest Rrsl.' Rterojto moc hogitedlna/neco, 
Kko lidem/ ale y tOmu-NtrOZUMnénm stworenj / zweri o pta, 
ctwu nekestému gest známa. Nebo wkasstOwtee celtdo* 
nau hogj sivé wkasstowičky mladé ostcpcnc : Aiffb* kdyj 
stnogj hořkých mandlů/pilnihledawody/chtegeswug ji* 
«0t zachowati: aginí Ziwočichowé tolíkcj k st* potrebc 
nitterýchtzyiin ykorení «zj««ti.obyč<gmog,,ca(yM!hOd< 
"jmsklitatjiwi swémtl. 

mtmtá&im«-' 
Cšcrnu fc »cťíi íeoflí 5 »yiítt«t^wY ^ ,_ 

Manienj faatá zvylin, a«áwy/d«ogc si wzýti.ii.OhiU'. 
I>3ewssechweťegni. _ 
II.Znikterých obzwtasstně. 

i ^...Z°«ss«chsyl'n„čitisimámetom»tO. 
I.Bozs.losturfoběprokázonou.wtom/jepronassyím, 

«.z(t«incst(»9rítiráč<l, gakoj rekt: Aydoksem «am WVJ** i » » > » 



CCLXXVII 
řau syliiw.wydawagscý fými/ktcr«'j gknatwciři wssjzemé. 

II.pojehnanjBojstéspotrowoti. poniwodjpo'»BŮl) 
dokzemi tu moc, oby kojdcho roku netoliko wydáwoka syli* 
«y / ale w rozhognen j, a rozmnojenj mnohém aby zrosiko sy* 

2Jř:«"i** linawydáwagjcýVzitektříocátý, (sidesiitý, stý. Cj,m tejce 
Bůh čkowiku (wého Bozstého pojetznán,' přege, a „dilnge / 
netoliko strany rozmnojen, a rodů zachowánj/ale y strany «* 

' jitku z p ráče, požehnán,' zogisté »o;j čin,' lidi sohoté/ o t« se-
Vta,>i...f zewssetzotrápenj. Item/potrawngehohognýmpo;ehna 

njm rozmnojjm, chudé geho chlebem nofýtjrn Azwkássti 
zost,bug*2ůh těm hogné pojehnónj wvrodách zemi/ ktečf 
Slijnjmyzswéwkostnj práce rádivdjlegí/azwtossti (knje* 

•WH.* vnikům Rrysiowým /goto; d, p,fmo: CtiH«sp«dino;stot 
ku (wého,a ZNegpřednigssjch wssech wicý „rod swých/o NO, 
plněny sudon stodoky twé hognosij/ aprestwé twogi mstni 
opkýwoti sudou. 

I!I. Gpatrowan,' Bojj pri tich syltnkoch, a př,'kkoden» 
gegjch y při (obisedliwěa wděčni rozstzowati / gotoj ná» 
Rrystus pán tornu včf wzotv přstkod z sylin zemstých: 

"*.?£" po««e si na kwjti polnjm/ t«rat roste, nepracnge, ani přede. 
' aayprawjmwám/ZeaniSstlomauntakodínnebylwewss, 

stowi sivé. gako gedno; nfch. poniwodj tedy trown polnj 
gesstO dnes gesi / a zýtrado pecy sýwa wlojena Bůh tok odj* 
Kál y zdalij mnohém wjce aám toho nečinj/ 9 maké»>,ry. 

I V. Fsylinck včím* si znáti jiwota sivého kratíčtosi.nesta, 
w,"-?,7. kosi.a stnrtldlnosi /gakoj dj Bůh. lvokeg. ze wsseliké těto 

gestgatotrawa / awsselika jtátea čkowěka, goko kwit tra, 
«y/vsycha'tra«a, a twit gegj prssj gatjgen wjtr Hospodí* 
nůpowanenanig. wprawdičstulídéta trawa/ale (lo* 
wo pánizůsiawa nawiky. 

V. včjm* si stálosti« polluNňosi,« pran>di»ojja wtt* 
di» 
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*n»Ol>(W5r,-3WflB, G«toj semeno kojde podlé sivého po-

ei.yiiKi.ii, 
OOíi z ů í l a w ' ? * ' " " ' "»cy°m Boha Ztwcho, (kr;* skowo 
Vála* Z533 *>"»y/wpM«* itobonctvéborobuzo, 
proXnolP

f O P '^ ' t r r o M , n , l i n i e / j , , ' , , c^P , ,« , , '«/ téfto «ei^« nezapírati/ srdceprewraceného. oni pokryv 
srdce»!?«».«'/»^ g«kojtoze«idObra'/dobrého actneho 
tupou K . V ^ 6 mnohou NO fwětě trpiliwosijapo* 
O b S £^^'^"íochoteowuti/ajbychó ksizrons. goko 
J č n é s t S / y • "0 Nebesté Obilnice 9 chr«nini,a to* 

t o t ó ' ^ w " í c m < i i n c ' ^l>" * semenegegjho/ znáti gisié sn* 

we. m7li£!l%méni<'n'imivw'imé "mřín"musýnmpr* 
hŮnTatZZ^ >>mi "wepřinést i . Ag«kojwss7liké 
kobíiwm. ^ ' 7 ?mnwert Sýwog, wzými / ozgoro zost 
Z c t t í - r i P " & W "ýbrjmnohé zztmiwnowiwychá* 
(in7./A* r I * " " * 8 * smrtedlná a porussitedlná / negprwé 
dnont.l.N.^llgscNebo fmrtedlnostnesmrtedlnosijwka, I«.«,f. ,. 
sud / a ^ ^ i . ' ' ^ " ' " " " ' " ' ^ " ^ 'mrtwých wsionj 
«../""tno!!ichpredi"«n«proměněníao,towe»ítčehojdu 
w«0 podlediwné mocyBojj tajdého rOkN času gornjh, rej, 
"«"°ap0tesseně fpatřngeme. . 
námbiŽlí^ P»ksylinobzwkosstni nončenj swatépfstio 
pan »A, «"/ Nako Rjeřicho o gine syliny hořké/tterýchz 
sčnSilidSoi- "onkem welikonoč»,"m vjíwoti poručit/ wy, .!«.,.: ,,.t, 
wičné jiw^ck i."" " ^ idegssj' purowanj kzemi zosiíbené a 
kost' okoiiNeti/a. '"l>>" <V musýme mnohých hořkostí a trp 
jítečné, Ptf.r5.i i* * c I* 0 odporné/wssokdnssi zdrowé a v, 

' «t wyzna.mena»>á hořkou fnmia ffotessné p . . . . . 'I"0 <B«r<m,1I.f, 

M m . roky38™'8'"' 

http://Ptf.r5.ii*
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roky twičné sttťti sivým gedowatým včcnjm přítvOSBgícýV 

%%T''.' Pffmict ;n»mená Skujebnjky wirnéwCýrkwi y wsseliké, 
«ar,i"u ho Bojjho wywoleného tstasinj přicho';*gícýho. Ron, 
So«„. t. kok znomená;ké lidi kochni wičnému oddoné. Réw, neo 

, winný Rmen/ znamená Rtysia pana/ a ratolesti winné.ge* 
«ai,4.11. HO včostnjky avčasinic* (věrné. Hořčic* gest obroz Cýr, 

twé swoté/n*bo«7ýrk*w Bojj gest nepatrná před sivitem/ 
(vssat (vzrůsti hogném wpojehnanj-Bojstém : očkoligest 
yeprigemna switu>goto hořtost horčična/tteráj čpj w očích 
Gystzy wywodj. l a t j y o giných mnohých sylinách p(* 
stno swaté mkuwi/z nich přjtkody séře/a na lidi dobré w do 
brýchpřjčinóch/nesý no zké wgegich zlostech prowdu «ý* 
fnamenanj obracý: pobožné sylintami dobrými! 3lé sy^ 
linami zlýmiagedowatými,gako sodláky akopřiwami, 
Mzýwa. , ' ' . ' , ' '"•''••• 

© Strsmjch. 
<F Cjtwrté stwořen/ BOjj we dm" tretjrn od Boha „činí*, 

SiMgesiwsseligakcstwoeenj. Rd*zpo»«ziti(lussjz 
I. V stworenj stromy. 
II. O rozdíl* gegich. 
III.Ovjitečnostigegich. 
IV. O nan»cht«réjMáMnoSýt!,M'ch. 

PrwnjMftka. 
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GCLXXÍS 
t i po»iwá'djty wicy. o syllnách « trow* polojenč/gstn 

podobně y osirdmjch prawé: tan přjčinau tuto « stro* 
nijch tímkrátčegj dotknuto su^c. A negprwé o stworenj 
stromů.weřegně, co Mogjii nopsol. 

I. 3e pů«,d gectich „ a Bůh sam / ten kterýj y syliny a 
" " w u wsselitou stwořit/gakoj (lowO Bojí sieidčí: V řekl 
Buh/;ploK;emě strom plodný nefoucý owoc* podlé pokole, 
"> fweho/wněmjby i3yr> fýmě geho iia zemi. K siato si tak: 
nebozem* wydala strom přínássegsiý Owocc/wnimjby syko 
^ g c h o / podlé pokolení geho. AwídělBůh je to syko 

H , & jtxomomí zzemě/gotojtozmotéryegisteobBÓHa 
ftomit připrowené a způsobené, gsau včiněni a stvořeni* 
NebopanBůh kzemipromtuwik, zeim rozkázat, zemim 
M»cy no potomnj čofti kterojby oj do stonanj swěta trwa* 
ta, priwlostnil/ «oj „etolíto tehdaj ponegprwé neobýčegně. 
larnyrn storeem o wůlj Bojftou mocni stoko si t» / al* y no, 
potom/ dokudjby ten swět stwořený trwat/ aby týj způsiS 
amoc zemigednaudonázusiowotakwýdáwán,',ntgensy* •_ 

11 !^?^" l ° y welikých stromů: Bůh to opotřin' ráčit. 
* I I . se stinek ten Sojstý stworenj stromů / rowně gok» 

8<Ná stworenj negvstechtilegssj'/ tokowéj wysivědčenj, 
«ch«álenj o potwrzenj prigolo. Ncho Bůh (viděl y O, •-, 
nvědčil/je dobré B\to wsse coj z strany stomů o geho poko, aminu. 
''"ívčiněnosylo. . . . 
„}.;• 3«stromowj bofóůh toté piirozeiiou moc gakauZ 
ínií^í kterejby si dále wjdycky mnojíko a rosilo/ podo, 
«.l i « ^ ' ' " « k m «Zelinám dok ,ýmě. Toky O siromowj. 
« . ^ 'M/jewstromjchsyl«fýmě podlépokclenjg«< 
ňtxáml. t a t -tegmi něuoké fýmě nenj stromů gako sylin 
"-*">">' « wssak wjdy nigakázwlosstnost amoc přirozenj 

M w i j . I * ' * . 



GGÉXXXr 
siromowého-, gesi odNoha dána'zemi/ abyge se; siřnene 
potrného/gokéj g«stpsse«ičnén*eginé,wydáwati) sibemO 
hka;w«01é pokolcnj stromu rozličného. 

V, jfe stromowé wsselicý/tteříZ tolisyli a gstu/ w tom tře 
a»a,,l.,. tjm dni gstu včinim". Nebo očkoli praw,'Mogjí«: ^e sstj 

pilHosp9din Bůh Rág w Eden no wýchod/ a wywedkHo 
stsdin Bůh ; zemi wsseliký strom 110 pohledinj libý/a OWO* 
c* kgjdku chutné/ gakoby potom teprwa, nes nowé strO* 
my nigakésiwořil/nes prwnigssj sstěpowonj ( gakj lidé ny* 
n/obyčegmagj) wlepfl, proměnil. Alegisiég*st/j*pói« 
vůhwssčcky stromy y ty rogsté,wedni třetjm „činitiračte*. 
protojprawíMogjjs: Ssiípilpot sylHospodin (totij 
dnetretjho) Rag«Eden. F«poktotzo(lowa(Ssijpit) 
vjjwo>vko;ug« pod podobensiwjm a ffigůrnýrn způsobem/ 
jětvrági syli stromowé rnjmogíné zwlasstnj, awýborné 
owocenodgínérnagícý. Nebogokojcolidésstěpng,'opře 
sstipngj.lepss, siromow,' sýwa.ncj gine plané/a owoc* ch», 
tněgss,', lcpffj, zdárněgssj o vjitečnigssj/ nejliginé.nesstjpené. 
Tak pán Bůh pro člowita Rag (totij zohrodn „(stechti* 
tou stwořiw) wýborné siromowi wnj «Zdilotiračil/o neg* 

. lepss, owoc* čkowiku priprawil. 

Druha M M . 
V Rozdjle Stwms. 

Ji Stromowé, anes dřfwjod Bolja »ednl l«tjmsi»»». 
ktné.gesi wedwogjm rozdjl*, 

I. Anrodnj. 
Il.Neaurodnf. 

Aurodnísiromowegstu tteiji O»0«wyhej«anj/agso»^ 
wedwogjm (působu. 
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I; Samorosilj. 

» „, H.Sstipowonj. 
«amor«silj stromowé gsau pro člowita obzwlasstni fiwo 
tr,i!"^'b''^ogjjz: z*wywcdtHospOdinBiih zzemi,ma» 1... 

wsselity strom, no pohledinj libý, o owocegeho chutné tg j , 
i *. ? '̂̂  p<ň samorosité stromowj zasi dwoge > 
I.Dobré owoee nesaucý/tteréj fámo Od sebe roste sezlid, 

st* ptač* / gako Sjty, Rasscany. ©Čechy, Třeffni. wíssné. 
u ™ m 2">> m«0Zý podobní. 

_ ''".r"«ne stromow,'/ totij lest,, nes polnj/ kteréj nenj tak 
« («*« způsobu gij dobré a chutné. gako napočáttn sylo 
,tw»r*ne. Nebo pro hč,'ch člowita y ta země a coj z nj gij 
POcházývčasinogesi zlořečenstwj Bojjho/ ano y strž* poto, 
pusivetastromowjnemalé wzalozmenssenjsivé wdobrotě. 

Stomowé pak sstjpenj/gstu mjmo gíné lepssj a nafchwál 
. pnprowenj, »d!5oho. y od lidj strž* gegich prácy. A tito 
ltrornowigsondwogj. 

I . Sstjpenj Bojjho. 
« ,. _ . II . Sstípenj H.idstého. 
*>»;, lftipenj Vylo to / tteréj pro čtowiko způsobiti ráčil 

"••"SiVočemJtokpjflíetnegMs: Ssi,pilpotsyl(totijd»*'""' '"-
«et,ho) Hofp9din Bůh Ráz « «hen na wýchod/ awywe, 
" t Hospodin z zemi wsseliký strom na pohledění libý/a owo, 
"kgjdluchutné/téjsiromjiwota „prostředrage/ ysirom 
wedenj dobrého a zlého. A poniwo'di ttito wyprowug* 
p e w l i t ^ * "»^l«'nj zohrody Bojj. totij rage / (lussj tedy 

I. Co si mjitj tfrn rogernf 
t*Rn"» !" <5« » nim M«zjj3 wyprowug* i> 

toatafteS? ^týjsiwoťilpán Sůh dn« třetího/sylá 3á* 
P * ̂ ofpodmoroa r«zkossno"/od S°ho stmého pro člowě*i 

M m iij k<l 



.CCLXXXIII . 
•jV' to (vzdělanci / strowOwjm" «*gl*pffjm a rojUinýtX > 8 0»O*' 

cem geho v(stechtiký,n a chutným naplněna/ a nadewssecka 
místa glná okrsstku zemstéhosyt negrozeoffněgffí, negwesi* 
legss,', negvrodněgffí a negpohodlněgssj rnogjcý. procej-
Duch Boj j , kdyjnigoke mjsto pohodlné, „rodné, nes ro;to* 
ssnévtázotí chtěk / tedy srotpodobenstwj o přfttod Z této' 
zohrody Bo;j/ nes, (gakj cesty gměnugeme) zráge,ozg*HO 

aOt.uur.io rozkossj: Gakokragina a rowino Sodonlstých a Gomor* 
stých, prwénej gi Hospodinpodwrotíl, swlajowána syká',-
nok, zahrado Hofpodinowa. A netoliko čosté pohodl," a 
mjsia rozkossna zde na zemi / ol* y Nebesté mjsio negvfflcch* -
tilegssj/ a sytu skahostoweného, týmj gménem, totij rágem 

t»i-n a,, si nazýwo. Nebo Rrystn« pán dj :• Dne9 s»de» semnou 
»'-,',/: w rogi. A sivotý powel o sobi swědč,/ je l iy l wttjen oj do 

* • '" ' ' rage/ totij dOtéétjhoNeb* negvfjlechtílcgÁjho. Bylol 
nesttedy toto zahrodo rogfřó přerozkossna / gokj se to z dal* 

v ssjch wicy gesstěhognigj pozná': > wyswidčugepok o t O ^ 
tl,ág'Mog;j«tytowicy, • 

I . Ze geg Hospodin fám „činila ssypil: RterýmZ sýc sstj, 
penjm, neros* rozum,/gakoby pan Bůh z něgokéh, siromo* 
tvjptoného působit lepssj, goko lidé činjwogj. Alepřjklod* 

. nituvkozngeseragcwzděkánjodobrotageho/jegokojčlo, 
wiechcelimjtíNigokouzwlásstNj ZOhrodu/ tedy sobitto*. 
mu hned mjsio wesilé azpůsobné zwoluge/Stromy zwla, 
flitj wyborného, a rozličného O woce wysozuge / ge sstěpuge^ 
zprowuge a ohrajuge/ cisterny ksiekojO«á>íjgipŮsib,',iiefr 
potůčty do iij „wod,/ a gak mujetotgi okrasslng*/ pčjbytíy' 
tvestlé wnj wzděláwo/tom si rád procházý/o rozkoš sivou 
to sparřowonj rozličného siromowj, y w vjíwánj owoce g** 
gjhodobrého, mjwá. Takpodobněpánvůhpřičtowi* 
k»,gato wýbomý Hospodář, zahradí, rozkossj je včinil.« to; 

pOge* _ 

http://aOt.uur.io
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.pogednou, noplmw gi stromowjm « OwOcem (výborným * 
rozličným. 

11. Fe Rog sylten « Eden na wýchod (lunce wzdětan od 
lKoho/ arot ne « Nebi, ani n* w p»wě«č, / gotoj nékteřj 
smystli. Nebozgewněpísmotomuodpíra.NltoIitopdlo^ ^ 
jen, geho nazemi vkozngjc/ ale wýjtowně jeRog nazemi 
pole syl wyprowngjcMUjm pok stowem Hden rozumj si 
Rrogina wýborná na wýchod (knnee potojen, sivé mogjcy: : 
©které; trogině;mjntučini<«zechy°l proroe.mkUwcoTy, 
rn/lháron, o Ronne. y Eden (totijlidé z těch kragín) kup* «"»' "•"• 
cjwali w tobě. Odkndj gest zgewné / j * <£t>e» syká tragina 
'« Mlezopotamij / a Rág syk w tragini Hdck.'M<zopota, 
MioPat, y Eden, y Rag na wýchod jkunce. 
' IIl.z*t«nRag>neezahrodoBozj.sytoprOčr«wika«ct, 
něná asiwořená. gokj na tworBoj, rozumný slusseto/ mjsio 
k přesýwanj zwkásstNj gemu Bůh pčiprawik. prwé gesst* 
«ej geg siwořlk/áteprw posiwořenj geho postawitgegw ,!«»,,.,.. 
»a'gi. AtakgatojAngerůmNebevsslechtilé/takclowe, 
ku Rag rozkoffný;p8s«bitBŮH / awssak neměl w tom Rogi 
no wěky zůstawoti clowěk/ ale kdyby sylzusialw siawn ne* 
wínnosti, do N*b«stéh«Ra'ge gesseě důstogněgssítzo sylby 

>°ny citij / a Dussě gegjch d» Sage i-W>c,tet}0 po,nirti ca.,* 
>«»d,,« d,n pak posiednj po wzkřjssenj.y sironytelovwede. 
. 1 V - * » tomRági wsslíké stromy vfflechtít*, o ° owo, 
<°« wýborným sst,pil.wzde'tola z. země wywedk/ tok j * ne, 
1-PPŤ', P^né<nevZitečné°/gesstOby Owoce h»dné°nep», 
*M «!ť«' «"j «nich MogZlZ wydáwá sivideetw,'/ je vefíft' 
• * » £ £ « * * n * pohleděn, libý,owoce l gídli, mag,cy 
^unté / tok Ze nepotéebowáli pnvnj Nássí Rodícow,e t wyZl, 
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» « , swemuZaditých gťných pokrmti.<,m'z«jrá'tee. yowád. 
poactwa. rys / gako nynj« přirozenj ;*mdl*ném toho si vjj, 
«a / ale dosti milí no owocy rozkoffném wssclikého siromow, 

,«a^i.,. Ragstého. A wssak z*»ss°ch tich stromů dwa syli ne»< 
zwlássrnigssí/ t9tij . • 

I.Strornjiwota. 
II. Strom wěděnjdMétzo a zlého. 

Strom jtwota sylStrom wProstředRagepostat«ený, 
zwlósstnínijnioginéprodwogípřjčinuz , 

I. Nyla přirozená. 
ILBykaposivarna. 

přirozená příčina syla, moc Stromu jiwota od »o6* 
daná m jme wssecko gino stworenj takowá / která; mil* člo* 
tvika wzdrawj čcrstwérn, sylném, zdarnéin, a fiálérn $ocí>9, 
wáwoti kdyjby z nchd čkowět časim owoce vZjwok/ o lot 
protiwiku starému, aprotízerndlenj přirozenj člowita na, 
to nigotéljkořsiwjsylowowocy tohoStrornu jlojenonato 
poddbni y sylínkam mn9hým Gt»9ntel rn9c Umeblnoii 
priwkastnitiračik. lokdwsscmwt9mocdiwnawowocs 
»9h9 sir9mn syko/ odtudj y Srom jiwota (koul. je DÍÍ Uteot 
»čkowěkazachowawati,měl. Ntboačmmocyloonýcl, 
Bekyřb te siáwn newínnosti/wssaeníc méni wik«mdkautzýn, 
na zemdlénj a proměnn nigokou pngíetby mdtzl člowěk/ 
proti čemuj t»to pomoc stwočena syla strom Jit»9t4, £ , w 
rýj stty(f, a tvýtfVb silni Bůh wysivitlitpdpádu ikatta ti* 

m>f.,». mi(k9wy: Aby nyni new;ta'hkruky sivé/a newzáktoté, 
Stromu Ziwota, o gcdkby, y sytby;i» no wiky / wyjeíím, 
geg. A tok čkowit mik prawo t stromu l<xota dokud ne 
jhřeffík/ po padn pot ztratí? to prawo/nýbrZ gakj před pa* 
dem sylo gemu t9 owoce Ttromn jiwota tlepssírnu / tak po, 
s«d»Syloby (laujiko gemu k horstjmu / totij asy dkautzo jiw 
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5yk« sjdachsivých n« zemí. íepflf pat gesi sinrt, nejli sj< 
dný o dkonho wity jiwdt. protoj Bůh nechtěl, aby pčilií 
dtauhosědowatsiwkídochzdegssíchtačeoliytatdostdkan' 
YoAdam jiw sykprotinyn^ssímuwitu / vmřlkzagistémá, 
ge wětu sivého pití. let/gessro nynjsotwa b0>o. nes So siařk 
lidétrwo^j. 

posivatnj přjčinaamocStroMu Ziwo'ta syko toto«o'/Ze' 
bytSttomjiwota čtowitu znamením od Boha zřízeným/ 
gimjby Omíkosii o losie Bojj sivgisskOwál/j* Bůh chce oby 
čkowit jiw na wěky syt/a to slahOstaweNe/netolitOw ragi 
ana;«mt,/alepotornywncbil adotudjwpostussensiwj 
Bojím státi sude/dotud je prawo k stromu jiwotama. pa< 
kliby V,jj zápowěd přestaupik/je siy stromu Ziwota.y kasty 
&oJí (gsteenstrom znamením syk) zbow,: gakoZpotont 
«atopříssko/Z*nechtěkVůhaby hřMý gst,<ahnoi>n"mi? 
k stromu ji»0t«/prOt», i. Aby sibi sjdného wiku Nepřidal. 
i . protoj* gij toho owoce gedénítzoden nebyli A tOk Swa* 
tost po dneo nehodni vjíwoné, Čkowikn wícě (stodf.nej pro' 
lpjwogí / poniwodj sobi soud Bojjgedj apigsNehod»j< »*»»••«* 

Gtrorn pak widinj dobrého o;teho/sylStrom člowitit 
9dBoha;opO«idiný/onimjsůhtok promliiwikV 3koj, .wt:i.i«..»" 
dého stromu ragstéh, fwobodneg,'stis'«des/alé;'siromu«i< 
děn, dObréhoa zlého, nikoli negez/ nebO w kterýby koli den » 
něhogedk.smrtjvmře^ RdejpánBilhprokozoki.Ssii 
droulásti, tčkowcku/zéypříprowíkgeMuhognostOwoc*, 
y prá«o-pl„é dakkswobodnéinu g*HO „jjreanj ze wsselité* 
HO stromowj / knréby sobi kdy obljbik. i . Sprawedlnosi 
swobodnau/ Z* zápowid včiníl OgedínéM stromu, oby se od 
něho zdr jo««l/ a tjm pán Bůh vrchol člowéku řad spra. 
M-dlnostl / aby znal sibe sýt, tworeni BojjM Bohu a wůli 
zchopoddanýrn. r^ebo sprawedliwésyto/poniwadjBůh 

Ti ti i lowi . 
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itowika wsseligak dostatečně nadewssecfa stworenj zemsta, 
^rozumného vctnil.y sytém rozkossiiýni y pokrmem,hog* 
ným opatřit / líepozůsiáwalo g>; nej aby gen pana voh<f 
P»ílauchot,geho chwálitoctil/miwktomu hogně rozu«»t 
vměnj y dostatečné mocy. 

Strom pok ten wěděn j dobrého a;lého (ko»* ne protO, 
Zeby moc něgakau w stbě tokowon měk, nes geho owoccoby 
ro;»m o osivjcenj něgaké, azwtásstéwětssí Odokonolegssl» 
nej odBohapři'gol(gokj sycdiábeltv toiti mjninj člowěka 
p gcijcií j namlauwal) dáwot/ ol* je čkOwěk, gokj gen z t»HO 
stromu okusyk/ hned poznal a widělco dobrého 'ztratil, a 
cehozkehodossěk. 

I v . Swidčí Mogjjz / j*Ro"g, nes3ohrodoVoji syká 
«B.a:,. •.. sivtojowana čekan/ o čemj tak písse: A řeka wychazeta zi£t 

.«?<• den e swtajowánj Ro'g* / a odtuy diliko si, a syla w« čtyři 
tzlawnj reky / gméno gednépjsin/ taobcházý wsseckn itmf 
Hevilah, kdej gesi Zkato / a JkotO té z*mě gest wýborné/ 
tom gest ý Bdchum a kámen Ouychyn. Gmcnopak dru* 
«é řeky Gjhon 7 ta Obchazý wssčcln zemi Chuo. A gméno 
iekytřetjGidheKl/tterázte.četwýchodnjstroniAojýrstéZC 
ině t A řlka čtwrca gest lLuffrateo. '• Rdej si widj, 

i. prozretedlnostBojj diwná/tterokpánVůhRagtan 
řekou opátrik k swtajowanjgcho/ tak.oby etomu.anidessln 
nebyko potřcbj. 

i/Fnati odtud y pokojen,'rá'g« tdesyk^ Ze negwkostne* 
njwtéčijstceEden. tterajpotom MezopOtauiia (odwod, 
Ze mezy wodami sylo) nazwano gest. 

j . sf* gedina četa toliko hkawnj strze £ag prochozeta/í 
potom teprwa wychazegjczrag*. no čtyř, strany si d*líta/ 
patj gegich gména y tokrozdjlný, tmtmfi j>o kterýchže? 
mj plynuta, st pripomjnF. " _ 
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4» ^erágsta trágina syko wssech wicý dobrých plno/ N« 

|£i* dobrého stromowj a g*ho owoce. sysiréhopolojenj. ree* 
sikého počofý/al* y drohých wicý/goto wýborného zlota a 
drahého,toménj. Nebo poniwádj ý pO pOtOpi / gakj na 
koní místě tdej Rog syk někdy/ták y no geho pOmezých «ý, 
borné ty wěcy si nochazeky/čjn, wjcé před pOtopau,kdyj tág 
tágem syl/ a wsseliké rozkosse Od BOHa stwořtné, wéwssj 
tzognosiia„ffI«chtiPosti těch wicý měl. 

SsispenjlidstéhHsiromowégsau/eterézlidépopadn/ííl* 
kterestromyvméníitíprOzřétedliiýmenpolepssení.ykrozli, 
cnosti Owoce. pro pohodl, (wé presstěpowati obyčeg mafii 
z ptaných sstjpené, nes stdowé stromy činíce: Gokéhoj po, 
hoblj Bůh pčeg* lidem / o požehnáním swým owoce pčjgé* , 
Mné a„jitečnéwyreOb>. 

StrómowjpakplOnéowoé*wydowogjéý gest kteréžwy* 
dáwa sycOwoe*/ ole neprjgemné, kyselé, a trpké/gako plana 
Nabtka, hrussty, trnky / a ktim podobnéwicy, kteréj nebyly 
sycsiwořenétakowé/alezlořečensiwjm tzřjchaVČáfini gsoi, 
y nsirornowé y gegich 9w9c*.y tá zemi kteraj ty wicy wy* 
dowá. 

Druhý d,'lfironiows gest tteréj owOcé nenési / a wssok Na 
Iwérn rnjsti raké potřebné a vjitečné stu. A takOwé siro* 
tnowj slowé wůbec dt,'wj, chrastiny > hory, lésowé, kOzdobi 
jěmě.y t „jílku lidem.pro lidi stworenj. tatotej stromowé 
»W drsw j gest Ecsin, GCdle", Smrk, Borowic*: a kťem mne* 
pt - "ezčistNé gine wewsséch zeínjch /« Rrogmoch sivitOa 

. ^VzítecnosiiStioins. 
"WelikavZirečnosiStromů gij ;predesssých«^mt,j« 

N n i j dosti 
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Kosti patrnc" poznckna býti / pfiat y w tlchto l a M H 
Jpátťiigesi; 

I.Ozdoba zemi, a okrMugegjho zwlossti pokRa'g«/ 
fterýj zohradau Hospodinowon wkostni za přjčinan stromo* 
tv," (kow*. protoj y Cýrkwe okrást, a vsslechtitý zrůst, f 
gednoho kajdého čkowěka pobojného 'sivaté pjsino k n*kt** 
rým lesům astromům připodosnuge/ goko kK-ibanu, hoře 
Vliwétsté oginým; téjkgedli, pussponu, wrb,"wedléteku* 
tých wod rychlcrostoucýmu. z tat se; sirornowj nesdrj< 
wj, se; tráwy asylin. y gegich vsstechtikých twitů/ ;emi * 
lwař gegj sylaby ohawná, pustá a nesličná/ a ,asi tyto wi* 
,Cy wssecky (velíc* zemi ozdobug,. 

Il.pokrm flowětu zsirornůpochozet/ atowelmi vjit** 
cný a hodný / tokj* fta nim y w stawunewinnosii dosti mstí 
a přestati móhl člowit prwnj/ čehoj řeč Bojj potwrzngc 

Ma,!!.!,. zgcwnč: Ay dotsiiywámwsselikéstromowj/ noněmZ gest 
Ma»! 1.1«. dwocc «esá.ucy sýrni. Itcm / 3 kojdého stromu rogstého 

' s«9b«dně gjsíísudes. 
III. Pjitečné gest stromowj ygínémn stwořen/. anečlo* 

»«etu stmernu/gato mnohá zívjřátta postu si Fokudem.Bit 
ta j , Bčekyněmi, Geřobinomi a t těm podobnýmipotrowa* 
mi. .Nadto ptoetwo Nebesté.hnjzdj si no stromsch wit* 
stjch y menssjch/ niktera w daupotech dřewinných/ gino na 
f atojestech geho wysocc Knjzdo swa sobi strogfce. O tomto 

jat»i»4.« p M ? djpjsmo: HnjzdjsiptactwoNebesté/azprostřed 
',••"• ratolesti hkao sivůg wydáwa". Nástccno sýwá wkohoni 

drfwj Hostodínowo, ÍdotovoéJLstáiisst,'. kteréj sstfpíPHO* 
spodin/yanichjtost ptocy hnjjdí/ y íjop přjby tet swůg m<i 
nogedli. Jttml Faraóna připodobníw Yůh í Cedru i í ' 

« banstému/takoněm pod podobenstwjm stromu mluwsi Na 
* ' 'Mollstech gehohnjzdilostwsseMptaclwoNcbeste/apol' 

•ví 



ccxc 
«vétwemtgetzo robstsi ttfelfgocý ZiwOČichowépOlnMedw 
fí »zahradě Boj," nepřikryliho/gedle newrownoly si roto* 
,t(te,n geho/jadné dřewo w;ohrádiBOjj,«ebylo rownéuc, 
tnu w krase sivé, 
,,^^'^*''"kdř,'wj,gesitro;lič»em»paliwu/gjmzstneto, 
i i p • p"l»bj / pokrm, nápog. aljkařstwj strogí / al° y 
«wowe rozličn," si rozpausstigí/y kamen,' kpocksě.si drobí* 
wprachobracý. 
? « ? * ' » * ' ' ' m t ptíbytkii sivým ykpr,bytkit achramii Vo 
ZIM, y r nádobám rozličným dréwěnným dr,'wj vjjwag,'/ o 
cemjzmfnkučinj zočostépjsmo sivoté-NeboNoe toxáSaec.mws.n 
zilanienitai, ditat; dř,i«MOsser.Mogz,» z rozkazuBojjhO M S " ' - * 
Itánet tolikéj; dřjw j tv;ditat/ Swlassti dcsty nes tabule 
t <<anku/ o sivlaky; dř,wjS«tym. 3 téhojdřjwj Sétyrn >M°,,.'.« 
"^«»ottářznamenitýssochorysivými, vděkanotoké »«aíi».*. 
y Hrcho zréhoj dř,"w,". O tomto vjitku dřfw, 'ntuwí y 
«3*chyelprorok: Jgedlow,' dikowali wffeďa tafflowonj *,<*>«»-
tma- Tedry ; Líbánu sráwoli kdelon, staupti tkodfn, 
i-mi 'J"b» Bázonstých dékawoli weslo tavil akawičky 
'w* z pussponů; osirowu Cy ttegstých/ wssecky tobjniočjtť 
Tptamc> gegich sýwoliv tebe: > Co pok gok mnoho aroz, 
nenych d«mn 6 Byblenj, a/od, ípfore rnj y tvozů tgejdinj/ 
Ocemjpísmodj: Maličtémudřewulidedowěřugjsehrdel, Maa,,>4.». 
"Plawíccsipřeo wlnobit,", no lodičce zochowaní sýwagj. 
^ " " « a u nezčislnó sou toté y navob, Z dřcwa tupotřebč 
Ví Kr ' " " ' * ! "btubj vjitek dřjwj wtlítý azgewný gesi. 
če ntsffi****1 Scft k lékařstw, rozličnému/sud" gehOOwo* 
«m<,J<-^h'dřjw,'.nebOkůry,neboyl,stigeho. GakoZ 
N ^ ^ ^ o d y h o ř k c ' napaussti'. přissedsse za, •"*•»• 
Uitéhvtá^1 nemohli pjti wod z Márách/ nebo syky 
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VII. vjitet lotzrádckmreizlilNým /gichZ lidé poMngj 

oíofo mist/ domů, zahrad, rolj. wmnic, stndmc: a giným k 
t*m podobným tvěcemi 

VIII.vfitekposiednj. gatZwpočestnýchpOhr'bjch/tdyj 
lidstá tila schowawana a do truhel schrařiowána sýwogj i 

tta*u-r "kywtrestánjlidj. Sud zakoření, nes ginýnii ncksironi: O' 
"""•* ' člmjdjMaudrostBoZj: pojehnané gest dr««o » strzeněj si 

koná (prawedlnost. 

V Naucenj zStromK wzatima 
Dwogê  «o»č<»s'pismo fřootétmnr pitbttábáj Qtromfii 

I. Wtřegné. 
II.Obzwkásstnf. 

Mregna tato gstu. 
I. MocVoZj znáti/ j * tat mnohé a rozličnéstromy wyw** 

dk.awywod,' ;;em*postw«d. NlbotdyZgednisegdOu. 
. působj to^abygim^oM/tdyj dr>j,p9sikog,^'iiénmtaZ« 

II. MoudrostSoMn pozncíwati,Z« owoce-rozličné PO* 
lolenj mnohého', té y gine chutij Stromu xywoíuaetit 

• POdíwénj. 
III. Dobrotu BOjj widitt / je čkowHu zewsscho átéoitni 

jemstého negwjcé přáT/protoZgemu neglepssj stromy a ge* 
gichOwOce přirekastnil. NýbrZy pOpckdU tdyj jeniě porU* 
ssená dakvměnj/aby y winnice, ystromow,'rozličné mohlo 
sýti w zděkawono. sstjpen, / agokozpkoného lopsss o v D " 
čnigssí působeno: goto takvčinikNoé / tdyj potopau U«4 
pomsslna, ýStromowj giZ rakowého owoce dobrého n*w<* 

Hxeaé* 
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Meo.afo gako piťbptttpímt tedy ntjptf wfctníey, adikal gi <"w »•'• 
*»jyw,no;njMl. 

IV". 5 Stromů sstfpených včitť si mam* znáti rod nowý z 
•o09»famébo pliwod niagjcý / očepij Rrystuc pán mkuw,: 
^vsselitésst,p*njgehojnesst,'pílmůgNebestý Otec. tvytoře- m»<̂ «.«. 
neno « na oh(ů „wrZeno sude.A S . paweldj: Ty syw pka, «i<„i,.i..» 
MU Otíxeaa wsstjpen g(y/ a včinin fy včostnjk kořene y tu. 
<»«st«li«y/ proeo si nechkus. aiicpowyssug. olesogsi,syc 
,ginát y ty wykót sudeso / ano y oni t > n j židé) gestli je ne* 
'»'«""«" ""°°°«'°^ zasi «sst,'peni sl»d«n/ močeni gest za* 
gWouhzosigewsstÍpU. 

* * vijme fe ; Stromu vZitečných, swépowinnosii Rrc* 
siíansté stntcčni wytonáwoti toriZ obychom owoce wsry, 
P«kánj. kasty, o nodige swaté wyváwali / a nevZitečnýmine 
Byli. TokzagistéRrysiu«pa»pra«,: Cjiiit*strom.dobrý **«<•>•«• 
a owocegeh, hobr.é. A ginde dj/Cjiiite hodné owoc* pokání- &*<••,.». 
«.éjpohrůjto»dOtzánjnedbáte: Y?sselitý;ogistéGtrom'k«c- »»"••»• 
m ntrttse o«oce!d«breho / wykát onaohen vwrjcn sýwa. 
A protoj tdek gesiwjrojiwá sivé mocy ne;opřc / gako.dobr^ 
«trom,d9bréh9 9w9cesivéh9: Nebo nemůje dobrý Srom BWW.:II. 
»kéh« owoce xeypávcatíj ani;fý Str9mJ>9brég9 otvc-cc pří, 
•Báfletť: oletojdýStrom dobrý / dobréo«««ii*si» zlý pat 
Strom zlé owoc* liesi. .podobu* prawj Rrestaú*, aBojj 
ctitelé magj owoce sázni »ojj. a po(lussensiwj Bohu proka, 
lowati, iinjc*; té Duss* rádi wsse coj si Yol)» lsti. 
h„» •"5 ̂ tromn. o gegich proměny včjmt si znotl swe su, 
lií^? ?^«up«m. wzerjssenj. a Obnowtnj/ a toksposinj BO, •, -
N J?.r n"e e ' včofiensiwj / kdyj staré wěcy pominou, a n«. 
d b n o ^ . ^ ' " ' ^ * . Nebogak«ztajdéhogar«pán»ůh 
Í K f i . & ? í e $ e m í / y strany svlin.y strany Stromu: tak 
W*>Mm*>*ntf i kwetn«/a«owý M ý . y stahostaw" 

»7 ' 
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ný sude / Nočej« gisié wjr* 9 rodosijwelitáll w lládigi P»* 

,».,>,..„.i, těsseněočtkáwatimamě/ gakoj rnluwj Rrystnepán: patr* 
' " t* na ffjkowy strom, y na wssccka stromowj / kdyj si gij pnit 

widouce t« ro;umjté j * slizko gest léto: takj y wy kdy; vzřjte, 
anosi tyto wicy digjwiztcj je sljzko gest RrálOwstwjBoZl 
awykauplnjwassc. 

Obzwlasstn," nančenj z některých Stromů a dřjwj wzatév 
zalezjwwyznámenánjffignrnempodpodobenstwjmněga* 
kým / gako, 

3 ffjtowého Stromnvčiti"se máme tonut/ abychom owV 
«»ann, ii. c* Swatého potanj hodné prinass*I</ nebo onomu Fjkn/. 

" " ' nanernj Rryst»9 pán n*nale:towoce,.,tořečie,,t«t je „sichk 
pogednau / a to hned z totene: čjmjNrystuo pán „tázal/ je 
tatlidem nekogjcýmo nepobojným sistone/aby«swodnou'ti 
mu,yli w sivých cestách a k ohni wěcnému odlojeni sylr. A 
KNenkFjk poněkud omluwensýtimohl, n«bo prawj Ewan, 
gelísia/jenesylčaoFjkntOhoobyměltehdajowóce: N|«' 
méni predc* zlořečenství nanig dosslo/ obyvtozano syto/j«' 
Zo'dno wýmluwa jo'dnému před Bohem nep«st«čj / 9 lidech 

3a»a.!». zogistéRrysiuopand,'/»o's«čaowjdyckygesth9t9w. pro 
t9jwjdyciy »d»a'oBůhočekowciowoc* sivaté pobojnostif 
pomocy mnohé ttomu cýli činj / gakjto opit gtným podoben* 
siwjm.téj 9sir9Mu ff,t9«ém mtuwi v tázal pan/gokpart; 
BŮH rrpiliwý. stásseliwý,« dkouho četogjcý gest „nebo řekl' 

»!,!!.» kwinorit Aypotr'ilétagizprichá;ýmhled«g*-9wocen»ts' 
to z,t»/ a nenalézám, wytnij geg > proč tu darmo zemi" kozy* 
Winoř si pok zonig přimkauwak aby pán dowolil gc(M 
afpoí, gednoho léta okopati, a ohnogin geg/zdaliby chtě* 
tyteoce nést, a ntponesilik teprwa aby geg kázal wytjn. " 
tjm vkazol lid jidowstý newirný, a newdičný / gemuj &ry> 
st»9 pán po tn léta kazál, a wjlok.mako gich zýstejno / p " / 

toj 
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toj gesstíy ctwrtfrotpftWit/á&y Aposstolépogednan tte 
Oíchojtli ku pohonům / nej ojby gesstě dosiatlčni osividčili 
jidnin Rrolowsiwj Hojí / gotoj si y stoko, a nale^i g* nena. 
prawitldlne/protojzegeopusttBůhypostowégehoowy 
razyli prach z noh sivých na swidectwj gegich zarytost: a 
záwrjenjgich9d>Hoho:N)ýstřetekmtadýFdyZtt«rýStro« s*,*,..,. 
Jttoren si otawugevč, n»9 znáti/ wýfirlsekBOj,' panaGeZj, «„„. , . 
l|e Hrystotterýj z pařezu Hoi wyrosik/ a w strom sprowtdl* 
noltt nadewssecfy wzrostk, y owoc* negljbigssj Bohu Otcy 
wydowol/nýbrZ stromem jiwota nám včiněn / abychom 
llianct geho ratolest t němu přiwfftíptni/wnim a zněh» 
!>w0tb"roli. polina včj nasvdatné stálosti, abychom pod 
^ ' t n t w protiwensiw,' nehynuli, ten zogifié Strom čjn» i 
« l« tkočen a 9hýbon sýwa / tjm si wjc* tujj, (ýlj. a zm9«* 
dl 3'h a * 3 r 0 W ' M f í p«nBůh tatowýrn stálým. a sprawc* 
i**.- i *chylowánjsikonogjcýrn, zostjbenjčiní: Fcspra* i.rm». 
w«u«ý gato palma kwýsti sud*/ a goto C*dr na íibána 
» a2 **" s s t íP , r t í« domě Hospodinowi/w sýncých Boha 
nancho kwésii sudou / gcffri y » ssedinach owoce ponesau, ' 
'P»ml, a itUnj sudou. Stromowé vrodní a owoctm ob* 
*Jjt"Ii>»yvČBgi p9tořc swaté/ »ed9 gotoj strom, čfmwjc* 
Zp^nafobimá, tjmstwícetzemli tl«»jaschywg«/tal 
ltowet pobojný, n«ma si dary Bojími wynosseti a powysso* 
*««/ ale re p o t , o ř e ^até sliZn, sivé ( syk f« zdali mdlí a mé* 
lle Onvie.,..' —i. _ ... fr. ť,.i..'.u.c* .í\ ..*..".ll..»...t>».íK »e.?P^!""l'"tsonemnoho sýtimohancý) zadůstognigss, 
h ° i / " ' « : goto MogjjsmgtíMeyezcwssechlidí/ ktcist 4»».«. 
fio, a*t?i¥' "mi/ačkolí ncgosivjccnigssj sytá 9 Bohem ča* 

bn7ta^,N^lídiyAngekygfa/ wssak wzpůsibuskuje.8"*'"'"-
»*fmawitn?, 'tchýsykwZdycky. podobní y jwatý p«, a.«an»a» 

» «!»zgtwenj a oswjctnj miw nadtwssecky Apossto* 

w 
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;e,enenovnym,ou»iii i w y « H I — - - O " - . — - / , 
sebe pot negmenssím ;«wss*chswatychn«;ýwat «>ga° 
gest této ctnost potřebj / .obzwlafftne tem kteréj pan 0ŮH 
mimo etíné wětstmi dary ctj: Acjm gest pracnegstswata po* 
korá/ tjm wětssj snajnost. akn, prjdrjen,' sebe samého ygi* 
ných sýwápotřeb,'/ kčemujnoo yDnch Voj, nopomM 
praivě: Cjjin gsy »««»<> t,msi.poni;ug anole:ne« milost1 

*'Txní rameno lidi Lé/ sazně voj," apobojnosti pxatoé 
„rázdné/vkrutné, nevpř,me, gine sědugjcý/ o gakých;"p»« 
rořMicbeáS mtnwj/ tdyj lidnepobojný obwinugerkoi 
V>ioa mni j * sem goto pabirek po sebrán, vrod letních/ ;ahy, 
nuk fobojný i Zeniitéto/ o vpřjmnéhom*zy lidmi jodncho 
«em - Wydoli si no to oby zle činili oběma rrikamastatecnc: 
Rn je darů lada/ asaudce provptateksaudj./ akdojweli* 
ti ttefi > t*n mtuwj přewrácenosi dnssi sivé. a tak gi w hro 
madu pletan: Neglepssj z nich gest goko Trn a rngopvj, 
měttssj eodlowigsij nejlí trn,". j'„..'. .„ . . 

Tmím rozumj si y lidé lakomí, arozkossistvcta milugich 
«,ic*n«jliBOha ageho (torva, protoj on.ch»rystu9pai, 
orawj: . * PO pcčowán,' a zbojj.«roztossech ziwotagdauce/ 
sýwagj gako nigaka Sylinka trmm vdnsseni/ a neprtnasseB 

stínem sřečtonowým pobojnjlidé wčao wedra teztychpO-
«nsse«íodpoč,'«agí/ g«t«I«nassowítO pohodl, pan »nY 

«. ' Niobit: ^* za gednunocwyrosttBřectan nad hlawouge-
^f^fff^-Ja/rtels ofreňowof/IněW gakoj rwlífau radost 

měl/tak kdyj gegčerwpodhnzeavsiM.whnčwcsiH 
,.' .lL/atlmlidstamdkobásepkazuge. N c h o t d y j p a ^ 

,$,<:*. 14. 
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oddtchnutfo polehčení č:ns, r«»t tomu sýwogs/td>j pot$*» 
st trápen,' dosti strze sspotné prostředky ( goko tuto čerwana 
(troíttf&ijh tpodYryzenjBřečtankn ) wZbuzuge/ mdloby-
st>é rozličné pronássegj / wnichj Bojj stásscliwosii aljtosti-
mnohé potřebugj. 

Srrornořechowy,„čjč^owika pro'cy / chceli.vjit*kgakýi 
mjti aby o nirn pracowak/ tak kdo chce gádro gjsti, ořech 
roztóupitimufý / pónBůh zogisté odkojdého proce wyhlc* 
dawa: A kdo dělati nechce, oby také ncgedk/ Duch Bojj za ***f '•»' 
«ec sprowédliwou vznáwo. 

Strom jitvoto wyvčugenae/předniznátí.y d9wirně p9* 
zjwati pánaRrysio wgeho drohé zajfiije: Nebo wnimll"'-"' 
sylagestjiwotiidji Onř gest Bůh prawý ajiwotwěčný: iSaaf.w 
Ondáwáfwýmwěřjcým jiwot (věčný, potomvčitist s«»i°.i«. 
magj obzwtasstně z jir-omu jiwota lidé w přednost posta, 
?tnj/zwlássti wrchnosii>.azpráwcOwé týrkwe/oby „jit** 
cn, w sivém powotánj syli/ o čemj d, p,fm»! Owoce ("pra, »!M,i>.> 
wedliwétzo gest gako" 9wocC(lromii.jiw9to/akdoZ wy«č»g« 
"ussi.gestmandrý. 

Strom wěděnj dobrého a zlého wyvčug* i. Sptawer* 
dlnost 2ojí poznáwoti/ je pán Bůh wsselikou swoti ;ápo* 
*"c&j ypřikázánímisi»ými,m*zesprowedliwéčkowekawy* 
miřuge/simt y jiwot předtlado/zté k wýsiraze/dobré t ostři, 
hánj/ o podlé toho je jasnému křiwdy mčinj, kdyjpro př*> 
staupenstresi*. i,.wyvčugenászkussenj pra«émn,"an*,' 
wssctečnéinu. njmjby BŮH pokaussjn kyl. Gestil pat 
ltussen, bteofté j 
_.^.^^'a«sseligoksprosiné(v«ireN!!!sol)»><tcho»»'* 
WJW wlsemtak, FakZpřikazuge/ o ,10 t«m Zkussenj prwnj 
hr/Teft ' * dosii.weřeBohn/ a wěda iijietnil je do* 
"• 2'!'N°3istz.st-omnzopowěděného/oza(e zebyzkonwi» 

O o if ty, ' 
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ťysyfo.řbytVy tjináitviimt/ ponl««dz zzůhgemujinrt«» 
swidčil, gedlliby., stromu zopowidiného. Nebylo tedy 
potřeb, jtussowoti BOh« agthonči, sudclitatii nebude/ 
gakj &áb powiděl ř nes to gij stmo takowé pochybowánj 
hř,chern sylo/ kteréj Diabek kjiwým wýttadern y stib«m d«, 
stdcc E»y wloudik.ogi strze to podwedl. 

l l. Ftussenj gest opatrné a prozřttedlné/ zalejegjcý.gokoj 
n>roz«znáwa«sdobrého od ztého/tat y »zmocněn, si a »t«r 
zenj tvdobréin. Gakéhoj gij čl9«ětu hčjssnémn welicc 
gest potřeb,"/ pro mnohé zké wěcy strze béjch v«edené/y pro 
mnohau chytrost Sáblowu a geh9 ffatessných steědtů/tteřjj 
Nepřesiáwagj zlých wicý d9brými. a dobrých zlými nozý* 
watil y zlé wicy tot sorwiti, oby si dobrýmizdaly/ goto y 

*.4.a. jamDiábekwAng«lasivětkofiivin,siprominowati. A« 
tomt9ztust*«,'d,'pjsmo: Netajdém, Duchu wirte/alezku* 

.*..;f.n.ii ssugtcduchůgstuli z B9ha. Ite!n/wsseh9zknsi«/«c9j 
dobrého gest, »9h9sidrjte/ od msteliképat zlétwarnosiist 

*»«:>i.i. niarugtl. Jttml promiůt* si oSnowenjm mysti «a< 
ssi/talasysst«zkltlyligatobysyla«i,leBojÍ 

dobra, libá a dokonala. 

MpuM V. 
O Stivokcnjdne etwrtehs btinenim. 

i^ wypstw Mogjjz'9 3emi. kterak gi pan vůt/ozdobik 
• twařgegi okrastíl sylinamiystromy/ nij takétvypif»S' 

dal« 
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V ť m r í l ^ebeprosiředN!" / «tokobfoBn 0,dOblu'ročiks«i 
lt^víslechulymi, 4 welice p9třebnými. Oč«mj t«t mluw," 
Mog;,s9: VpitretlBŮH, sus« sivitla na 9bk,;*N*besté..«.«,.... 
«by«ddek»wotoden9dN9cy/asyla»aznamení, arozměř*, *"-
M, co,u. dnů. a l«/o aby sw jtifo na obkoze nebesté a osivico, 
wafa zemi / a stalo se « t . X včinitBůh dwě (wetto »el,ka 
Vwctko wětssj oby zprawu drjelo, nOdednem/ a sivitlo men, 
«, ' .^ 'P"wu drjelo nad nocý/téj y hwězdy. A posiawitg* 
BliY na obkoz* nebesté/ aby osieěcowaka zemi/ a aby zpráwit 
" ? ' " "-dednern a nocý / a odděkowola switko od tmy: a 
«"dce j * to dobré Syko. lu to tedy otich switljchnebestých 
podlepotadtn sivatého textu powidjno sud*. 

l.Rdesauta Utbtfiifcrttta p&ftawinit 
n. Rter<l sau, a gatý gest gegich rozdjk JÍ" 
li'* p^cgsau siwD«!»cl^ 
^> Ezemu je žních vcítt m^me ? 

GVwnDecp. 
&&C sau stveteaNebesta postawenil i 

k <*̂ Ačkoli gij prwé p«wědjno/je pán Bůh hned prwnjh, 
a»iTr' f < > gatéjtakéjvčinitiračíltteréj den a noc činilo. 
»činiii gessti dokonalcgssj sinttla wedni tomto čtwrtém 
„,„}:""t/totij patrná azgcwNá tiko.nek otifliky sivětkofii 
pr«é i N " n " ^ ' *mb1 1>ani' M ř *e"fwítfOi t«téj 
ctwrtéb, ' ' ' ^ " llako switký oskak rozprostřjno. gij dn* 
hogná wuo -' .."ist^shtnouti ročik/ odkudiby (witkost 
bych poreiT?."'' ^ " ' ' ' " " i pochá;cka:ogat«jzwodmno* 

nizemi rozlitých ehromájdiwge wgednovčinil 
0o íí, mot* 
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moč* (gfm; wfl*cT*;emě, a otrsslet gegjwnltiy zcwnltčpři 
diwni si;awkajuge) tok podosnituto, switkosi ro^iřenon 
« powětřj ssirokém shromázditwgedno/wssakdo rozličných 
tvětssjch y imnssich těknes Okrssiků sivětlých „reedk ígcbilO*"1 

Vk.aspogil/yhogněgsagostěg,'rozsivjtil/Odkudjby swi* 
tlost y d» powitřj > y na zem docházela. a dostočowala^ 
A takowa sivětlo wsseliká ne ginde nej no Obloze Nebesté / ' 
goko na nigakém wysokém sivsinunebestém fau postaivcná? . 

a.Brag,i,if. gakojtNogjjse třikráte tich (l«« dotýká: j * na obloze n*b«* -
" ' sté (totij na wy»ss< gegj straně) sivětla tatewá Nebesta po* 

stawiti azřjditi ráčil. Nebo tok gim (lnsselo no té wýsostl 
Nebestésýti / fycgináčetdyby sljj* zemstého okrssltu $yfař 
ani zemi, oni lidé / gegich sivitlosti, o horko, stéstsy nemo* 
hli/a tak aniprostiffň<i,avjitečna ztmt'a stworenj rozličné, 
mn sy nebyla / gako kdy; tantgsan tvyssegj zpořadána/ kdej 
gfm Bůh Stwocitel wssemohaucý, anegmaíidřegssí mjsio 
způsobné wybroti/ o gegfch.sihy wymiřiti ronl. Anizby 
prosironsiwj powitrné pro tokowá (tvitka sylo dostotečné 
poněwadj gest mnohém „jssj toto nijssj strana oblohy / rtcjlí 
9tiotio wyzssj totij Nebe druhé tteréj'(lowé prostřední; nes 
hwě;dno»é/a;wla(je poněwadj stmo (lunee mnohém witssj 
gesi nejlí zemca wssecken gegf okrsslek/nýbrj y hwizvy někte, 
té welikostí sivou zcmiy misýcpřewyssugj/ačjmZsou některé 
wyjssí.tímtotéywětssj/protojsluffelo gim wté welikéa 
prostranné wýiostť, o wg3gjn<fro«»é strokositod Boharoj 
prostřené, postowcnu sýti. 

VNmhewkcp. 
RM«isM«sMeaNcbest<i/aZak?gest roj&í* 



ccc 
Owltla ttebests g<oud»og«. 

I. XVelltái 
; !I.M«nssí. , 

Wcliko swětka gsou dwi, 
I. Slune*. 

. mm.„ ll.Mě(ýc. 
eJlCoE30gť(lébjMogJÍ3l SvčťrtťfBŮH dwi sivětka «*,'-«'«"",»' 

«£«/ Swětk, wětssjobyzpráwu drjelonodednem/ o S w i . ' 
tko menssj aby zprawn dizeko nad nocy. 
. Slunce g,st si„čtko Z* wssech fwitel Nebestých Ná Obkozc 
posiawených sirany sivého okrfftku negwitssj / a strany ftei' 

"denního (kteréj wssak také od s lunce p«cházý)ani widiti 
'«m«h«u. Gromt,swětkedj MogjW/ yvčinikvůh sivi, 
t"0 witss, / aby zpráwu drjeto nodednem / a tjm swittcm mí* 
alf siskunce,« prostřed giných pkanét sih sivůg magjcý. 

"lisýcgesi druhé sivitto weliké, wnegníjssjm séhu posta* 
wene o to tdyj si přirownáwá k (kuncyawelikosií geho kte* 
r!Cjto Mtnssjm stvitlem (kowe. Misýc. ačkoli w sivém tele, 

., ""^wadůmzemiyniořisivelkodo 
"c

ttořrTOé6čjítTogj,8včiiiiřBůb sivětko menssj/aby zprawn **>*••>* 
,««I'?ad«9«a. Slow*pak weliké switko podlénaffehO 
r*"',icíe tak do' nám widěti > ačkoli mnohéhwizdy wétssj 
prosse^"''."tssktu nejli měfýc / ale Mogjjsi Otech wěcech 
írok lihii'P"*n"' ř ' / " k gakjby lidé pochopiti mohli / a gakj 
' " "Wyrnezý wicý ^wěcy>wětst ímuSH Zdaleka n-s 

zbijzfa 



ccei 
WMpMíinimrosbieiiiti. Wic zagisié menssj kteta st 
5b!<;ka spatruge ,da si witssj ne; gin, daleko «;dál«ná. kyt 
pot mnohém witssj sóma wstbi Vyla. protoj Mogjlst. k 
tomu negwjce sniiřowat aby lide radig,' poznali dobrocn 
Bo,stau ksobiprokozanou/nezliaby nebestých tich íaiát 
zpytotelésubtylnjsyli. 

Gmo menssj sivitlo Nebesta gsau hwizdy. omchj dj ,ge* 
'**"•"' wneMogjsso: FeBlih vČinily hwizdy. Tato pak menssj 

sivctlatonZ hwizdy tento rozdjlsivng magj/ Z«gst«. 
IvStolé. 
11. Bludné. 

. S t " * hwizdy stu tteréj « sivém otrssltu Nebestém si 

^Itt^Z ^^^^ a'5 ímveí 

I.Vísiétzopočtn. 
II. Nezčistnéhopočtn. 

aJIHwfjby které ffotván gistého počtn / tich Aftrologi 
pobié gegich patrné wclitosti. y sivitlosii. a sěhn zwlosst* 
njchpočtlito H .̂ A ztichnittcrérozdilug, p9d podoben* 
st«,ni netterých jiwočichů / a obrazS wicý lidem známých: 
gat9j pat y sivoté p,sm» gména něktetých tich hwizd prifO* 

%'í*;mlnalSato:<UrpobinvmZxttata,®xyí„a,xJJfi 
»ii. *"gwewccystrýténapdkedn*. Item/zdalizawazatimůjlK 

rozkol,* knr«ttk^«nes9siah9wán,'Vryon9w9 rozreázoti':' 
Mujlfsli wyn>9diti tt*rét9li hwizdy 2odyatu re ča9 gistý. 
a n*s Arttůra y syny gehd powedtffli/ Znajsti řad Ncbeo i 

»!*• e.t. Jum i Hledegte toho ge»Z „činil kuřátka y Oryono / gehoj 
gmén9 gest H9spodi». N a tom pok 3ody«tn zwkássmi * 
jfjisté (pořádání hwizd dwanáctero gest/ podlé dwanácti mi* 
fyců / tteřjj rok ceký wyplsugj/ an' poradtowé. n*s chárorei 
i?«czd. gedm po druh/ch »y chazegj / « |ě jjctwit/j / kt«,j si 

jmény 
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m é S i SÍřm5*a r* r f l m£"B '" **SB * P°c"w Cwí* zn«'* , . 
3by 6Mi t l í ?*$**"> W3§lébmm*bi,azečeih>„i, 
&LVÍI.-- 3'TO^Smocy5Čjstí/M«siidestniewé. 3 t í 
w á i * ".°?p^«hwi;d/akazdé;nich;egmcn«p«»9ta. 
dnv'toténS>,"°"/2s<'u welitosii witss,'/ginémenssj.gc< 

Vm?«,^ i- ^ V •*" *""'* gínáče planetamifkowati.' '. 
Uatim$<!e pa*e?ub™> neproto jéby zprosta mgistým. nich 
OálZ?lm ^e laudi ly/alcku přirownanjthwizdánt 
o Z L 3 « ' w ^ f - " ' e 6 ' , ^ r r o E ' ř * w S Í c ' ý m - Fetytorozdjlnc 
N«?«a^^'°echswůgtionogí/nětdypřjmogdou 
° c h o « á W ^ ^ p u 2 ^ n i t d y ( o » p o t r n é a ; ^ 
n i e ^ . " ^<"°kdypřéd,l»ncem.měkdý;a(runcemgda»/ 
Ba (i,l%'1mitStniftranísivita^odcestyaNhii(lunečné, 

swůg ZrOkásst'^" °>"gi "k« swekihy / « » gehna k á M \ 

toJ«O^"^lplanétmshwizd studných (vpočtnsidm/^ 
»»ř!u? ^ ? ° > 2«píte^ Mars. Slun«,w*nuss., M:r* 
toXZ- Vc- , 3 nichj divou giíiénaw sivatéin písrni 
nan3»- """""'glan.totijSlunccaMěfýc/ginésivágmé, 
nornr 5 lÍ P < , b l í dawníbozwytii/ gatZ ge pohansst,' Aífro, 
pr»siřel>?°"°"^'' *"'*tím' Pl""««mi Sluncégesi « 
mag,laateFa* S m l S'9^1 mb« nětterj nad njm sivé sih, 
Wenussc ^"''wuo,Iiipitér,0'Mo'rs/ginjpodnjm,totij 
Sluncy pilbUi m* * m ífi*C ' * f l *ftr**» gebnoksi U 
gocý g*ho (tu=eb 3 , / B * n # odnihozosi odchozegj/ go?9 ni, 
«»rád»N*i,.n,'?^' <l)dtuvZséporO)umětimůj*,dlwné, 

"'Itimui knrýj pan Bůh na Obloze, a totn, 
P P prostřed, 



fiCCIH 
prostředním Neblztjditi ročíf. A ten řad Nebes ObZwfflV 
sstněw tom znom sýti m«/ je pánbůh sihy Nebesté.aw 
nich Hwězdy a planety rozličné moudře spořádati ra'čik. • 
Dewit zogisté gesiwssech<5yrkulů,neS okrstkůna ObkojC 
Nebesté/ kterjj st.no třidjly rozdělitimohau,! 

I. rtcgwysss,', wgpředněgffj, a reeřcgný / kterýj (loret 
Primům mobile, totij prtenj Pěb hýbagjcý ginými sihy / O 
» sám pohnutedlnýgsa / gakojto ten kterýj wssecky Hwezdy 
yogegichsěhy osibautahne/aobracýodwýchodu kzapO* 
dů. A tensěh, nesokrfstek/ w počtu dewátý. anegwysssj 

l i . Druhý okrfflet gest hwějdstákých/kteréj Od sibe wjdy 
cfy gednosiegně wefpokek w;dálené/a nosivýchnijstech, nes 
Sizých vsionowcné gstuce/w sivých sězých si nemění. A 
ten okrsslek Nebestý gesi « počtu osmý/no nimj hwezdy stá, 
le; mjsio sweho senehýbí/9prominin,'m mjsto, aní-Sěht, 
swých ncproměůng,' / gako planety / ale s Oblohou Nebe, 
ston si obracegj > a wůkok 3emi obcízáztgj / podobné gako 
tdyj si prstenem točj/w prstenu kamének drahý no sivém Ml* 
M pčedce znsiáwaze, s prstenem wůkolgd*. . 
, l i l . Uřetí okrsslkowé gsiu sidmi planet/aztěch kojda 
plonétoniá sivůg Zwlásstnj sěh / negwýsse gest Goturnns / 

. polom Iupiter/podn!mMár°/potomStun<*/.podi!,'m 
wenusse/potom Merkuryus/anegnjjesejlMeiyc. A tok 
txch Okrstlků Nebestých dewit gesi, tjm eofOWWein od ^ 9 , 
ba aymiitnýmina Obloze Nibesté zdůkn na horu pastou* 

- gjc o počjtagjc posioweno; t.Měsýc. 2.Merkuryu,. 3. 
wennsse. 4.Sl»nce.5.Mare.6.Jupiter. ?.&amvnm.S-
Stókéhwězdy. 9.NegwyLss,a«er'egný o r̂sstet/kterýj e\e* 

«n,ssech!icmiginýmioerWyhýb«aobracý. GesiiFpok 
"'.wlzdpředíwný sihozpůfosgehopřinich/ nebon" 

, <-?^ýmonegwyssjm( který za.den ii,;a,noc ob< 

http://st.no


chozy ) 5'ehem Htvězby,» s 'Onankckn^tsobracýny., 
sýwagj/ole;ost^oko(p'átc jsisobfw* d,>' 
^p"st«P<!FÍose> :ČV. Hzrech > 
tatí stjéoEřsstíý ncgédnostegne vbMmiJ, / některé &r'jWf j > 
gi«épojdegj/gako'SamrnN9.we^6. letech,/ Jupiter wet i , 
letechMorswez.Ietcch/61'imceroezSs.direch/ a<5.hod|> 
"^H./^^wssiaMérktiryuV.podobnětelněřgakoSkunce/^ 
N^esýc pak w e ^ . dnech/a 8. hodinách AlewssiktntOtak 
^ " > P l " e n Í sihn r«>;mnětinia/aby rozumjnsykdokonok;'' 
dehftwssim tjm wychylowanjni. postupowo'«,m> avsiupo* 
wanim/Fakoj y při stiwcy.-y příginých planeto'ch gest. 
nebo (vídáme je Slunce pomófii) goro k nám si přiblíjuge/ ' 
«t,m wjce, čjM njjce wzhůru no Horyzontu nosseM wycházý/ 
aodednenegbelssjhO zose pomalu dolů sěhem sivým si schy* 
luge/oovnóe sirvsfeoluge: Tehdáj poknegwzdoleněgssjod 
nos lywo/tdyZstegkroissj den působj / a tak dwakrat itonf 
gldnosiegný den anoc činj/ zgaraanapodzym. wsseckéi, 
tedy ten tak ro;d,lný séh geho w celém roce digjcý si / roznms 
1° o tom cast/ wněmj dokoná'!* gcg wypliiuge / gokjkoli také 
ra;d*ho dne wychazýyzapadá, aZemíobchozý ©fnitce/ 
ale ten fpůsos sěhu (tiineěného kajdodennjtzo, gest giny od* 
R-h " ř ^ * * dokonalého / w celém okrffltii slunečném > t 
echu rozdslnémn podlé dlouhého čost (očcmj napřed ) ve** 
"MnwsizawjragjcýhO'. . 

Oz^ketjwkcji. 
^prcx'Svvetta N«bcsta stworencl gsau? 

e.milypřjčitiy 
„čínkowévssie, 
lůhchtěknaNc 

P p íi ~ Uíié 

CtíCIIII 



ccey 
*«(!<* ©bfozemjtť. Wypistge pok Mogjjsi ky pijc<«7 
.dwogímstůfobetnz 

I. weřcgni,auhrnkcmowssechsieitljch Nebestých. 
II . Obzwlasstnio nikterých. 

PrwnjWKa.' 
J weregné ptjiinyla tak „ZitkysivittkNebestých těmi*, 

a«a,,i.,». to!to«y M«gzís»«ypstkl 2by»ddilowokadenod n«cy/» 
i4,!f.,i.,«. fĵ sa n« znamenj a rozmirenj čolV, dnů, a let: a aby swítita 

na Obkoz*.Nebesté, a oswicowato Zcnii. RdeZ w ssestl 
/ částkách vjitečnost SwitekNebestých vkázak. 
a»«,,i.if. I- Adý oswicowola Nebe. Nebo pan vůh nechťef 

i'.' ' temného mjti Ntb.c prostredn jho/ale osivíeené.sivětly Nebe, 
stými/ktcraZ od osivicowárlj gmenugí st sipetla / a zwlasstl 
Gkltncc a Misýc / swetka wchtó. A tákk si dig* / mbo n« 
Nebi prostředním, nikdýj temnosiia nocy itcbýtvá / proto, j« 
doněho sijnSeměnldofatzo/olcod slunce. yodmisýce.yOd 
hwizd/wjdýcly to Nebe prostřed!!,' Oswicowano sýwa. 
17leb«patneg»y«ssí, sivětl^(limecnch«,ani měsycnéh«>ONl' 
hwizd^atého népotřcbug*/nesgest tamhogni sivitlo, (ta, 
wy, a gasnosii. tomu Nebî .ristwořené/.owffem (tawy Boj, 
stéaAngeW.' ..-" ' . . 

,».„'.if/ .ll.Abyosw*co«oeo3emi7gakoz.tokcm,(rnn««edn«'/ 
" ' a Mesice hwlzdamiw nocy.' Rtcréhojtooswicowan, 2c, 

mi/gakwelika vMtečiiosigesi/tajdý snadni tomu ro;nm j . 
Nebo gaký sjdný, jotosiný. smutný > a tejkliwý sytby syt 
čtowika/gako w nigaeém-zalaři/tdyjby sivitladennj" / nes 
y nočnjho nemel / kterakby wedn* pracy sivau konal / kterak 
mnohého „ra;» vssel/a kterak stutky v»;j spatřowalť očemj 

,»»i,.!°. y 2iryst»o Pan mkuwj: <lhod(lí kdo wedn*/ nevra;ý si/«ebo 
*- ' ' switkototzotoSwétawidj/páklstykdochodikwnocy/" 



CCCVI 
tazýkse/ncboswéteanenswtiim. .A netolítolidem/ale y 
gmemii wsselttému tworu, syko p«tt«b, swětla sknnečného. 
.tnefýcného, ahwizdnatého. Ale poneevadj Skunce a Mě, 
fyenia giné reicy.ofWecowati/tterakj pak lama ta fwěika, 
Skuncey Měsýctzatměn,' pčichozegjí" Známe gest zagisie . 
zstufféNj. y z p,smoSwOtéh»/jéSh'NCey.Měsy.c se Časem 
zatmíwa/wjč*, nebo méni/a to dwogím způsobem/někdy za, 
zračně/gato připm.učenj Rcysia pana /.tteréj syko noplně M"'«•*'• 
mefýce/gesstoobyčegita Zatmin,Skunce, sýwagj nan,w 
mefyce/anesshztotoho.čast. Rtomnsykoopokednipog* 
dnau/a za tři hodiny trwako/aw stmé toliko ZemiFidowsté 
( gakj Cýrtewnj včitélé (inystj) gessto giiia zatminj.wjce nej 
wgedné3*miaRralo«st»j si statřugj/atdyby powssen, 
swetl syko/sylidy pstli'9t9m Hwi;dář!poh«nsstí. o Hysi9< 
rykoreé. .Nej.n«o(wěd.čenj tégedité zemiFidowsté / a g o 
Zich newdičn,sii.hro;nésiakos*/a no důwo.dtoho, jeStnn, 
ce strowedlnost'zářjsroitsaSw«téhoEwang*Iinm od nich 
stwZdolí/agichwlemnosiéch skudaí ahřjchů gegich ;an*< 
cho/o tok gim se ;otmj / o pohanům na ssirokostisieita se ;a, 
'"l^g^kj tn přfttad hned vtázon při<t*nt»ryon«w. poho, 
nu/ tterýj« kříjeRrysiowa, syw Hegemonem giných Rét", 
zc-«n,ku/t«jř*Rrystapan«zýstán/ageho«ýnemBo'.jiN 
Masin,'sivémuwyznol. .Nětdy patsýwa týchj sivěiel 
^??"llých welitých dwau zatmění /podlé příčin a prostřed, 
^ ° ' N | N n«p9máhogícých/gok9 Slunce ;atmi»í digesi 
a„L b»m'cfýcgstcwstogenfe- (luncem/titernsivým;asié, 

- - ' 1 pokud; 
NOM 
mě, í*c,««.,».».'.."« wzdycky sw,t,ce,e,OMO Od Itoe / ne; me, 

ikunečné^3u^'^"^onízratunassemnwid^c^ 
t u n č n á n n . ^ " " f""" l^cezatměkosi sýwa. jesivětlosi 

,r«necnán«můjeza«p^ p r o ň l ? ( - c „o zemi docházeti / ani 
p p lij zrakem 



C C C V l I 
zrakem spatřjna sýti/nýbrZ djl teka slunečného zatmělý st 
wjdtlza něgakou chwjll, dokudj totij měsýc slunečné tělo Zá, 
jíéňuge. A takowé zatmění pokutou SŠozj, a wěcy jstodli, 
xeaalidem, howodkům.yvrodómzemstýmsýwá. M'cfý« 
ce pokzatiněn,'děge sitok/ kdyj měfýcgfouc náplně, a sivým 
během přicházeg,'c / dosiawá si gemu sýti na hlawě', nes na 
ocasu drač,'m /tedy země sýwa prostředkem mezy (límcem a . 
méfýcemla sijnzemě dosthug* mefyce/a sránj (luncy osivěco* 
watigeg/podlé čehoj nemůje rněfýc nejzbawen sýti sivětla 

. slunečného / o to tak mnoho a dlouho, gakj mnoho a gakZ 
dlouho stjn země měsýce zasohug*. o na něm se niesstá. pro, 
t»j y misyčnézatměnjwěcemnazemi postawenýmlidem.ho, 
tvadkůln, y vrodám sskodliwé sýwá. Tak hle gest welíc* 
potřebné oswěcowan, slunečné o, měsyčné/je negmensss zadr* 
Zensa;bawenígeho> gakkolinomasáuchwjli/sezejstodysý* 
ti nemůje. Nic zogisté se; potřebně pán Qtíh am nevčinik/ 
«ní tini sivittům Nebestým čafu neivyměřiknadarmo/ nej 
; potřeby wlastn,'/ tak aby „fiawičn* a potřebně ta fwctla 
Nebesta .Nebe y Ftmi osivécowata / a gim ( negivíce pak 
člowěku) prjs.eichowaea. Rdyj se pakzatmíwagjsstodll* 

.- („(„činfojtfé z ScZjho dopuštěn,sýwagj., 
iM',,,.,4. III. Abyoddclowolodenodnocy. Nebo ačkoli y před 

tjm t0 swětko.kteréj prwnjhO dne pán Bůh siwořil.ofwěco, 
• w,i^zemí/o-obcházeg,c;emi, den sivým ofwěc«wán,'m/od* 

chozením pok noc pů/obifo/M? ;e dmod nocy syloddčlený / 
poniwodj BŮH nozivoltnin nocý, a fwětlo dueni/ o prwnj* 

A wssakco 
' t o sivitlo půjjjbilo tehdáj/t»potvínnosinotátofwětlapán 

VKHobratititHčil: nýsiějtóptw/ligssj sivitld, dogisiých 
tělnes;ť<;,l 'asivielých„rvedl,awgedno (hromájdil/oby 
spi si ireégj (wjtila to Nebesta switla/a tak po „čincnj (lun* 
£c a niěsycc y hwizd. Nebylo polřebj ivjcc totzostvitka prtení* 



GCCVIII 
%o wtom fpi,fobB/goK prwnjho dne po negprwésylo fiwo, 
«no/ ole, ncho gako z něgoké moterye „činil/a dokonale« 
l!"'iiiowOl 25H „(siechtila sivitlo toto Nebesta. A tot 
Slougt; patrně, ( « zrelosstě pak (kuňce) den od nocy dělilo / 
apofawadděl,'. 

. ', ^ysylonoznomení: pročejtakétafivětka yzna^ i.wa*i.i«. 
m°li,mi(lowau/gatojd,'Bůh strzeproroka/znamen,' řTcbe* «>«,,,... 
Nych neděste si. Sýreag," pok sivětlo Nebesta ZtvloM 
«mitceo.í1Tefýc, no zttomci, dreogím ;půfobem. 

!• přřwěcech zemstýchatilestých, 
. ^I. při wěcech duchown jch. 

<* pn wěcech;emstých,ak jiwotn wezdegffinninalejeF!, 
'"ch/tak, kdyj; týchj sivětekttebestých l.dé.o gegich;piisi» 
vu;wrostnjch po;náwág,počofy pohodlná, nebo odporná/ 
B o;.t»ho t ^rysiu« pán moudrost wěčno, ráčikpotwr, s,": "'*• •• 
50reott prawé: pokrytcy,;půf«s Nebe vmjte rozsiizowati/ 
ÍJ. ]e'?iP?tÍAfuntmuUte studiti i' rotij.znamenjčasii/o 
ca,nychwěcech vmjteznáti: ole známenjčasti di.chownjch , 
boft^e^ **#/8*k0 příchodu Mesyasse, o stuttů ge>. 
»bm e?^ ̂ "^stttečnýmdůwodcmoznornenjm gij pij. 
tomneho naSwěti) nevmst*. a nechcete znáti. Tak podo* 

ncy zotmcn,' slunečná o měsyčná. Lidé Včenj čosiiě pozná, 
«og, apredpowjdagj/aw tomsineniýlj. Nýbrj y časů 
"*>!'nych pres cekýRok sějjcých/a od Boha nař/zených.a 
°"r«°ných zn«m*njm sýwagj Nebesta sieětka / odkudjy 
Iti ctf B a t e r ť ssowau znameními/ gako ty které na Zodya, 
zwláMmeí? p t° "vnomenánj, y čost,.ý gegich přjpodnosi,' 
bobře »i - ^tch pok znomenj a gegich wyznamenánj,.«»!,«,,.,. 
wěc má foT3-' "Ni^k"' lide nopořád / poniwodj wsselika 
chwjli ^"°^tajdépředsiwzetjpodNebcm,máswa« 
iásem faimcT„*P?Kcyli '""měn,' Času vjjwagj / aby wsse :, 

' í i !"«toZnálej, dělali, protojy turozssasstosi Se, 
dláčOn, 
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dláMinstrzeznámenj Nebestých switel.afirzezkussenj w' 
zwykvwedenou/pánBŮHschwoluge/o dorem swýMgjno, 

S*,, »t.«. zýwori xáijl gotoj dj prOrok.včí Bůh Oráče rozssoffností ( 
" ' Bůh prawjrn geho wyvčuge geg. lokjy lékaři whogeni 

lídf na znameNj ta;« gegich přjpodnostohlédott si/a rozssa/ 
ffnosii mnohé vjjwoti musegj. Nebow proměnách sivých 
(kunc* y misýc, moč sivou rozdjlnonpři těljch lidstých pro, 
wozugĉ  Gstu pot dwog j lidé/kteřj ssetřj příhodnost čosu, 
wedlé znomenj (wětek Nebestých z Gednl dobřj, Druzý zlí' 

Dobřf zřjzeNi adOdčcwédlé daru (obi Od Boha vdil«iie'>tO 
činjwali/k dobréinu«becnému/o gatých; djpjfmo. 3 Synů 

•#'<«"•"• taeeI;ocharowých'přl(jIi(.aby Do'widozo RrálcvstaNO* 
wili) Známost. a rozumnost část magjcýy tat Z* wěděli coby 
činiti mikMdIzráhelstý /Rnjjatigegichdwi sii/awssickni 
Bratřjgegichčimli/podlérčcnfgegich, . . 

5lj pak lide zle / a k* zténiu toho'ssettenj času, a znaminj 
Nebestých „ijtrali powčrni a mod«skiízebiíi/gotoMai»a9* 

i.vmn.T'. si9/9nimZdíPJsmolSsitřikčastO hadačstwjm, akaůzky!° 
«»»,4.•<* objrak/am»zdík;aeiinač*ačarodignjty. Jtcm/Dnů sse* 

tčjecvoWtftců o a část ,y lei / sogjm stzatvao >•• abych stád 
do'rm"0 iiéptacowal mezy tvárni. A netoliko lidé. ale y ta 
Ftejrato o ptoctwo Nebestézna počaly, a příhodnosti tý y 
gine/.podléManienjanowisstjdiwných,od Boha'gim « 

mamu. 7. přirozenj „wedených/gatoj pjsmo swědčj/je CZap w powl, 
tč, zna wymlřeňéčasy sivé/ Hrdličko ?y Rjcras,.ýwkosstO, 
lvice ssetr, část přjletu sivého. , . . 

při wěcech pak duchownjcha sposttedlnýchtjiwotu d»* 
choronjtírn nalejegjcých / sivětla Nebesta sýwag,' •>* 

• , znamenj tat! kdyj sud fjnětv Bojj, ámetZy hněwu B«;>?0' 
nes milost o lástu klidu Bo;ímn wyznomenáwagj / čeho; 
příklodowé gfau w Swotém p,'smě/goto. Obro; slunečné* 
ho koka, nes okrsslkn/ kterýj si na Obloze hustém a (vlhkém 
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zgereuge» „IJIechtífé sorwe, genj gest Duha / sykaná zna, 
mttt, lmlouwy Sojj loffawé/ ze nechce Bůh potopou sivěta 
trestati wjee/protoj dj. Duhu postawiksem na oskoku.a Sut """'' »'"• 
de na znomen, sintouwy mezy mnona 2*mj. Item/Zosio, 
wenj slunce a měsýce zckzročným způsibem, proti sihu při, 
rozenemu/syko znamenjm hněwu Bojjho, proti Adonyside, 
chowt Rrali Geruzolemstému: no znamen, pak weliké kasty 
kJozue,otHidn!5«zjm»/očemzdí pjsino.icedy mkuwit *""«£•.* 
(tOtijhorliwi stmodlit)Iozue kHospodinui Skunce tv 
Gabaonzostaw s*,oMi(ýcwVdoljAjálon. Vzostáwiko 
>e (Nince, o sialmisýc/ dotudj nepomstilsi Lid nod neptáte, 
ky sivými. ledy stálo (lunce w prosiředNeb*.a nepospj, 
cholo t zapadu/gakO za celý geden den. Nckyko tákowého 
dne prwé, oni potom/goko kdyj wy(ky(stl Hospodin hloo 
«owek»:neb9H9stodinsogo«al saj^abelt. Cotpo, 
l"°"ť na;nani>ení ano důwodwelikého milosrdenství t tk< 
zechyossowi/pánVnh Stuncéobrátíkzpáttem, Nebo řetk 
«;tchyá» t Hoíóss9witIokésutze jnamenf toho. jemn*«, , i,,.,,.,, 
b°t««>Hofpodin/azepůgdNtř«t,'ho vnédodomn HospO* «>">»' 
dmowo. Vdpowidil Izaiail, toto sude tOb* ;nom«n,'od 
HOlpodina/Z* Hostodinvcínf tu t»ěc,řteroiiímtttWit7cheie, 
!!>! aby postaupildálésijn o děsit siupn». a nes nawrotilst 
sportemO deset stipňn. Odp»widělM;echya«/snázel mů< 
je sijn posiaupiti dolů o desetstipiiů , necfytyl ale nechf zost 
P»|t«upj sijnzpátkmo deset stupňů, wololtedy Izoiá, 
rrr P£ i^fPPbinul aitáivrátiřjljrtpostttpitjch,po irichj 
!, r :P .""hodinách Achasowých (lunecných zpo"tkem 9 
VIZ!^ní>~ Sem priiialejj. yHwizda noteá / Mudrcům 
t*"t^n] ^">° ^rysta narozeného způfobena. Wffeli, 
trestán, ^ F > ? Měsýce sýwa na znam«nj Vojsho 

kd š vml mlZ.l™«mwmiml gaifířyro.w «gipti/.. ^ Ifc. 
w» vweofno vyfyma rf(t ^ .p j . p^j jJI^JIj gť Mokotl" ... 11. 

O cj mohli/ 
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•ftttnW; m *^ l l / " nemohljadný jodneho widiti ;a tři dni. A tolikéj 

' ' při vmnčenj a sinrti pana Rrysto;otminj sylo Zázročné/a 
tmo si sioto powss, zemi ;o tři hodiny. Býwag,'na;nome* 
njy Romety sirossliwéoht9;né/gak9nigotémetty wy;no, 
menáwogjcý hniw Bojj /« s>í;ké geho pokuty. Owstm 
hr»;no « stofstwá znomenj sezbojným/ ku potissenj pok p»* 
dojným sudou , w den příchodu páito Rtysio k fondu ji* 

Má,,,.,.!,, tvých y nirtwých/omchj pán fám mkuw,', je sudou známe* 
t»t;i,.ií. „j na (tuncy, a na mifýcy, y na hwězdách. Ioká znomenj •• 

giná. nejli zotminj gegich weliké o neobyčegné/ eak je (luncc 
sizatmí/amisýc nedá sivětlo sivého/a hwězdy s ETebepadá, 
ti/amocy Nebestépohybowati-sisudou. wssechnimi pok 
ookowými znamensmi sirasstiwými/kteréj si nyn, dig,'/aJ&ňh 
strž* ně hněwiwau twáč sivau.y na těch swětljch Nebestých 
vkazuge a oswidčuge/ktomn w;b»;ení sýti mame/abychom 
pokánjrn Gwotým předcházeli BOZj metly. Anij tomuto 

«n!i°.i. naučenjodpjrogjonoslowa, Znamen,'Nebestých neděste si. 
Nebo pan Bůh timi slowy l>d sivůg od modtarsiwí. a od vt 
sianowen, y obyčegů pohanstýchzlých odwodj / jeonioby* 
čeg mili Nebesta sivětla. Slunce, Misyc, Hwizdy, za sohy 
sivé rnjti / g* ctjti / gegich obličcg* sirasstiwého, gakoby kO* 
howé syli si saei/ a pro vkročen,' gich gim oběti odětowati. 
Rteréhoj rnodlársiwjy íib J>taí>eljiý si chápal týj ytýj/ 
goko; Swotý Ssiěpan ten hřjch nepřátelům sivým pripo* 

«»,i,7^i.míná řka. Nechal gich BŮH aby (toujili.hwězdam Nebe 
3faa. f. 1«. stýrn/gokoj psáno « knihách prorockých > 3d»ltj gsic mi o* 

biti a dary obětowali, ;o čtyřidecti let no poussti dome Dra, 
helstý : nýbrj nofyligsiestánek modky Moloch /ahw"ezdl» 
»0ha wassehoRernffon/to podobcnstwj kteraj gste fobi;di, 
loli/obysst* si gim klanili. A opit, Synowé ;b,'rogj dřjwj' 
Otcowezanicugjohců / Leny pok;adiláivagi cisto/ aby pc' 
kly kokačc twom Nebestémn. Itetn / Jauffakan a zpaur. 
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plnou řeč. modtařů Jzrahelstých připomíná prorok, XV té ffl„.4,.M, 
wicy okteréj gfý nám mknwikwegménu Hospodinowu/ n*, »»« 
»po(kechnern* tebe / al* dost činiti chceme kajdému (towu , 
kteréjby posslo z „si nass,'ch/ kadjce tworu Nebestému, a obi» 
tngjce gemu oběti mokré/ gakj gfme činjwali my y otcowéna* 
sti. Nebo nofycenigfme sýwoli chlebem/a sýwoli gsin» . 
wesili: ztého potneokousseli sin*. Ale gakj gfm* přesiali 
kaditi eworuNebestému/ a Oběcowati gemu oběti mokré/ ne, 
dostotektrpjrne/a mečem y hlodem hyneme, gepattabjt 
me eworu Nebestémn/a obětngemégemu oběti rnokré/zdoltZ 
kezznomenitých mujů nossích pečeme gemn koláče / jtnjbit 
gemu konogjce. protoj od té slepoty modlářsté odwodj <5«yo.t."t 
Bůh tirnito (towy: testi pohonů nevče* st / onijsi znornenj 
Nebestýchděste:nebolsigichdlfýpohoné/vsionowen1;a* 
gesié tich pohonů, gfon pouhá marnost, protoj ty Hosto, 
ne fám (veliký gsy / y gméno twé weliké gest w mocy / kdojby 
si nebát tebe Rráli »árodů/no tebek zogisié fomého to ftnssj. 
Rřesíoné tedy widauce znomenj Nebesta'/ gakojto Zwká, 
fitnj stntky.Nojj/ k BOhu si obraceti magj/ a eorozumni, wi* 
dauce > a wyvčenj gstuce z (lowa Bojjho / je pán Bůh wsse, 
eFybiw»é»écy/a stutky sivé proto činí/aby si ge° lidé sáli/a 
tomu wiřili, je w mocy sivé ráčj m,ti wssecky wicy, y Nebe, 
stá sivětla, y gegich sihy. gegich ffigůry a (vyznamenán, / 
mů je ge proměiiowotiy zadrjowatt / gakj «oho př,kkad»we 
gfau. je r«g,'eým mitostiw gst «dpausstět/y pokuty sivé, ktc, 
r*Z Ilowem y diwy Nebestými osividčowal/ w pojehnanf a 
milosidenstw j směťiowanřáčil.' A protoj wssetečnosi gest 
tc> (veliká těch lidj/kteříj netoliko hwizdom a planétám,mo* 
cynegakétakowénewyhnutedlné/ gakoby se g," člowik N«* 
mohfcinoncocii-iwyhnauti,přiwkasiůugj/aleywicy tag, 
"° ' „ Í T * " • !!°b» přirozenj, sudaucých geho přjbéjých. 
flrostnych nes něfstosiných p^edpowidog,/ gest* p a n »ůl> 

O q ij tozge* 
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f,ma„,t. tozgewnczapo»idjtirá'čil/azapohá'nsto»wlcpofo;íf řka", 
*>•«• Neb»d*wtobi»?ěsstéc,aniplonetn,'k/nebono'rodO«éti. 

>ktcrym,j wlódntjtieiideso/planetářů a wěfstců poslonchagj. 
,.Mag„».i«Item/Nebudete hodotí/oníj no čosýchzotlodotisudete. 
»W,i».i4. Jtem/Od Hospodínagfon krokowéniujé/ol* člowěk gok 
VW11.1. ">n«hO ivyrojumjreo crstě g«ho. Item/ Nechlus si dnem 
jest.*; i. ,7. ztg«egssíM/yebo newjsicotprinesi dnessij den. A RrysiuO 

pandj. Nenj w»ss* wěcznotičasy, a nebo příhodnosti čafů/ 
kteréj Vtec polojikw mocy siv*. . 

i.».„..4. V. S.twořenagsoustvětka Nebesta"/aby rozrněřowota 
cafy,bny}aleta. ^RterejrorozměieníděgesitvetrottíČásic*. 

. . Rozmiřug, swettoNebestáčosy, totij Slunce*. Měfýc., 
y Hwězdy / a plonéty sivými sěhy rozdílnými ptífobi rozdíl, 
nosičost. OdkudZtosýwa/jeginýČ09gornj. ginyletní, 
giny podzymnj. giny zyrnn, sýwa. Skuncezogístéw sivém 
sěhu podlé zřjzenj BOjjho/kdyj negwýsse wychozý. a no zna, 
men," Roko přicházý.půfobj léto/tdyj poknegnjjeg,' ttbca na 
znomenj Rozorojce přťchojý/ ptisObjzymn. dwokráe pok 
den 9 nocy si«wná«á"/a t» při čost gamjm,o podzymnjm. 
NebokdyznoznamenjSkopcepricházý/tedosnámnorofů, 
sobj/potompatedyznoznamenjwáhypřicházý/podzymek 
nám pr'iná'ssj. lak y ča9 dennj rozmiřuge/aby giny sylgi, 
trn,', giny pokednj, giny ntffpptnj, o giny tvečtroj ; podobni 
giny ča« now měsýce, giny plný, giny noweecch s Zat, pot 
dobit* také gťný ča« nočnj. giny dennj, giny w dobrém > giny 
W sistlawém/a tn prácy Nespůsobnémpočasy. 

z. Rozměřngjdny/a to netoliko obecni a kajdodenn*/ 
tdyj stnnc* Horyzont náfe os«icug*/«l« yobzreíáíjmž. N " 
do pán »ůh k swým zwkáfftnjm jluZbeim/gisiédny wyml* 
iowol/y podlé misýců/y podlé dnůgistých/kdyjgokéslujby 

«t,,4!.,.t.a(lo«nostikonanysýtinrily. Gokjdjpjsmo, Xffiefýc 
Bůh včimk/aby nosiáwoge čosirn sivým / „tazowat časy y 
»»M,*nj»ěe»/kt*týZtomésýcznamenjmgesijfawnosti:kdyj 
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TXihxi„!PlrP"ty™ 'biwné w " f pnstdjprominan. 
xáheblTtí>?attbP«st""«nj. wssechwicý rozměřiti 
*(££%< H ÍPf? dnj fit prácy.osidmý den k odpočinutí 
fí V*í"' '"rosstnjmu Oddileno sylo/čehoj posowád « » « < 
ÍVÍMZ?- '"<ltM/nebo to rozmirenj p a n BŮH potom y 
^ ^ ' " s w ý m s i w r d i t i r á č i l . Tákjyonowuměsýce.o 
ttfriw ^b«;ánj/o dnech ro;ličnéhoočísslow«ní,posi». 
«,.i..! Z'"'"H5ad»;akonních/si»atépjsmomtuwj/atto> 
« » keressenw Nebesta swětla napomáhala. 
««nl?""«'"g>'léta. titopak. nchwlastnigíRotsýwa 
ZTmm'' ** ldyjwssecko znomenj3odyak» přebih»lstiin» 
«»ehlm swyrn /tak Ze se zasi k (wému způsobu nowrocugc. 
"e»o tuto prostid roku.nes létu siobyčegnémmknwj/tterýZ 
/cunecnyin sihern si wyrniřug* y wyplůuge, we dnechzss. a 
w yodinach 6, w « m zagísié část (kuně* gednií přes ceky rok 
í*ťrx. lwůgwykonawa. Mésýc pak dwanactekrate«tS 
laluswiitlSitzwyplnuge/podlé čehozdwaitacte mifýců do *'. 
táfTjJ"'^4' a w í p ^ »ůh ča« rozdjlni rozmiřiti 
"""terchojtorozmiřenj částky gfautyto/wit.rot.misýc, 
goen, den. hodina/a ta wic gedno kojdo toté moswézwka, 

lív-p* ^ " ^ ^ * dLy rozměřen,, potiebněk pak »a 
!«etrar«;miřugjlétat «*b« rozměřenjmlee.ponBůhyw 
br* "n°wid«uc»ost aprozřetédlnosiiznám ByC/yěáb do* 
w á n S í : - vlojikaby lídgehop04°. let cesiau puto* ,.„,.„..,. 
z„M^ch«doz«mkz«st,b«n«st»bírok. 3og*tjlidu sivého o * * 
to'dé° d ? i ? ° ^ mezynepřcktety^e,. letvkojik/t odpussťcn, Alt',,"'' 
PoWotlf, tJ í . i ' m Ut nařídík.Nodto Léto rnitostwé.totij ,.»a,,i,.„. 
k« a dedic^^^wOt-os^/ tnawrácenjsekajdého k siat. m 
'OZdjlných",^""". , Nýbrjywýplaty rozdjlné. podlé " » " ">" 

VI Ab<, « í 6 ckowiku rozměřiti ráčik. 
• . "7 "*«>nojenj wsseligokétzo jiwočicha, y gí»ých 

fiiq iij wěcý 



wěcý strvorených/a no zemi postavených mipotxocna' syko / 
a netolíkoZiwočichn > alewsselígakých takéginých!wicý / S 
zemi o; wody půwod mogjcých/gako fau stromowj o syliny 
tvsselíké>y„r»dyzemsté. Nebosivittofkunečnéomifýčné, 
y ginýchhwi;do plonét/n*»j gen tofivěcowanj projíémii. 
ale aby e tjm ofwěcowanjm a zohřjwánjm, moc (wau pro, 
tvodiky/při wěcech zemstých wsselikých. protoZgokoj (kun* 
cestvau horkost,, a ;ahř,'wa'n,'m / tat zasi misýc swon wlhko* 
siíarozwlojowo'n,'m/VJitečno»mírnostpůsobj/gokjtr«;' 
mnojení, tok y t zrůsti a k zochowon, při jiwotn wicý wsse* 
likých no zemi/y w wodoch posiowených. 3lotojsi to pa, 
trne wjdá/jeco w zymě, goko mrtwé sýwá/ tojofej gamo* 
kři'wa/kdyj(kiince teplostísivau .wicy zymau o stydlé zahřja 
xvá/a Měfýcgcrozwtojenjm příhodnýmnaplnnge. Ztát 
gotoj kez (fiince a teplost geho, neMohtyby zemsté wicy Ob, 
jiwowány sýti/ták se; misýc* nemohkyby růsti, o při jiwotit 
zochowány sýti/gokoj Dowid sividč,',XVyfyfáš ducha sivé 
ho/a zasi siwořeny sýwog,/o tok obnownges twař zemi. 

<°t»>i»4.!° lv^fýká pok ducha sivého Bůh ták / kdyj moc p«jehná'nj 
sivého gednomu tojdémn; wicý stworcných/ w g«ho priro, 
zcti," goko wlitou wzbuzugc/stutečni proko;ug* a zgewugc/ y 
prostředků zřízených (mezy njmij gstu přednjSkunce oMě, 
sýc) k tému\ cýlí propňgčtige / oby sivou moc přirozenou při 
wěcech jiwelných prowozowoli, podle bojjho nařízen,, 

J\ Obzwtasstně pak některých sivitekvZittčnost siwypi* 
suge/gako, 

i.M,«„.i« I.Skunce/Abyzprawndrjelonadednem/totiZ.abyden 
Činilo fwětlosij swau/gatoj st tat dig*. N«bo potud sivjtj 

y dotud d*n (lowe: od wýchodu pak aj do západu sivého »«'» 
ýfa"v 
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Os»icuge/«od gchiíich lihj t druyým odchozý. wssecku 
zagífié zemi a národy wůtolSwěta obchazý Ltat j * w geden 
a ty; čao/gedněm gitro, ginýrn poledne, giným nesspor > gi, 
nym pak wečér půfobj / podlé rozdílného pokojení země, a 
schli sivého jtunečitého. Nebo gokoj Země gesi okrouhká/ 
tok wssícknisihowénebesstj hwézd,stuncc, měfýcc, y giných 
plonée wiikolzemi magj sivé okrstlky, nes sihy / země pok fa, 
ma gakojto prostředek cekého fwěta nepohnutá siogí: o, 
cemj duch Voj, zgewni mkuw," z XVit geden pomig," > a gíný «««.,,,«. 
weknastáwck/ačkolťzemi na wiky trwa'/wychazý (kuncc,y 
zapadá (kunce/ak m,'stu sivému chwáto, kdej wychozý/ gde 
ku poledni, aobrocý si na půlnocy / sim y tam si teče chodj 
ttjtr / a okokky sivými nowrocngc si wsir. Jtem/Slunce e „ . , , . , , . 
kdyj wjdano sýwa pří wýchodu, zwistuge den/ncbo gesinii 
strogern díwnýrn djla negwysssího. lvystssuge zemí o po, 
«dnť, a proti horku geho kdo ostog,7po'ry ohníwé wypousséj, 
« gostýrni poprstky osrájj OČÍ/welitý gesi pán > ttcrýj ge «, 
tinií. Fpráwo tedy (kunečna zálejj we trog, částce. i.$e 
Ofwécugeapůfobjden. 2,.jewymirug*čos.otrwonliwosi 
B e ?'. z. ̂ e wicem stwořeným goto jíwotnj něgoké mocy 
«dělng*., wěcý stwořmých posyluge/ytrozmnojowán, > a 
zrustu gich no pomáhá. 

I I . Měsýce, onimj toté sivědčj Mogjjss. 3! „činilBnh'*&* ••:*• 
sivitlo menssj/aby zpráwn drjelo nad nocý. Negprwé na, 
zwalMogJíst Misýc sivětlem welitým, podlé lidstého obe, 
c»ch» faudu/a spatř«wonjge° tila, nes okrsttu. potom tes 
•Wýwogegcw-ctfem m c n ( | , m > f„ přirownán,' SluncyNe, 
il « "• ®'P P«k Měfýc menss, livětfo > nejlí Slunce/go, 
aetíT9 l"'«eosii>(poněwodj Misýc swau switlosi od slun . 
fit-anN, J?f " r * 9 l w !yl"lg,|kunce nejli měsyc oswěeuge) tok y 
iUmiaf s"«kétzo/je gesi (futiečrtékofo mnohém wltss,,N*, 
zi!me,ycnc/gokjsik9i,;dátokwcliký/anětdyywětss,měff« 

sýti 
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sýtineZlijtunc*. zprcfwnpaedrjj mifycwkastnčnádno^ 
cý/sirany ofwicowánj/nebo zemi tedáj oswěcug*/ kdyj (kun* 
ce pryčodcházý t « tak měsyc w nocy negwjc* sivou powin* 
nosttona/fwětkemyrozwkajowanjmsieým/wedNépakgehO 
sivitkanebýwa potřebj/protoje (kunCegestVostatečné. Ač, 
koli pak y wcdnc sih sivug mifýc nadzcmi koná/ a sivau moc 
při wěcech jiwelných prowOZuge/tNto wssak Mogjí3 toliko 
o téwiditcdlné g*° wtasinosti rnluwj, strany ost»ěcowon>/ze 
gakj (lunccwedne, takměfýcah»i;dywn«cyMaup»»i«^ 
nosi/a goko,iigakau zprowu f«bi p0winnou,.w osivětowanj 
sivétakonagi". Gesiikpakprimisycytrogetatodiwnáwic. 

Gedno.j* ačkoli geho osivicowánsm od slunce.sýwá wjdy 
cky četa potowice o(wic»wáfta/a t« ta strana kteráj gk t stuN 
cy obrácená. A wssaklidé NewZvycky toho oftejčenj celého 
stotřugj / n*Z toliko tdyjgest (gakj siřitá) Mifyc noplni / 
totij kdyj misýc no proti (luncy sýwa / ku prirownán,' zraku' 
nosseho / (ýcgtnáče tdyjsýwa" pobočnj téstrany osivjcéné/1 
noffenin zrotu obrácení a patření/tedy gen , časity »jc*. nes 
méně/ C gokj misýc řljje, n*s dal* «d stunc* sýwa wzdalen ) 
kýwa nám spotřittdlné to oswjccnj/nazpůfos půl otrsstkf 
rohatého/goko srpu něgokého ohnutého^ 

Druhé,.;* tdyj tfkuncy sljzko Misýc st priblijug*7t*dy 
switkostigchodokonccwjdotinelze/ proto.Ze tedáj sirona 
misýc* ojtejcmá .naprosto odzrakunasscho sýwa cele od* 
wráčlna. 

JEčetj, Z* sih měsýce gest mgrychlcgsss zewssech planet > ý 
i»odsih slunečný/coZznáttodtudkajdýinůZc'/ je misýc pčed 
(knn«mgso,gegpr'edchá;y«á/aprotigedno«»sihu(k»ne, 
čnému/tterýj si w celém roku wyplnug*/ misýcdwonácte* 
tratza rot swŮA lihwytonáwck/ odkndZy dwanácte mi, 
ffců (kotvé totij Keden.vnor, Březen, Duben.Mag, &eť 
»lN,cjer»«nec, Srpen, 3ářj,»zjgen,Kisiopad,prasynec 
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Mč p»nee»dt9gesivpr'jčinl/pročmisýc.spisscsw«ig sihce 
ryob,h»nej (kunce/je gest na mciiffim, a na negnjjssjm <3ir> 
eiilizewssechsivětekNebestých/aleSkunce ma' ywitssj,, 
«"0h«mwy9ss,sehs«»g. " ' 

GLztivttewkcp. """^ 
Cjerai, se j s»«t«e NedeDch vcítlMtlMt i 

1.3nátipánaB,ho,jegesiswitko pra«é/w nimjjadni 
temností, hrjchů. p9bka»;*nj. nedotonatost,", ani ok&rniáitj 
ncn,/al*swětk9 wssecko oí«ic»g,'cý / y wsselikétagnofii sid«* 
c»s fpatřugjcý, gafnigssj tifýckrot nej Sknnc* / a Z* on gest 
wssech Nebestých switel, y stvořitel, y ředitel/a zprawc* n» 
mocyswégemagjcý. protoZgichzasohynemjti/ampřj* 
" " " " gegich modtařstwj nepáchati/gakoj djBůh,N*pO, f»«,!4.n> 
'dwihugočisivýchkNebi/ aby wida Slunce, a Misýc, y 
9«£$t>y siwssjm zástupem Nebestým / a ponuknut gsa, kla* 
"°^°y si gim a staujitbygím/ gesst9 ty wicy oddakHospodir, 
«uh, twKg wss»chni,nlidempodewssjm Nebem/wáo pař 
"zálzaiiddidičný.. 

II. Znáti Bojjzpráwu negwysssj. Nebo &ib gest fám 
"erýj wssecko ;drZug* stowem mocnost sivé. Planety pat &.,,,, 
?h«ezdy,oč moc přirozenoumogj/ tteran; pri wěcech zem* 
Jf̂ clJ Pf«);(t3it0j,j ô})l>c> ttaéjjíttj / wssok nod čkowikcma 
vok v^Ť- """'I "tpanugj / oni k ničemu ntdonncugj / owsscm 
V ^ ^ í ' p r o w i (ívobodné a mocné, prociwiti si nemohou/ 
lkouck < " ^ > Skunce > Misýc, Hwizdy. planety, po, 
co „čimti ma^Sy kykpok miky y proti sivému přirozenj nit* 

t i a ř M l ^ " - ^ "wssech wicech Nebestých/kterýj »ůh 
" " ^ " " " ' w t t t w swčtkům Nebestým gegich mjsia akéhy 

& t zwkasstnj 
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s»t It.il. zwlosstnjtopofejívert,' pieml b, vůh tIobOwi. Vnosfliřod 

nebe«/mujesslizprawowat<ponowánj gegich nozemi.. A 
^.. DáwídSwotýdj.Iázagisictdyjstarřugi nebesa twckdj* 
«ea> t.4. e.^ ^ t w ^ j miaj(a ^tibyl ty wicy kteréj gsy takvp" 

t»nikř,'kám, Co gest čkowik jegsy non pomitliw/o Syn čto 
lvika je geg nawsstěwugesi * 

IV. Znotí mocmouorosiadobrotu Bojstou. Nebo MOC 
welikouproeázokwsiwOřenlNebestých/tokweltkýchstvi* 
tel.a w;acho»»'«a'nj gích vsiawični/ aby w gasné zářisivé 
mkdý neshořeka/anigakéniáterye^ (goko giny jiwelný oheií) 

•• _ NepOtřebo«oto/oč*mjdjpífmo, Okrafau Nebe gest (táw« 
«• "• R Ĵjjrj M ozdoba, která; siejtj n<* wýsosiech páně / i roakozit 

Swatého wytomswags coZ „souzeno / a nestoč,' w sirájech 
sivých. Moudrost wspořádánjgichpřediwném/tOkjeso, 
benepřekájegí/olevsslechtitouhormonyisivou mogj oza* 
chowawogj/séhů sivých si nestousstěgjce / nýbrZ w gisién, 
Čostkojdétoswittosihsivůg wykonáwa/a zase «uj po, 
«,i»nost eona z»ow»sezpřestá»i. Dobrotu pat (velikou £ 
íTowěku prokázonou/je gokj nebe, toky to sívitto,»á nim po* 
siowena pro čtowito siwoříl/ pro něho to zdrjugt a diwni 
rjd," a zprawuge: očeinj Rrysiuo pan wyprawng*. »áj« 
jluncy sivému swjtíti nazkéy. na dobré/ na sprawldliwé y na 

V^včím^sioleawowati Boha. přjčinoutich nebestých 
W.,.f.4f,si„etee/ygegíchpř,ttod°M. NeboBŮHOdnich tohowy, 
z»ea»!,,.. tzledárvó/owsseml tedy od«á"« to mjti chce. Nebeso zojtiflé 

wyorowutt j (táwu Bojj/ a djko rukou gcho zwisiuge Obko, 
i°e»,4t. i. uayxtbťftá. I tem/ Hhwalte Hospodina Sluncey Měsyc/ 
«>r, 4>. .i.chwolte geg wssecky gosné hwě;dy. Item/pépotř nadu, 

hit, a dobrořeč t»mn kterýZgi včinít welmi pěknou w sle(ki» 
gegjm: Obklíčilo Nebe obloukem (kowným / ruce ««g»y»' 
Moroztchtygi. ^ I . v č j , 

http://It.il
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- V í . včjmc si j skunce ochotnému wylonáwánj rozkázl, 
»0;jch._ Sluncy sivému rozbítsiOneknaNebesých/kteréj. «.(,».*«, 
»ogar,zenichwycházý;pKeoges»ého/(v«silí sigakovda. 
tnýrek cesiou séjeti máge/ od končin Nebes wýchodgcho /* 
Odcházen, geho aj zost do končin gegich. 
m ,J' '°iimt-\'i sturtceznotí zá(luhu důsiognau pana, 

» !3, ^"^wiřjcýmgehosiwztohugjcý:gae«zd,pr«» , 
rok, wam kterjj si kogjte gména mého/ wzegde flunc* (pra, 3*>»i * K 
wedliiosit/o zdrawj sude no poprstcých g°ho. 

Vlil. včjme si zjlnne* a misýce znátistátostsmkouwy 
Bo;í>9náinilidmiVČininé. laktopraw, Hospodin >kte, 
tý; dáwaStunc* zo switko. «ednezř,;enj misýc* vohwizd Jm-S'"*-
50 switko w nocy / gestli je si pohnou tonořjzen j před oblicc* 
gem.mým/takékfými JzrahelowO přestane sýti národem 
mým. -

IX. Včjme st z p rjtkodu slunce a misýc* znáti, duchowní 
«!?*chtirostSwotécýrk»e/onijd,S,ar«m'oun.Nteragesi ^ 6 ; 
to/fterouj widěti goto Dennícy , krásnou goto Misýc. Či, ' "'• 
staugako Slunce, hroznou gako wogstoe praporcy. 

X. včjm* se z (wětel Nebestých jiwotu pobojnému O pij, 
kladnému, ^kfwěifwitlowássepředlidmi/okwídístut, N«„^.,«, 
kywásse-dobré/a (lawjGteewosseho, genj gest w Nebesy ch. 
Item/Swikt*vpr«střednár»duzléh»/goe«sí»ětlanoswětě JSt»»«i 
lkowa jiwota zochowawagjce. 

XI. vějme si pokoře fwaté. Nebo gokby fprawedliw .,„„.:. 
"ohlSýtitzs„nýčlowěkpřed Bohemfylnym/ onesgak číst 
»y t> narozený z gínylbU, ani Misýc nef(v,tilby, oni hwězdy 

. ^ ^ "sie před očima geho : nadto pok smrtedlný čto> . 
^2'Ogatocei-w/aSynčkow"ekogak«hmyz. 
(titt-ri," zÍ''nefe 3 přikladu hwizd znáti roždí? (lujcbnjků Z„«,.,«.. 
i ; ^ ^ , °h«ězd«mtstálými.wěrnjastaljslujebnjcy/ mi:*}. 
C / * " - " " ^ " l l « pochlební ltuztbnjcy Cýckwe 
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XIII. včjme si zníti zprjtkadu (tun«i! misyct, gistom 

, " ' " ' spastnjsivého/a mitostiBoZínam wjdycky přjtornné. Ne, 
zagd*k«jc* (kíince twé/a misýc twůg nesitzowá si/ nebo Ho* 
spodin sud* sivittern twým wěčnýrn. %at y Dawid SWO* 

tttn ,it, t. eý dj, Hospodin sani dokoná za mne/nebo niilosrdensiwj twé 
Hospodin* na wiky trwá/anij dílontkau sivých tdy opujlsí. 

XIII I. Naposledy i příkladu (tnne* a hwizd > včjmo st 
znciti (lciwn sudancý wywolcných Bojích welikan / a ge* 
dnich od druhých rozdílnou/* zwlássti |tu;cbitjřfi Cýrkw*/ 

»ae if. 4,. a včitelů prowdy spofýtcdlné. Sprowedliwj;ogisié sttwj, 
^ «'sisudongato(kunce. Item/Rteřjjginéwyvčugj/sikwí, 

'"' ti si sndan gako siest obkohy / a tteřlj k strawedlnosii při* 
i.,«a»!,f.4i wozugfmnohé/gatohwizdynowičnéwity. Jtem/tSíná 

" gesillawa Skunce.a ginaMěfýce, aginaílawa Hwězd/ne, 
Vo hwizda od hwizdy děl,' si w (tawě / tot snd* y wzkřjssenj 
zrnrtwých. p^tud o Stworenj čtwttého dne včininérn. • 

MpuM VI 
GStwattnj Patcho dne btmmem. 

<JI pátého dn* stwoř«»," dwog* pá'«^ ůh včíniti ráčit. 
I. Rfbvwsscligake. 
Il.ptactwolerawe. 

G Vrlvni tvkcp 
ORvbiich. 

upředl, 
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eo způsobem/jenechtigemstiprozdného swita stvořencho/ 
ani kterého d,'lu a částky geho/ wssecken naplnit sivým sttvo* 
ienjm/a wymiřilsytamjsto > gednétajdé stwořenéwicy/aj 
ted taté t,mto siwořenjm dwogsm, naplnit wodyy powětřj. 
XV (vodách rybám/ a w powětřj pcactwn rn jsto „tázari rá< 
čil. Ofiwořenjpokrys tatto-Mogzíst mluwí, Rjetlge, ' 
sst* Vůh / wydegt* wody hmyz Duss* jiwé w hognosií. 3 '"ífi.*"* 
stwotilVůhWelrysy wrliké/awsselikaudnssijiwau hýbo, 
gjcý fe / kterouZto w hognosií wydaty wody > podlé pokolen," 
gegich: A widěk,»iíh je to syko dobré. 3! pojchnol gim 
Bů h řka: pkostej si a mnojtej si/a naplňte wody mořsté. 
© Sybach tedy tuto kratičce si dotkne: 

I. 3cehc)gsausiwc)rc»»yR«b«^ 
li. Jaký gest wzdje gegich^ 
lU.3cttýv$itttt 
UlI.Iakezmchpovcm,.' 

OPrwnjMstce. 
3 «h« gsat, Ryby stwoketty? 

J Rybami rozumí si wssecko to, c«j tjm druhým (lowem 
jmys roznmjno sýti můj*. Gest pak to (lowjčko hmyz ta, 
r»«e/eteréj^rvel!eauhogn»si,ywlasi»jpřírozeníRyby v, -
razugeo wyznamen«wá/a gakj dalstmí (towyMogjjst wy, 
l"»"°2e/mjnj wsielikau dussi jíwau hýbagfcý si / kreraujto 
..?"»N0(iiw,dal«»i»>,«^ trtrhi, rn foli na ořed ,wěc» 

prawu* 
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prawlige/jednssi Zi«M hýbogjcý si nňly/a tywflécfy 5>wo>* 
dy je včininygstn. protoj také »(vodě syt gegich gjinv* . 

. kojit^ůh/asez wody jiwy sýti nemohou. DiwnolgesttO 
vojj moc / je ; wicy tok stbtýlné, kteráj ttetif hmotná / (vio 
hmotnoiivčínít Bůh,' a pořádek wýborný ;och«wolpři kaj* :<J 
démstwořenj, Nebonegprwétajdérnu injsiopřiprowit/ ,-. i 
y Macryj; njj „činino milo týti. prwé siwořitObl«hi» 
N*j sivětla N«besta'/prwé Zemi, nej stromowj a syliny/prwe 
wody. nejli ryby/ prwé powitřs, neZ ptoetwo létawé. pří 
stutku tomto stworenj rys/ těchto wěcý zwlásstnjch dotýká 
^egména Mogjjst, 

l. jfe Ryby magj pnwod sivůg od BOha / gakoj podlé st* 
mé Bojj mocy/kterauj sez prostředků můj* činiti co chec/a 
powotáwoti y těch wěcý gichj nen, gakoby syly / očernj d^ 

mw-i.i«. text: F* stwořitBůh welryby y gine ryby. A opit rozka* 
*'• zalwodi, aby wydala ryby a wsseliký hmyz gegich. Žaty 

podlé mocy přirozené/kteranj dalw přiro;ciij.rytyaňt}/oby> • 
podlé sivého rozdjlného pOkolenj mnojily si. 

51. ;'e w weliké hognostwywedlBůh ryby z wody/gotj 
si tozřetedlni widj /j* mnohém witssj gest početRys w WÔ  
dach/nejliptactwaw powitřj. Nebo z gedné ryby koliko 
sir, nes některý tísýc/j* pochozý, kdo toho nevěji ole ptoetwo 
netakowýnrmnojstwím se mnoj,, nej strownigssjm / protoj 

, dobře co (towo hmyz / goko počet nezčístilý rybám, a geho 
p«kolenísipřipi(úg.e/atakod/ Boha nozwano gest pokolenj 
ryb,'wsse!ígoté. •• . 

III. ^e mezy rybomi pan Bůh rozdílnost pokolení rocil . | 
, sifvontiovčlNíti/tokabypodobni;podobného,mnojilosi/ 

protoj doklaoatich slow Mogjjst, podlé pokolení gegich. 
III!. F* ;wlasstní požehnaní Bůh wyřklo rybach/a gjm 

.- ge dáti ráčil/ gesstO před tjm k ladnému stworenj tok Nepro* 
f.««»'». mkuwik/o; t«S k rybám po negprwé/očemj.dj Mogjjst'?! po 
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Jehitor gjm Bůh řka, ploStcj si.amnoZt* si/a napliite wo, 
dy močsté. Ijm pok pojehnonjm rozunij si y Boj, moc w 
prirozeiijdaná/ystutečnégísizgewowan, wrozplozowanj 
hogném/ywtichneghlubssích proposiechmořstých/komj 
lidé nikdy nedochozeg,'. Neb, chtitnoplniti Bůh Nebe. 
Oblohu, powitřj, wodn, 3*mi, a wsseckcn Swčt / swým 
rozličným stwořenjm/ a přediwným pojehuanjm Bojstým/. 
aby wssudy wssecko fiwořenjNcbesté,3e«ste, yMořsté, 
lMwilo BOhastwořitele swéh 

ODruheKMe. 
Jaký gesi widjk Rvl)^ 

'«* podlé rozdjlného a mnohého pokolení sivitzo/magj 
»yby rozličné swé rozdíly; 

• W«likéRyby.g(aumor'stéryby/;wlossrity>ogegich;«c 
titosii stm Bůh w Swatém pjsmi mluwj/a nikieré od we, 
«kosti/ygmé^,swámagj/gak»w*lryb«wé. Takowo Ry, 3.».I.I.II. 
baonoh, Ionásse celého p«jřelo / « sřisse sivém ;o tři dni 
chowalo/o na sřehzasit rozkazu Bo;,'mu wywrhla. 25J*, 
roujto Rybu pán Bůh Iobowiza welíký diw a důwod nio, 
^^iftépřipomjitá oprawj.MůZessli (vyt-ahnauti wel, «°° •••»• 
tybavdi^, ones prowazem / kterýjby pohř,jíl aj kga;yk« 
geho i zdal, doit kroujek w chřjpě geho > ones hákem přobo, 
dne, celisigeb,- .bítlii gB t l eg s nimhrán.goko9ptáčkem -i 
finT.ř IT^i'0 Segdětem sivým ̂ wztahni no ttěg ruku sivait ... 
hom* fiT.?0-?™"'* wjce o kogi/ognoděge opokapenjg*, 
f £?]„, , 3 - , h "dolijy ksamému spatřen, geho Čkowěk ne, 
dywá.porozeni zgokjkolťwelicýgsouweírybowe/wssak 

sil) 
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sih sivůgw wodé prudký tonogj / goto onen kterýj« Jonái 
stem w hlubinách mořstých sihok/ w g«dné hodině po čty* 

... řech mfljch vběhl/gokj z I°zeff«wo pstnj rozuměti si můj*/ 
ltjtpb-.Ub: y, J ( J t í i C W ( t j„ té, nocy vběhl,wjce nej půktřetjho stomjl. 
jmy.up: 2 eummoBwětst' gstu mnohém Ryby re mořstých propa* 

. " ' . stech, n«;lin» z«mi/y itegteěcssj jíwotčichowé a zwjrata/nes 
Almy zemsté. 

Moké Ryby gsan « pokolení sivém rozličné/ a tak některé 
moké/jeg* gine tvcele snadni pojsrag,'/ a ty gstu vee dwogjn! 
způsibu. > 

t. Gedny po;plo;*ní sivém/dokud witsssneodrosion. 
a.Dr»hé«0přír«aenj wZdycky moké/tteréj yxe zrostli 

sivém dotonolém molýmí zůsiowagj, 

Ssnpinowotégson ty, kterýmj pan »ůh dat/gako niga, 
tauzbrog na tila gegich/a některým rn ,(Í9 ss«pin,gessti twrd 
ffjwic/ g«k9 nigoké kostinné příbytky/ gako gsau; Hlemcg, 
zd"9wé.2»stry*, Racy, zoby (střepnoté/ pře« nijy 9 «9z<M 
si g«i můj* sezesstody gegich: lak sylný a p«vný oděw sobi 
od Boha daný magj. 

Gine pak magj htadtan, a amlau kuji / gako Snnnc, 
Mnjk, S M > VCÍieh taktem gine podobné. 

OTkeljKzafice. 
Ia^gestvzíttk^e/ 

& přjčiny a vZittoweRys /g(ó» tyto ncgprtdnigssf. 
I. Skawa Stworitelegegich/ awssech wicý ViinittUI 

onimZ písmo dj. -fe Hospodin wssecko včinil prO sebe samého 
vw> us. 4. a pro wůli geho wsse stogj/cojkoli p tvořeno a y činěno gest' 

proto} 
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protoj Dowst Swatý přjčinou stworenj, gakj giného. tok., . 
' f,«'«M2°/aflawjBohaprawě. Hospodini potií íaf"'S•,•,, 

, wWg? e*Ur%négest©m e•^^ nebo gsy 
poddal clowetu ryby morsté /a cojkoli chod, sieztami moř* 
Ifymi. JobOwi totéVůh přirozenj Welryba wyswětlug* 
prowe, Zbudit mlčetio a»d*chgehO/ao^sýl*wýbornéh9 ,.,., rf 

essormowonijgeho.. ^hO odkřylswrchek oděwugeh9>o»««<ť..t»' 
dwogitymi vdidly sivými/kdOk niMíi pčísttiípj i XVxata „st """* 
geyOkd00tewřéi> Okolo zubů geho gest hrůzo/ (supiny geho 
t » ftfT^ ^ " sstjtowé/ sewřené welmi tuze / gedna druhi 
«ak!WlZWgeji/jéoniwjtr newchckzý Mezy ni / gedna druhé si 
pndr;,/drjj si a neděl,'sé.Oh kýchánjgehozojjchá se sivitlo/ 
« dci gehogfoiigato-fo'ře switánj / z vst gého gako pochodni 
wychazegí/a gistry ohniwéwystákugj/z chřjpjgcho wychá* 
zy dym.gokozkotfoWroucýho.-. Dýchání geho vhl,' roz, 
polugé/o' plamen z „st geho »ycho;ý7w stgí geho přebýwa" 
lyro/o prédiijrn „tjkázatosi/ kustwé moc-so geho drj,' si spo< 
tu/nebo cilistwé gest ne něm / oilíj se rozděluge gedNO od drn, 
yeho / srdce geho gest tuhé gokó konien" / tok tuhé, goko vko, 
?H^'Mzt tnowck Wystýtánjsigeho/'sogj se ncgsyl, 
"°gil,/az (é strocheni y wyčisséugj: é sijhogjcý geg / meč neo* 
Ilog,.onikop,','ssíp. nesponéýř. pokládá stbě ^elezoza 
Plcwy/GceI;odřewO(Ynile/Né;oháNÍH0siřela/«stébeoo* 
$*$,se B«mu tamenf/ piákowé za stéblo počítá si „ něho 
I ídfl '̂̂ PtfmjááfčfieimoaánjtOpjm/pobnjmmcntxá* 
a?,^°^°l*my/st*IesoběnastálesspíČaté> gokoynasloii/ 
marnil "wko w hlubíněgákO w kotle/a aby si Moře kor* 
aj si zdá z Ptochw niojdíři/zo sebou swětlau čin, stezku/ 
mittemu.>^3''^'''"^d!ny. Ladného ttvoruneitjnoze* . 
cóu • £*£$? "/^oI aby tokwsseligak„činěn syt se* sira* 
mauneii^^^^Sest/zanicsobi to pokládá.- Snm*' 
MOU gest Hrnien, na hewssechnemi sselinami. 

S« v ÍÍ.»jtV 
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II. VZttetRysgesi/Ze tu pokrmu lidem siworeny gstu: 

Sokoj pok tok si děgc / o lidé ne gen; wod nienssjch/goko > í 
Rjek, z potoků, Rybníků, a Gezer/aleyz More rozličných 

js«»<r. 11. Rysdostáwagj^Vzjwagj/ystmRrysinepangichzapokrm 
vljraaá xáiiíl gey na siiché poussti zázročni rozmnojowot/ 

' ' azostupy trrnit, y a wodách Zázračně do sýti shromajlio, 
<ae.-14.-41. t»ak: Nýbrj y powztřjssenj swén, rybu pečenou gedl/nezpo* 

tieby těla sivého/4* zpotřeby wjry včedlnftů sivých. 
III. vzit*tRysgestten.Zegsauozdobou««d!;l7l:ebo N** 

milý pusté a prázdné wody sýti / ale gotoj .Nebe má Ange* 
ky w sobě: Obloho sěhy N*besté/o sivitlo rozličná,/ Slun, 
ccMěssc.yHwizdy: powitřjptoctwolécowé: Senicí.!', 
di, howádka, stromowj > tráwu: toky wody magj w stbié 

1 coj no ten ziwelnálejj/totlZ.Ryby rozličné a mnohé rv sivém 
pokolenj. 

IV. Vjitet Rys gesty ten/je nittcrýchklíkařstw, sivjf, 
m ,1.». wa/gato oné jluči ryb,', k v;drawenj Očj stepých Tobiásso* 

wých:cojwssatwjr'e,a; wjry pojkussensiwj. o modlitbě to, 
noné/pčednipřiwlasinitisimá. laty rakůwet nes jcrnn* 
wet račjch, a giných wicý rybjch, vjjwano Sýteá,}«Ijtax* 
stwjkzdrowi" člowcka, 

Iakep<.v«njzsiws«i»jR7bjh«wjat«l?ftlMill 
5at».t.t. ' «B ChtiltomnpánBůh.abychomsiyz těch wicý ziwel* 

ných povčowali dobrému / protoj dj > 3epteg st treboo ho* 
wod/anoučj tě/a nebo ptoctwa Ntbcstého, * oznamj tobc/ 
e» nebo rozmtuw 9zem,,a p9»č, ti/anoy Ryby mořsté tvypr* 
tvowoti tobě sudou. X)i\ nás tedy Ryby těmto wicem: 

l , 3natimocBOlj«t!ika»/moudrost přediwnau/ado* 

http://ae.-14.-41
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btOtn nesmírnou. Nebo Mocný o wssemohancý gst/mocni 
wywedc ryby weliké y molé/ainocy y sýly gim „dilit. Mou, 
drost prokazolw rozličných ssornioch o pokoleních Rysr 
Nebo některé podobenstwjzwířatajiwočichilmagí/ginék 
wotu, t ptákům, y k lidskému tělu poněkud gsau podobné. 
Dobrotu pří nich pán Bnhproká^tk/kdyj ge dobré, ak do* 
brémucýli „činil. 

II. vč,'na« pokoře Swaté t- nebo VŮH protO Jobowi o* 
diwných owelitých rybáchmtnwit.y o sýle gegich/oby Od, 
tud mil přsčinn I o s Bohu si pokořiti, protojdj Bůh t 
ncmn, NeníZadnéhotaksmělého>tdoby welryba zbudil/ 3Í , 4 , , , ,» . 
kdoj tedy gest gejstoby si posiawíti směl předemnau i Rdo 
mne čjm předssél. abych sigemu odplácel fcojtoli gest pode* 
wssjm Nebem, mé gesi. Protoj J o s (tysse o diwné Boji-
w«cy/gakj pckginých wěcech/toky při rybách (velikých pro, 
kázané řekl.XOjm Hostodinejcwssernůjest /amZrnůje pře, 3»»4i.ri: 
tajeno sýtitwemu my(stenj. při znáwám si,,;* gsim tomu 
nerozuměl. Díwněgsssi gfou twé řeči nad mou 9stjjítedl, 
"oji/ anijgich mohu dokonale poznati, pročej mr;ý mne 
to/ajcljmtohowprachua tv popele/ coj gsim takhkaupi 
Otwých^ojstýchwicech mluwil. Zepit IJatbyme§t"S"><>- ••* 
ckowik strawedliw Výti před Bohem silným / achtětltby si l*'K': 
kdo hádati o njm/neniotzkby gemu odpowěd,'n'/ani na gedno 
Ẑ ifýee (low/gakjbych gá tedy gemu odpowjdati/a gaka 
lrowasiváproti němnwyhledatirnohl. Rterémujbych y >i • 
sprawedliw syl.nebuduodpowjdati/rádigi před njm Saud* 
'ým stvyn. kořiti si Sudu. 
«»"t>i,\C&w''Iť«'Bor)(t jstutkůgehopřediwných/ ponč* 
Um>\«Zt}£mé*''lbl cín, způsobem fwým/gichj k chwá* 
«K wb9»íM^ f t , . , , f t P 0 m i» < i ptowi.chwalte Hospodina i " " ' " . - ' 
imtimáiíi "K^m'»ťW«ptopasii. OwssemČlowitto 
Mtima/ogemusi^émn-h^nápřjčino wjdyckyd«w« / 

.,'••'•• éo ij pro 
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pro nigj ryby siwořeny / o přebuj sýti má mezy wssechninF 
BOjjmi t«ory/» chwálenj o ojlawowánj BOhaStwot'íte.lc 
sivého. 

I V. .Nadýwau" Maudrosií duchown,", z přjtladn Rys 
rozličných/a powahgegich. A předně rozeznaní mezy zlým 

.iSMe* n/io r» d9brým/m«zy čistým a nečistým. Nebo ,y pán Bůh ně* 
iíteré.ryiby za nečisté wyhlajýt / a „j<wati gichna onen éaexe 
ZOkONěsiarHn zHpOw.ědět/tOtiz wssecky Ryby > tteréj ssnpín 
a plegtew nemogj. Zopowidilge pak tehdáj ne proto, je* 
by samy; sebe zlými wicmi syky/ poniwodj wssecko dobré v, 
činil/ awssemu strvořenj to sivědectw,', je dobré a wýborné 
kyls,wydal. Al*„činíktoVůhgakostbewolnýwsivéwů* 
li, a wswých nařizeyjch. Chtěl zagisiépanpůh/oby lidé 
y; těch zap.owěděných.rys/Zako y; gíných tvj,'«on,'do«0, 
lených.nětčemudtbrému sipovčíli.' Zloko, weltys zna* 
m«nápyssnýchlidípowahu/tteří;nasob.i wssecko zatloda* 
Sjlafíimi p«hrdog,/anonicnedbagj! a to sýti má kwý* 
stroze. Halcyoneo wyznamenáwagjCýrkcw Swocon. 
Nebo gotoj pro ni >wč09 gegich mlodých norozenj a wŷ  
chowánj. Moře pokognésýrea i tok pan Bůh pro sivé 
maličké a znown Mžené /Swět tento, gako něgoté Moče 
souřlíwé, w potogí zdrZugé/proti geho přirozcnj/poniwodj 

3ni!!'.»°. lidésezboziijnemágíjadnéhopokoge^ale gstu goko Moře 
*" zbouřené/wssakkpohrtijc*po;,.vpokog>ti simusý. Ssti* 

ta wy;namená»a lídikokomé/poněwadj 9.1a oni sivému 
ptodu/amginému neodpaussti/obygen sivé střewo naplnila. 
Echynee / ten molon rybou gst, weliké.lodjzodrjuge / zno* 
mená nepatrné lidi/w nichj pánJftjijj weliké dory sivé stlo* 
dotiráčj. Tak«wýsykIo;eff/zaposm*chsratřjm sivým/ 
awssakwwelieého.amoudréhoMuZe.wzrosil. Tokowýy 
Dowid/gjmj srotřj geho po?rdoli/o;onegsspot«ěgss,ho ge£l 

' mili.wffoesylzewssech sratř,' sivých Bohu n*gn,ilegss>^ 
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•podlé srdce Bo?,'t)o jwótéitý. TatowýySwotý PoweG 
.onern; rjkali ffokessnj Apojstolé/jeosobo nepatrná / a wssak 
negre jce m,'mo wssecky Aposstoky/ Bůh strze niho ditoti rá. 
cik. Delssín.ten gest obra; prawé matky./ a přjkkad swot.é 
.kasty/ncho.onswůgplodpilni pistugeawycho«awá/kli, 
,d°m pok;wlasstnj příchylnost ma/ge ptawjcý si zprowozu* 
ge/y todj gegich prudké př*db,há/zaljben,'fwézwlosstnj w 
lidech y w muzyc* gegichmagé. ,<0*Zt>,'E<»giné sodlawé ry, 
sy/znamenagj trapičeatyrany/téz.nesrsiye>nedutklt'wé lidi, 
agineelizn,swe,swýmí;kosimi/gatonigakýmí.sod.W^ 
daucy a trcfpjeý.. Znhoř vtazug* sivými obyčegí > lidí chy* 
Ptt, obmysiné, sauřliwé,a sworliw.é/ eteřjj wssecky gin.é kot* 
mautj/osomi;e(vsschose wywínouti. a wytoči tivmigj. 
"Ok;nom*nólidí nevsiowičné / ;patkem couffogjcý"a »stu, 
pugjcý/a tok proti dobrému.řádu.čeljcý. Fáby wy;»om.e,, . -
n«wogj Iidiohy;dné, rnr;uté, osskiiwé, nečisté/ Zwkássti pok 
ptoroky ffokessné.Antykrysiowy Viitele) m sáhni hrschů. 
studů, o nečistot duchowních rozkostmogjcý /nepokogné, a 
Istrehotonjvsiowičné.owelicé.testliwéwydáwagjcý,' po* 
.t»d o Rybách atzmyzu wodnjm. 

O ptactwu letclwem 
. £ehc,z dne pátého „Činitif áčil/ pánHů h.ptactwo lé, 
»J?tb* M í swidčj Mogjjse .•Rzekkgc.ssti Bůh /wy, běeTte'*,*?*°"« swidčí Mogjjse,Rjekkg.c,sstě Buh /wy 

2! n . ^ N Pttctwo křfdka magicý, podlé pokolení geho. , 
vTactrZ^rltt9 bylo bobre. K pojchnak gim Bůh řka,.... 
t0^yot^tT

mil,3eMiemi' Z r̂ýchZtOfkow ty, 
• J o Ptoctwii magjrozgjmony sýti. 

. , S s 1'íj l 3Me 
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j . 33atém<4tťtyef(!it»pt4cy|i«J«f«mV 
II. WIakerftzdjlnojw 
III. R, JaUmvf»;>tki» a cýtť > 
IV. Jgke mim na sobe dnwii t«t« siworenf 

OprwnjWjkce. 
F JakeMattrfe ptactwo gesi stw««»<j<'' 

sil 3g*w»i Mogjjse pisse/z* proctwo wsseliké létowé/rd* 
livNi goko Ryby a hmy; wsseliký wodnj /; wody gest včinino. 
protoj také podobnost ne gednu ptactwo k rybám mel. Ne* 

- bo gokoj ryby «'jiwtn subtýlném/totíj ve (vodách syt sivůej 
mags/tatptactwOw powitřfgessti mnohém stbtylnigssjrn 

' si proleeuge: agako; ryby w wodi prudcí Čchogjj/ eokpeácy 
prudce« powitř, ljeagj: Ryby plautwe/ptácy kř,dta magj ř 

' Ryby pkantwemi k sihu stbi pomáhagj / ptacy k,řídly sisý, 
mi fe k létán, ponoukogí t Ryby w wodě lehce si wznassegj / 
ptácy tolíkéj lehkého a hbitého přirozenj gsou. Atak tedy 
gakj Ryby, tok y ptoctwo létawé > gednostegnau tríaterygé 
mogj/ponéwadZzwodyobogetosiwořensvčíněnogesi. 

. Díwný tedy nerozum gest některých / kterjj w postě rydy ge* 
dj/a ptactwavjftyati nechej/ gessio z-gednoho půwodu / af 
gednémateryegsan/gakjrs>bv,toky ptocy. půwod pro* 
ctwopánBŮHsi>msýtirá"čj/gakj počotečni včiniwgepo* 
gednou mocý sivou Bojstou, rok y pitom fa posowád ptt, 
wlastniná ptoctwu tatoxeá moci obygedno kaZdé pokolenj 
ptačj, stbi podobné mnOZiko / rademod Noha stběwyměče, 

..»»«,-i.i,. ným/o pojehnonjm geho pojstým/oněrnj řekl, ptoctwOak 
si rozmnojuge na zemi: goko; si tak dege. Nebo ač ge l * í 

wjdyck. 
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wjdycky.gatoy ryby/taky ginclklopagj/akvjítku obracegj/ 
4»«ssatanirysww«dách,am'ptáků «powětřj/ anazc 
mt̂ ozmnojcných wykowiti a (vykopati nemohao. " 

ORozdjlePtactwa. 
^ozdjkptoetwotnůj* sýti ««nto pokojen.' 

I. Gestwkasinj. 
M II.podlépodobnoM. 

J ptáctwo wkostni tím gmé»«m si gmenngscý gest / tt<* 
fehozsikupokrmunawitssjm djleddlidi v;jw«. A Z tich 
gesiPtactwo t. weliké. 

i. Máte'. 
Wehté ptoctwo gesi/kteréj witssího tiká a zrostu g«si nad 

»me/ onichj nitterých sivoíé pjsino zegméno mkuwj/ gato 
«psstros»,eterýZgestzewssech ptáku negwitss,'/přewyssn, -" *£*• 
Mcý y Roni 9 gezdcem geho / a wssak si wzhůru časem swým 
wznáss, / a R9ni y gezdcy gchd se p9smj«a / nič*h9 si neoba, 
"O /weg« swaw prachu zemi strýwa/ o počna ge zohrfwa, 
n.opausstj ge/anUsitnim nawra«uge/tmkadým swým pak 
tat si Zatwrzuge/gotoby gich neměk. N>ypra«uge y oGr, 3 t 6 „,„,, 
iwr ?tstia'bu, ínňátuia gegich p«««hy rozličné Bůh wy, 
>""m»°/«es to wsse on sam y siwořik, y řjdf > a zprawuge / 
?3^<«ědčjI98,wgehoruceg°si,duff««sseMho jiwo- »*.»•«. 

banich'£%Í** gestnezčifíné o mrtohé/ypoblékrogínroj, 
t s7tu'a ritn . ' ** V gíNá/gakj kterým kde př,'padnosi IcpfTf 

S S S ' ° " ' menssíptocwagísiými časy si přena, 
' w " " ^ p"ltwgj/gako Rzeřas, czop. Rwjčaká, wka* 

. sstOW!C« 
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sstowice,'Sstr!«anek lá glné mnohé znagjcý čá« prjl*t» 
swého'. "'.••* 
lSinepakwěcy k ptoctwu podobnost mogscý sou/které; takt 
Ijtogj třídlamogíc/g^akoM»wčely,'wosy>srssGwé,kOma*' 
ři, a ktim podobné Zíjoky.-

OTieljWstce'. 
R gaken»V»;ikkii' siwMno gesi MctwH f 

Ji Dobrý awýbOrnýcýl, je syksiwořeN," ptactwa/to fa*' 
rno stvědectwj Bojí «ko;uge: Nebo widělBůh wssecko pta*' 
etwo/ je dobré gest „činěnou Anatom swědeCtwj tojdý do, 
stimítimůj*'. AwssotzegméNatitOvjitkowéMOtzanvtá*' 
zoni sýtl siwořeného proctwa,, 

I. Cjěst o"Skawo Voj, Z tak diwného stvořen,". Nebo ani' 
swěklům Nebestým, ani stromům a'sýlinam, ani rybám ne 
dokpán ^ůh roho doru>oby moPi hka(yti Vohachwáliti/ 
goto negprwéhkosyty spůsosdok ptactwu Nebestému /»" 
rozlíčnýchgegichzpiwjchanielodyjchv AtOgíZsytodru*' 
ha mUZyto od BOljastwořéntl/prwNimejyAngcky/Nedo ple*' 
stli Synowé BoZj/prwe nejličkowikstwořen syk: o teSdw* 
l)a muzyta/tizprcd(iwočertjm čkowiko sytá'/ptocctvov/ 
fflechtiléprozpiwugjcý^. , , ' 

II. Fapokrm gsau lidem' giZ po pádu/nebo' prwé dosti By*; 
kočkowilu' na oreocy stromu/ anasylinkoch způstbných I 
potom paky ptactwoNébesté,čkowěků'ku pokrmu přidá'nO' 
pro posylněnj přirozenj geho / tdyj géniu strom jiwota M/ ! 

teán\ zbráněn gest.. 
III. R Obitém rozličnýmniktcréhoptáclwa/P^^^ 

«Na„!i«vjjwatípornčíl/;wkassti hrbličeř,.HOfiibůVor»robců. 
IV. Rrozkoffi a potisseNf čkowika'/ oby gég ptáčkové' 

jwýrn libýmzpiwem obweselowáli/azwkasstičajy některý* 
mi' 
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mí příhodnými* gořoj pokkdo šedosti n« postonchazpewit 
ssowiito«etz,,st«lHjt«»ého, číjtoweho. jstřiwantowého, 
drozdoweho > tosowchK., aginých ptatů vstechtile pr«zpi, 
"ngicych/ lídsté hlasy y vniěnjm y lstostí přewyssugjeých. 
•y. .;• vzjwalppznSůhptátů ttresiánjzeýchlidj/gakojdj 
B « B : T.0H0 tdovmře no polí z domu Gcroboarnowa/ p t á , , 5..-,,,. „ 
cy nebesstí tzísií kndan. A-opět / Vto> kteréj se posinswa „•„„.„ „ 
otcy, o pohrdá postussenftwjnp matky f wyklínan krtowcy 
P»tocn>, onesstěd,'g«or!ičota. 

. VI- vjíwolgich »nh tatí t» po(foujmf wímýmsivým 
cttteinm: goko HolubiceNoelowi pnmfka ratoljjikn jeta •*•» 
«áti, na důwod toho/Ze země gif ofchlo,.* potopa přestala. 
pror<ea pak Elioss* strz* trkawc* trniik « p9tota Raryt w i«i<,it.4F 
coe hladu/ nebo přináffeli krkowcy S rozkazu Bojjho kajde* 
90 dn* chlés a mast/ a to dwokratezo dtn, rtjno a vwečer. 

OWwtteMM 
^5cmn se vc itl melmesptacttca letaweho^ 

«K Ne nadarmo dj p jsino: 3eptegsiptact»anelxstét)o, sam.r., 
aoznámjtobi^ ARrysiuep/ndj: Hledtenaptactwóne, m«>«..« 

' Včin,.«. * AC. /1.lveřegni;mnohých. 
"e,M« si; pt.«««nebesteho ( 2< ^Zájftni , některých. 

T « , . Zmnohých včjme si znán',, 
i. M«c V«j, diwnou / je ptactwo takowé hbité a létawé 
min ráčil/ gessio jodnéginé stworenj jiwelné toho nemá/ 

rét ro ? . ""'ssetí olétoti miko/goto ptactwo nebesté/ kte, 
tím K ř , , * ? w Powitřj má / o čjm wegssegj wyletng*/ 

II tí;• '•fltsýtvá. 
"• 4i'audrostBoj,(velikou/ gakOZwvdilenjptoctivn 

C t nebe*5 
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nebestému „mini rozličných zpewl, / taty w ozdoben," tibo, 
ptacnva „sslechtikau sarwan a pěkným peřjm / nacez Bul, 

„» i». ii. stm Iobowi „kazuge a prawj: lylí fy dakpawům křidlo 
pětné/anes péro Cjopn. nes psstrost. A y w tom pánQuh 
rozdjlně podělit ge dary sivými : některým ptákům dok 
Bůh pěkný zpě» y pikné peřj, goko č,jkowi o sietzljčkowi/Fl, 
tiým pěkné péřj. aiiepřjgemný zpěw / goko powowi. a po, 
poufstowi / giným libý zpěw, a prosté peří / gako StawickO, 
wi, a Sstřttvonkowi. A wssak při wsselikém ptactwu tO 
diwné gest/ jesivézpěwy amelodye „měgj itcvčjcesi tomu 
od jadného.al*«tjm si hned tak rodjce fwé „minj prokazng,/ 
a rozličnost mnohé w sivých zpiwích o direnými proměno, 
mi„z,wagjgesst«l!dstédjtě gat pracně adtauh, prostému 
mkuwenf, owssern potom po letech teprwa mnohých, ;p jwa 
nj atn^ycc.včenosýwck/amnohy.sy wjce „čensyt/do sinrti 
jádnémn zpiwu „mitému nes m»;yce naučiti sinemůje. 

««,..«. III.dobrowBojjgakojRrystuspand!: 3akjkolípta* 
cy Nebesstj ne sigj ani ne jnau / ani do stodotneehromazdug! 
awssak OtecNebestý krm,.ge: Cjjm wjce tem to čjnj O 
niakéwjry? , 

IV. Opatrnosti a prozřeudlnosti očemj dí BŮH i sjop 
w powětř,' ;na nařj;e«é časy sivé / a hrdlička, y řeřas, y wka 
sstowíce ssetřj přjletn swéh9 / lid pok můg nezná saudn s,0, 
spodínowa/ gakj tedy mujetc řjcy maudř,' glme.a Zákon 
Hospodinůmáme. Aygistinodormo děla p.sar pero/na* 
tamo gsau w Zákoně zbihl,'. Zdali koho zahanbili n man, 
dř," i Zdali stu lidé předissenj. agatj i Ay (kowem Hospo* 
dinowym pohrdagj / gakajtedy gest rnaudrostgegich i 

V. Gednomystnost a kásce/ nebo ptactwo sobe podobíte 
tvsivých hauOchdrjísi.anesměssuge/druhkdruji swé (e 
Mhrn. a ol»tass»g« / nýbt\ sebe wespoleklítnge e « " , . a ^ 

(JÍW.t, r 
í.fir 
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ftowa. OdtudZ poilBůh přjtlod wzow wyswetlnge wlr" 
ný chopatrowán,: Je gakoj ptáey létagjce,swýchhn,:dhcl» * * ' " * 
Si I tat háginsud* Hospodin zástupů Ieruzolémo/ oncbrj 
obhaguge wyswobodjgeg, pornjgege pomstan zachowa. 

VI. vsiawičnému pánaBoha chwalenj, poniwádj ptó, 
čkowé počnono ílojtónjoj dO wečera/ anikteř, y času nočnj, 
ho chwalj, a oslawngj zpěwy sicýntí Boha/ toí owssem my 
lidé činiti máme: Hospodin zogisié dowá přsčínu k plesonj !»t»4a,,, 
ywnocy /ap,stičkagehoep»bOjnýmisýwačasu«sseliké°. 

Obzwlásstně pok z nikecrých ptáků gest si čemu po včiti 
knásttdoivánj/ycosoběwzýtikwýsiraze. Gako 

Orlice «čj nebestých wicý hledati / a čistaii prowd«B«jj 
Míkowoti. Nebo Orlice wysoko do obtoků si wzxossj/o do »»'»>»> 
fknnc* gosiiého rado patřs/tam y zrokswých nikodých orliča 
«k obrocý: Tok y my fwrchnjch wicý hledoti/nýbrj kde gest 
tel» o pastwa nosse/tam si wěrau a my sij pobojnan wznáss*, 
ti mamě / čemuj Rrystue pán »č,' řka: Rde gest tělo, tam si ««, 14.» 
jlets y Orlice/rozuměg,'c sibe 0 swé wěřjcý. Coj y sivotý pa< 
welwyfwitluge: Obeowan, ncksse gestř w nebesých/odkudj #**>°> 
y Spafyeele sivého očekáwome. A fwotý Chrystsioinue pě, thrijtf: 
kne podobenstwj orlice a orličotek mladých wyfwitluge: v , Um: 24. 
činěni gsai.ce orlicmii zde w tomto jiwoti/wznassegmej si d» '" '•£«»• 
Nebe,nýbrj y nad nebe/nebo fOe gest tilo,tam y orlice/teko gf ">•. ' V 
^r^stapáno pokrmem o post<vou nossj pro fmrt/nebo kdy, 
"yonneb^fpadlponjjenjm/ mysychomntmohli syli porn, 
! ""'w^ssenim. Rdo; sou orlic,'přirozenj/ EnKiókým a 
n e|r>',ii wěcem siněřowolí a patřiti mogj/zemstýmíwěcm!" 
ic neobtěžovat,/ ale wjdycky wzhůru na slunce strawédlno 

O r l . ř a ' t e 7 » ^ " » ' ^ ° ^ ^ 
* T t - f , S o > ' * o„ekrk.iwců tile,I,ých. 

•ooutoice „c, sprostnosti, trpěliwost o tichost/ gstíc se, 
I ti," Zfilči 

http://gsai.ce
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mu.!».«. jeučv zlosti o hořtosii/tčemuj y Rryst«9pá'n Ná'9 wehetBus* 

«e sprostní goto holubice. 
CjápiVČiwděčnost.aodměůowáujsi zodobrodmj: nebo 

»Ni staré rodiče sivé krm,', y přenassegj z mssta na mjsto. 
Slepice sivých kuřátek pod křídla fchraůowonim/a pr«, 

siým.gim wssok přjgemným wolanjm/ pokrmu,«si sivých 
podawánjm/y; ,emiwvhrabowanjm/y proti luíiáku si p«' 
siawowánjm/VkazugeBojjKistawé nás lidj opatrbwanj/a 
rodičů o djtkywtasiensté,zpowínnosii y tásty „siowičnép* 

Btecu.ir. čowanf. protojRrysiuo pand,' : Lechtitmnohokráte 
Geruzalémsté obywatel* gako siepic* ehromajduge pod tř,', 
dla«uřatkalwaehr°m!l!diti,a».ssaknechtili. 

wlasstowice kteráj tzogí swé mladé na zraku ostepené Sy, 
linkou Celidonyi/ věj zřjzenénm „jjwanj prostředku od BO, 
ha stwořených/ k obogjmn Zíw9tu nálejegjcých, y k oswjce* 
nj a fpasinj dusse, y kzdrawí těla případných : azwkassti 
aby lidé znali stepotuswonpřirozeiiou/o njj Ion swatý mkn 

trmatM mí: Newj3j*gfy sfdny, m,;erný,chudý a siepý/radjml tobi 
oby Oč, sivých pcrnazofCollirmm, oby wtděk. 

Rjeřas včj sedliwost/kterýj netoliko neobrnejsta čost přj 
lctnsivého/ale kdyZsew»ocyiesodj>aodpočinutí/wgedné 

" noze drjj kamének/gesilíjeby vstul/ aby rychle geho ssusien, 
zbnzen syk / atak,sedlíwau siraZ nad siban ynad ginyrnt 

^Rrtawcyinkadj. vč," náeBozjopatrowáníznáti/akne, 
iatn.,41.,. mnsi « potřebách vtjkoti/ gok«;d,'Dow!d: »t«ryj dO(«« 

pokrm krtawcům mkodým.tteříj wokogj t.nemn. Jte/ 2>dO 
Hájit,4,. připrotvugetrkowcypokrmge°/tdyjmkodj gehotDohulyl 

némn wotogj/a tontog, si sim y tom pro nedostoeek pokrmu. 
wčtliěty wyvčugj dobrému řo'd» o proeowitosti / neoo 

magj mottu sivan/aneb rodégj král* gedíného / tjm si m« 
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zprawngjígeho doma zanécháwog,'/ stmy si:f u prácy rozle, 
tugí opilně (nosseg,: «n pak ke wssemu dohljda, gak fe co 
děla/ gich ku pracyponautá/ agakoj třfo wětss, ma nej gi
ne wčely,třídlapokmensj,nejg»iétečcfy, ojihadlajčidné 
ho. TakpowýAniw fwětsté yw duchowní zprawe.niac;, 
sýti dObrottwj ke wssechném, jodnému neModití, wětssíjť« 
wou sivou si newyímsseti / no wssecko, co, kdy > gak fe dělati 
mo, pozormjef: troupů, zahálčiwých lenochů.ssotkořů, 
pochlebn,ků, zloděgn, netrpěti, pracugjcým dobré práč* 
9llodč»wotime;ys»ýmIiVe«sýwoti/ .aoiiipéčiwkasien, 
stan rnjwoti. 
Wsseliké pak práce, a «sylowónj,y řádu gegich aby dobrý 
cýl, a vjiceksyk, negotoged/ olegotonied/oto wZdycky pe, 
čowati. A takjZásipoddonjtupanům, a posluchači t „ , 

~v,..,y\,j gatvstv na n,)ite e~70i)m £ ,pxwvi .p£tujiíuvu>j<vy. 
•EařJ y poddbenstwj rozličná Duch Bojj z powach, a obyče, 
gůptactwo,keře/analidiobracý: Gako čtowékopaussti, »,,«, a. t. 
gsiý nijsto, apowotonj sieé wssetečně podoben gest praku 
ktcrMKtoudj, ahnfzdo .sivé ztracuge. Jtem I Jakož pták « «• *• 
Přeohlaivu^owira přeletuge / tak zlořečenstw, wssetečně . 
wynessinénedochazý. Jttmjat*\ nic nepolapj ten který **'•"• 
Hf^dlastrogípřed 9bljčegem ptáků, neszwiři: tak „krutný 
cysých «*«ý jodag* neřádni/ nemá w t9M Bojího pojehná, 
"»• .Ie°m/gakojptákpospjcha doosydtanewida j * gest Witfr.M. 
proti gch, 5 i W 9 t u / M{ la>i nečistí, stiiluj. a cyzokojnj / gako 
pták do ofj6 f ( t/ MtR i.smrti sivé Časné y wečné po pjchagj. 
!w 5 ^ " ' P t t « a sstřečj > a nic newysedj / tok kdoj dobýwa «««"- ••• 
' , . „ " . ' " < l « okřiwdou/ wpotowicy dnů sivýchmusý o* 
P»l«t! geg / o napost^ e»bt slazen. Gakoj hofubice tka. """""'" 

í t i í j awka* 
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a wlasstowice pisstí: tak pobojn," w čae osoujen j farní w M 
tkogj/snássegseetěžkost/onadege wmlčen,trpiliwikBo* 
huvjjwagíočekawagjcewyprosstinj. 

Rwýstraze také gsau powahy některých ptáků /ssimij st 
lidsté zlé powohy vkozugí / goko, psstro,, o Rrkawec / proti 
kosie přirozené činj / jeopousstj mladé sivé/ oproti njm si 
tat zatwrzngs / gatosy gích nebylo: čjmj si vtazugj lidé. na 
přirozenou lastut sivým djtkam si zapomjnagsiy. Fezhulc 
newdičnosii dokaznge weliké / kdyj ptáčka kterýj gj wysiděk/ 
y dost dkauho wychowal naposiedy z jjro/atjm zlým za 
dobrodiní si odměiiuge/ odkudj si y přjslow,' O newdičných 
vjjreá/IngratusCitculus newděčnei3e;hule. Srssnowé.oi 
XVojý, znamenagílidivtrhawé.fftjpawé, sstodliwé, a nevji, 
tečné / gazyka zlého kterjj nic ginéh, n« vměgj / nej ginétol.* 

ko sstrojfowati. přentítoti. pornlauwati, sstspoti / a 
strnmau wsseligok jstodin/ k sobi pak ginýrn jádnc 

ho přístupu, a práwo ntdowotí. potud 
9 stworenj patcho dne „Činěném, 

a?l.°i,̂ iî .°i.?.̂ i,̂ .̂ «> îî »H,̂ .«Z>i8,.2l̂ >,̂ li3»»̂ ..̂ ,̂.̂ ,!,?a 
^i^liLi.^l^l^Zl^l.°l^il^I.^i.^i3.^i.2,^«.,3i,^,.3«°,.^,^„^i,^l,A> 

apnola. V I I . 
G S t w o k c n j dne ssesteho bemmem. 

J"wtomto dni ssesiém PanBŮH dwoge Stworenjvčim'* 
»i, a stutek stworenj dokonati ráčit: Ion; jkeořik. 

I.|í»f O* 
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h Awocichy ttcltctrértcrojuwné. 
II. CjtOíctťrt rozumného / kupodobensiwj 

Obrazu swchc). 

Arlpkul.1. 
V 5iwe)wc)clchn nerozumném ssesieho vne 

Stworenem. 
ti! Ačkoli pán Bůh wsseliký twor dobrý včimt wssok po* 

dléfwé Ijbosti, a moudrost &Ojffé / chtěkmjti gedny twory, 
nad drnhé dokonalegff,', aslawněgssj / gatojto Apossrolwy 
sivéelug*, y přjtladem hospodaře sohocého, a rozffiffiiého / 
a d«m» y rozličných potřes geho l Few domu welitém gstu ii,»,i,ia. 
Nádoby rozdílné některé wěissj, gine menssí. některé pěkné / 
gmé gesseě pěknněgff,/ některé na sivém mjsti potřebné, a 
gine gesstě potřebrttgfjf / některé zlaté, gin* stříbrné, gine 
dtewinné,gine kamenné, gine hliněnné,agi»é;ginémo* 
t*ye / y t ginému a ginémn cýli/ wssak wffccky ku potřebě, 
avjítkn. lok ponBůh wffirotém domu swém< genj gest 
tento sivět )taté ráčil při stutku stwořen,' „činiti/ a rozličná 
fl»»če«j wyeetst. pořad et pat ten zachowal je od začae, 
*» kdotonán,'/ a »d nedokonalosti k dokonalému zpiisobii 
fa* stvořen, riéiwozowal. Negprwéwssěcka nerozumná 
'twořens i a itapostedy člowěka rozumný twor.na sivit wy, 
»la ^3Pr»édůmapánstwj>nestzofpodóřstwiohog, 
ny lt«t«pt>prowis/„teprwa čkowěkakterýjby «t«m do, 
T*Z?Z 'viimf- A přtdně.fwédectwj wydokMogzjsi. 
iwflVi' ""'Zuinném: Rscek take BŮH. wydeg zemt a««-f.̂ . 
v"> v v , m 18«bn» talbau podlé pokolenj sivého, howoda. 

a zemi, 
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a z«měplo,y,y biwotou zwěč;emsto» ,̂odlépokol*n,"geg,'ho: 
a siolo se tak. 3l včinilBůtz.;wiř:*mftou * podlé pok«l*nj 
gegího / téj howad.i podlé pokolení gegich / y wsseliký zemi* 
plaz podlé poko!e,ij geho / aividilHith.Ze syld dobré. 

RterýmijtO (lowy mogjjfO Otich jiwočissjch N*roz»* „ 
mných, tyro wěcy vkoziig*. 

.«,»,, ...4. I- Půwod gegjch je g « # » » | /neso'ir<klt wyd«g zemc 
«- dussi jiwonič. A gakojto vcímltehda;,/ takgessti činiti tac, 

dawage jiwoéichům. pojehnanj / ne gen t jiwobytj / ale y 
*,te,o.,o. krozmnojowan,-. protojdj.Mágestwsseckazwěřlest,.y 

...,i. Kowadanatísycy hotach / a zwěc polnj před siban mám I 
nebomůggestotrsslekzemstýy plnost g°HO. 

II. m«cri',' gegich je , země stu«činěnj, a stvořen,/ ti ji* 
tvočichowé ̂  protoj také syt gegich mm na zemi okázán, a 
tvyměčeit oni; do powitřj st w;nássetí, ani w (vodách sydle* 
ti mohou wymjnjc málo některé jíwočíchy / gako gest Bosr. 
lvydra, o gím podobné/kterjj y w wodi y na zemí sýti mo* 

hau. ..„,*•» 
III.Rozdjlnostpokoltnj/ nebo ge hned tok stworilBul) 

podlé rozdílného pokolení gegich/tok j« očkoli «zrostu, te 
eyt»,wpostowi,ogínýchpř,p«dnostlchsa»sibepodobnj/ 
wssak pokolení předce rozd,lnatr«ogjagfa»/nebotrawa, 
nerodj (Seleno, aniRozasivín*.neszagicZijjty I ale kajda 
pokolenj sobi w přirozenj podobná, Pročež BŮH y tu roz* 
ssaffnosi.a řad přirozený « nich l&Zií/aby gedno druhého 
z sivého pokolení tzledato. Zaktcrouj pr,cino» panBuh 
milugjcý-řad přirozený (kterýZ; něhopůwod Má)3áko»e'» 
sivým poručiloby lidé no howado, o gegich řod toké pozor 
měli. Nebo d,Howadn sivému neda« si scházen « howá^ 

,.w.o,».«. pokolení.. A opět: Nebudess oroti wotem. 
áostnispotu.. i V S > m 
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• , ' v - Dussi gegich goto gest vtazol/ Z* Ziwočtchů Dusse 
tOlito Zálejj wekrwj/ojiwosti hybogjcýst.od stromowj w' 
tom rozdílnou, y«'d čkowěta. Od stromowj tak je wjiwO, 
tichu gest dussě hýbagscý si/o Čitedlná / ole « siroínow j toli, 
ko Vegetativa / Eeercjjw wlhkosti zelenowé, o ojjwogjcý 
Jálejj. Odčlowěkopok «tomrozdjlná / je Dusse člowěka 
gest pOdsiota NejíNrtedlná > a rozumná' / ole howod," stnrtedl* 
na.nerozumná, wsométrwi a dýchán, čostém zálejegjcý/ 
a pri fmrei howoda Mizýcý. pročej páNVŮH jápowědil 5 5 W 
lidu sivému oby si krwi howádek negídoli / přjčinU pokládá, ' ' 
AwhO/je i . ^ howaSta gest Dusse geho. Ačkoli fát, i 
ttowirina podobNanZiwost w těle o wekrwi zalejeg,'cý / ták 
je kdyj treivzčlówěkawssecka siwylcwá / toké y;iw«t těla 
(SJ,«j syly čájfiky čloroiko/totiZ tělo 9 duss, fpogené w gednn 
oiobu ) mi-ýa hyne /Ole w tom weliký ro;d,'l/ Z*y kdyj, a'do, 
VpS tělo jiwogest / y kdyj těl, „míro / o ten jíwot častý 
clowětu Oginým jiwočichem obecnj.přesiawa/ Duss* pčedce 
tvsivé podsiotě ne stirtedlné jiwa íýivá / a z vmjrogscýho 
ttťo odchá;eg*, nesmrtedlnaKstáwa / wssecky swé wlasinO* 
stiiNts mocy při sosezachowawá / gokO; dj pjsino i C;kó* »*i«.iei 
~tt *mjřo(tc,ti5 strotty tělo) mdtoboupřemoien gso/ O kdyj 
wypufiívustčlo«ěk>komsipoditř" rlattera»Zoto;tUod, 
POwjdogeDuchBojj, prorojí NowrocýsiprOch dOzeMi iiHd.-ii.rv 
ll«tj prwé s,t/ Duch patnawrát,' se k »ohukterýj gég dal. 
J J V . Opatřenj jiwočichů gegich pokrmem/ o čem j dj Bů h: 
^leehněnt jiwočichům zemským, a wsséMu cOZ si hýbe na > 
3"^,"««>Zgesi dusse jiwa. wsselikau Vylinu zelenou dok 
] ' Z i P ^ t t 3siatositot.aditgesépodne9/jese těmi wi* 

V• S * * ' nmmnj krmj o íiwf. 
íiS rozdělní 'l«««chů ;enistých/a ten na tři houff,Mog 
« « ^ » » ^ ^ ' " " ' ^ « s , ssesiéhO dne stworenj 
netozumnéitototrogez-, *>» 1,^9, 

i Na lOToflir. i*. 

http://iiHd.-ii.rv
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í . Howada: a tkml mjnj si pltomf jitvočtchowe' / witssj y 

mtnssí« pokoleních swých/a z těch sou dwogj. Gedni gichj 
lidé goko domacých a doma y;p.koz*ných.y wych«woNých 
tu potrrnu vj,'wogj: gako stu krawy, ««ce, kozy, swiiii/ a 

^cém podobní gin,. Druzý. gichj ku pokrmu nevZíwagí/ 
ale t giným potřebám: gako koni t gjzdia díkn.ostů owé?, 
bkauvů t nossenj tijtých sřemen/ pst k stroji a-k.t«wi,m/ k.0* 
iet t kapání myssj/a podobných k podobným potřebám. 

z. Fwěř polní po horách .a lesých sihogjcý / a tam sivůg 
syt y »yjíw*n, sivé mogjcý/ s*z lidsté práce a starosti famýrit 

C.fa,«,.,«. VojíM opatrowLnjm. VtézwěřipowěbilBůh: Má gest 
jwiř wssecko lestj n« tisýcy horách/« ,wiř p»ln, před siban 
niám. 3 nichj některá gest tveltko. giná prostřední. gíncj 
drobná i niktero přejjwa, gina' nepřej,'wá: některá má ko* 
pytá, giná dlopy: nik«r« kopyta rozdilena, gina spořil 

, zrosika: nékterá'rohatá,giná sez rohů/ gakj ty rózdjly pan 
mt!!,"'.4. vůhsam připom,n<i/« podlé tohoMteran zwéřahowada 

;a čistmi, ginau za ohawnsu a nečistou wystvidčuge w Sofo 
ni sivém. Loj tehdaj gatojto nařjzenj Bojj. k ostřjhonf 
n,*zyceremonyemi ginými wydanokyko: ale nynj wssecko 

»**»>».•. „,jZ iisié čísiým/a wsseliké stworenj Boj," wjdycky syko a gest 
dobré/ a nic nemá zamjtáno sýti. coj si 9 díkům či»in,m „jj* 
xeá a ku pokrmu příhodné gest/totje y tozwěč ahowada/ 
lteraj jídstm zanečistau wyheáffěná sylo/ nyní gij í« čísti? 
<i počítá: (wymíníc mako nico ojstliwých jitvoctchů) gakoZ 
lo y 9N(rn widiním. «B0jjm htosim tsivatérnn petrotvť p» 

Wf»...ii. tétt-ratt siakýrn vtozckno. Nebo wihcj petr jwatý gako 
* prostěradlo, on st spausstj doků/ wněmj čistá y nečista (po* 

dléZákonaMogMwa/ zwěrsyka/ aowssechnich tich 
«,<«ířatcch gedn«steg»ý B»;í f«ud awysividccnj wyncsseNO/ 
uby petr Sít a vjjwalVpreto jeyntz wssecko fo.očťstf/ a tjnt 
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pohanů goto Hígoté obíti wztfctié aočiMnéobljbeníapři, 
gttj vtazol. Gokoj pok mezy rybami líegwětss," gest XVtV 
rys, am*;y ptáky psstro«/ takm*;y howady azwěčj polnf 
ttegwitssj a něgdiwnigssj gesi Skdn/0 nimj &ůt) tdto wypra' 
wnge: Aytzle.Sk«ngegj.(em e tebou (totij ssésiéhodne.gako **(?;.'? 
y čl9wiko) v činil/ kterýj trawu gók9 wůlgj/m9c geho wse, 
brach gcho/a fýla gest w pupku sřicha geho/ gak chce ohonj 
ocosim sivým/áčtoli gest goko <5edr/ jity lůno geho gako ra,' 
tolest stu zpletené/ kosti geho gako trouby rnidinné/ hnato* 
wegehOgokosochOrjelezný. OnkgestpřednízvčínkuBOha' 
sylného/ a včínitel geho sáni nonig dolojiti můj* meč sivůg ť 
nebo hory přinássegj mu posiwy dostarek / a wssecka zwir 
polnjhrátam: ayzodrj»geř<k»/ tok Z* nemůje pospjchati/ 
Mssí stbije p9jr«'Iordán w vsio fn>i 

3. Zeměplazy / o těnii jiwočichy rozumig, si rOsseligoĉ ' 
drotowé, hodowé, gesstiři acoz sipozemi plazý/mézynjmij 
Negchytřegssísyehod/str:enigztoeéDiab*e.kiLwi9poku<' 
ssenjm přistoupit o kupadu přiwedk/ o ktetéMj jiwočichu d> 
tNogjj, : Hod pak syl negchytřegssj „wssech Ziwočichii ,,.,,.1.14' 
polnjch/ které; sylvčinilHospodin Bůh. 

Vil. wypstkMogjjs O ziwočiffjch/Ztwsséchnech včini 
nj9chwalikBůh/jedobčfsyli/ protojgichtokelidé tromn 
y ginémncýli vjjwogj/nikterých ku potrmu/giných k gjdku/ 
ginýchtljtořstwj/ ginýchkgrné potřebě freé. .Ačkolipat 
někteřj st« dťwného efformowánj/odkudj y sselrnomi zemitý 
Mí (kotvou; wssot Bůh wsse dobré včinít,' cojtoli včiniti ni* 
« f / a nemi, jel nic sstroffowáiio syn, při Žádném včink* 

VIII.příčinou jiwočichůzemstýchápotváhgegich/ »čj 
»o»pon Buh rozličné opotrností / o noučm, z nich srána-
mmasji ytnáfjtboteánj.yíivýstroze, protoj prow,/ 

V V i, 3ep«J.' 
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sát...?. Zepteg st treboo howod, anančj ti. A ta nončenj sou 

dwoge; 
I. Zewssech jiwočichů zemstých stokečn,'. 
II.Zněkterých obzwkásstnj. 

Fewssech jiw9čichů> howod. zwiri a zeměplazů včťtť 
si máme. 

I. Znáti Bojston diwnan moc/ re viininj tat (velikých * 
§£."- rozličných jiwočichů. proto zowsié Y,ůh o Jobem o siwo, 
2»m,4> řenj jiwočichů mluwil/gegich(5jenj, sýkn y obyčege rozli, 

čn9pčedtládok/aby Ioba ykaidého člowikapři swé Bojsté 
mocy a důstognosii oswjnk. 

lI.Roz»mětiBoj,mu«patrowá»>'/ gjmZ»ůhzwěřlesn," 
Sat ii.u. a poln,, jíwj, chowck a opatruge/o čemj d, tJobowi: Zdaliž 

ty hon,»lwu starému loupej/ ahltawost lwjčatnapliíuges: 
2»b4,.f. Aopit/ Rdo propustkzwiřabysykasivobodná/aremenj 

diwokcho o(la kdo rozwazal/ gemujsim dat pustinu mjsto 
homu geho/ a mjsio prjbytku geho zemislonnnou i 

"III.Swočíchůvjjwati ktomu,kčemngeBůh siwořik/ 
a ne k tomu, aby sobi nikdo ; nich sohy sivé čimk, gako Ba, 

»,»,••.,.. t̂ sipnsst,/ kterjj Draka jiwého, o sot)o měli/ gehojDanyel 
prorok zahubit 9 dOwolenjm/králowstým. íolíkéj poha* 
nékmnohémiiniodlářsiw, jíwočichh z* ^freali, fwatý pat 

mmt. ii, Iveksividčj: Nel>9 změnili stawn mporussitedlnéhoBoha 
w podobenstivj obrazu porujjitedlného, ptactwa.howad a 
zeměplazů. 

IV. Dobrotu Vojj t lidem proká'janau,str;* stwořen," ji, 
tOOČichů/poniwadj některých tu potrmn.nitterých t lékař 
siwj, giných kdjtnatatzu. ginýchtodiwu aginémupohO, > 

m* i. u> dlí (tvému l,dé vjjwagj / a sam Bůh čkowěku po pádu ssacy 
koZ*nné,n*s zwjřecý spůfóbiti ráčik. 

V.Liwoitchů vjjwakpanBtih. yk ttesianj zkých, ý ko, 
chroni 
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chroné dobrých: protoj na reptáky bopustf pá"ito6hhot,y*w«'"-« 
'^"•""^totij gedowoté/aby g* fmrtedlni sstjpali: Nad,'tky4«'«'i.i» 
Bethelsté swéwolné/ tteréj si prorokuEli^owi' posinjwafy, 
posral nedwědice dwě, kteréj ty djtky roztrhaly : provolá'-*'*'"'** 
0'ioho/kterýjse dakpřemkuwitiDkessnému proroku progj, 
dkdapit,': tolikéj/k«rý nechtěl vbiti prorokaBojjho.H,*«,.,,«..».„ 
I**1*'"* Podobné no národy pohonstédoSotnačj od kra **ii,i,r.K 
.!eA9syrstéhoksydleníwyssoné,p«íkoeH«spodinIwy/tte, 
r,;by g*daw,'lit ^Oky oZol>bn,'kyDanyelowy lwowé.ro;<^>«'».ii. 
syli Klib*f^ t 9 m i D l"'? c I 'w '" í cne»(ftodili7goi;ifolť 

VI. XVáffnj sivých protMowánf včiti si máme / které; 
lan rozličné a od sib* rozdílné / při někom gich wsie/ při ně, 
7?? " t "ě/ o ty kojdý jerna stkadati a mrtwíti / vkozolto 
l^onBuhoněmi (lowy : Xsudesydlíti (totij wCýrkwi) ,,„„„.,,, 
4vte s Beránkem/a pardus 9 Rozlatkemlejeti: tolikéjtele '•'• 
*"»|ce, y krmný dobytek stoku sudou, a mole pocholátko 
lZepowede. laky Rrawa aNedwědÍW stolu post si su, 
„?". '* p">> gegich stolu lejeti/ JLere pok gakowul plewy 
N(ti bude/a litý. hod nod sivou dirou pohrowot! sud* 9dj, 
í " ' ! ' Ptfi" POjíwogjcým/ a kteréostoweno gest/ siněle sthn* 
w ojry BozoIGowy / nevjstod,'é, aniZtohozahub,' nowss," 
nie hor* sivoté. Těmi jlowy „tázáno, i.tNnojsiwj powah 
a obyeegi, diwotých starého čkowěta/Z« lidé těm howadůrn 

?>tat>1m sivými wássnimi a obyčegi stupodobnj: někdo 
» ? « 3 í r gí-ýgákoRyoprchlý: gínýgako Rrá* 
tobýlmvíti^^^ýS^^ # » * gî gakoRro 
t9»0l«!,w r' gíný gako Nedwid netrpiliwý: gínýgo, 
gíný gak,'^"^«chortechged°watý,ogozyk..lsiiwé°: 
duckowni a*tZ ^ "**»' a ^temý. z. vkozono Okrocenj 
»UchO»n,gaeowobořeBojj/takjegijysi9wNáwOtim«' 

v v lij ha» 
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han. y zprawowáti sidadj maličkým Rrystowýni skujebn,'* 
tům. 23 zogisié kterjj sou Rrysiowi znowu gsonc* naroze* 
Nj/tilaswávkřijówali «wássnimiaZadosimigeho, 

Zwlasstns. nončenj knaPedowcknj y t wýsira;* gsou ptt 
některých zwjřótech: Goko. • ' . ' • . 

Od Hada včiti si opatrností: gakoj Rrysino pan dj/ 
9taer«.>«? SnSteopatmj gokohadowé. ^ 

Owce včj lidi tichostí, pokoře a poflussnofii sprostné: 
2a»,».4. tTfcboona(lysthlasposiýřeswého, knimugdeagehona* 
2té:-ti.*' steduge: gest obrozeni y čkowěko sloud,'cý.ho / nebowssicknl-

my gato owc* zbloudili sine. 
*«ci> •». SLea,fvean fýtau znamená/ Bohasylného: panaRry< 

siawjtězeprawého. . . . . . 
?,.»:r.fi Gd tilřawtncůvčiti si rozssaffnosii hostodárste a pilnoi. 

siipřtněm / nes ktdmN maličkému jiwočichů od(ýka pán-
wm*-*- Vůhprawě! Gditnirawency lenochu/ shlédni cesty geho, <» 

nobuSmoíidrosií/kteřýZ nemoge, onizpráívcé, áníwůdce,. 
oni pána: wssak připrawugéwlété-pottmswůg/ohromaj* 
siigewejiii potrawu swau. 

A zase kwýsiěaze sronztépowahyjiwOčlchů/gátoZdj:' 
«,««4i< NebýwegwdomisivéingokoLew/ rotijsóuriiwýonepo* 
iatmii, 9 kogný. Iteni7 NebýtveglegakoKůřt «%<e')íteřfjro, 

samu nemagj. Tak; gin, Ziwočichowé" w sivých zkých na* 
tvyklóstich kwýsiroze sýti mogípobojným: procejnikte* 
rýchtich jiwočichů, anigísií Nedot-pánBŮH/nýbrj;á neči* 
sté wysivědčit/ aby lidéy odtud měli př,cinii zkeho si waro* , 
tvati/gakoj sivatý Petr o lidech, kterjj milostí Bojj sobin*;. 

„,«., i,, wajj, protoj; pes nawřátilsi kwý,wrattu swému/ o st>i>>« i 
vmyta do.kalíssti. sl«tai . . . 

•:':- -1-: \.-.\.:.:* 
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1 P M o w W stworenj rozumném. 
JI Nopostedy ssestéhodne včiníl pánBŮH stwořen," (C** 

«t>né« důstogné/ totij Cjlowiko. dwi osoby w gednom pot,* 
lenj, gednohootéhojpřirozeií, /wssok rozdjlnéhopohlawj, 
M»je, a senu. Adania.a Ewu. Takto pak Mogjjsi ("lwo, 
«enj člowěta > wypistge: Rjebl opit BŮH včinmc člowěka ' * ' « > 
kobmzu nassemupodfé podobenstwj nasscho/ aak ponugj " ' 
"ad rybomi mořstými,, a nod ptoctwém nebestým/ y nad ho<' 
wody.anádéwssjzemi/y.nadwffělit^m zeměplazem hýbá, 

•SJcýrn si na zemi. » StwonkBiih Cjfbtvěfct kobrazu sivé, 
,">»/kobrazn Bojjmustwořikgeg/muje, ajenu siwořilge. 
«̂cht9>k9«pô azinskussjz , 

I. V Fpiisobu stworenj ckowW. 
II.VMeceowM. 
J 11. C Smyjkech ceowcka. 
iV.ODulliceowitg. 

GPrwnjwecp. 
®tfjmzpgsobemgesickowek od Noha siwok«»? 
^^.JwedectwjMogjjssowo0siworenj.prwnjljo čkowi* 
ta MOUy ti pilné W ( ,-. m . p M M . 
Vihhf.^""^ zwlásstníoBchu « sobizdrjuge / totij j« 
^aí>« ^ " ^ s t w í . o t r ů g w o s o b á c h / atakSwatá.a 
vcáhOslawená i&oS.«, gest „činitelem.« siwočitel.m. čk«, 

wika 
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wéka. Rteréjto tágem stw," vkazono g*si tjm/kbyZ o oso* 
boch třech.a n* o gedné promluwtkBLH mluwi'« stworenj 
člowěko/ gessto takowého mluwenj prijadném stwořen,' ne 
vjit/ nej při samém člowitu. kdyjčekl, „čiítmé člowěko k 
obro;u nasscmu. 

{. fe wssickenzpůfos, kdy, gak, a gaký stwořen gest člo* 
wěkgrnnt»wni,azgewně«ysivětlnge. 

Giná také sivědeetwj (watéhopíjina, O stwořen,' člowěka' 
• S.I ,».,» zwtásstní„a swětko tato gsau: Ruce ewés fformowaly mne 

a „Činily mne. poiiittlťw Biti profym / j * gfy mne gako hlt 
3.t„.4.í. nuvčinil: Duch Boha fylného „činil mne/ a dchnut,' wsse, 
2M 4Í.., niohaucýho dalo nit jiwot. Jttm / Tokto praw j é^ostodín 

siworltel taug é/Jejkobe / o „činitel ttvůg ó Jzraheli: Vlet 
Sun4*.n sogsi.nebosimtiwykaupil. I«m/Alegij. 9Hospodine,, 

poněwadj. ty sy Gtec nost my hlína,, ty pot včirniel tfási / <t 
tak(rn* wssícknidfko ruky twé.nehniwegZ si tak welmi Ho* 
spodin*. RterýmiZtopjsmysivatými/netolikotosimocni' 
vtwrzuge, je Sůh wssernohaucý. sám gest siwořitelém člowi' 
ká /ale y naučen," si potřebné dáwa / k čemu pobojný čfowéf 
ma toho „jjwati kdyj si na to-rozpomíná/jeBůh gest aeho 
siwořitelém. Mnohá gisii odtud plynou nončenj. Jako, 

i.poniwadj Bůh gest siwořitelém nassím/tedy mome geg: 
forného ,a Bohaswého, prawého mjn', wniho wiřiti, y w 
nim daujstti. 

2. Marné si geho negwsce satř gakoj df Rrystus pán:' 
Mat! io.it;. XJfítZť wckm koho si máte sáti/ totij toho,, kterýj má moc tě* 

kozašiti / y Dussizarratin". Nebo ongest 2ůh wsselikého 
«!,ch,.t.4.těsa„ywsselieéhoDucha. latzagisté rnlnwjl wssecky 

dussemégf«n^gatO'd»sseV«cow«/ t«t y dusse synowa. 
5.M<jme t nimn dowěrnosi mjti,, jé neopustj nás sivého 

»>i!-4 îf-.stwoř*njMb9dj.f Byřstymotkanaplodsivůgzopomnito/ 
gáfi 

http://io.it
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E & * " 1 ' *» m " * » s w ^ wyryk sem ti. 
>»tem/Nenechom tebe tok. anij ti9pust,'m. • V - i , 
^ ^ ^ ' ^ ' ' i T t í n j h ř j c h ů kněmusomémn sivtítoti/ 
pooi* toho ze Yuh swemií siwořeN," Milosiiw gest. tat č„ 
mronen lid, a Modlil si Kohu siwOřitel, sivému zarořko: 
^ n e r v e g ; si «k welmi Hospodine o shlédíiij prostrn* / » . „ „ . , . 
©tec nár^ "^'^"''' ">lid twůg gsme / ty'pak Yčinitel, a 

« č i M l M e > c M ^ " ' ^ ' ^ c h " N e s oi. wssecky „ ř J f t l 4 ,„ , 

d." l « ^ " ° ^ " ' '"^ <""" baúffanliwi poroučeti /gako;' . 
ÍM,rl"tCtí 7 UTe r™ potoučegte/gokojto wěmému stwo,„„..-,.-. 
S f e " X Ť ť " " ' « ' - 3ach.owaktpatdiwnýarozwa * *'* 

n,hodnyzpůs,sStw«řitilnás>pr"istivořen,'čr«wie«/tak 
. x ^ ^ l ^ V ^ s i w o ř e n j . t a k d i w n é h o p o ř á d e u a ^ s , 
l»bu nebyko/gato pn stwdřénígeho:- Nebo.. 
( f i " * " ' goto négacourodu drZekosivotáoBtoho* 
l«reen« Crog.ce o stwořénjčlowěka, netoliko aby sylsiwo 
W alty gaký Má sýti stwořen: Tat zagisié řetk Hofpo* 
i W ""'.''"°'ceowěka''kobraz»nassemu.>podIépodoben>.»,«,..«: 
>tw,nais«^.. Rteraujtořeč,' swoipponBuh„kázat/!aat 
maubteapxOixcitbW wssickočínílpři stvořen,wssech wi 
Cý, aZwlasstě čtOwěka/a nás lid,' povcil.abychom skutky Bo, 
LtT^Ž^1 paistworenj lidstého pokolenj rozsuzowali/a-

!C, faabni, roziinniěa dobře činili. 
-. J * ^tělmjtí uůhčlowěkoslowným asitatýmtwoíem/ 

>*X r'SfiteoiiZkobtOZlíapodobensiwjsieéiNU/totij sobi 
N e b o Z ^ w p r t M n é b o t otogotjAdomo.tok y iLwu. 
odBoKa^i"" '"^^!h ' 'důsiognosi ia(lawy člowěku 
fcmncbYfoÍA' £* pfi^domowi. goko při «wě před pá, 
- "".ro'Odnehorozdjlu: protojMogjst" ooboupro, ,N.„,„ . 

XV w Wj; 
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avjt 3siwořltBůl)člowlkakobrazuswémn/ tol>razuVo< 
jimustwořikgeg/ muje ajenusiwořikge. AčkoliAposstok 

UXK 'i. r. ptátejj fe muj gesi obra; a skawa Boj, / ale jena skareo m»4 

"'"' jowo. Alenituwj tu o způsobu Zeny tokowém / w gakémf 
PO pckd.n gij pofiaweno gest od J5«ho/ aby by ko w poddono* 
stí niuji Z pokuty hrjcho/ muj pak w přednost sobi od &eb]f 

- prop«gče«é»břoz2&o;j»cfa/ jeně je předsiawen gest kzpra, 
(«iyochroněg*gí/.sy.cginočesámAp.ossto,ksiownáwámuj* 

i«»e,!!..i. 9 jenoii strany stworenj gegich/protoj prowj: A wssok ani 
muj se; jeny/oni jeno se; muj*« pánu/nebo gokoj jeno gest 
; muje/tak y m;ij str;e Zenii/wssecky pat wěcy 3 Boha. Vlet 
včíMfígest pat p á n b ů h žádného giného twořu k obrazy 
swému/nej.tolito.dwog* siwořenj.Angely a tjt«wika/«ny, 
âO na nebiposiorvi?/tytO Okrssltu zemstému předsiowjk/áby 
tok y no nebi y n« zemi stwořitel (věčný óh rozumného twont 
rozumně a wzácni ctěn syk. 
1ÍI. Stwořík čkowika p.BŮH w přirozenj diwném azwka* 
zstnjm/gokéhoj jodnýginý twor nemaiw způstbu totij dwo 
tljm/tělefnémaduchownjm/smrtedlném a nesinrtedlném/ te, 
"ro adnssisi»oř<w/ob«g«t«spog!kwg*dnuofobu predlwni: 
ijebo ačkoli gedno a.ceté přirozenj čtoiviko, gl tělo a dussě fa 
»09bogesp<>genéa9gednoccné«gědn!!!0(ob»tozdé°čt9«ět<t 
wssot ty gof9 dwé částky čkowika/těto a dusse stu wěcy od si 
be rozdjlné/a fwé zwkosstn, wkastnosti mogj/takjlco si ťcftt 
přiwlasinuge/dussi si to netreffugeio zasi goke wlasindsti fotí 
dusse/ tytaké tělu nepřipadogj. Tělo3ogisie mn9he wic» 
niápodobné/agokoobecnéSginýniiziwočichy: poniwa'dZ 
clowěk gesi jiwóčich rozumný / to gest stworenjVojj rozu* 
mné/dussi rozumnou a nesmrtedlnoii w těle smttedlném mat 
gjcý. Rdejwssecko cokoli očlowikn sssřeg,' o p<> částkách 
^yiůje powědjno sýti / y čjinby od Angelů a wssech stwo«* 
nychwěcý mebttO)e)MÍn$ýti,a této beffinytfftfirs»$tl 
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ntbozegeststwořenjBozj/toglfiprárvéonlm^gotoyowjf*, 
lírem „činku Bojím, fe pat gest rozumný Voj," twor / to 
gest stoléčn,'»častnost5ojího dobrodin," s Angely B«j,mi/ 
poněwadj Angele y lide fau k obrazu Vojjmn sitvoieni. §t 
dussi rnck nésrnrtedlnau / tjm si opět dělj od stworenj ňtxoiut 
mného. fe pat těk«(nirtedlné má/tjrn gesi rozdjlný čkowik 
od Angeků. A tak diwné a ;e wssech stwořených wicý neg* 
diwněgssj přirozenj. bot»ůb čkówětn při geho siwořeni. 

' V- Strvoftp B^H čkowěko nopočótku toliko we dwou 
osobách / a newjce, totij muje a jen»/čeh«j přijádnérn stwO 
Sen," ginérn mvčinik. Nebo Angety stvořit wssecky poge, 
dnou vwelikéni mnojstwj.coj gichkolichtětmítinawěky/ 
stvitla nebesta, (lunce. Mesyc y wssecky hwězdy tokéspokn 
pogednau / o wjcejodných hwizd nowých k stalému sytu a 
eěhunaoblHzeneběsténepřidawá: gěstligakákdysivitlost 
nowá, w stůsobuhwěZdy sivkaZuge/ gako sýwog, komety/ 
M Ona hwi;da pro mudrce ;pnsoben«'/tak«wá sivittado ča, 
st sýwagj / a nebýwagj rowná onim tzwi;dárn na počátku 
stwořeným / ano obl«;e nebesté stořadanýM. ÍEokj y ry* 
by. yptactwo/yzwiř díwoka»i< ahowadka, z*miptazy,.ý 
dřjiv, a syliny wywedt BŮH pogednan whognosti weliké 
w gegich pokolení. Samo lidsté pokolení počátečné „činis 
w střowném počtu/ totij muje gednoho o gednn zenu. Atak 
toliko dwi osiby rozdílného pohtawí/čehoj pán BŮH zwlo* 
fltnj přjčinu měk/o >í,j prorok Molochyáě' powědel: Zdali mm*, ir 
m»« o jenú nevčinilgedno / ačkoli gessti tejce dncha rniti 
prc-ě p«í gcdno/oby hledali simeNe Bojjho/ to gest aby str* 
jepro;en,',ro;énísytorozmno;en«lidstépotolenj. pročcj 
« manjelsiw^ niéjý rodiči ragstými hned po stwořen,' gich to, 
llnl " " ^ ' " "čík Stwořítll wssemotzoucý a prozřete, 

W w ij VStwO* 
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V. StwořikpáNBůh člowita mujeaZenn rozdílným ča, 
stm: nebo ne hned 9 Adamem Ewu včinik/ale gotj M o g P 
písse/negprwé Adama „činik/ totij tělogchozzemi/adussi 

iiK«-i,9io gthozmčehéhoj,stmauBojstoumocý. 3at,'m prosskayta 
wic,d.r,we nejli ikwavčiněna/ je téhoj dne ssesiéh, příwedk 
Hostohín kAdam.owi wsselikau zwěř pólu,', y ptoctwo nebe-
sté wssecko/ oby pohleděl na nigako pán > o wkádořno fwé 
hospodo'řsiwjos«hotstw,s«bě',dVohopři'prowené/osi»é 
zprawipodmaněné/ agakby eolínozwolHdom ktetaudussi 
jiwau podlé wtosinsho gegího přirození apowah^řiroze* 
ných/ tak aby gmenowána syká. A tehdaj gefftě <£w'a net 
bylo siw»řeno/nebo dokládá Mogj,'»: 32 dolAdom gména 
wssechněm howadům y ptactwu nebestému, a wsseliké.zwe, 
iipoln,'/ Adamowi pak nenj nalezena.pomoc tterajbypři 

iim, i, ,i. něm syla. 2l.o't.éj wěcy Aposst»lm.euwí: Adan, prwé gest 
.*«:...», st«ořeň/pot.ómEwa. &opitlttenjmu}flaoienpto§tnuf 

ale Zena pro muj*. 
VI. St»ořilB.ah člowěka,gakj Adomo, tok y Ewu st, 

mau BOjstau předíwnau mocý swau. strany těla, y strany 
dusse: coj gakým stůstb.em.dálo si/takt« «tom Mogjjs za* 

i»ta«, i. 7. pstf: 3! včtnitHospodin Vůh,čko»iko zprochu země/a wd« 
chkwchřípe geho dchnut," jiwota/ •y$ytit'ovoiinbufíiiit 
«au. RdcZ vkazugezgewni Mogjjs/je celý čtowik stra* 
ny dusse y těkaod Boha stwořen gest/ O tile zogisté ptawj/ 
včinikBůh čkowěka ĉ tOtij tělo geho), prachu země/odkudZ 
ygwéno.prwnímu Člowiku dáno gest Adam / to gest Ferni. 

«,»«<»., néshlína.čerwena. podléčehoz zemi slowe rnotkawssech 
lid," / proto 5* 9 strany teta wssíckni lidé z prachu nes zhljny 
půwod rnogj adó zerni si čosim sivým nowrocegj/ gokj ro 

iM»«,i.„. ponBůhstmvkazoti ráčit řka: prochgsyowprochsio, 
srn, «4.». brátjil. A prorok dj: Hospodine ty sy O tec nái!,my blina. 

Atak 
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'A tot ytito Adamowo z zemi, y ikwino Z tikaUdomown 
.Bůh včinitiráčil. Strany porZíwota.čkowěčsho/ zgewna" 
•wic gest/ .ječlowik má.jiwotdaný/ gedenčastý/a ten gest, 
dokud.tilojíwogest,o.druhýwičný anefmrtedlný/pr.oto.je 

.dusse nikdý.nevmjra/onen.ptwnj způsos j.w.oto gest člowekn 

.6 gtit.ým,i jitvo.číchy obecn,"/ .druhý pakjíwota fpůfos geho 
gesto Angely BoZjmi nesmr.ted,lnými,st.olečný. Aotorn 

. obogjm jiwotn /gatpiiwo.dnč.„činěn gest / .pjsse.těini.slowy 

.Mogjjz:3epůhw.dechew.chř,'pi,čeo.wěeodchnutjjiw0ta. 

.A,tjm;půs«dem y tělo objiwenogest/ kteréjnegprwéFylo 

.trupe! / o ssormo;hl,'ny sfformowoná mrtwá, tuto pak gi; 
Ziwá včinina / owssem pak dusse tehda; w swépodstatě ne, 
finxteblná w dechnutím Bojjm gest stwořená/ o.tot^oboge 
Kostka člowiko.tilo y,d.usse,«gldnu.ofob!i.«gebnoceniiH«st/ 
.wssok tak, obytiko <mrtedln.é,sý^i.mohlo/o dussě w stvépo.» 
.stoti.nes duchownjm priro;enj nefmrtcdlno' ;ůsiá'lvala.By< 
;kotedy to wdechnutj Bojj, ne gen kobjiwen, truple z zemi 
efformowané'/oleytstwořen,'dusse apodstotygeg,/okfpo 
genj gi 9 titem/ wssat tak gako wěcy télesté.« duchown,'., a .' . 
stirtédlné s nestirtedlnau. T o pak dchnutí Zievoto, neby, 
•ko částkou něgokau přirozen, Bojstého/ ale stwořenomoc jí, 
wotn, o.objiwugjcý čkowěka. Rteréjto dchnut, jiwoto/ 
to gest Ziwot tě,la y dusse/ líbilo siBohu strze chřjpě vwésii 
do itoteeta/ pročej také chřfpimi a dýcháním jiwotčlowi, 
.kasi prKkPug* o pronassí negpatrněg,". 

^ ' I > O.b;wlásstní steidectw,"«zeniwyhalMogjjss/aby 
nedomnjwaliie lidé/gakoby pro čas posiednigssj (wniin; 
ÍEtvo pozběgj Byta stwořeno nej Adom)p«hkowj jensté teh, 
da; negakau pomp,, neflo / nes je na stworenj geg, Bůh po, 
^Zrmí"rBfita^Pftwm>ltawěBoj,h« Obrazu9 Abomem, nesiownok. protoj wtom swidectwjo jeni. 

XVveKj i.Wy* 
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i. wyst,idčikzge«niZég(SůlZ kobrazu stoéiilnvčlnlk/ 

gako y Adama. A tok w té (kotvě Bojjho obrazu rownj stdl 
i.ma,,,.'. syli/nebOdjMogjjss.: včínilHospOdinčkowitokobrozit 
«»«>,, 7. sivému-, Míije, a^lnnvčinílg*. fe pot Nyní mdlegssí.osit* 
«t.fai.it.djstowé/aGsal«m»uncopowiděr;e;ttsýceged»OhoMiiZc 

' rozumného nassek/ alt jeny mezy tolika je nenalézt. Těmi 
(lowy neodsuzugj se jwy obrazu Bojjho/ zwtasstě w (působit 
prwnjrn a dokonatém, wněmj siwořeno syla jeNO/ ole potat 
ta poněkud'witssj neili na rnujfté pohlawj wzlojena ptO 
hřjchnopohtawjZenstéwyswitlugést. . , 

z, fe panBůh podobné rozmtauwán," mil,« stworenj Zt* 
i«t»,,i..t.ny/gakoykdyjAd«masiwořitiráČil: Neb,řekl.Nens do* 

brésytičlo»ěkusam«tnému,včinjm'gem»p»mOctt*rájby 
přiněmsyla /totij gcho-sisickle, awěrnipřivrjélo/ gemuklt 
pomocy, netolíkok rozninojenj lidstého pokoletíj/ ole y k gine 
potrebi, y kupotěssenj jpokečného syt, syko / gakéj pomocy 
tnlZy gmý>« siwočenjm Adomowi ntnp nalezeno/oj ttprw' 
tdyj Bůhjenu promuje sttvořiP. 

y. feeéiniZ pán Bůh jenu ; Adama,tihdo'j kdyj Aban, 
,.m«,, (.i.'stal: vwedlzogisté!5ůh twrdý sin naAdomo /yvstnk, *• 

to stem zwkasstnjmhkubokým.atwrdým/ gatýj milpodo* 
..»!.«,it.' bně Jákos: Rdyj wídil jebrjk aj^oNebe dosahugjcý/ a 

Angeky»ojjwsinpugicý^a«st«pugjcý.- Atak wčas stání 
AdoMowijenoosmysslenaodVoho. Rdej nončenj gest,,* 
od Boha samého zkásty a prozretedlnost BOjstf geho, mott, 
z*tko pobojno' ohodnado'no-0odmysslenasywa. AdoiO 
nj mezy wssjmsiwořcnsm hledal onogjti nemohk/ oj gj sam 
pánsůh způsobiti o přwést ráčil kněníU. Céj vkázáKO 
tím / je w siow monjekstý řádní restipiigjcý, Musegj teto if«' 
chyltiost opustiti, a gjm gako kozotí spáti / Bohu pok somé, 
muw tokowém přldsiwzctístporučitl/ a-ní« knwolokého-. 
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tatí hřjssného Néobmýístetl/ goko čin, lidéHowodn,", o lakom j 
giných wěcý wmanzeksiw, hledagjce, neZ VO jj m jněn j / a ge* 
J o swaté nařjzení vkozuge. 

^,Fe siwořiljenu sirony lilo; kosii.nes zZebroAdamowa 
,9čemj d,'Mogjjsit RdyjvstukAdam /wynalpíih.gedn, »«a,.*..u 
,.jeb*r geho, á to Místo wyplnik tikem / O Z.toho ,<byá kteréj 
wyiiál; Adamo. wzd'elolHospodin Vůh zenu. &d°j Htsi 
si čemu podiwiti, y čemn si povčiti, Já'rO> 

I. wzolBůh jebro zAdama/ podlé.čehojZena slawnigss^ 
Materij stjého ti.la mila»eziiA.dom/Feho zagisté tito zzem* 
tste tilo Ewy, z kosti, a; těla Adamořea„činěho gi. proto 
pak z teka Adamowa siwořena gest/ aby syla wkastn,' geho 
!pomocnicý/ag«togédnotiko9mujemsivým/ gakoj siknj 
Adam hnedgakj přocýtikpřiznako.promkuwik. Ag tep" ta< 
togesttostZtosijmých/aťekoztikamého. protoZAdom 
ykoZdý člowikmá manjetku sivou mikowoti/gjopotrowo, 
»-!'/ gako sivé wkosinj tito, p.oniwá.dZ> tiffo muZowa ivzota 
« siwořena gest. 

' 11, wzal ne gen samu tost, ale y o mássem.a.častkau ti,^ 
ta: protoj dj Adam / fe gest negctt kosi; tost geho /alty' 
tito z tito gcho/aby gj cele milowal. sobi woZít, y ochraíio, 
tvot/goto wtostij tiko sivé. 

III. Newzattostí ,.htowy, ani z nohy /aby «ka;alBm 
daucý řad ni*;ý monjély / j * jeny. gatj dj swatýpawel/ ne ,.lM,-i.u. 
>»óg,' wkadnauti mujcm, a panowati nod njm/ ole« mlčen,'. 
tíchosii,a(vpoddan»stnalezítésý.ti.Mů:zagisté gkhfotva 
apan Uifyaitnageho tikem: tito pak htowé a zprawi gegj 
poddáno gk. Zat jeny mulům tvcwssern dobréin,apoctiwéni 
tt»bi'j proBotza.y « vtrpenj.atříwdách rozličných poddány 

s Tr"* ^'"°l° mujf rnonjélek sivých nemagj mjtí ;o 
Množ swan.anizo otrotyni nigaké/olezo towaryjfty wěrné 

Zíwoca 
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,.5»«M.r., jiwota sivého/'a spolů didičkyjiwota wěčného. •, 
IV. WHnolponNůh toliko gednoZebro / o ne wjee. A 

tjmvká;áno/;*-gedínámonjefkosýtima',-9gednjmmiíjem' 
w manjetsiwj / a ne w,'ce gích fpotu; Gakoj y Malačhyaso' -

28i5«#i;,r-Pwo£mlúwi:: ZdaliZmuj* a Zenu nevčinilgédnO? ačkoli 
gessbi wjccDucha mil, pročpak gcdNO gediné proto.*' 
aby hledali simen*B0Z,ho'V proeoj ostřjhegte Ducha sivého /' 
amanjelce fwé nečiňte newěrně. lé j aby soběwjce nej na, 
lejj muj při jeni-nepřiwlastůowak/ole wědikje částku toli,' 
kotěla sivého •;,muje měcajeno/ginépakk«st,i« celé tělo >' 
OwssemDussiro;umnou,ne;Ad'On1o, aleodBoha přigola/ 
protoj aby gs sobě gako VOjjho stwořen,'sobi rowného. a t ' 
obrozu Bojsmu „činěného reájitV . . _-

V. K wyssow togediné Zebro/ O siwořiw, něho Fenu.zos* 
těloAdamowo"/0Mjsi0!to odkudj jebro,o částko tělo Ada, 

iMa.-1-.i..M0rSa'wy5atásyla'doplníš Nebo právejMogjjss atO.' 
Mjsio > wyplnil eělein. Neprawf;e ginali kostí/ale tělem/ 
y eo mjsio kde jebro syko, y gine kdernasso okolo jebro syko /•' 
ajy ránu. nes ssrom kudy jebrotoyňototfy Po wyplnil/ o po,' 
gedttou zhogík, sez solcstiHdoMowy / nesgesstě hřjcheM (obi • 
sye«eza(laujiktoho/.aby solesiiokaíisser.' A netOlikodopl, 
NikČeho; "sinedostawokowtěle Adamowipo veynetjitbta' 
neho/ ale doplníksivou moudrostí > a mocý Bojstou y « no, 
Mchtěljch /tokjcrodí fe no fwit lidé pohkowjmujstéhosi, 
wjse.mi kosinii.a Zebry sej nedostotku/gokkoli Adom neNiee 
jébí-oginetzo/ namístěwynatého/ole synowéopotOmcy ge* 
ho. magí ceky počet jeber a kost,'na tieolidstépřísliissných.-

Vl.fe Fenu siranytěkapoNikud w rOZdjlném spúsibu v, 
Hnit/ gati Ototn MOgjsss tjrngednírtt (kowjčkem (wzděkat)• 
nopowěděli NebogakoZ.siowensi Nesdům sýwá ;';»&>• 
jstnjmoterye/tok-iLwástwořeiiágestzMáteřyezwlosstni/ 

az těla' 
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to gest; kosti, o z těko muZowa / obkndZ muZatka, nes rnuZicc 
no;wano: a gakoj dům pro obywotele gest/a pro 9 chrti* 
ninj čeledi (vgcgj fpoekčnosti/ takVůh přirozenj o osobu 
Ewy způsibík/ oby tvjitvoťe sivém (yny O dcery sivé «k«* 
sinj metal y giných wssech fynů a dcer lidstých, sěhern a ř«"< 
dern přirozeným půwodem syká / podléčeho; ikwon/to gest 
motkou wssechnich jiwých nayceánai nebo wssíckni ro;enjm 
přirozeným z n> půwod mog,7 gokoj Aposstoko prwnjch, ro* 
díčjchtOmkuwj: ze;gldnékr»e(togeft;gednichotýchj e , » e " i * 
rodičů rogstých > y ; gegjch manjekstwj str;e pojehnonj BO, 
jj) „činěno gest wssecko lldsté pokolenj. R rozmnojenj z«« 
gisié lidj/ani muj se;Zeny/oni jeno se; muje/jadný znichdo 
statečný nebýt/ aleobawgedno(ko»čik/.obyhledolisimen« SW!íS»k-
Bojíhs wedléiadu přirozeného/ a pojehnonj áHojjho sthk 
vdělenéhO.. 

VNmhetvkcp. 
O Stworenj Útu lidsteh^ 

a^powid jno gest weregni o stworenj čl9«ita<oZ naleZ«< 
ko/gij zegrnéna o geho prirozenjwe divogj čojlce zolejegícýiit 
totij»tile, a potom taté 9 dussi powědíno sýtima"., Ačto* 
l> pok přednigssí a důstogněgssf čo'stta čkowita gestdnss* ntt 
jlitěl»/»siat poněwadj prwétěkc, gest včininonejdussé/prt!' 
tvétaké oněmi coj potřebněgssjho gest, powědjno sud*. 
Gesiik p«r resočlOwěka přwnj čásita přirozenj lidstétzo ti!«< 
sta/odkudj také slowe tělo / tteréj rna posiáwu.s««nw>hů< 
ru patrjcy / a audy mnohé zwlasstnf fformnu způsobené t to* 
niu,oby bylo př,b^«kdusse roznmné.tobrazu &0Jjm« fiwoel-
xme, «z.tohogijp9»áitti^luss,^ 

«s I.OofforK. 
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I. <l> 9 fformowonj tělo lidstého. . 
II. © Audech gcho. 

Prwnj ilzastka. 
«lffor«0«ání lidsté't"et^'d«ogjm fpůfobemgestwypsáno 

I. Sírany Rodičů ragstých. 
é l . : . 11. Strany potomků gegich. 

Ji Rodičowiprwní, kteratsau siroty tila 9 fformoivanl 
Adamy iL»»> nopřeo gij nemolo powědjno/t»!>9t» si roli, 
to gesstě dotkn*. '•;•' '•:••;•; 

r. ,-i I. ^e pán Bůh »ho sfformowonj stm půwodem sytí ra< 
kil. A tak pit stwořen, tila lidstého zwlasstn, losty.iiiocy. 
moudrost y dobroty dokázol: nes giným reěccrn roztozok. 
aby wydoky z sib* ten mbo giny twor: ole tuto neřekkwyoeg 
,«,ni čkowiko/mj s«M geg wz.dčtati 9 fformowoti a wywejii 
račik. 

11. fi viinií Bůh tělo lidsté z zem*/ protoj pjsino swaté 
prachem nazýwá čkowika, pro povčenj geho pokoře (ivoté/ 

,,ims',.<» ntbotakdj: prach sy. aitvproch si otratjs: a Abraham 
>«a,,.i.i7 hj/ Hynyní, chtilbych mluwin ku panu swému/ ociolť 
fct»,oi..r. prach apopekgsim. Ivem/Onzna(lepen,nasse/pomi, 

tliwgfajepopelsme. CenYl*půwod nossehoeěkamamě/ 
jezzerni, z hljnyaz,pt<chn«činěnisme. Awssaknegenfa, 
ma země něgoka sitcha syká rnot.eryé těla lidstcho/al* z jiwli» 
tvssěchněch kteřjz gstu wtajdérn těle cloweka, o temperou, 
íý gegich rozdjlné: «samém patiile Adama o iliwy.kyk^ 
«nfr»«si jíwků wssech ge»»ioste,ná a wýborilá / k zbrowj st" 
fému awýboriiéniu zpústlnia. 
' Ll.fe véimt tito iidsti « mnohých wicech od gínych 

•;* •'. ' z.woč>* 
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.Ziwočichů rozdjlnéa zwkosstnf: Gokol 

i. Rirf]ité o „sstechtiké w obljčegí/ gakj«» dar Vojj a pr'< 
rozený pífmo swaté také čosim zweličugt, Rteréhojtoda, 
niDiíhzlým y dobrým progůgčuge: gako. oIozeffowidj 
Mogjjs: ByspakIozeffvsstcchtité postowy, akrastého iWaj,w.r* 
wzezřen,'. OMogjjssowitaképísmoswatéswědčs: Fepro .!»>„>,.. 
'tlwýpowěziRrálowsté prokrá(i,ditatl"azHchowanosyt« i J ř 
přijiwoiu. Item/oDawidowí: jesykryssawý,krásných „." 
9čj alibéhowzezřenj. TéjoAssolonowisynu gehonepo« " " " " " 
dojném / je od poty nohy geho, nebyfo naněm posstwrny. 
Ittrn/oiksieraIůdyt pokojných «fobách>yokrastgegich/ 
a kčemn toho daru « kázni Boj, „jjwaly, swaté pjfmo f£,,,".£ 
fwědčj. wkterémjtodoni přirozeném/ jadný hřjssně, ani 
som f«bě si zabbowoti, oni ginýrn te ztému přjčinau lýti/ o* 
wssemssalessíiým líčidlem twáři(«é potwoříti/ o čeho od 
Boha nepřigal fobě ofobowati/ ani giných Oklamawati ne* 
mo/gakoto činj lidé sivětsst,. .'•,;, 

i . posiawučtowéka (negakoginauzwiřkzemi«chýl«* 
nan) al« wzhůru k Nebi potřscý „činit/ proto, oby sivému 
středních okgeho (kůtkům předíwným nooblozepostowe, 
nýmadigicýmsi,sta:egipatřitimo^l/gfucsiwořliij2«zJM«,,,.,u, 
rozumné a studné. Gakoj zagisié/Angelé Bojj w nebi wjhy 
cky widj twař otce nebestého/tak y clowěk ma wzhiírn k Bo, 
hu a nebestým wěcem sivé zření apatřenjntjti/odzemstých 
pak wěcy niyst (wau odwraeeti. 

;.. S Duss, rozumnou a ntstirtedln^n tělo lídstéBŮH sp« 
grk/ck j« tělo gako iiěgaký dům a přjby tck gf I a dusse wněnt 
gate obywarei, hospodař o zprawce. Tělo zagisie se; dn. „ 
sse mrtw* kýlo/ dokudjBŮHdchnutj jiwotawchř,pětěla 
silvorenchonewdechl: A nynj to téj si rejda/Je kdyj dusse, tě* 
ka wychazý/ tieowjcejiwostinenijwa. Dusse »dy nejinc* 

X r ij ledlncj 
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teblnck w tile jnirtedlném gstc. dilo wsse/ sus dobré nebo 

-. zté/ wnitř w stdcy, y zcwnitc w smyslech, lečech, stutcých. 
>«I«,IÍ.IS. protoj toléBůtz dussi pčedni obwinug* z hřjchu: Dusse 
íafmii.j. taktltajhřlffjtovmř*. Item/NebýwegtegakoRůůame, 

.zek/kteříj rozumu nemqgj: a wssak tělo téj tzéjjsiiosii y pokn, 
tamzahřichpoddonosýwa/ oc,b«ge,dussey tjlo«yeo«* 
penj aobnowen," potřebuge po pádn. 

Cosipakdotýče 9fformow«nj teka giných lidj po Ada, 
mowťa «kwč( kteréj pan Bůh zwtosstnjm ;půfobem gedno 
hodnésiwořltiláčitdokonóle) ;gewnégest/ jegij neděgesi 
«ní z země.eak gako Adamowo, ani z kosti a jebra geho, gako 
tito i&veyl ale, simen* lidstého, «ss«chněch jiwtů „častné, 
ho / a to « monjckstw, od Boha zřízeném / a wněm dwait 
Osts rozdjwéh, pohkawj spogens/strze kteréj wjiwotěntat, 
kydiwnonBojj rnocý apojehnansm gci)opoč«j, opotOrn 

'•xe časiigisiem y naro^njčtowěka děge si/ o čemj Ios swatý 
,.,...,»,., .wyprawng*: 3d«lij9 mne gako mléka neslil i a gako syřenj 

«> ^hnsiil^eůjíomassiinpřtodjesymne/aeosiniiyjilomi 
spogils rnne/a totziwOtaz mitofrdenfiwí vdilit gsy nn. po, 

. dobniy Dawid swatý mtnwj: Ty Hospodine má«« mocy 
* 4,.,'eí' ledwjmá/hned gak sy mne přioditw jiwoti matty mé. Vlet 

Nil vkrytcksyta ma před ttbaul hned gokj sirn včměn w stry, 
ti.ařerneslnějlojengakowncghlubssíchm,siech;erně. Zxu 
pelmůg wihely očitwé/» knihy twé wstckni audowé geho 
lapsanj stu / ydnowéwníchj fformowanikyli/onobrj kdyj 
nejste" jádnéhO ; nich n*byt». Welikél gest pok to dobro* 
dinjBoj,'/ kdyj člowěk celé a způsobné s ssormowon, těla 
sivého mjteál onébýwá. sudsiepý.neshtuchý, nes němý. 
nes se; ruky, nes se; nohy/ ole zdárný norozen. Gestlije 
t>at kteřj lide" rod, si no sivět nedokonolj se; ondu některého, 
nes htbatj. kulhawj. stpj a sginýmí pokutarní/Iidé fýtvogť 

;' 
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lohoprjčinon.yhrjchy sivými, ynessetmostimonjelstau/coZ 
sýwapokutou»oj</k» potořerodičům ydíttárn takowým 
(taujjcý /a wssak yfo wsse kMt̂ BOZi.pi!N«l«zj/<OjkOlt 
sprawedliwi Bůh dopausstj. 

Druha'WM. 
O Audech títa lidstého. 

t i Diwnék gest gtsti, moey, maudrosti, a dobroty pátí 
Bůh dokázat, w véiněnj a spořádání audů člowita w geho 
tile. Nebo kterak ge Hospodin tv;dělak/gat audy geho 
moudře sp9Čodat/ gakymi dary o powinnosimi wssecky podi, 
lít: Aposstol Sivotý takto tu wěc wypisnge. i. fe těfo ,»«i,i.n. 
gedno mnoho ma audů / ale wssíckni gednoho tělo audowé " *• 
Nrnozý gsatice, gedno tělo gsitit/ a nemůje sýti sám gcheNaud 
tikem. Nebogesilizewsseckotikogefioto.kdesudejkuch, 
pakliwflčckotČkogesi(tuch,tdepowoninj. i.feandOwé 
stu wssíckni gokj wnítř w člowiku/tok y zewnitř od Boha 
moudře spořádaní/ nebozřjdikBůhoudy gedenkojdý žních 
«tile tok gakj on chtik. j . Fe kajdýaud gest potřebný na 
sivém mjsti / aníc do>remnjho nenj w til* „činěno. 4. fe g« 
dni audowé druhých potřesug,'/ a tat nemůje řjey »t» ruce, 
neporřebs mi teb* / a n«bo hkawa nohám, n* potřebugťwás/ 
nýbrj mnohémw,'c°> audowé kterjjsizdodj mdlegssí w těl* 
syn potřebuj stu. </. ftpa,bý aubmáxe telena fxém roj, 
ji* zůstítooti / o nijsiem sivým y powinnosi, sivou Od BOh« 
ptisiwotenai, nepohrdotí / djli noho, je negsim rukou, neg* 
El" ? "^."doiij proto není Z tita i a djli vcho.kdy; negsim 
oko/negsim; tila/,da!ij proto nenj yútai 6. Femjsia . 
7j>o»<nnost niezy „ „ ^ rozdělené gsou gedny nad druhé (la* 

36 P ni wněfjí 
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tvněM / goto (láwnigffjgtsi oko n«jli prst / o (lawnigstl soK 
audowé, kterjj ozdoby a roucha nep«,«ebpgj / podlé čchoj-y 

a!«a«,.,if. poctiwj,kowau.nejlinepoctiwí/oč před pádem sylo wsse 
poctiwé / Óític stydkého nesylo. i r. fe mdlegssjm, o menc 
poctiwým sudům přiwlasinilpanBuhwětss, ozdobu/ga, 
kéj pocnwj audowé nep«tř«bugj/a tak tteréj mám* ;o méně 
poctiwé audy.hogněgst gín, poctiwosi činjm*/ nebo post* 
dněgssjmudalBůhhogněgssjpocttwost/ aby nesylo rozcr, 
litosiiw ťel*. --». z*me;y»ffechn*mi audy těla gesi gedno* 
nnllnost. sez.roztrjitostt/ protoj fobi nepřekajeg, /ale »*, 
spolekpřillnhugí / ruka ruku myge.y.wssemu teku ptiskichu* 
ne / oko wssecko tělo Oswěcuge, hlawo wssemn ttli. radš. no* 
L celé tělo NOsý. „ch«,l>ssen,»i. oku/oni »k« widen,m„ch» 
nepřekáží / ale potřebně sobě sloujj, sibe pecug,/o gedno* 
nnstni wsse činj procugj, y fpigj. a odpocjwogj / goko zose 
stern očerstwem soucé.ku procy je inog,. o. #.citeMiio|t p9K 
ffených y zarmoucených libých y odporných wecý mog pgcstlt 
je co erpj gcdcn oud /fpotu 9 mm trp j wssíckni oudowé/ pakli 
gest w slawě gedcn aud,radugj sis njm spolu wssíckni audo* 
wé. A protoj; příkladu teka nasseho lidstého mome znáti; 

I. BOjj moc ncstjhlou > y moudrost predíwnou w „Číněnj 
asporadcknjoiidů rozličných. . . . 

li. Rjad Boj,« tile nassem / a m*;y audy 8#? * » ' " £ 
I l I. Dobronwosi Bojstau / je wssecky audy »ass« » poctu 

ntaete / Owsseck, pečuge, a wezdratví zachowawo. 
IV. táti tito duchoven.stacautýtkew/geg,;sme au* 

do,vé / kdo geg, půwod, hkawa > audOw* / gaká mezyn.m' 
Bojí zpiarea / gaké naffi w eom ducho«n,m tel* powinno* 
sti/abycho.lt0!>*. «> P fU meh se chowoli. poneteabl 
w-dycky při fy>é<» rcle prsikod «id,m* / je oudotve ftve po, 

" \*nao(ii, od Boha 3 přirozcnj přiwkastněnékonag,^ a «as 



cccLxm 
etéiNttZCswf áfsti 6 fofče, * gedno steomost) často Duchsiva-
tý t,m přjkladcm probuzuge / a na to vkáznge: Ze siné wefpo •»»»" •>• '• 
lekoudowé. Gsaul pok mnozý a rozličn,audowé w těl* 
čfowékať 

l.wmtřns. 
I I. Zewnitrnj. 

J Rteréjto. audy wsseck, negmoubregssj StwOritel y po, 
dředně streonl, y wyborně spořádal/ gíchj toké ivfjechiiech 
dobře, fwati, opoctiwevzjreotinálezj / azáitojtrog jadné* 
tnu hřjchu gich propůgčowati neslussj. 

<D wnitrnjch ctsw&a čudech. 
Wnítrnj audowé Člowěka předu,' gstu tito z 

l.Mozek whlawi / kdejgestgakc> nigaka negwysssj« 
Rráloivst«Restdenčý Duss*, ro;umu, sondp a paměti. A 
protoj y petvni ohrajen gest/netoliko kOstmi,al*y mazdr«, 
Mi mnohými/ a tam předně chř,"pěrni wdechl<í>ostodir» 
dchnntjjíwota/takj* dusse podsiatau fwan. negw jce w moz" 
ku awgehoschráněswésydlenímo/ pročejgakjinaloteit 
Negpřednigssj aud ranin sýwa'/ tedy čt9«ék pčiilegiflíitfíjiit 
rozum přicházý, ones y vmjrá. 

II. Oest Srdce/ gako něgatá studnice jiwota/ kamj wssi, 
ckniginj oudowé.wnitřnj ý zewnitřnj/ netoliko jíwosi,' sivait 
»č««dl«ostjfp«lcčnau ««er«zdjlnau.)řeiij apatřenj magj t 
•tle odtud y stky a mocy jiwotn, Nobýwagí- Nebogafoj 
frdceodaubftpojÝiníiij i pťigoeýchpofritiů;o nápogS dosta 
tvá / takž zas, ,yrtlj audtiN! sivým „st^wičnýmgako dýchá, 
1,,'m ít|ybťnjm ziw«t»(M fýfy vbeliige / prOčeZ tokéSrdce 
t»prostřed tělo,«aiiochranuzwlositnjmá/ awnimgokO 
»egaka studnic* jiwota pro wssecky giné alidy gest (tOjtna/ , . 
ttmft (vfííckni ytjtaw Čchofoaívobew tttfj <y tvřáztiianf 

nodokéni 



tmdakémnigotémpřéděsseni/Zetrewksidcy/sizbjhá/gato^ 
by ho ivssickniaudowé sivou pomoeý retowanchtili / o to 
gatocýtiíi/jenojiwostsidce ZiwOtgegtch.ocekehOtfloza, 
lejj. protojdokiidZsrdcejiw« «!těle/dotud.y.dýchán,' oji. 
teofi tělo trwá It dyj pak srdce vrndléwo / wssíckni oudowé 
mdlegjovmjrogj.noposiedypaksidce. Atak wsidcygest 
netoliko jiwota aniysslenjmjsio přední/ ol*. y náklonnost ji, 
goko zamntků.. radosti, sazně, agíných.mnohých., 

3* testech pak wěcý kteréj si w frdcy digj/gesi negdíwnig, 
Ujmystenj/ oníchj.^rysius páitmíure,: fe z srdce dobro y 
zla pochazegs: dobra působenjm ducha swatého/zlá půwo^ 
ftem zákona, hřícha.. 

tTlolézogj se pak w sidcy dwi echranky/, w gedné gfau fen* 
chowé jiwOtiij/ o w duhé krew negwýborněgss j . XV prwNj 
zplozowano sýwamyWnj: t čemuj y mozek sivé přirozené, 
mocy propůgčuge a.spotii s stdcempřitéwicy pracnge/ tak. 
je oni stmo srdce sez mozku/ ani mozek sez srdce,.my (sienj gty 
ho Disturfu a mnoZenj/ owAm studného myst spořá'danj m 
působí/ nej oboge to stotu stbi napomáhá, w druhé pak 
schránce sidečnj/ posyfo srdce (kojena geft7;« zálejj w neglep, 
ssj krwi., 

Toljoto. audumgprednigssjtzo. w tAcnassem. tou} sidc*,, 
vZjwalimám«>.t«kgatzncisLiůhvčititačíprawi: Mílo* 

* watisudespanaBoha.sivého.;celchosidcesivého. Jttml 
r.... „. Dobré.wicy z nitzo.gako. z dobrého pokladu wynossěti. 2a. 

dobr/«.čisté.srdc*ygeh9,o.bnowenípo'nuBohusemod!jwa* 
„f..ii. ti a rjkati:. Srdce čistésiwoř.wemni H B»;e/ a Ducho sivé 

h» obiiow vwmttnosii' mé. Zqstjbil nám zagisté BŮH t» 
„i,.,,, rnitosi činiti řka: Dám warnsrdce nowé, a ducha nowého 

pokojily v wmíťnostechwossich. A zase osiřjhati sidce sivé 
«,!asti.,!4, ho/aby nchyko obtijowánoobzcrsiwsm aofilsiwjm.apečj 

1165%, 
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NtZřjzenan 9 tentozi«9t.«9sit1lMl stdci <wéy97 aby,néh» 
-epochazeky wicy hřjsslié,pojsiwriiUgjcý'čkoweka/gar9 stra 
$« myssienj, wrajdy. cyzokojstwo, fmilsiwa, rrád*z«,třitv<l N^" ' 'H 
stvidectwj, rauhanj. tatowstwí, ObZersiwj.opilsiwj,nepra* 
wostí. test, nestydatost, okozké, pýcha, skaznowstwj, zta* ' 
tcgcewj, sspryrnowanj, aj y prazdita slowa t vstazogisttl 
jhognost srdce mlnwj/a zewsseljo toho lidé Botzn w den po* 
llednjpočet wydati magj. 

lil.Gest fatubetl gako negpmmittssj a obecněl celétz« 
tefo kuchyně: nebo k tomíi gest včinin/oby potrmy y itápog* 
prigjm.il/pro posylněnj a zochowonjjiwoto, azdraVjcew* 
ho tclaaaudů g*h«: Atypokrmyanápoglmocýsodi-vdie! 
lenouw sivéschroni prominnge.gich zajjwá/atginýrn mu 
dnmwnitrnjm způsobně a welmi.vjitečni odftka arozdělit. 
g«. Diwna pak moc gest jalůvka/ tttroj pokrmy y no* 
poge promiňuge.o k zajití připrawngn nýbrZ ta taZ moc ro» 
djlnagesi rozdjlné wicy/ to«z'«gtna'gesitt*rázp«trmypřígi* 
Má/gínátteroZ;drjngeazoch«wáwck/tN'náet»ráZ>aZí»á/i, 
giná kteráž propansstj a rozdilng*. A poniwadj pro obec* 
»é dobré celého jiwota ty powinnosii tona / a kojdý čkowcl!-
jnvot sivůg mikowati powinln g«st / gakoj Aposstolsividčj í 
o« ladný těla sivého nikdy neměl» nenáwisii/ al« krmj>a «!!«.*.«»», 
chowáge. protoZgatoZpřjlissnýmiposty/ tat ynesiřed* 
m»st> nemá 9btěj9wán kýt, -jaludek, si sstodau celého tif* 
• Zi«»ta. 

. p
l v - Sou Játtál goko ílHotka řrroe. A tenaudnulsivtl 

! 3°"' ?«dprowým prsem, pro zahrjwanj jaludko/ ftctýj 
%{it

a
tTr'í>^?'i' « j wpokrmjch anopogjchprigjma/ » 

játra z«|e ptffformngjc arozdiljc/ rozličnan tumattrynj 
l « X « . ^ ' * s"»cy/stdce pakzonechogjcsobidjentN 
»epll,«»«, potom strzeZily anerwy ojiwotnjmiduchy, de, 

http://prigjm.il/pro


gfcČLXVI 
Birtých á«d» dobáW 9siotet trwe.?ak toSt»Oritel n*gmn'> 
Sřegfij přediwnl nařjdik/ aby audowé gedni druhým sivými 
powínnostmi wkastnjmi slaujili kobecnému a spokečnémtt 
hobrémucekého rika/touj pro zachowanj g«» zdrowj a jiwo 
« . A zwlassti sidc* a gátro, gako něgokym negwlasincg, 
(tím přátetsiwím swázol/ tok je sibe* „Oíluge „stowiene go, 
írám duchů ZiwotNjch/ o Játro „dilugj srdcy ncgčistčj trw« 
(n posylowán," a ro;»tajowán,' g«ho/«by „siawičnýni pul, , 
sownjm hýdanjm sivým sidce ne;emdl,»oe». 

V Gsou Plíce / gako négoké měchy dýmag,cy/« tak »,tr 
Přigsmagícý y rvypauffiegjcý. A « gest to obecné « „sta, 
N d ý c h á n í / gínij jíwOt zeivnitřnj (log, o trreo. »o5,m 

««,.,... Npůstbením/oněmjAposseokdj: Gim smc jiw. a hý. 
beme si y trwáme. A tatmito and pro dwogi po rebugesi 
stwořen. i.pro dychánj jiwotní. z. pro btae anebo tec/Se) 
něj amnábojensiw,' ptowozowoti. anijstokd^jiti, ani obey 
lidstých zprawowoti. oniobecensiwí lidského/ gakz no rozo, 
mný BOjj t»«r(kiissj/vj,wotinebytoby lze. . 

Ví . Gesi Slezyna / a to posiowena gest na proti gotram 
tvleivéstran* soku. ku p.třeběeé/ oby wlhkosihiubauzem, 
notanamelancholickau ;ga«r tsob"e prig,m«l«/agi g«ko 

« >. Zmneanp/eaáictaiastetotolcpmtSyaa.tejksyt 
3o ochowawa a tjm si jiwj/ co pak horss,ho. to W «•#(. 

Vil. Gsau ítblin\- o nichj časté zrnin y w p,sm* (wa, 
* — .émgsau- gako/ 3eDuhna;ýwasi;py«t^« e d ^ p t ^ , 

tobole znána strze čkowěka celcho/ ^tyg*./0 i«gtei)teei,, 
T s i /sus doU nebo yzte. protoj swat̂  predesst, podo, 

«al. si Boto krozeznan,'. aby ledw, gegich zkussowal/ tot. 
3 " p jmnost s»' k»ehusi ohkasiowali: * je ytyjodost 
oovlé«e,«y«ss>«o''''st'kwŮliB.o;,;praivowati/ii>bnod 
fcohownich zpro«o««n!sý«ja'da.u> s° o(wědč.o»alt. Ne* 



cccLxvir 
bo Ze pán Bůh poručík/ oby ledwiny y s tukem sivým a Oběf »!»»,«.»» 

,Ohniwo« oběto rvány o poleny syky /to vkó";ok/z* jodosii ná, 
ss* wnitřnj a ;ká;a přiroztná, má ohněm Bojjm/to gest mot 
cý o »(lem Ducha fwotcho/ y wěrnau procý pobojnétzo Člo* 
wika „nirtwowana agako (palowano Sýti. 

Vlli.EesitNěchýř/ gokonegokýstok zbyrtif znápoge 
pochozegjcých/o wen j teta wychazegícých. 

IX. Gjau jiřewa/ menssí y wětssj/gakojto schrána zbyt* 
tů ivstlik>ch>; pokrmů pochozegícých/ a z teta wen reychá* !m,t-"'» 
zegic^cy. fcjajfo pak w pjfmi stvarém Střewo. rozuměgj 
je o wmtrns a si oečné lasi*. IokoZ pod příkladem lidstýnt 
yoBohufetokmluwj: -ft no«sst,wit»á9 w střetvach ml* ' " ' ' "^ 
fofroensire, sivého, wysséd s wýfosti. 

Střewo zogisié tu powahu magj/j« lítost," welitanazwkéi 
sstn, poyybng, fe/got«; 9 I»;ess,wi nopfons: PolpíssikI, Mwv.* 
zeff(nebo,pohnulo si střewo geho nod srotrem Benjaminem) 
a ^edot tdeby m,hkptotan/o wssed do p«tog«,plataltam> 
l é j oonéMatc* / kceráj o djcisivé soudílasipredSsóko* «•***•• 
mauneml a jtyssewssi wýpowěd o sivém bjťett,oby sylo na* 
póly mečem roztoto / rodigj h9 ptalo cyzý jcni, g*n aby ji* 1 
wo zůsiolo/přjčina toho syla tájta přirozcná/ktcraj si tagi* 
*í nemůje: nebo pohnuta si (prý) střewo gegj nad synem g«, 
g,'m a řekla/ prosým miíg pan*,deg« gi to nenit unmotf •}<, 
tet/ o nikoli itc$objg«gt* ho. Apoié Ijtosii poznat Sstko* 
maun matku djtite. podobniswatý paw*klast»jwatai» 
»jm,lo<vem wyswitlug*: Laujjm p« wá9 w stnwach Ge, *""* * 
JlsseRryjta, protoj tioiičenjpobojnf odtud krát! magj/ 
aby srdečnétafty tslíjnjm sivýmdokozowali. Naprotit, 
«u vkrntnosii warowati si / tteráj zawjránjm střnv jlowe/ 

. !'•!!?« * t y 3*"d,: Rdoby mět statek tohoto swita/ a ••*•**»' 
«i»*N>y.srotr» sivého an nauzy trpj/a zawřetby jltewa l > * 

Áy if píi^ 



cccLxyin 
njm / kterak fófřo »o!( zMwck «»ém. 

X.Gstu Rostl čk»«ěk«ro,lič,!é,amnohé,pr*di«ne spO* 
tzenéastvázoné: gedny aby čkowiko nofyly/ gine oby sýton 
tlowiku syty/giné aby oudy gedny oddruhých oddilowaty/ 
OginécekéhoziWOtagakoohradau eyly. Gak díwni fpo< 
8*ny stu kosti« hkawi, w vsiech. w páteři, w krku. wůkok 
ziwota, téj w rukou a wnohoch. O čemj Duch B» j , gako 
nigakau Anatomi,' přičforeékit vkozug* / o oudy ctoweka 

•tmu.« wmtřiij y zewnitřn, wypistge: Jako o wnitřn,ch mtuwi/ 
pater čkowěka z kosi! čemeftni od »ot> způsobený, gmcnu, 
»* prowazem sttjbrným; zuby, mdjcýmU jeBsiro gako nega, 
téjernowvmlýnsté: ochranu mozku, číssjzlatam zluc a ge, 
», ochranku wědercem nad wrchowisstem. totUnadgatio* 
lni/Z "ichj gak, z něgokcho promelte a wrchowiffte rozchozý 

•"> sitrewdowssechoudů. OzewnirřnjchtakéMN9H0wypra 
wuge swatý pawel/a podobensiwjm z nich (vzatým íýrker* 
duchown,"těloRiystoteo wyswitlug*. i.2S.orytitiiroiz, 

Rosii nóss* wyvčugí nás mnohým wicern: 
l.MocBojjn.siihkan znáti/kterojkost w člowikiřsiwO* 

ttUtin f,ři?apiediwn'e: <i.o»j ncwís která gest cesia (větru/ a gak 
rostou kostí w jiivoiě tit)0:ite/takneznáš djla bojjho. tterýi 
iinj wssecko. 

z. Ze wssj sýly, y tirni kostmi sivými Boha etsti / gakoj dj 
Dowid: A tul wssecky kost mé řeknou. kdo gest podobný 
»Obi/kterýz wytrh»ge« ztrápeného. . 

,. Wicý zlých, gimijby zdraví, y těch kosi, zemdleti, pr„ 5. * ^ t c y Sty*-*/* t)r"*Jv] j"~'"rn > —..r • •, _-, . . . -• . 

ckazicowarowotísi/gokoyřjchůagich tagen, (stodliweho/ 
anako nigakého ohni ksivému zkcmu „krywonj. Ujehoj 

*tf»,e 4 zenstlDawidswatý/nebopowiděl: Nenj pokogew kostech 
Z."'. mých pro hřích niůg. I«m,Rd«fen„n!«l. prahle ko* 

stfmc(vvpénj mém. lé,warowatísi opl,stw,/zucho, w 



CCCLXIX 
<0siechtrópmj,stllcmz.thr9«»kfa.«wzlilnLV,'dap9chtlzý. 

4 potissowoti se Bojj ochranan / proto je se; wůle Hoj 4 -

ttm gedna kost násse zlámána nebude. Nýbrj gestlije kdy • 
K ty kosti s stujenjm a zámutky gatými galo wyprohnou/ 
tedy dowirnosi ku panu &0hu mjtí / j« zasi z kwetnou gokojiir.«. i« 
syIina»o objiweny sudou. 

f. poslussensiwj kBohu si včiti/neboy ty kosti stché,»o< 
hap9slauchog, tdyj knjmmluwi/gat9str;eEzechyel«djt 
&ost suché (lysst* slowoHostodinowo/ Aygá vwedu do **"•'•" 
4»09 Ducha abysste e\ity: a stalo si tok jesepostawily n« 
oohách sivých. Cjjmwícečlowěkzmrtwosiisivépowsti 
tvoti mát hlasu Boj,mu/ kdyj Bůh wolá o duchownik řjs/ 
jkotvem sivým lidi, strž* hříchy vmrtwené. 

6. XV dowěrnosii o Bojích stibjch si vtwr;o»ati/je Bůh 
fle y ;be y w den negpostednigssj plniti sud*/ coj str;e p t w o * ' " * ^ * 
ka!L;echyeI*.onomuIid».ypOdobenstw,m kosij objlwcných 
vkázáno. . 

3ewm'tri»j audowé ctoweka tito si»»» 
I. Hlawo, ota gestzewssech;e«nitřních audůnegprttí 

dněgssj ond, netoliko proto je gako Rral no ttůnufwém mg* 
wyss* nodewfsichněmi ondy těla mjsio si»*nia / al* y proto. 
íe wnitř w fobi ma negpřednigss, mjsio Dusse, ro;umn. my* 
|ti,|a«dn apaniiti / y zewnťtřtéZ „fllechtile, a melice vjitcčnt! 
tv sibě;drwge/ania gine audy/gako oči,vssi,chtypě,„stt, ga* 
ẑ k> twaé/nes obljcég lidstý odewssechněch jiwočichH,., 
stvoření giných razdjlný ajkawný. Tento and stwořen o* 
BOha zrvelité poeřeby /ntboc, gest cčfb sez hkowy i ne; mrz, 
kosi, o ohyzdnost, oo Fin,' audowé zprawití mohou seznj* 
tiiciiaprojto. zdalijtonenjwffechnimandům welice „ji* 
tem, a^zachotvanz ji»9« celého tiká potřebné / jehycha* 

Vyiií »j 



CCCLXX 
n, zewnitr tzownitřka strze' hkawu wchá';ý / a zasi z wniit* 

• dohkawy,«str;ehla«vu, neschř,pě,avsta pryč wycheizý/ 
a to vsiawični gako „ěgakým widereem ; studnic* si woZf/ 
podléčehoj Duch Boj,' dobře powidit/ je hkawa gest gako 

«ft»a,.»,.. Roko nad siudnicý. Jatoj zagisté koko gest otrauhlé / tak 
y hkarea/agakoj woda koleni; studíce fe waj,/rakdýchonj 
íronitf ku dohlawy wfwpiige: Nadto gakoj woda wyta, 
jena; studnice pryč sýwa wylíwono/tok dýchán,'; hkowy si 
tvypousst,'/ag!»éd«wnitřkupřichá;ý. Naposiedy.gakoj 
dotud kota nad fiudnicý si«j,wa, dokud fe neroz-rhne/ tak y 
hlawa dokud jiwa gesi/ asolesimi welikými / gako rozrrZena 
neSýteá /dotuvy dychonj > a jiwosyti čloweka ti-«a. po* 
dlé pak přednost kterou; má hlawa nadewssecky giné oudy; 
při podobiiug,' si kn( ne gedny wěcy (lawnýmipřítlady. N«* 

«r«,-4. «> l>0 2J.r?sti9 pánpřednegmenuge si hlawou Cýrkwe / onza* 
4Cae,i.it. •!>-mfie gfpáuém gegiin, a objiwítel*/ znihoj wsselita y moc jl 

t»otaducho«nj°,y zrůsi.y zprawa.y ochrana tělaco° duchd* 
_ wnjhopochazý'/anonimwssecko;o'leJí. podobniyMůj 

" ' (kowfhkowajeny/Nebo doktnpr»9tN9stmuj9«i BŮH, 
_ „ thyjř«ek: Aonlpanowatisudlnadteban. NybrjdjApc, 
Stan,....' fftok: ze rvssělikého mnje hlawa gest Rrysi»9 /o hlarva je* 

ny nmj/ hlowa pok Rrystowa Bůh. Ozdobil patBůh hla* 
«» tajdétzo člowéta wlasy k príkrýwanj htawy / gako ni* 
ttakémnwysokému hradu;plisobiw stresstu. wčtrnj tokej. 
ro;djl t*n gest/ j * nikomu kjté, ginérnu černé, ginému jluté; 
gmému gine sarwy dawa wkofy BŮH/-tt«lj;« siorosiiwss** 
Miy si prominugl / podlé čehoj hkowu ssediwou t mondko* 

»!!«i« »..tvein«Stromupj<mopřipodobn»g*. DokpakzznYwra* 
|y 9s«gjmu pohkawj / coj syko př«d pádem muji y j«ně k o;» 
d«bi / oby nesyko poeřebj př.trywon htowy: AI* gij Bůt> 

•xec ». t. MučikabyZeny přikrytou hkarm, mjwaly proAnzeky zwl" 



CGCLXXI. 
Mi psi modlitbi, a poskonchánj Bojíhosso«a/m»zi,m pak 
zapowědětaby ne; ohyjSowali hlawy sivé, střihtiním wta, 
lůwkolopohanstýmobyčegem/Anidtauhých zanechtiwa", i»a«i«4 • 
nim na způlos jenstý/gokj někteřjtu ohawnosi za gakauss 
Ozdobnost chťcg j mjti / gessto swatý pawet dj / je jenám gest 
poctiwé m, ti dlouhé tvfofy t zokrýwánj / ole muji je gestto 
ohyzdon. Anij fe to tom oněm Nazarénm rownoti moctí / 
«es to ceremonyo starého Zatono syká při některých osobách 
oszwlosstnsch ogen do č«fn. w zwlásstnj BoZj (lmse / ale 
t« ceremonyo dokonce minula a zgewni Od sivatého pawla 
mujůmgesizopowědjno. i 

11. Iwát,kteraj očkoli nenj nigotýrn andern w zrostu s»« 
z«rásstn,'ni «d hlotSy oddileným / wssak mjsio fwé.y ffoxmtt 
swou y slowii swau iná negpředněgssí A tu gesi diwna »0* 
Zj moudrost/nebo gak mnohé, anezčistné twarnost lidsté 
gsou/tok j * tajdýwobljčegi sivém, geden od druhého gest 
tOzdjWý/ netoliko w krase, a vfflechtttosií, gedni nod druh*/ 
ale hned w takow »"ozdjlnost/j« y wlostn, sratčj wjdy něčjm 
sýwogí odstb* tozdjlnj. Anobrj geden.atýj čtowět/gi* 
ným, agínýmčasim/y podlé pčjčin rozdjmých. rozdjlný na 
sobi způsos vkaznge. Nikdy obljčeg. a twáč čtoweka pe< 
tná. a krosna /někdy zosi nestičná. někdy wesitá. někdy sinu, 
tná.. nikdy dobromysiná. někdy bázliwo / roj, pn RrWu 
Pánu goko prowém čl«wětu«ylo /m-bonekdy sytivesikeh, 
wZořenj! Gako tdyj si « duchu rozwelelík/o chwOiitVt, " - ' " - i " 
ce Nebesteho: Nikdy hniwíwi. o zormauccni hleděl/gako *• 
ttaoiiy swé nepřatety / Nikdy (iuuten syt.a lekal si hrozných 
stvýchvtrpenj/Někdy fe trwj potit na twářiswé. Lwoc 
tedy čtowěka / reakoj gesi negpoctiwěgssj ocd w těl* lidském/ 
kterýj jodnéh, zatryts nep«ttebuge/tak gesty obrazem wjsech 
«nítřnjchpo«oh.h.nntj,oobyčegiis>dečný.ch / kterjj st na 

twári twáťi 



IJJCCLXXH 
trvati ttaMla z t M M ProloZ y»duchowujch wccccfc. 
a.gegích'pt>tomnéavprímnéprawdikdyjmlu«jstvatépj* 
stno tedy podobensiwi'mt«ař« towystvitluge. Jako swatý 

i * " ' " ' powolpředoblíčegem BoZimzowozowolEymoteo>oby si 
- , chowolpodlévčeníBoMzdrawého. Aopit.Zesipůh 

' ' ' zo!«<tílwsidcýchnass>ch kofw,'cen,'známost(lawy Bojj ro 
Ut.,,,i.>i twaříGejíss* Rrystá. Jttml Lewsudoncýmwěku vhlé* 

feime Boha twárj w twail Wu; práwě, tat gakýj geji» 
Sjítozo pčtčjiton ttvoVe člowěkalomnto si včitť mam*, 

t. Znáti dar Voj j ;n>to'sstnj > w o;dob«»j člowěkatwáritO* 
lij (lussnou o nálejitou. protoj natwářčlowěta neplwatt 
nes gest co negpoeupnigssj. stíjenj, člowěka/ gako tak činili 
Dezbojnjjidé.pligjcnatwařpánaGeMHrysta. Áčko* 

t»«af.t.<> li pak panBsh.poručilsykasypřítelkyněnaplilamez, 
OČitOmn přjdnznému/kterýjby gi wzýtiaasratw sivénn, 
sými wzbuditi nechtěl/al* to sylapokuta Odvotzanarjztnii 
tianepoítussné pro lwtasstNj pijčiny / nej ani té cereniony*/ 
t»mg*gi příčiny, gij nenj. protojlidét9tz9B9jjho vsudlt» 
g sivé;l,sti> a wassm". ncwajni, alehtornystni natabowatil 
«Hlijnji sivé, gatóJto Voj, obraz pMityKttmc potupowotí. 

' nemagj • ••• 
II. piesiawaki na kom gaky kdo od pnroztm"/a«« př** 

txeiitti obljčege sivého, ličidky a « sorwomi/owffem fpot 
lwonkými masskarami / n«s to gestvohn stprotiwiti, ran, 
hati / a geho musirowati, chtjti sýti ginačjrn nej ho »&£ 
llwořil. lokowa Syká onaGezobel nesslechetná.a nestán, 
dná jena / kt*réj«čo9 p9msty Bojj ličidto neposiačíko: Ale 
»ak«lj«nap«dce,okna dl« Bojjho vstdtn sivrjena/ Tokl«' 

»»f«,».!« twarj (Wausilnuyzlmítrwami zsarwi^alM mufítťf 
lak gj panBůh gegj líčidla zaMtik. 

3, Vazo»«lim» »MeDj»«m^lM»iajptOjlnc W <* 
0*# 



CCCLXXIII 
gesi wsrdcy « rte pokryté s* chowati / suS předBohem /gako 
OnenAchos/ kterýjchddikkrotct zosinusslký/ aFary;eo«éiK'<i,i..i» 
poffmurowali twář, sivých/ wnitř plnj gfouce pýchy, tyran, SUM. «.«. 
stw j o pokrytstw j : nes před lidmi gako )oás/ kterýj wjtoge ,«..„,.,, 
přjtele sivého a obgjmage ho.piobodk geg. Zotterouj kest 
toké čosim sivým Bojjho trestaní ncvssek/ ale v oktáře BeH' 
zabit gest: nebo wrahům sezbojným, on, chrám, ani ottár, 
ani jádno wěc neměko sýti outočísstim/gokoj powěděkBůht 
Nedáš nemilostwému jiwu Sytil ale y ob oktáře mého Odtr, ,»a«,»04 
hne» ho / totij t vstncenj. 

4 . XV kráse o obličegi jo'dný> ani fám sobi.ani ginýrn nezřj 
zeni a hřjssni zolibowoti si nemá. lok činil Mogjjs/ je tMa«„4,ii. 
skáwu okrásti obličege sivé' zasijraspřed lidem Izrahelstým, 
aby nepatřili na nig/a z té skowy geho aby newzaknékdo přs* 
činu (obé. Vus tvjce sinystiti o nim nej nálejeko / nes geho si 
sstjtiti, rnagjce od něho rad Bojjch wyhledawati. 

Il l .Oči/ tydwiodBohasiworenýgstu. podobniga* 
to N» nebi switko dwi zwkásstnj. skunce » rnifýc posiowit/l! 
oswicowónj wsscho swita. l o k čkowik gfa gako menssj 
sivic/ má očigoko dwi sivitka, strženi; ofwicowán sýwá/y 
wssecky weey wíditedlné odBoha siwoťené;rokein očj fwých 
spatřnge. Gak tedy „sstechtitý, a gak potřebný gesi and) 
tento čkowěkn / dosti 0 tom wyprawin nelze. 

Oči zagisté gsau goko okýnka Dusse / gjmij onowyhlida' 
ztira/gakoj d, pjstio: pamatug nastwořítele prree nejsi «„„.„,„ 
zatmjti. ttcřjj wyhlédag," z oten. Gsou goko sirojnj na 
hrad* wysotém postawenj/ aby zbljzka y zdaleka spatřowali 
wsse, y nibezpečenstwj, o před njm Člowěko wysiřjholi/ go, 
t o ; dj Písmo: Moudrý člowěk ma oči sivé w hlawě/ale slá «n<« 1.«. 
zniwý (totij nepro,é*t«dlný) w temnostech chod,. A opět, 
Swjce tiLt gestík ofr/Pudeli oko twé tmawé / wssecko tělo ">»<-». »> 

Z z tw« 



OCCLXXIV 
tmawésude. CoZgestpráwé.liVměybiichwitc. £;'t« 
ni tat/ je se; oč," wíděti nelze / netolikosib* stmeho agových 
wicý/ole oni tich sivitelnebestých/ kteraj fy<toké«fwěcugi 
clowěko: Nýbrž slepému wssecko y to neggafněgssj swětlo 
trnawésýwo. Duchowně pak rozumjc/ kdegest stepota/ 
kterauj tnjje tohoto stvěta ostépíloči mnohých/ tuE prawda 
BOjj nemůje widjna syti/nedO tokowj.w temnostech kračj/a 
temnost ostepila oči gegich / anij widj kam gdau. Tolikej 
kdegestnefprostnosigokookazamhlenj/ tu powssem těle to* 
ho člowěka we wssech geho wnítřnostech yzewnířnjch líne, 
cých t*mnosi panuge. Dobře tedy Dawid fwatý powedel: 

,4.n»i«.'», XV fwětle twém Hospodine sieěelo wibjmc/ y tělesné on a 
zrak sobě daný magjce / y duchowně zrokem wjry o mysl, :<* 
»«ha osw,cenou hledjce. A kdej nen,' > oni eelesteho , «l» 
duchownsto zraku/ tedy tu tilesta y duchown,' stepota syn 

""íV. vst: Ey P«n BŮH s fformowala nasirog,? k (lysse, 
nj hlafu rozličného/ ozwlásstě kstyssenj hlofuswéhoBoj* 
stétzo/genj gesi geho swoté slowo/gokj Rrystus pán 6j:BW 

V " ' i " ho(kawenéVssikteréj(kyssjcowy(kyssjte. potomdánysim 
„ssi čkowěku ku poct* Bojj/ kvčlnjsianabýwánj známost 
dobrých wicý/kwyskýchánj pře ostudu zřízených/ ykvjj, 
wáníobecnérečílídsté: onoposiedyknpolehčen,<tpOc>ssten< 
hlawy. Fpůsobilpak pán BŮH vssi dwi a gedmy gazyk/ 
abychom syli rychlegssj k(lyss*«j nejlikmk»w«n,,: nybrjy 
proto oby při wyfkýchanj př«. stran dwau rozdílných syká 
vpřímnosiasprowedlnosi obi strony wystychot, a sprawe* 
dliwi rozsuzowoti. . . . 

příčinou vssj nosstch mome si včiti znort, 
i »oj, wssewidaucnosi a prozřetedlnosi/gakoj dfDawldt 

i.t««.°,3dalt;tengenj«im"evchon*seyssj^ákterýzstwotieoeo,da 
linespatéj^. *••**"» 



CCCLXXV 
t.Bo;íl)ot0«os!kwyslychclnjnás: Nebo oči i^ostodi, vfoar.t. 

itotvy no ty kteřfj si ho sogj /ávssjk wokánj gegich obra", 
cenégfon. 

3. WtilenjRrysio pána: Darů a obitj nechtitfy:.vss. ptm 40.7. 
sy mi prowrtat/totij ( gak; Apossrol wykkadá ) těle, fy mi S , í"" , 0-'> 

připrawit/asychtvněm činit wůli twau/ o byktwýmwir, 
ným (lujebnjkem. Goko podobni ;a3ák0no sioréh»/kt*, ,»,),•,«. 
i, ,kujebn,cy nechtěli fpůfobu jlujebnjků (lojiti/ o!*;wolili ' " " J * " 
sobi v fwých panů stále slonjítí/těm vcho v wlřegj probo, 
heno sylo/ no důwod stálé wirnosii gegich. '[ 0 

4. Marnost ;d*gssích wěcý: Nebo oko hleděnjm / vcho ,,„„,,.,. 
(kyssen,'m/nemůj* sinafytiti. 

V. Nos a thřípě / kteréj gakj kozdobi / taty t potřebě 
wkastn. Bůh s fformowati xáiitl nebo netoliko pro geden 
zwlafftnj sinyjk, genjgest po»0n*n>'>siwořilchřjpi/aI*y 
pro wyčisslowánj hlawy. včrnitge pak rozdilené, a gako 
dwognás»bnj/y pro křtatt, y pro hogněgssj a zwolněgssj (t», 
Zbu,a konónj powinnosi, gegich. přjčinau tohoto audu 
sivaté p,smo n«'rn na pornět příwodf, 

1.Dobronwosî Bojí / poniwodj w dechlwchijpičlo, >.»>»<••*« 
wěto dchnut, jiwotopri stwořen,' geho/ sezčehoj nás jiwot 
trwoti nernůje/o postwád to dosrodin,' při na« trwá/ gotoj 
d,' I o s : DotowádjDussé má (vemne sud*/ oDuchBojj 3,1.17,1. 
w dechnutý w chřípjch mých/ nebudou mlíiwitirtowé m», 
8' neprawosti/ a gazyk můg wynojsiti lsti. 

2.Hněw»ojj/«němjdj Dáwid: Fedým wychazelzchřj i»tm.t. «. 
Pí geho. 

^^těiic^chBohů": Z7lcb9 chrjpimagj, anewonj. *«"»»*'«. 
4. Mdlobu 0 nestálost lidstau/ gakoj dj prorok:pre,2,»i, 1.11. 

staňtedouffoti wčlowěko/gehoj dvchánjwchřjpjchgeho 
gest, 

3zíj Vl.vsta 



CCCLXXVI 
V I . vsio / lénto aub zwlosstnj, y pro swé powinnostť, 1 

pro mnohé ceteho těla „jitky siwořengest od »oha. NebO> 
' i. R dychon, Člowěku pomocná stu / zwlosstě kdyj Čosim 
chřjpi, (řeé powinnosti konotí nemohou. 

2. přigjntag, vsta pokrm, a nápog wsseliký. Ve; pokr* 
MŮ pak a se; nápogů nernohloby lidsté teto jiwo Sytil nebo 
i pokrmů, a nápogů, očersiwenj, a kewsseliké prácy posylně* 

'•*™! " ' nj p»chá;ý / gakj otom onen Ionatan powěděl/ .fe si genra 
y oči osiejtily/ygin," audowé posilněn, přigalí/ gakj gert 
dkusýltrochumedu. 

j . přlgaté pokrmy sivým jwýkanjm Žaludku připrawugj 
gedrobj, sijragj, a tu pozřenj;působné,čin, / podlé čehoj / 

«»i<a,,i.4. Duch Boj, vsta ňa;ýwo mtegnem wněmj sau meljcý / toti; 
,ub9«é;wtasstětřen9«n,'. . _•• 

4. vjitek vst gesi řeč lidsko obecnj, y zwtossn,. Vbecnj 
mlnwení sruzumitedlné rozličných gazyků / c,m; si dělj člo, 
«vit 9dewssech ginýchjiwočichů. Zwlasstn, pat řečí sa». 
wýmluwnosii Bojj teeréj £ůh strž* vsta lidsta pronasttt" 

4.1,1.7.. ráčj. Jotoj dj Zochoryass prorok/ 5*BŮH strze „sto sivo* 
tých kterjj syli Od witů mluwjwati račito wysivobozen, lid* 

s.Ru políbenj vjiternémn a swatému/suS no důw9d p9d 
tomu 11. danosti, a pokory / gokoj.dj Dawid: ^jbegte Syna. aby st 

nerozhniwal/Ncbo nadůwod vpřjmné tosty/ goko íyrkeni 
„(in,. 1. sivota mluwj t chorj sivému Rrysiu Gejjst / O sy mn* po* 
i,m°t,4i..' ljbil. poljbenjm vst sivých, podobni / Joiefftby, si;»«", 
.,mag-f°,.míl9swýmíBratřími/wssckyp9ljbil. H.jboltoké y rnr* 

twého Ote* sivého podna no ewař g*h«,kdyj jiwot dokonat. 
mm-. .0..7. lak y S . powla ljboli pobojnj / jehnoZíce si (nim / kdyj gim 

powidil.j* gjj »jc« twari ge° nevzřj. A ten týj Ap. pfolRjj* 
M'™1'" manamteiiicým aby pozdrawili gedni druhých n, políbeni 

swotén, 
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jwátim. Nikdy y nadriwod prawého (mjrenjsýwoko po, 
l,benj/gokoiL;outoibajátobasijekprotiněmu/apadkna ••*x,3»-*-
flígigcho/ a poljbikho/a tak oba rozplakali si nad sibau. 
l o t y Dowíd Abfolono polsbilkdyj si siiim (mířil. A to gí •• «l»«- «• 
0 poljbenj dobrém Swotérn, a zřjzcném. 

H,jba'n, pot hřjssiié gest dwoge. Gedno lstwč/coj gk tij, 
kýmhřjchemjetésivotéceremonyenaspět lstwj anevptjmj 
lidé obyčeg magj vjjwoti pod zástěrou pčátelstw jl$ateJeáS i«a»,i,Í7. 
Abnera poljbilmage „mysl;abitih« /a Gidafo Rrystopána i»i, u. 4*. 
chtig* ho zraditi / a nepřátelům w moc „wésii / zčehoj geg 
Rrystus pan potrestán ráčilřko poljbenjm fyno člowěko zro, 
ztigefs í Druhé hřjssrté ljboN, gest.lid, nestoudných.ffregíi* 
stých/ druhého pohfářej vsiy sivými neřodni si dotýkogjcých 
gesstopánRrysius wzwdnutizléowfsim totowéIstánj za, M*' : f* * 
powjdoei, a;o cy;olojstwj, nes fm ilsiw j , pokkadoti račí. 

Cl. vjitek vst gest/ je modlitby a chwáty Bojj děgj fe strž* 
^stá/gokojdj Dowid: wtojit Hospodin w vsiomá pjsiů i»t»>4».4. 
nowou chwátu Nohu nassemu. Item / Mlnwt* sobi Ha>a«,.,«. 
tejalmjch.a«chwatoch,awpjsnjčtáchduchownjch. A 
tat „st sivých tojdý má t dobrému „jíwati gako &o;,t)o ná, 
siroge: Nebo vsta spra«edlíwéh,mr»wj m«udrost A ;o< *""* "" "" 
sivsty fwýminewynásseti zlého/ gakoj djAposstot: ZapuS- F ^ . ' ^ ' " 
teod „st wassjch fej hnito, prchliwost, zlobiwosi, zlořečen,, 
tnr;komluwnost,srá,no«émkuw*n,'.ssprymow«iij/kteréžto 
wěcy fau nenálejieé. prawdy NGadrjowatí/gako činj ffake, 
ssnj prorocy / pročcj (lowau psy něm, / Nepotupowati já- ,.aif». n . 
dneho / ne3y tt prosto passiiých vsi. Ale gako; dweř* v do, -
mu opatroivány sýwag, pílni / tak vsta (aby ;tého k* sskod* 
kl,;n,m y kneveti ̂ ohu ne pronássela) w siráji goko v;«wj, 
roně sytí magj / gakoj oj Dawiv.Swatý: polomil sem stroj *"*' •»• «• 
»st"m (wým. vezbojnjl stu tedy lidé prosiopassných vst / 

3 Z iij Rtcřjj 
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tn»!!. i.. Rteřj; proti potogným na;emi (fowo tflimá tvymýfflegj / 

> anosrj rozdjrag, vsio sivá / a řjtag,' ha ha", ha ha. 
Vll.Jaiytl Tento aud ;nom«nitý gesi při čkowěkn/ « 

potřebný / netoliko ku přigjmánjzpůfobnému pokrmů, 0 n<l* 
pogů/olewkastněanegpředněgíkmkuwenj. Nebo gozyk 
fkowo a řeč čkowěka zprawuge / a to rozličným způstbern ve 
té nebo w gťité řeči: coj gesi přediwným Bojjm stntkem / je 
čkowěk muje sivá mysslcnj sidce, o wůli sivou ginému / gok«Z 

*''* •<• *• psaním tak niluwenjm pronést a wysivitliti. pročej ga;yk 
vmětýkpístřirychténiusipřipodobnug*. Ale w řeči ga, 
zyka mnohém wětssí gest moc nejliw psánýchffoivjch/ nebo 
go;yk«řečiji«é> muje rozdjlně gak chce hlas sivůg promě, 
niti /sud" potěssitines ;armoutiti,kljbostnes zůřiwostiw. 
zbuditi. Iokoj pokdodře yzlevjjwogj lidé tohooudůpd, 

SafatM.w dlé sividectwj Iokubo sivotého: Ag molíčty otzesi kterol! 
weliký les;opol>'(gestikgozyk goko oheii, a sivit neprawosii) 
tokt gesi postowen gozyk mezy ginými oudy nassími / noneči, 
sslugjcý cele tilo. a ro;palug,cý kolo prirozm,' nosseho. gst 
roznecowon od ohně pekelného, přjčinau gazyka tyto wé, 

.cyt.iíáuČMjsóbiwzýtinalejj. . 
i. 3n«'ti voj," milost á lá'stu / Z* lidem bol gozyk k řeči a 

mkuwéNj potřebnému. Nebo got Sídnj lidé syliby / kdyby 
goko jíwočichowé němými syli. přjtlod toho gest / kdyj 
pán!5ůh nitco toho no člowěto něttetré" dopust, / sns aby 
němý syrsud" zogjkowý/nes sslokem porajený. 

z. Gazykem sivým rádi, a ochotně pána »0h« Ofkawo* 
. wati / oněm, a o geho stutcých rozmlauwat, / kčemuj si Da* 

i«ém,i7,«, widSwatý ypodzawoztempřídrjelprawi/přilni gozyk 
můg t bá\hjm mým, nebuduli fe rozpomjnáti na tebe. 

5, sňati&>;,' fprawedlnost/ je kdo gazykn kezlérnu vjjwck 
" " T * "" Pomsty nevchazý: Protojpříoncch.sabílOnstých pyssných 

a mór. 
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i» marných lidech zmátlpá'n Víth gozyky /tokj* sywssi pr< 
wéwsseckazemě gednoho gazyku, a řeči gedné f totij zidow, 
sté) rozličnými řečmi rozptýlil ge Hofpodin: Nabuchodo, 3>«»u.,.i, 
nozorowipyssnégazykem fwým/mluwíčýmu asibeteclcbjcý, 
mu / odgal y rozum y řeč livftau, a howadu. podobného „či, 
ml. l i ; proti thářům modlítfe Dowíd / sněměgte rtoreé 
kjiwj: Aopir;otrotísičl«wikomtuwicyhotej. 3«t»f.r. 

4, poznáwati lidfgakoj přáwě, tak y marně nabojné / 
gakoj dj Swatý Iakus : Doniníwálisikdojegestnábojný 3«e,,.i«. 
a wssak w vzdu ne pogjma" gazyta sivého, a nestrocuge geho / 
cokowétzogest marné Nábojensiw,'. AzasitistuRrysiowi 
a prowě nabojnj lidé / Rteřjj y sidce sivého, y vsi a rtů sivých ^ „ . .1. it. 
Ostřjhogj w sázni Bojj/ a ;dobrého pokkahu srdce swého.do, 
bré wicy „sty sivými wynassěgj. 

c-.wjruwyznáwatigazykemavsiy sivými: Nebo srdci Wm°,» 
se wěřj « sprawedlnost / a vsiy dige se wyznanj k stasin,'. 
Itern / Wyznásstí vsty sivými pana Gejssse, asrdcem sivým w»->°-». 
Vwěřjssti / je geg Bůh wztřífyl zrnrtwých spasen sudefs. 

cí.prawdu vpřjmi 9 kajdým mtuwiti: Slojjce lej «<I<:4..Í. 
mluwtej prawdu geden kojdý 9 bljjnjm sivým/ nebo sine we, 
spoletaudOwé. Item/Rdosudepřebywatiwsiankutw^!"»"-»' 
ten kterýj mkuw,' prawdu/ gakj g«st wsidcy geho. Zlořeče, 
«," stu tedy lidé křiwolacý/ kterjj, wsivém nabozensiw,' pokry 
t( sýwagj / ginače wiřjc* srdcem, a gínoče mluwjoe gazykent „ 
y w řeči obecné lidé fstn>j, podwodnj, nessiechetn* gazyka 
swého «Jíwog,'cý. zkolegey, křiwo přssiznícý, p«cl)lebn,cy.a 
kho'ři: rj> gokýchjdj Dawidstreg mne před těmi kteřjj na j»k««,i4 
Ostřili gako meč gazyk swůg, namiřilí goko střetu swau, 
řeč ptehořkau. 

7- NesstodiU ga;ykem slijnjmu: Rdo mvtrha' gazykem W " . . * 
sivým slíiNMuiswému ne činj zlého / a potupy ne vwozng* 

NO sil, 
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na slijnjho swétzo/sydliti sude9 »ohemna «eho Nebestl 
4 „. hoře. 

8. Wsselsté zté řeči warowati si / Fádna reč mrzuta N« 
wychazeg z vsi wassich/al* gesili gaké promlu««n, dobré 

ojím.*.,!, oby dalo mikosi posluchačům » A siinnnou ani „si, oni jo", 
dnych oudů nemám* propůgčowoti za oděnj, a nostrog ne* 
prowostí, kterému koli hřjchu / al* wydawatt ge k (tu jenj BO 
hu> a k (tujdi sprowedlností. 

Vili . TxttamB&xbte/ lenand9ssormowolpanBůr) 
ku potřebě y hlasu lidstého y tu potrmům anápogůrn aby 
strze něg do jaludka 9 siupowali zpnsobně/pro dýchanj / aby 
goko (tr; pro hlubni něgakau do wnitřku pausstjn Vyl duch, 
y zewnitřku wypausstfn wen. proto; gako negaka dwýřka 
dwoge rozdílná gstu od Voha siwořena / gedna, pro pokrmy 
a nápoge/ aby strze chřtán do jaludka 9 siup9wali / a druhci 
pro dýchán," / to aby do plic průchod swůg mělo / gako zasi 
Odtud «*n, aby dýchán," wychcizeko / a ty cesty, nes průcho* 
dissti negstu sobě tu přetajce/ nebo kudy bychom, a tudy po* 
krrnotvé,« nápogowégjti mog," / somo přirozensswého po* 

«s.» 4; 4. iadku a wlasinosii vjjwa. O Okrase audu toho mluw," 
Vsalomaun: Hrdlo twé gest gako wije Dowidowa wysia* 
tvenakchowanjzbroge. T*noudtakémasýtizasi,'ro'n pro 
stydliwost, a ctnost nolejttou. Ačkoli narodowé nikterj / 
gináčj osyčeg pri té wicy magí: ale raděg,' (kussj ostřjhati, a 
nastedowati t»h« / čemu včj stud mrowný, a 3ok«n příroze* 
ný / nej co stbě wnowi tennes nes gíný národ dl* ljbósti tita 
zamystli. 3 gokéj marností hrdé, o pyssné y Nestoudné ob* 

2n<i.». wíůowolponBůhony dcery Gyonsté/ Fe chodíky 9 wy ta, 
jatým krkem, a pájky 9Čima. 

IX. prsy / ItUercZ pán BŮH stivořil I. R oztwbř tělo lid* 
stéljo/gokoj w pjfni Sstkomaunowi duchownj okraso Cýt, 

ttet 
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kwe (gen; gest tělo, o chot Rrystowa) pod pijtladem ro, 
ho wyswitwge si. 2. R» potřebě zwlásstnj oby teplost při, """ '" '* 
ro;enou srdce. 0 goter;ochowáwoly. protoj také dwa pr, 
sowé včiněni (au/geden naprawé straně proti gátrani / dru, 
hýpolewépronsidcy. přjjenstémpak pohlawj mjmot» 
potřebu, gesstiy proto siwořeni gstu /oby xe rnanjelstwj po* 
čestném, matky trmily plod swůg / coj y 0 panni Morygi 
Matce»,rysiaYáno, sprofini opobojně ona jeno wyznalo: 
Blohostawen^ jiwotkterýj tinosyl/ a prsy kterých; st poj,, !»,.„.„. 
wal. A tento aud, gesi geden ; těch, onjchj dj (watý pwet/ 
je san méni poctíw,'/ (eotíj po pádu) protoj je «;dobu fwan 
mjti>a;akrýwonj sýti magj: protičemuZ mnohé panny, ;e, 
ny ywdowy čin,'/kdyjnaechwallidemgakonaodiwuprsy 
wysa;ugj/kroge;pot»očené a wyřezané na prsých n«sý/ sspa 
tný pozor no stydliwosi sivého pohlow, mogjce. Owffcm 
mstaudni hřessj takowé panny / kteréj druhému pohkowj, 
anes y jeny cyzým mujům tila sivého a prsů sivých, dotýkati 
s* dopausstigj. pan Bůh tu wssetečnosi a nezrjzenost račik 
polojítizagisté;nomen,stdc*nečistého, smilného awmon* 
jelsiwj newirueho: nebopod podobenstwjm smilných ponen 
ocyzolojnýchjen/trestollidswůg/jesiodBohoginomobra 
cek,a čistotu wjry ztratil: tak zagisté mluwj/Dwě jeny dcery j , , * , , , , , . , . 
gedné mateře Sytý I ty smilnily w Egiptě/ w mladost sivé 
smilnily/ a tam gfau mačkány prsy gegich / tom opiplony 
prfy ponensiwj gegich. 

X. Rameno / těm pan Bůh priwlostnil fýlu / netoliko" 
knossen, »eeý tijkých/oley ku posylowán, rukou. Nebokby 
ruce fýly jádné neměly / kdyby w romenach gi slojcno iteby, 
0* ' r

í ^ . * S w > , b Pti lidech tv roinenách vrojcných/ je ruce. 
Se; fýly sywogj / tak je stttvy rukou hýbati mohou/ owsscnt 
ktetj klesle ruce magj/ gjmí mé wladnauti nemohou/ coj sý, 

Aaa tvá 
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xeá tějkan pokutou Bojj. podlé té wtostnosti romen / y 
BŮHosivésýle awssemohoucnostímluive/častowpjsinjch 

a,m»„ «. fwotých ofwědčuge si/ j * on w rameni sivém sylném o wzta, 
f»°z,4,,« j c | t ó ň | [t& pwQg wysivobozowati a chrániti ráčj. Nybrj i 

moc Bojstck k (pasytedlnérnu wyswobozenj dosiatečná.rarne* 
,,„.„ nern f*na,ý«á/kd°jdjprorok: RáměHospodinowo,komt» 

nesi zgeweno. Naučen, tuto násse gesi z 
i. Abychom staujili panu Bohu vpřjmně, gednomystne a 

ewwi.* siotečně: cojvkázanopodobensiwjmgednohO ramene: Zebt 
doj proměním Národům řty/aby syli čisij/gjmijby wzýwali 
wssickni gméno Hofpodinowo > a (kaujili gemu gednjm ra, 
menem/totíj gednomystni/ gako lidé kdyj weliké a tejke «e, 
cy zdwíhagj/ tedy rameno sivého tojdý propSgínge, a (po* 
eečnauprácysginýmidětá. ^ak.lid»°',l!ed««h,B0ha/ 

cti gednu mkéBoj, p«ctukonagi.«pa««»o?«werncasia* 

«*«... " A b y c h o m gedni drnhých sř<m°na nefii / a tak Zaton 
Rr,stů plnili/ nýbrj y mdlé snaffeli / a ge gako onen dobry « 

í , , f : ''•'" ljtostíwý pastýř owcy ztracenou no romena swa srali. 
, Xl.R-,ce/kterézgatjdiwni,takywelmípOtřebněpanBŮH 

stwořitiráčík/mbo vpewnilge wramenách sylně/awssat 
dhybawé. y w rámem", y w kotti.ý v dlone.y w prstech vcínil 
ge: prst, pak na koncy gich sfformowak.tok Pr,podn*. je rnc 
^ř,podnigffj°a prozřetedlnigssj°sýti nemohtonáton,m,st°: 
^goeyohebkéwetrogjmpřjhbi^gakysylneakm^ 
prácy způsobné siwořilHospodin. somo zkussen, p« kojdent 
člotvikn té Sojj moudrosti přediwné.pogissruge. proč pa« 
vůh ruce siwořiti ráčil/tyt« stu zwkasstnj o přednj přjciny, 

,. Aby člowěku a celému tělu, zwlássk vstům geho prijtu* 
lZowaty: íLídé ;ogí|1é y «tom Od tzotvijdel: rozdjwj gstn/5* 
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onatráwlt aglnan pofiwu vsiy dolů shýbog,ce si tchog,, 
istlubj neszbjragj. AI* člowěl tutama sivýma sobe po(ln, 
hug* přjtzodni a počestni.negprwé w ruce seřc/a teprwa k v, 
ilum postytá, „ , , , ' . „ 

z. Aby prácy wsselikon potřebnou konoty/o chleba nes y 
Yiných jiwných wěcý sobě dobýwaty/ coz y Adomowi Vyto 
vtojeno/ obyrogdětot. ® ^ * P * ? « ^ M " " 2 •*•*>.« 
to nálejťté a powinné je gest: dj ApofftotI 2%b0 trabt, gi; e f e , . „, 
tojee nekroS/ ole pracůg dělag* rukomo wtosiNMO/ oby met 
odkud, netoliko sám jiw sýti. ole nuznému a procowoti 
Neinohaucýmu „děliti. ,_ . „ 

5. Aby dobré (kurty čjnity/ gakojdjBŮH: Ne,otwrd,z fW,,n.». 
sidce sivého / a nezawřes" ruky sivé před nuzným sraném 
sivým / al* sstědře oteveitš gemu ruku sivau/a ochotnc pug, 
ijá geniu. Nebo tou přjčinau pojehná tobě Hospodin Bůh 
tteůg no wsselikém př*ds«w;eti / k kterémnZby.wztátztruk!, 

4.Aby sivého těla ajiwota geho hagiky: pročejDnch <«(»,*«.,, 
' ioU ruce čkowika na;ýwá sirojným domu/ a to podlé toho. 
Je stroj drjjnod tělem, geho;ostáwogj před nosylnýmzlým, 
goko domu a hrodu (obě swěřeného. 

Re zkémn pok rukou nevjjwoti/ «Oti;> 
1. Rrwe newinné newyléwoti / goto Rajn při Abelowi a ,^,4,... 

gin,"mordéři při ginýchčinili: ZgegichZrutau Buhtrwé >»*»•„• 
wyhledáwot! sude. ;':•> C,S,-..'Í i. 

2. Darů proti newínnému nebraň/a pro dary nesaiidttt/ fcfo.t.f, 
gato oni činili / o nichj d j pjsmo: 3« "»ta gegich g°st wz»" 
kůw plna. ' . . 

3. Stydkých wěcý se nedOtýtati/jodným nečistým a ne», 
dným způfobem «„mysiem/ zwtosstě gedno pohtaw, pn 
druhém/gakojdjVůh, Rdyjby siswadílíněkteř, (potu g« ,»««««. 

."w Aaaij de» 
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den 9 druhým/a přisiaupilasy Zena gebN9h9,asy wyst»9bo, 
dita muje sieého ; rúty sigjcýho geg/ y w;táhkoby ruku sivou 
a vchopifoby ho ;a tůno/ tedy „tttes ruku gegi, nesttuge fe 
oko twé nad n,\ A poněwadj w takowé přjčini toho Bůh 
nechtěf/ kdyj jma muje sivého a jiwota geho.před nosylnj-
tcm a mordéřem hágiti pomáhoko/ owssern aby si co toho J 
wssétčnost, prosiopassni a nestaudnědálo: tOinn nechce. 

4. Blijn,"ch swých nemikostwě pěst neb>'ti: gakoj b j Biif> 
si«i.«.4.o strze proroka/ R robotám swým př,stě dohánjte/ 0 siget* 

pěst >i«milosi,'wě. A Rrystue pán/Bido wom ffaryzeOwé a 
mu.,,.4. zakonjcy / kteř<zfrvazugetesremenatějka anesnesyttdlná/ a 

stmi st gich ani prstem nedotýkáte, 
XII.Břicho/ genj gest nádoba a schrána mnohýchwni 

»»in>,.i4 třnost. Rterýjto oud Sstlomoun připodobřiuge k stkwěké 
stottcnvéřostí. Stwořen pak gest tento and pro doplnl, 
tijtěfo lidstého, wrnjte aposiawěgeho, y pro mnohé gine 
wnítrnj oudy.' přjčinon tohoto oudu připomjnoti si má, 

4H!!a«, >f. t ,, Voj, horliwost proti hříchům smilným čeljcý: Nebo 
kdyj Fines muje I;rohelstého a jenu Modyánkn, gákojt.0 
stiilnjky probodt strž* Vřicho gegich, vkročen gest hniw 
Bojj. 

z. Rjod a inzert proti smilníkůin acyzokojníkiím od Boha 
4!l»°«, f.11 noř,';ený, kwyhledonj neprowOsii togné. p«rnčikzogisié 

Pán b ů h re příčině horlen," muje proti jeni/oby jeno musy, 
lopjti wodn ;k«ř*č*nou/ oslyssetí stbi hro;né ;koč*č*n>« 
prokletj odRnk;e n*gwy»ss,ho. Bytolibywinno/obysri, 
cho geg," otetto/ a tůno geg j shnito. 

3. Bázeň Bojí 3 pohrůžek Bojstych pochá';egjcý/ gokoj dj 
«at.i.,« prorokBoZ,: ledyjtyssetypohrůjky/zotřájtosisřichomé 

k hkost tomu/drkotolirtowémogi" / kosti mé prachmwiky/a 
ivssěcken sem se ttask, 

4 Hot»«d 
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• 4. Howodnosi lidj tltesných t wýstroz*/ gjmj gest péče o 
porost gen o eiko oby měli co gjst o pjtil o nichj d, Duch 20 
jjjeřjkagj/ Gé;m*apjme/"wssak;ýtra zemřeme. Jcem/ ,fa,,.,. 
9sfotessnýchprorocých: FeVŮHgestsřichogegich/0 je ne, Uv,.,, 
skouZí pauu Gejíssi / ale sivému wlostnjmu sřichu. 

XIII. Nohy / Rteréjpánvůh sttvofttítí ráčil ktomu, 
t.Aby čtowika nojyty/pročej ge také způfobné ttsmuvčíník, 
tvtlaubích vtwrdik/ohelinéwetrogjm mjstěvčimf.yCýtau 
* kostmi mocnými obdařil: Duch Bojí nazýwá ge mujisyl, 
itýrní. Bez noh zagisté a se; Vj j«ánj gich(kteř,j nás gako 
M«j, sylnj nosy) gest clowikgako (statek/ kterýj tu lejeti mu< &„Kn,, 
sý kd* ho potojj. 3 toho tedy znáti gak tyto audy potrc, 
bnipánBůh „činil. 

z. Aby po cestách Bojjch a sslépigsch Rrysiowých chodi, 
lycesianVzkan kjitvotn-wěčnémn. Rdojneberekřjjesivé, «-»„,»,,«. 
hoanenosled»gemne/nen,mnehoden. A opět/ přjme čti, M».i,,i. 
t* kroky nohama sivýma. 

z.Aby wchromi<»ost»dínowi kgchosivotým (knjbam 
si rody a způsibni-posiawowoly : gakoZdj Dowíd / ĵznj šataut. 1 
Dusse ma boha, Boha jiwého a tjka / Skorolij půgdn a 
vlaji fe p red Obličegem Bojím. Item/Ssitř nohy sivé tdyj «««»-"» 
gbeSoodomwoojiho. 

4. Aby před nebezpečensiwim jiwota, y před hříchy 0II* 
prawosimi „tjkaly: lak Rrysius pan o pěsiaunowé geho 
"činili/z* „teklibo SĚgipto / kdyj Rvysio páno Herodes hle, <»>«,»,., 
dalk zahubeny A ginýrn ktéiiiujrobilt: wyjenaulilwáo a,,,,,,,,, 
J S 4 6 " s ^ "illa.vtectl dodtuhcho, Jttml Tehda;kdy; ,„„.„,„ 
w Judstwu sudete w Č09 ;pusstén( Gem;alénia, „tecte tho, 
támůp~i ^"« btíchy pak „tíkati (ixssí gako před tzademilok ,M,g, „. „ 
VtetZJOitfíob Putyffórky nestydaté/ nechtěgeposstwrniii 

swé 
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sivépoctiwosii počestné. A na proti tomn zdrZowátlnohy 
swé od zlého: Goto, 

i. Nechoditi do shromojděn," modkočstého / tdejby stu* 
" " " " " dům giných obcowal/ nes tomn pán Bůh nechtit. protoj 

lid sivůg k sivému chrojpu wssecken obrátit/ tam aby si posta 
wowoli, poctu BOjj tonalí, oběti obětowali.a ceké nábojen, 
siwj wykonowoli wsselígacý národowé / kterjj si kBOhit 
prowému htástli. 

z. Nechoditi do-stotků, a rod zlých lid,/ gotoj dj onen pa 
tWaii,4».« tryarcho: Do togné rody gegich newcházeg Dnss* ma/tshrO 
jata,..i. májděn, gegich nepřipogng si (láwo má. Item/vlaho* 

(lawený člowik,kterýj nechodj poradis«zbojných/anacc* 
stě Yřjssniků nestogj. 

3. Nepropůgčowati noh sivých t hřjssné marnosti tane* 
čné/ proti čemuj mnoha' pjfma mknwj, zwkosstě prorok 

siafct.i«..7 2Jzmofs: proto jesi pozdwihugj.dceryGyonsté/achodj e 
wytajeným krkem / a postu očima, promlngjcc si/azdro* 
bna tráčegjce/tok ze y nohomo sivýmo lákag,, proto; oky, 
dne pán prossiwinou wrch htowy dceř Syonstých / o Ho* 

„.»«»,». spodin hanbu gegich osnajj. Irem /Ay ti kterjj náfiedngj 
mamosij pauhých zbawíigjst dobroty Doj,'. . 

4. Nechoditi do domů a příbytků pod*;řekých, a-nspo* 
«>l<,?.?.i.. ctiwých: Spatřil fem me;y mládejj gednoho mládenec 

slazniwétzo kterýj ssetpovlicy / wedlé vhku cyzýieny / oce* 
stan tdornn gegfmu kráčekwstumrokvwcčerdn* / wetmo'ch 
nočnjch, o w mrátoti. X noktomkaHo mnohými řečmi 
sivými/ otohodnost rtu sivých, přinutilo geg, ssélzoni 
hnedgokowůtk;obiti chod,"»o'/o goko kkázen w poiito. 
gjmíjby trestán syk. 

X1111. Zub Hanby / Rterýjto w sivátém pjsini Lůnem, 
tylem honby, hanbou gmenugcfe/ orozdjtčínjm»y pobtat 

•:, ."-"•' " , " • " . wM 
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wjm lidstýiu. Gesiik pak zewssech audů zewnitřnjch neg 
«agněgssí/aznepoctiwých ondů(gakjgetokAposstotswo, 
tý nozýwa ) přistřenj. a ochráněn, ssetrného. a siydliwého / •*»'£«. 
z««ssech gíttých zewnitřnjch audů negwjce potřebugscý. 
Kanbau jlowé proto /je nemůje nej hanbiti si kajdý kdozby 
Sud řeč, a (lowy Oplzlými / nes nevssetřenjm si/ owssem stut, 
tem něgokým ztým.nesioudným.wssetečným, prostopossnym 
nečistým.o smilným/cokoli proti stydlíwé ctnost/aprott 
tiku hanby včiníl. lak chám osdrjetdidičnéztotecenstw,,^,..., 
v Boha y v Otce sivého pro sivau wssetečnosi, nestydatost, a 
newájnosi k O tcy, j * geho obnajeneho ntpřichránil. 

Stwořen gest pak ten and. i . » počisseěn j tiká od zbyt-
ta nevjitečnych z Nápogů pochózegjcych / Očemj Rrysino 
pan k sivým včedlnstům za přjčinau wěcy pojsiwrnugícych 
rnkuwiti ráčit: NerozumírelijZe wssecko coj w „sta rechazy «»«, '<• "• 
*0 sřichagde a wypousstj si wen, z. Rrozmnojen," lidste 
pokolenjw stawuSwatéhoManjetstwj. Rteréhojto au, 
dů gestli kdo mimo ten řad od Boha ;ř,"zeny hřjffně a sezbo, 
|ne vjjwa/ten Bojjho tijkého hniwu nevgde/ gako stu stul* 
«icy> cyzokojnícy. fodomařia ktčmpodobnjsezbojujcy/ tte< 
i,1 fmilnjce i a cyzokojjc* 5 i. Neg ohawnigssjho hřjchu st 
dopausstěgf/gakoj dj Aposstot: wsseliký hřjch kterjj kolt •*««•" 
*či,iťlby čkowět kromě tita gesi / ale kdoj smílni.pron (wemn 
"kasinsmu tilu tzřessí. 2. Anden. Rryfiowa «ka ducho, 
««ího (totij <cýrkwesieaté)neZsau. Nebopraw, Aposstol'":/,/" 
£»* ttdy wezma oudy Rrysiowy. včínjm ge audy newesiky i 
Vdsiupto/Zdalij new,«/je kdoj se přípogiige knewestce. 
gedno til, gest 6 „j/ten pat gmj se přípoguge ponu Rrysti/ 
geden Duch gesi 0 „jm. A protoj nalej, kajdému wlasin,m 
csiidjm/Swýmwladnauti wfwattostí,awpocttwosii>«* ««»,«>„, 
^lidostitilefne"jad,st/onin<propůgčowotígeho;a»osirog »•*•* 

r nepra, 
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neprowosiikkterémn kolt hr','chu. !Kylpak tenáudrowni 
goko gin, oudowé člowiko před pádem poctúvý/ pročeí 

,m°„ i. ir N7ogj,'s9 dolojilroho./ j * syly obo / Adom y jeno g«hd nozý/ 
a nestyděli stol* pohoněn, oYonbn vwedlna člowiko hřích/ 
tok j * čloivěk gij sóm ,a sibe, a za swé tilo hanbiti si ,nnsý. 

.si.3. .7. „ 2s;at»n příčinou pán &ůh / Znomen," smlouwy swé wzlojil 
na tělo hanby mujsté"pohlo«,'.oby znolt lide wssicknihned 
od půwodn sivého hříssnosiazahanbenjfwé/ jewhřjchu po, 
čati y narozem sau. proto? powinni kajdý člowěk říkati 

««»,!,. 7.% mufý: Tobě pant &cZe čest / anám y Otcům nasliní ,a, 
hanbenj. 

potud o těle a audechgeho rozličných / a kgatémn eýliod 
Boha stworenj stu, 

GDttjivkcp. 
<v Smyslech ckowika. 

<J Gatoj audowé Čtowěta w tile geho od &9ha potřebné 
siwořeni y moudře spořádáni sou. Zat ne méni y srnysko, 
wézewnitřnj w témj til* lidstém stu zřszení. Rteř,Z očkoli 
sou y giným jiwočichům od Boho vdělenj / wssok při čfowi, 
kn mnohem slownigssj sou, pro dussi rozumnou /a »j,wan,' 
týchj siny(ků od člowěka kwicein vjitečněgssím a důsiognig, 
ssjni. Gestř pak tich fmy (lů zewnitřnjch, Člowikn přt 
Scwořených pit; 

i. Widěni. i.Skysse»j. z.powoninj. 
4. Okussenj. s.Dotknutí. 

, caJiKozdjfoost tichto (niy(ků Aposstokwyswitlune/ kbyZ 
i*,,,,i,,7 dj: Gesili je widění ge celé tělo/ td* Sud* (tuch ? pakli (kuch 

gest cek* tělo / kde powoněnj i 
Ozrokn 
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I. V Fraku. 

sil 3rok> nes Wídění / gest fmyjlprí člowitn zewssSch gf, 
ných negvsslechtilegssj / gjmj wssecky wěcy zewnitřní > o wi, 
ditedlné fpotřowány sýwog,. lohotosi!iy(luvjjwotiná< 
lej!'dwog,mfpnsob*m; 

/1. Spotřowanjin wicý dobrých o nálejítých. 
XII. Odwro'cen,'m zraků od wicý zkých o sstodlíwých, 

Dobré wěcy spatrowonj hodné gfau, 
», Bůhw těle, a přirozenj lidstém zgewený. NeboBů? ,i,« ,..« 

«těle zgewen gesi/awidjn sytna zemi. Iokoj powědit 
Ion Swatý/Le Stowo wtilené přebýwoko mezy lidmi. A s'"-*' 
Opit/ Lo sine očima sivýma widěli, c« sin* pilně fpatřili / to ,3,»i. i. 
wam zwěstigem* oSlowu jiwota. Jtem / Swotý Ssti, 
pan dj/Aywidjm Nebest otcwřená/a Syna člowěka sto, eiaei.M. 
gjcýho na prowicy Boj,. Nynj Rrystus pon gc widitedl̂  
ný, o stotiitedlný w Nebi. lom geg w přirozenj tiossem lid 
stemwidjAngelé,yD»ssewy«ol*néwBOj<slowě.. A po, 
tom geg wssíckni vhljdogj wden příchodu geho / gakj )«s 
Swatý dí / XV tile sivém „zřjrn Boha/ kteréhožto ga „zřjrn 3»»•*." 
stbi/o očiméspotřj geg. Nynj gegpoknetvidjme/protoze 
strany tělo nenj zde no zemí, ale w nebí/. anij chodjm* w spa, »«», 5.'. 
třowans treářipáilé tělesné/ ole v tvjř* chodíme, wiron no 
něg patřjme: a tak keeréhoj newidsme, m>knge,ne ,y wěřjme 
wněho/ y widěti geg sudem e tivářj w twař w den poflednj/ 
a w nebi na wěky. , J,"f 

^.Slowa Boj,: «?íbcřgíM«S5]S. kdy; toho od Boha mu,.**, 
pobojnistbiw^áoal. wídalígi y synowé̂ zrohelsst," č» 
stokrate/Fako při wydónj 3áf ono Qoj'h0'/w!.dčliBotza JZ" 
rahelstého/ a pod nohami gcho Vylo gako djko z kamene 3a, 
ffirowého/a gako JTítbe kdyj. gest gafttéi ' potom y nad stan 

libb keiíi 
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kemvmluwý/ tdej ítlogfjs o B0l)nn častil rjzmkanwtlns« 

4M»«!,i.t <»icech nestadnigssjch mjwol/a podobnost/>ospodinow» 
»a»>.>4. (potřowal. lokj y zo3ákona nowého widěli Aposstolé 

flawn (lowawičného/ (lawu gokojtogednorozenéhoodot, 
««• '.»f a pinéhomilost a proredy. Jttml Swotý Sstipán p«* 
N ť « ' 7 hlediw do nebe, vzřelsláwuBoj,'. widlli jlawu aweleb, 

' nost Rrystowu y swatí nikteřj Apossrolé. přigeho přédiw* 
nérn promininj se na hoře swaté: a widiti gi sudem* dokO* 

•»• ,7. ,4. nal* « nebi na wěky / coj gest wssechnirn wěřjcýrn Rrysiu 9 
pánzastibowal/ y za to si otcy Nebestému modljwak. 

3. Skutky Boj,'přediwné/a zpráwn £>0jj> kterauj p.Bfih 
tona přiwssech wic«ch siwořených na zemi.na mořiy na nebi 
spatřowan rnárnc a to gakoj skutky Boj,0 m,t«frd*nstwí/ tak 
« stntty Bojjch pokut a trestání sprawedlíwé°/k Černuj Bůh 

z.tm.4,«. l,hj čosio nápomj«áta t,kawol: postewizte stutky Hospo* 
2i»i,4« a. binetey /gokýchkJkpustínnodclalnázeml. Aopét/pozdwj 

hinit* wzhůru oč, swých/apoMte kdo to wsse stwořik-o kdyj 
2i»i, f.i>,« foho zonedbawoli, z toho ge obwuíowolřka: Bědo ternkt*, 

ijj ráno wsiawagjce, chodj po opílsiwj/a trwagj do wecera 
nj g« wjuo rozpalnge/ na stutky^ak Hospodinowy nehledj/ 
a djla rutau geho nespatřugj. Swatí pat patryarchowé 

.Mac...i. . _ ^ , , ^ ^ h j spotřowali stutky Vojst goko Abraham 
wsiaw ráno. sselna hrozné diwodto/a pohlediwt Sodomě 
a Gomoře, y na wssccku zemí té rowiny, vzřel, a ay wystupo, 
tvot dým 3 zemi té. goko dým z wápenice, po podwrácenj 

**««•:».«• Sodomy, lvidillid Izrohélstý moc Bojj welikou/netoliko 
' """ ÍV diwjch a zazracých w Egipti činěných/ale y w rozdilenj 

moře. sibezachowanj. iLgiptstýchpakzatopenj. Odkudj 
toho vjítku nabyli/ je s* sálfid Hospodina/ a wěřili Hosto* 

e»a,i4,..4 dinu^MogJíssowí slujtbnjkngeho. widikMogjjs 5*1*1 
benou zemi magc vniístlí "ebo Hospodin <o způsobil p n 
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geho/ oby gizdoleko spatřiti,/ a o Voj," prawdomluwnosii si 
vgísiiti/ y o sivé pracy mnohé/ kterauj 9 lidem JSojjm ««dl/ 
je doremn, nebude, si „twrditi mohl. A Dawid o sobě dj/ 
Já zogisté kdyj statřugi nebesa tteá, dílo prsti. twých.Mi, *"" '•4 

syc, Hwézdy, řjkarn/ togest člowik je noů pornnst". 
4 . Spatřowan stuff, lidi sjdné k ssitow.anj st nad nj . 

mi. Nebo kdo dawa chudému/ nebude mjti Žádného nedo* »««.«.», 
stotku/kdoj pot strýwá oči sivé od niho/ mnojsiw, ztořečen, 
siwjnan si obrátí. Item/ widikliby nohého, oby ho přio, 3wi= ta. T. 
děk/o před tikem sivým (totij před slijnjm sivým nuzným) 
«by si nestrýwok. 

Gdwraceti pok zrok sivůg noleZí 
I. ©b marnost,: Iakoj dj Ios/Smkonwnstm vcimko 2a»"n.i 

Očimo sivýma/ opročbych potříl na pannu. Jtem / Od, j»e«i». n 
wroločiméot nehledj morNosij. Item/Rojdýkdojby po, Ma.,f,i» 
hlcdilna manjekku slijnjho k» pojádánj gi/ gt j; cy;otojik9 
nj (vstdcysieém. 

2.Odtohůdektiká: NetzleSnawjndj*st tdj, j*wyda, »*"•" 
wá w tojsiiku září swouapřjmo wystakuge: nebo naposledy 
goto hadvsstjpn*.agato sstjrvssttn*. 

5><2d Obrazů modlařstých: Donucen gsim k tresionígich «, . . -,-
Očima gegich/ kteréj smilnjce, chodily zo vkydonými kohy ' 
fwými. Item / Nepustje* si p9 jodost sidce sivého, a po 4awat.i» 
Oč,ch sivých/ gichjeo nosiedngjce (rorij no obrazy a Modly 
hledje*) smilnillbysste / aleNa třepen, a ssnůrn modrán hl«, 
d,c°/l!udeté si rozpomjnatina přikázán, má. 
-, % 7." "Ntlité mrzkosti a siydkosti: l a k včinikSém a i s m u . * 

r / e ""'td'°l> 0 otcy swém/j*opilý a obnojený » sta, " 
TSSrZ,P . ^ y pokojil' 9děw na rameno sivá / o gdouc, 

««n?mceny / « pand, o«e (wého newidily»pročej welikétzo 
vbbij poZu 
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pojehnonj dossli. A podobni yginýni w ctnosti té swaté 
praeugjcým, a;raku sivého pobojně «střjhag,cým , weliké 

Sni.ii.if wěcy bůh ;asijbil/ ;c ten/ 25.00 zawjra očiswé/ aby se nedj, 
wolnazté. nawý(«fiípřebýwotisude. 

I I . V Stilchu. 
, Ji Skuch, ones (lyssenj/ gesizewnitřn,'Sniyfkčkowěko/ 

>- - - kterymjhkasazwnk wssekký, frozurnitedlný ynefrozniniee, 
dlný/ lid (ti, y wsselikého jiwočicha.y jiwkn, witrů, ohni, 
wody, země, y oblaků, desstě, hřjmánj (lyssjm*. A tento 
sinyflčlowiku welic* potřebný a vjitečný gest / netoliko « 
lidstém towaryiistwj o.potřebách recz&cgfjjch / ale y w du, 
chownjch o fposit*dlnýchwěce,ch. při kterémj sinyslu / 
takto cho«otí(eskussj, 

I. Slysseti dobré.-
II.Odwraceei sluch od zlého. 

J Slysseti máme, i. předně pána Boha a Feho sivotoit 
iM««11 teč.nestlowostafttedlné:lak(lýchalAdamatLwohla« 

• ' " pana Bohó sivé'chodjcýho po rági. Rtémuj násv.nopd 
zatmít,. m,»á aprowj: po;oruglídéniiag3aeoi!oinéh»-/ noklořit* 
N l . » vss, swýchkslowůmvstmých. jttml »loho(lawenj kte 
to».ai..,7 říj (kyss, stowo^Ojj aosiřjhagígeho. Itern/Rdo mávssi 

tstyssen," (tys, coDnch prawí Cýrkwjm. 
z. Skzssctíslijnjswé: gako/ i.přehlojenésivé/;wlásseé 

rodiče a „citele Lýtkewnj/ wgegich radách anaučenjchpo, 
IWfi.Bl 4.1 třebných/ gakoj dj Duch Boj,': poslauchegte synowé „čcitf 

otcowa/ananaučenímatkyswésine;apomínegte. Jttml 
-Wfmlui Jak sem ga nemoudře nenáwidil cwíčens/ o domtauwoním 

pohrdalo sidce mé/ a nepofloucholsim hkastWyvčugjcých 
mne / ak včítelům sivým nenokkoint siní ycha swého. z? 

Zbubc 
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cccxcnr 
Chudé a nuzné n> gegich Žádostech a prozbach: Rdozacpa fWm.n 
wo" vcho fwé k wolánj chudého/y on sám wola ti sud* ane, 
budewyjtysson. l a k tě fe stalo v>ohatcowionomi« nemilo í > (. [ 4 •14t' 
sidnému/je kdyj wolal/ 0 rozrefojenj z gedine krůpěge jodal. 
Nic neobdrjel. 

J Odwracetipok máme sluch sivůg. i. Rdyj nestra, 
wedlíwj Sondowé se děg,'/a rady zlé stladán, sýwog, o na* 
ssíchslijních: Rdo zacpowo „stí fwé aby ne(lysset rady » "'"•"••e 
tvrajdě/ ten e ^otzem sydliti sude. Takowí divá pobojnj . 
saudcowé/ I«,effaNyk«dém> nepowolili radě „činěné « N ' . « " 
»vr»jdě,ao;amordowánj negsprawedliwigssjho a negswě, 
tegssiho pána GeJísse Rrysia. Nýbrj proti nj si posiawili, 
,apřjmtuwufřeau(prawedliwauvčiníli/ odwolawagjcesi 
no práwo Boj,/ je 3okon jádného nesoudj/ owssem nepotu, 
puge a neodstzuge/léčby prwé ('tyssán Syt/ o poznáno sylo o 
člowekn, covčinik. 2. Rdyj ffolessnj prorocy od Bol;* 
Odwodj: powstollisy „prostřed tebe prorok, o mluwílby f9Xat.u.t 
tobč/poSme.o«o'stedůgmeBOhů cyzých/nevpostechnespro, • 
roka toho/ syfy zázraka díw „Činil. Jteml Neskysseky gich 3 j" ° 8-" 
Owce/tonjffokessiiýchproroků. JtemlOwceméhtasrnůg 5»»">-«'" 
jkyff,/ ale cyzýho nestyssj/nýbrj před njm vtjkagj. 

III. O poxvonttt). 
J powonin,' gest fmyfř čtowěka zewnitřní tako.wý/ gsnij 

wssiliké wěcy, wcnné y stiradlawé cýtjme. Gfauk pat 
rozličné »l,ně, hned přirozené některých sylinek, stromů y ně, 
kterých jiwočichi,, Obzwtasstně pok sylinky o kwítkowé 
rozmanit, / kteréj tentosinyst obwesilug,/ a strze powoninj 
mozk,. htawu a duchy jiwotn," welice očersiwugí a pofylii* 
Hjlano y.sirogené wěcy/ gako stu mast drahé, olegowé drazý 

Bbbii; ««0N* 
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a wonns, djlem Apotytářstým priprowení, w počtu won* 
Ných wěcý si zawjrogí. A gestic čemu si podíwiti/je gotoj 
geden a týj zrot rozličnost wěcý fpotruge o ge r,;e,nowa/tal! 
gednjm a týmj powoninim, rozličnost wůni mnohých wiczt 
pochopena sýwá / co; ku pohodl, Čtowika a;draw, geh« 
fkaujj. " 3 ttcrýchjtO wicy wonných, nikteré panBůh 
y tfveé pocti a (kujbě zwoliti sibi ráčil: gako sýwala 
za 3ákóno starého rozličná kadin, wonná / masti drahé, 
y OItg pomozonj Swatého/ tvřodům>welitým a (low* 
ným / gorojSrolů wzpráwi sivitsté/totyBistupů neg* 
wysstch wzprowě Cýrkewnj přjnolejegjcý / odtudj y přj* 

z«r»>i!i,>.i tladowé sivatj wzati fau. Neb,DowidSwatý/Lostu, 
siv,rn,si» pokognost, sratřj, a vřostníki, Rrystowých / lt 
drohé mostikterouj Ar»» pomozowon Sywal připodobilo* 
tvař, Ano y ta negsivětěgss, > negdokonolegssj, y negltbégssj 
obit Syna Bojjho / tzněw Bojj nowěky spokogngscý / a ná9 
poswicugjcý y nawěty dotonolé činjcý / kroztoffné wůni při 

to* t. » podobnina gest: tvydok zagisté sebe somého za no'9 dor a 
9bét »ohn « wůni roztossnou. podobným způsobem f 

»<*4.ii Swatázbjrta, aAkrnujna na swaté z kasty vdilenakwůn," 
lttdtosti.awelíképrjgemnostígcstptipodobniná. Azasitn, 
tyj smyskpowonlnj wystrjho Čk9wita 9d wicý smřodlawých 
rozeznán,' čine mezy wůnj, a smradem, mezy wěcý „jitečnou, 
«(stodliwou / coj také dobrodiním Bojjm nemalým gest, na 
pom<ihagjcým k vwatowanj si zlého. 

lV.VOkussmj. 
Ji Okiisséní, gest smyslzewmtřnj čtowikn prirozenf/ ttt 

týmj ob;»kásstni (Irány pokrmů.o napogů.y wicý ljkačstých 
lozdjlnosisi siznawa/ gako, tttsé, wicy stu jkadké, hořké, 

kysele 
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lyfěfé apUl A summoil w swém přirozenj, nes y řemeslném 
přisirogenj/ k gjdln, nes nápogí gaký způsts magj, to oknsse, 
njprůbuge, arozeznon,"činj. přjčinanzlého Vjjwánj t o ' 
to smyslu, 3kořečitBůh těm lidem / kterjj stud, o rozeznání Sl"it<-« 
mezy wicý o wěcý přewroceli / o hořkému (lodté. stodkénin 
pok hořké řskoli. přegee pot Bůh lidem toho/ aby fmyslem 
tjmto dobrých borií Bojích w dobrotě gegich gacýj sou zpří* 
rozenj a ; propůgčen,' Bojjho, dobře a zřjzeni vjití mohli, 
protoj hned w Ragi stromowj rozličné, té y gíné chuti siwo, 
éikVůh pro člowita/ a posawád gesstě podobná rozličnost, 
ta přigemná, a vjitcčna w pokrmjch.y napogíchzůstáwd/ 
netoliko Z přirozenj/ ale yřernestným způsobem, avménjm 
připrawena podlí tohOto fmyslu okussen, zweličilpan B . 
sivé dobrodínj líduJzrahelstému no paussti prokozoné / kdyj 
Jim "hol Mannn chuti rozkossné, a rozličné/ gakoj píste 
Mogjjsi/ fe Mannasylo gako simeiioRolíaitdrowé/a •Wwtw 

^sarwa gegj gako Saxvea sdelium/ kterauj kdy; tloukli afmat 
Žili napanwicy, nes koláče pod popelné, ;»j dělali/syko 
chut gegj gako chut noweho olege. A w Rnj;* Mandrosii 
swidectwj onf takowé gest: Rrmik sy lid swůg pokrmem «»»»«'«« 
Angekstým,aposykak9 gim se; gich práce chlév* 9 neb* H9t0, 
wý dostatečný ke wsseligaké rozkolí'/ a ke wsseligaké přjho, 

Kné chutí/ tak ie kdoj gj gedk, libosti (lauj,c t čemu kdo chtěk 
Pohodlná syká. prontom.ueo sinyslu.hřeffjojralcy, lidé 
«bjernj, a opilcy / rozkossní a howadní / hřjssně borů Vojích 
ojíwagjcý, a kahůdettěka nemjrně wyhledawagjcý > si (sto, 
t>an duss* si,, y zdrawj teta sivého / Gaký; sytonen Sohač «"«'"-" 
kterýj hod»wok«a kajdý den stkwosini/na chudé, nuzné, 
hsado»ít*a a nemocné, zapomjnage. 

V,<D2?0> 
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v, O DotkiMj. 

til Dotknut,' gest smyskzewnítřnj kterým; wicý hmotných ' 
dotýkám* si strze coj přjpodnosi wicy poznáwá si / gako. 
měkkosi,twrdosi> hkadkosi. drsnatosi, rownosi, křiwosthor, 

m kost.a siudenosi. podlé wkastnosti případné tohoto siny, 
"""•"•" .f0, jj^jjjjiporabifo fynu sivému Iakobowi, gotby ruce, a 

krk koZtami kozelčsmí chlupatými otočil/ a k kratru fwé" siar 
sss si připodobnil/ aby obdržel » Otce sivé" požehnán,". A 
Rrystíio p a " dotýkán,' fwého tělo, mi l za prowýdůwod 

l.,!»-3.. .. sivého prowého, hmotného o práwi w;kř,sseného tělo/ 
protoj welel aby si getzo těla dotýkali/a dotýkánjm mezy 
©uchem, o tělem rozdíkcinili/ o tak prawě o geho těle wzkřj 
iTeném ivěřilí/gakoj pok toky činili/a to w pfonsch swych 

" ' připomínali / řfe čeho si ruce gegich dotýkaly/ t , kázali gi, 
Eýrno,lowujiwota. ljmtofmyílemrozlicnovmen,r*mé. 
Nna prowozugj si / hmotnigssj y subtylnegss,, «yss,wái»j 
'wtipná / aj y muzyka na nástogich těch y gmych mnoha. 

*«•<.» Agakjgin chsmy.lů tat y těchto dobré y zle si„jitvo: O* 
" ° o wiazwírydotkla fe podokka rouchoRrysiowoje zdro, 

ijwi. 6.7 ' " ^ , „ (j^fo si podlé wji-y gegj. A onen vza / Dotekl 
se nenálejitěArchy &oz)7 pročej zobit gest od Hospodina. 
Gini zasi nechtěli se, a tiechtigj dotýkati dobrých wěcy, 5 
powěry, za hřích to magice / onichj dj Swotý powel: proč 
si to říká vwa« / nedotýkeg si, oni Okousseg/ anij si st,m Od,* 
řcg. potud o smyslech pěti. člowěku přirozených.. 

OtLzwrtewkcp. 
O Dl'!li ítoxciU. 

Mi Dwi eásity stu čkowěka: Gedno zewnitřnj a hmotná 
geiiZ gest tělo / onímj gij powědjno: Druhá wnítřnj d»ch'> 

SSttte, i.ii 
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«nj mnohém důsiognkgssj. a stawnlM nejll tilo / a ta gest 
Dusse / O tteréj gij promluweno sude podlé těchto částet, 

l.€ogc(í2)«(rccfc)vvořct? 
II. (Safe fcitt gegj weastnosii? 
III. Gaky gest pswodDusse ? 
I V. Ga^e stu gegj mocy? 
V. O Obrazu B»;jm wdul,i ttoxcíU. 
VJ. O prjcínelch proč p a n »sth stwHrik 

ceowika í obrajti stvemu^ 

PrwnjWstka. 
€o gest Dusse croweka-

ti! Dobře powiditAtanazyu9/ je stu tri wccy/kteréZ sira, Aiht-Xti 
ny podstaty sivé/ samému toliko Bohu wědomé gstu/ totij itdcfmi. 
25SH, angel, a Dusse čtowěta / protoj lidem ty wěcy k doto, 
nakémn wyswětlenj nemojné gsan. MůZe si pak wjdy ni, 
copowidjti>y oBohu,y oAngetu, y oDnssičtowita, po* 
dlépjsinasivatého. Gest pak Dusse lidská, druha částka, 
člowěka a geho přirozenj/zalejlgjcý w podstat* stvořené dtt 
chownj, rozumné a nesmrtedlné: tteráj ač nynj 9 tekem sto* 
gena gest/wssot y se; tetojiwa/aswau podstatau sytna zů» 
stawá p, smrti čtowika/aspogena sude při wzlřjssenj zosi 
9s»ým wkostnjin tekem, tvoiiné trwanlíwosii amrozdjl* 
nost. 

Druha Mstka. 
Ccc Gake 



OCCXCVIIÍ 
fSaié ejf<m w^siuosií £»it|T«í 

lyto negpřednigssí.. 
I. fe Dusse gesi podsia:«u duchown,'. protoj také Dn« 

fara, 11, t. chem gmenuge ,ě: gako/ XV ruce twé poraučjrn Ducha sivé 
<S&": t, ho. 21 opět/ přigmí paneGejjssí Ducha mého. Ap»< 

něwodj Rrystne pan vmjrage/pOručilDussi Otey sivému/ 
z toho zgewné gest/je gakj prawé Zeto/tat y prawau Dust/ 
a tak«« a prawé nasselidstépřirozenj přlgsti ráčík/pro na 

z. Fe Duss* čtoweka stwořena gest t osrazu vojjmu/nebo 
„častna gest p odobenstwj Bojjho/w rozumnost, fwattosti, 
dobroťC sprawedlnost.nesinrtedlnost. aginých dař/ch od 
»otza w podobnost, «obrazuBojsmu přigatých/ povlec*, 
hoj Dussečkowitadůstogněgssj gest.nad wsselikau ginaudn 
stressech jiwočichů: Nýbrj Angekskému přirozenj podo* 
dna 7 aowssem sud* potom wden wzkrjffenj aw wěčném 
oltawení/poněwádj Rrysi«9 pán d,' 0 sieých wywolenýcht 

«.„» >° 3'e sudou gako Angele Boj,/to gest/ jcobrazBo:, tehda} 
rednstnass, dokonale obnowen sude/ a y těfo sivottosti ta* 
towé důgd* / aby ani Zákona tzřjcha « l/obč nemilo / am gi* 
ných přjpadnosij zdegssího sinrtedlnétzojiwoto.potrmů.io, 
potlů, odi««,monjelstwí tč. nepotřcbowoko. . 

f.fe Dnsse Čtoweka tajbfl gř toliko ged.ná a n*w,ce/pr9 
Čej Osoby lidské ceté.časio podlé počtu duss, g<&*'4> W P«I' 
3 7 . rilřo Se wNěck dulli kteréj 9 stuporvaky 9 ̂ okobéN, 

>«t<!4»,« 

V-,! R, PAarahM „ naiva ««dln,cy/ 

i/ajeby 
po stírce 

a některých v l,dů/me;y nimjj^ lHetodee a geho včedlnjcy/ 
,.,.•.14 kterjjjinystli 
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po smrti'gebno&O ikowita, ho bruhéHóntttcrého wchá'zela. 

4.^* Duss* člowita gcstnestirtedlna/ ltlrojam vmijtil 
«ni zahubena sýti nemůji/protoj při smrti člowěto/tdyZ tl< -
s« vrnrnveno sýwa, dusse ttevmírá/ole z tito wygdiic, jiwa 
,ůstáwa/ pobojna pobojných lidj, do odpočinutí Nebesté* 
tzo si dastawa/ gotoj Rryst»9 pán dj: Dnco simnan Subtš MU,,, „ 
tv ragi. lak Duss* ̂ ,a;«rowa nesina boá-ůmt Adtahamo, t»!«s,«.» 
wo/totijdoNeb*. A sivotý powekdj / M a m rozdělen M^,.., 
Gýti 9 tikem, a sýti 9 Rrystern. Dusse pat sezbojných 
Jdau z tila hřjssného. doohni a traptnj pekelného / čehoj '»'«,t.« 
důwod při sohaccy. AjcgesiDussenesmrtedlná/prOtOj 
«dt»d wzokpřjčin»Rrysiu9 pán ku potissowánj swých »č« 
dlnjků, y giných rnučedlnjtů, prowi: N*bogt* si těch kterjj SK«K«. t 
mog, moc tik,zobiti/ ol« Dusse zobiti ncmohou. Iokoj y &«,»•.« 
sivotý Ion widěk { n* tělesni wssok/ ole w ducha zgewenan 
stbi prawdu moge ) Dusse sijnoných pro sivid*«w> BOjj, 
tvokagicý no pomstu vojj. A tok Duss* pobojných, wi, 
cni jiwé stu, a nikdy nevmrou/nýbrj radostia poťessení y po 
jmrti sez těfo/y potom e tety gstc fpogene, na wěky pojjwa, 
ti sudou. Gako y Dusse sezbojnjků/oč Od sinrtidruhé tr« 
pcny s»da»/wssok na wiky nevmro a. 

}J zuti sfiffa 
<B«řý gest pstwod Dusse^ 

«* Podlé pjsino sivatého důwodowé gfau dostateční / :« 
gakiprwnsch rodičů 'pnfíe «d Boba stwořené syly / tak y , 
gegich wssechnich fyitfl abitxl zBObá. a ne Z lidj půwOd 
siviig "m»gí a siw ořeny sy ty o sýwogj Ljehoj gfau tito 
VnwodOwé, 

Cccij l.pr* 
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S K V " . I" Prw.rtí^čkowikaDnssi/ panSůhsam siwořikawde 
iHai,,"f̂ f. chl w chrjpigeho dchnutjjiwota / takj* sylčlowck w dn< 

ssijiwan. AdornyEwa/ nes to při obou pan Bůh gedno* 
stegně včinil. lok podn*9 od téhoj B«ho stwořitele.koj, 
do Dusse siwořeno sýwa: onij tomu co odpjragsono (lowo/ 

iwií,i.i jfeSnh odpočinul dne sedmého, od wst«i,kéh«d,'loswého. 
Nebo tomu se rozumj tok / je wjce jadného stwořen," nowého 
w pokolenj geho, mjmo ta kteráj w ffesii dnech siwoříl, ne, 
wywozuge a netw«řj«d té chw,le. gakj Odpočinul dne sid, 
mého, po včinění wsselikého stwořenj w pokolenj geho/ ga* 
koj y texepjfmaswotéhotoho potwrzuge. VXeS pra«,je 
Odpočinuloddjkatoho, kteréjsyldělatpo ssesidnL. Syc 

*» <•"• ginače Rrysiorvo řeč prawá gest/ Otec mttg aj posawod di 
ka/y I a dilom. Nebo^ůhgednou siwořené wěcy ro;< 
mnojuge/k čemuj y pojehnon," sivého pozůsiawíli račikswé* 
mu stworenj/ wssok tak/oby gin," jiwočíchowé celý jiwota 
podstatu sivou srali, gcdní; druhých « sivém pokolenj str;e 
ro;enj/ kromi člowita/ kterýj ma diissi nestirtedlnou a tělo 
stittedlné. lěko tedy ; těká/ wssaknese;Boha/ aleDussc 
Od Boha samého pochazý a siwořeno sýwá/ wsstk ne z p»d* 
stoty Bojsté/ anizgokéginémoterye. alezničehéhoj/ rowni 
gako DussiAdorno a Ewy zničehéhoj stworil. 

2. Switlá sivatého písma, o té wicy sividtctwj / Ze D», 
ffelídsté «d Boha, ane z lidí půwod nijwagj a stworeny sý, 
wagj/ atogesiprawéowssechnichsynech adcerach Ada, 
tnowý̂ ch. latzagisté MogjjZ o Aron před Hospodinem 

4Ma«„»,ii wmodlídbi horliwimlnwili : £o;e (ylný. Bdje Duchů y 
Wsselitétzo tila. Rdej rozdjlně, y o dussech, y 9 tiljch lid* 
stých mkuwjce/Vohu obogj tu částtu čkoweta, gato wka, 

«,<«! ,t.4. sinírnu půwodu gegich přiwkosinugj. Item / Ay wssecky 
dnjse mé gsau/gakoj Dpssc otcowa/toky Dusse synowa/totíj 

podlé 
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podlé prowá wlastnjho/nebo sou od niho siwoťeny. Item/ 
prochsinowrocngekdejprwesyl/Duchpotnawracugesi f'"""" 
k tomn kterýj geg dal. Jteml Nebudul si zagisté na wiky 3"" ! "• '*• 
nestadniti/anij fe sudu wěčni hniwan: nebokby Duch před 
Oblstegem mým zmizel y dchnutí tteréj sim ga" včinil/ ronZ 
kdybych melsivámí přísti podléhřjchů wassjch nakladotí/ 
netoliko těla wásse/ole y ty dnffe wásse/kteréj sim Já stvořil 
«dalwtělawasse,zmízetiby musyly. jteml TotOprow,' &&„..„.,. 
Hospodin kterýj roztáhlNebest / azokojikzenii, osfformo, 
wok Ducha Člowita kterýj gest wněm. Jttm I Tilesi.é š»: ">'. 
Otcenasse (znichj sine toliko tělo přigoli) milí fme;owůdce, 
a milí sme ge v wájnost/y;dolij nemáme mnohém wsce pod 
do'ní sýti ©tcy duchů obychom jiwi syli. Otec pak duchů 
gest ten kterýj gc stvořil/ akterýjfam toliko můje wlasini 
řjcy, má gest wsselítá dusse. Iteni / Gakoj bjtty „časiny í* '• '*' 
sýwogjtělo o trw* / tok y Rrystuo týchj wěcý „Časien syl, 

. syw počat w jiwotě panny, a';nj si norodiw. G Dussi pak 
neprawj aby gi; panny Marye přigat/proto je ani dítky gi, 
né lidsté; rodičů (wých / ani Rrystuo ; panny Duss* nepři, 
gal/ ale strnou Bojstou mocý gesi stvořeno. A poniwodj 
Dowíd sivotý sivědčj epodiwenjni 09;wlásstnj wajnosij: 
Fe wyniěřilBůh čkowitu gisié dny, wnich; fformowano jafe,>is.>4 
sýwatilogehoyaudowégeho/tedyk y dustogegjmu stw,- ":'*• 
ten, a e titan stogenj/netolito čao wyrněřuge/olegegj stwo, 
ten,' siim přediwně působ, / kdyj dussi nowau prwé nebýwa* 
lan w těl* nowém přediwni stwořuge. XV tom toliko roz, 
djlnost stany část 9ff«rmowon< těloAdomowa/ gakoy 
ikayob giných lid," gest/je gednoho dne w krátkém času těla 
rodicu nassich ragstých e fformowano syko. Gako y Otěle 
pana Wc,,stRr^st^ , rok pobojněsniysiiti nolejj/ proto tat 
gernstiv] prediwné sivatého geho wfclenj/ je totij gokj počo, 

t e c iij 10 
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to sylo duchem fveatjml totťy hned w počttj tom fivatém 
tssormowáno sylo we wssech audech sivých sivatých/ a do, 
ss« tolitéj hned spolu 9 tilem počatým/ a mocý Ducha fwa, 
tého ossormowaným, siwořena syla /tat je 9 cetým a boto > 
natým přirozením nassjrn lid stým / přirozen, Bojst* w g«d* 
noti ofoby (ýna Bojjho spogeno syto. Rteréjto y tikaRry 
siowa pogednan ctké efformowánj / y Duss* swaté 9 sivatýitl 
tjm těttm tatowé stogenj / syt, gako nigoté privilegium 
a zw tasstní «ic/ mjm« gíné wssecky bdi z Adama posslé/go, 
kojropřinowém a sivatérn Adamowi/ kterýj ač těko přigat 
; těká panny Marye / oleDusse, aní;nj,«M;jadnéh»«k»* 
wěta nepřigal/ nej z samého Boha/ nýbrj gelikoj sykBúh 

H,Ur-:iikpxaveýl fo'mf»biy titoy dnssl/gatj»tom U.i!»rin5 sivědčf. 
w, tkttk stwořik. Giných poí lidj eěta « ssormowanj, nepoged, 

NON děg* si/ owssěrn ne y hntd při počet, stvořena sýwa D«< 
ssě/ ale po počet," w část gistérn. Bohu samému neglépe wi, 
berném, diwným geho řjzenjrn»a wssnnoháucnosts Bojsti 
působením. 

' (SaUfcmmoqJtoflii 
«F JokOj k tilu smy(kowéze«nítřn,/tak tDussi mocy »«<* 

třnj prinalejegj. Gsaut pakmocy duss* podstatné / a » ft» 
ljisýdko sivévsiawičné mogjcý tytOtři; 

I. Rozum. 
II. W&U, 
III. pamít, 

I.VRK 
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l VRozumu.' 

«BRozt»m čkowikagesi podstatná, aosivscenamocmy, 
Bil mystlen, studného/ a známost gako něgakého swětta 
plna /kteráj wěcy pochopitedlné. a sivé stjttedlnost m«, 
Zné. a přjpadne / wysthuge, rozstzuge tak y ginak pn nich 
se studni zosiowuge / čtoweka ofwěcuge, noktonuge řjdj a 
,praw»ge. powinnosi pok, nes djlo o práce rozumu zálejj 
negwjcc wtom / Rozuměti wěcy / studně, prawě. a zdrá, ««*j.ji. t» 
tvě / čchoj kde ne sýwá gij popádu / tedy nerozumnosií a «x,t,!.u. 
nemoudrostí stowé, totowý rozumu mdostoret a přewroc*, 
ný nes pomíjený stud. Ačkoli pak geden gest rozum / a 
ttssok dwůg (půsts geho gest w ptotazowán, sivé mocy. 
„wtostnosti, 

I. Soudný. 
I l. Skutečný. 

Vpůjós studný rozumu gest / tterýj studni, a prozřetedlni 
spatčuge a probjha wicy / vsylugjc ge poznati aby práwi 
jnórné sylo / co gest dobrého >« co zlého / co prowého, o co 
ffolessného / a tot cýl a přjčína tohoto studného způsobu gk 
tviděti, nes vměti něco. 

Fpůfos pak stutečný rozumu gest/ kterýj wěc wědomon 
rozumně rolfuzuge, vwojuge/a wic rozumem o chwalenau 
piifobí. akona. Atat wr«;nmučlowěka(gakj geg BUH 
sylsiwořtk) sylsaudzdrowý/ rogesiprawo známostwul* 
lv»jj > a stutků Bojjch / gukoy fandu a řadu Bojjho / ktcroj 
gest ad »,ha w myslí člowiko goko napfana/a to rejdy 
wjc*. a «,« si rozněeuge / o gako switlo Bojj rozswěcuge/ 
gotoj spatřowonjm skutku Bojjch, a zpráwy přediwně pri 
nich toky cwicenjms* wctnostech rozumných >omra«ných 
í vjitku.w wicech polityckých. nes Cýrketvnjch stoujjcých. 

Ceiito 
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Zenti stud zdrawý gmennge si «p,|.neGwatém> "nikdy 

Jsi?.'"..": pikrozenjm/gatoo pohanech djAposstol: fe od přirozenj 
if. (totij wedenistuce stmým přirozeným ro;umem,azdrawým 

sondem) t« co 3a'kon Boj, psoný přikozuge, činj. Někdy 
pok moudrostí (lotve / za gakouj fe modlilonen Sstlomaun 
Rról/moge sprawowatilidIzrahelstý/obyto. rozumné/ 
studni, rozssaffně a fprawedliwě konati mohl. A tu co gi, 
ného jadok, nej zdrowého, osivjceného, o moudrého studu / 

,»««,,»..» gakj si to ; geho (tow znáti dawo / nebo řekl: l y Hofpo* 
dineBoje vsionowilsy mnezoRrole nod lidem / gehoj gest 
mnoho goko prochu zemstého. protoj degmi moudrost a 
vinění / arbych wychazeti mohl před lidem t,'mt« > a wcha, 
zeti: nebo kdojby studiti mohl. tcnro lid twag tat mnohý. 

tBt,i.fi. OtokowéjmoudrostimtuwjsivotýH.nkas»: 2*Gejí«pro< 
sp jwol rozumnost, nes moudrostí před Bohem y před lidmi. 
NeboprowouDusst.omocyywtosinosiigegj rnělRrysitw 
pán / goko prawý člowět. Zen stud Oswicený a prow^ 
gako něgaké sivětlo Dussi. a rozumu gegsho / wěčný Syn 
vojj/maudrosita nestvořeno w mysii člowěk, rozswicug*/ 

5„, ,.4,». gakoj Swatý I«n swédčj: FeSyn Bojj to jlowo w telené 
llytotjm prawým swittem, oswtcugjcým tojdého čk9wit« 

Cyrihlitr-t přichazegjcýho na tento swit. Očemj P,'ssey9nencyrtllu« 
inhh.ťp »čitclCýtkwc9swjc«ný: poněwadjjiwotsylsivitl,lidj/ 

7. tedy ten který wssecko objiwnge SynBoZí/ ten týj také rozn* 
mnéhoziwočichaoswicngedawoge gemu Dussi rozumnou/ 
«, rozum gegí sivitký čini w rozumnosti oswjcené. lenio 
rozum a stud zdrowý / nenj odporný wjře a spasytedlnému 
oswjcenj: nebozdrawý stud arozurn, gefidarBojj. Da* 
rowé pot Bojj sobiodpomf nebýwagí/nýbtj co gest rozumí, 

Mm.i.i. jdrawémuodporného/toywjre taté. Hprotoj y Wjra 
rozumlm si gmennge/nebo «cra» roznm/me/je wikowé gsan 

«čí«ém» 
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viintoí. Altrowm « sond pornssený, ft*pý «tupý / « n l 
gest oresscm wjre odpornýi ono btj sfáztion- (Ire jm proti zdret 
tvému studu amoubrosiiprowé/apodlé toho. giná gesi oy< 
pornost rozumu, a gina wjry. 

3dra«ý stud čkowiku daít gesi. 
!. pro Slotou Bojj/ aby nmjznám 'y ctěn sykBůh rozn* . 

mni od stworenj sivého rozumného. Nebo gin," tworowit 
ač widj skutky Bojj/ wssat gich rozstzOwoti nemoljou, gato 
čkowit rozumný: NýbrzonenNabuchodONozor. nemotzt 
toho studiti > co 9 nim Bůh činj / oni wyprawowati (fowy 
Bojj/nej oj rozum geho (kterýj sykBnh odniho dočost 
wzdalik) t nimu si zasi nawrátik/ gakoj o tom siim wy pra, 
tvuge: p ř i stonanj tich dnů, I« Nabuchodonozorpozdwi «»«4.t>. 
hksimočj sivých knebi/ arozummůgkemnistzosináwrá, 
tik/ydobrořečiksim negwyzssjmn/ajiwéljo na wiky chwálik 
sei»ao(k«wowok. 

I I . Aby rozdjl činila rozstzowakmezy wicý a wicý/co <kt» 
stí.nesnestnffí činiti/a o tom mkntvj swotýpawel: w y lanu' , j t , r ,« , , 
fnéti/ skusssli jeni 90dkryta» hlawon modliti si/ zdolij wo'o 
přirození ( totij stud ;dto«ý)n*včj tomn/ j«muji dtanhé 
wtosý nostti. ohowagesi/ana proti t9mn j«ni dkauhéwtajy 
Briti příjkussj/ neb9 wkasy dány stu gi t zostření. 

III.Aby ;prá«o jiw9tolidstéh9, to;»mn* konaná sýti ,»...• i.», 
.tnohka. při wss*ch»ic*ch policyckých. CýVřtwnjch y do, 
máeých/t čemu kohopan v ů h powokáwa. 

lV.Abysylro>»inastiidg«hopra«ýdůwodem aswih, 
kem t,h«. jlBůhgest.ygatygesi: ataksezbojn, aby syli 
sez wýmknwy w den studný / poněwadj wkasinjm rozn nii0Ki.it, 
m«m, a tok přirozeným 3okon*m od Noho pčigatým/známo 
siiBoha y tvSIe gcho,č>rawldli>vé powědomosti nabýwali. 
A ttn rozum pčiiozený/st„d a switko getzo/y swidornjm gine 

D d d rnij* 

http://nii0Ki.it
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«ug« si / tteréj w rozumu, mysii,'saubn a powedomost/ tok 
gest pewni jkojen/ je wyrnizeti oni zopřjii sýti nikoli nemůje/ 
nýbrj dobr* wěcy 9 chteoluge/ zké pak trrsce o z nich obwimt, 
ge. Gmcnug* si pok ta powédomosi Swidomsm proto/ 
Ze spokao lbohem (gcmnj nic tagného nenj/ole wssecky wicy 
nohé o odkryté / to gesi dokonal*znomégsou) gesičkowěk 
sebe somého a stutkúsieýchpowědom, y sauduBojjhospra 
tpedliwého (kterýj y Mgnost lidské souditi sude)č!t«dl*», 

II. O willi. 
J Druhá moc o wkosinosi dusse čtowěčí. gesi wůle. A 

tau rozum j se podstatná moc niyst lidsté, sivododně děkogj, 
«ý> t» coj od rozumu „kázáno a post^tnuto Čýreá; GmeiM 
ge si toké wůl* (ivobodnó a Zadost rozumná. Nebo « sta* 
wu newinnosti, y st,ob,do četa syká v wůli Čkowěka, y ro* 
zmnné a wjdycky sivoté chtěn,/tok jeto one gine chtěl Čko* 
wěk.coBohu libéhokyko/ dokndjkoliwsiowunewinnosti 
zůstátvol.owěrnostBohu chowak. wůle tedy čkowěka 
gest gako studnice něgaká wssechnich stutků a předsiwzetj 
lidstých/a wssak způsts trůg strany wůle si nacházý: totij/ 
r, Chtjti. 2. Nechtjti. 3. NosivObodi sibi zanechati/ a 
wěcpoodlojiti kgísiémnpřiwicy vstonowen,f«. Rozum 
zagisté postytneli wěc dobrán/ wůle tnjSjxvánatZenenál 
tat je gi čkowit chce a jada: patli ztau «*« nastytne/ sull 
je gest w prawdi;ka, nes podlé domněnj/tedy wůle Čkowika 
9d«racý si 9d nj a nechce gi. Nétdy pat rozmýsslj a roz* 
pakuge si wůle w příwolen, kniéemu/zwkássti tdyj gest ni, 
co pochybného a negístého, nes přjčíny w to w tročj/ aby 
člowik pogednau něčemu nepčiwolit, N*gpéednigssj,pol! 
tvlasinost wůle gest s«obodnost/a to tatovcái oby při nj ne« 
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bykojádného nuctnj a mussenf. Gij pok po pídit pří pobo 
Jitých o znowu zrozených wůle a chtěn,' dwoge sýwá. 

I. wůle l i tá . 
II.WůleDucho. • 

wůle tila a Sátou hřicha gest k* zlému, odtudj gsou ja, 
dosti mnohé nerozumné a jstodliwc/ry těřugjcý proti Dussi a 
spasiuj. 

wůle pak Ducha gesi chtcnj hotowé k dobrému, zvoha 
pttwod magjcý w nowérn rodu. A o takowé obogj wůli 
mluwjApofftol: lélojádo'pr«tiduchu/oduch protitělu/ ahntif.iV 
a ty wicy sou foběodpotné/abyffte ne hned cojbysste chtěli to 
činili, w těch zagisté kteř(j sauRrystowí, aktijug, těko 
swé 9wassněm> a jadostmi geho/ gest wůle dobrá w duchn 
gegich opraweném'/ o njj d> Apofftok: thťenj hoeowé mam "i1"" »••* 
t zákonu Boj,ní» akwůli Bo;,7 ale včiniti toho nenalézám. 
A Rrystuo pán d,7 Duch zogístétzotow gestole tito nemoc, * " " " ' " 
no. A wssok oni toho chtěni při swotých nenj; nich, nej z 
lbobal který; působ," y chtěni y stutečné činěnjwůle Bojj 
RdOjkOli pok chce rozumu o wůle y wffech mocý Dusse 00, 
břé vjiti/ nía pilně wyro;umj»atí tomu / gakáby sytá wůle «*•»»• •> 
B,jj dobra libá adokonotá/ o téj wůli Bojj dowoti mjsio 
powolne/w čemj Rrystuo pán nám ;o přjkkad si wystawit/ 
řka: GduiBoje / titosi mi piiptawiZ/ abych činil wůli i»r».4». ?. 
twau: Začej si y Otcysivému modlil/ Gakj ty chceo, a ne %M'Ů'. U 
»akgá, ston,«Otče. 

M. O paměti. 
J Třetí moc pobsiotn, w rozumu člowlko gest parnit / 

totij takowaQussc wtasinost/kteraj wěcy od rozumu 9chwa 
lene/Sub dobré, mS studím zdrawyin potupené/ M náleji* 
. rn ' Ddd i, t«n> 
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ťí to myslí spořádané IntSy skutečně wykononé/ vjitečnc y 
ssiodliwé/ gakowněgakéstrýssi swé obsthug* azochowá* 
tvá/ člowiku;no'niosi gtgich obnowug*: Nz-brj gij po po* 
hučosiotrátlgotomit»é;nowatrísý/ « tok na switko wy* 
«vod> azgewuge. 

poměr před pádem syla znamenitá ««/ Nebo no wssecky 
«vicy potřebné/ zwkásstéco si Boj,' poety dotýkoko, pnvnj 
čkowět pamatoreatl tat je ani toho prwnjhchřjchu nevči* 
nik z nepaměti/goto nynj mnoho při lidech ocha";ý nepami, 

V',?.'." ťí: podlé čehoj Bůh »2o't«ni nařjdik syl obiti také ,« 
' lidsté newidomosti. 2 podobné gesi/j* po pádu srzy.zwla 

jstipřrd potopou y p» potOpi/sywssizdornigNjo trwoleg, 
stí lidsté přirozenj nej nyn, /mnohém gesstě lepssj pamit měl 
iZetectl nejlť tichto iajii gest/ poniwodj ncmagjc psaného 

\ Sátoná BOjího/ nej co w paměti" mili dobrého/ gedni drn* 
, hým, stařj mladým, rodičowé dftkam sieýtn připomjnawa* 

li. Ale gij mizerná wic gesi paměti tatje witss, zapome, 
tnitj sýwa toh9 co si Čte, nes jkyssí, nejli pomat9wa»j. pr« 
zachowanj pat wpamiti aspoň některých přtdněgsssch reé* 
<ý/prosiiedků rozličných lídévjjwotimnsigí/jwtásstiwVo 

«wa.... j,ch4fp*(ytcblttych wěcech! IakojdjAposstok/ Mnsýmtl 
my stajnigj ssetiiti toho. coj smejlýchali, aby iia'm t9 n*«y< 

2,t, tata* mizelo. Itcm/Rdo jkyssj a mplnj skowa »ojj°/ podoben 
gest rnují spattngjcýmu obljč«g jwůg přirozený w zreodle/ 
tvzhlédks* zagisté y odssek.a hned',apom*nnk gaký syk.pod, 
dni y te wěcech lidstých eakowaj zapominotedlnosi gí/pro-
tojpométípfottépotťebttgcme. Vjjwagípok lidéyznomeni 
y poznanienon, rozličných/gímtjby paměti pomoc činěna sy 
to/ aj také y hrjssných profičldkil a nebe;p«čných/,wkásstl 
modkačstých obrozft.oby lid prostý podlé nich rozp9mínaksi 
na ty y giné.stutty « aaueojs/.čeboj p«n Vůh nepřikázat/ 

nýbrj 
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nýbrj tuze zapowjdar. Ale trozpomjno'ns si no Sárou 
swůg a přikázaní geh9/ nařjdll t9 pčedni / aby často Zaton 
Bojj lidu předkkádán syk/ a odvstRnijj aby neodcházet. 
Nýbrj y geden zwlasttnj prostý, a sezpečný sezewsseho mo* 
btořsiwj prosiřcdet a pomoc (kujebnou, vsian»»ik/'toti'l 
roztazak třepen,'ssiroté dikati no podokcýchodiwů sivých/ 4W,«,

I
,;;« 

ň noh «jm tř*p*njm ssniirtu modrou. Načrjhledjce/ rozpo, 
mjnan si měli na wssecka přitazanj Hojpodinowa/ aby ge 
činili, l é j gim poroučet/aby často opitowali synům sivým/ **1$l* 
a mknwili (kotva Bojstých přitazanj / sidjce« dorni, cestau 
Fdance, y léhagjce, y wsiawag,ce. dowolík také aby ge 
naweřegjch y na sronach sivých psali/ a tím spůstbem po, 
moc paminsivé činili. Stawjwolitokéyskaupykomtnné 
na pamit aznamenj stnttůNojjch/ wssak sez obrazů wsse* 
lígatých. Diwná gest pot rnocpomiti čtowěto/gotoj 
wtorn/jetotmnohé orozličné wěcy »sobizdrjugc/očko, 
witu připomíná: ( ničeho zogisié čkowět znáti nemůje/ leč 
to prwé pamětí sivou Obsáhne/a způsosnes wlastnosi wěcy 
retéj poměti gako nopsaný a«ytistn»tym,tikude) taky 
lv tom je y na to parnatnge a rozpomjnci si / nýbrj sama od 
sibe pamit člowitu to připomíná", co y wefnoch mysi činj* 
«<l, paměti »dobrém akdobrérnu vjíwati / od zlých 
pat a hřjssných wicý gi odwroceci awyrajeti (lussj / ob* 
zwlasstni pat pomatowoti (lussj; 

». No pono Boho, slowo geho, a wůli swaton geho / ivm a, 7. 
V«k«j dj pjstio: Ani; si kdy toho dopousseig / oby si měl;o, Z W « " ! 
pomenouti no HostodinaBoha sivého /an*ostř,'hot,sa«dů, *«"«•'••. 
«přiko;on, g«ho: Marya panna zochowowola wssecka t»Mi,.,.,. 
<to»« to stlodogjcy ge xe srdey sivém. Item/Rterot fazol > *«, „:,. 
fern wámpomatngeteli, ltčbysst* na darmo vwlřili ť 

*• Nastotky pi«di»»é Bojj: Glsstilij neparnatugete na «,«:,,.». 
Pddíi j pět 
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pit chlebů, gimij nasyceno sylo pit tisýclidn.' (M 

N ".'!: J " U * powínnost sivé k Bohu y k slíjnjm patřjcý: Pomni 
aby den fwatečnj sivětil. 

4, Nowě;n'eopokusseníprogmén9B9jj stássegjcý/ ga, 
zi»»»>>!.i. kojdj Duch Bojj: poinotugtt no wězně gokobysste sami. 

wěztiowé syli / 11a s faujtné, gakojto ti tteřjj také gesstt 
w těle gste. 

z»am,i.,». ^.Noffutkymicostbné: NoAlmujnypokonozdjlnost 
nezapomfmegte / nebo w takowých obětech zwkasstnj sivott 
ljbost mo' Bůh. 

«,<# ,°.i>. 6. Via hř,'chy.st)é kčiniiij fwotého potonsi Rozpomene 
te fe no zté cesty wásse / a na stutky »«ss* ne dobré / tak je st* 
mi si oMwost hodnévznoce. 

fM°«„iii. -7.N0 pokuty o trestaní Bojsta/PamatugZe9y ty syl? 
l»tia,?.ii. (tujebníkem wzemi.Egiptstého. Jttml pomněte na 

totemu \enu. 
• • 3.Nasudaucýwicyazwlasstina(mrtswau,astud pd* 

«!»»74« stedn,'/ hrozný osirossliwý: při wssech wěcech sivých pa* 
mitliw sud" na posiedn,' wicy sivé a na wěky nezhřessjs. 
potud O ntocech Dusse. 

PataKMa-
V ObraznBHzjmwDussiceHwckcla 

J\ poniwodj řečeno nopřed 0 Dussi člowěkoje gest strec,, 
reno od B0H0 k obrazu Bo j/niu / O podlé toho kojdý čfowik 
gest rozumný Boji twor / včosten gfoobrozu, ms podoben* 
stwjBojjho. No'lej,'rtedy«téwěcy goko Negpředněgssínt 
doru Bojjm powědjti. protoj na tomto mjsiě powajiti 
ltussj-

. l.C« 
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I. Co se mjnj ObraZem Vozjm. 
II. <BaU givcastnost DbrazuB.prl ceoweku 
11 l. £> wiili swobodné, gaka Gyta a gefi xv b» 

fiť Uoxoéťx i 
IV. V pkjcmach proč PanN5b k obrazuswe* 

ttmftxDfíitČtoxctU, 

Co st mjnj Obrazem 2?o$jm i 
Rozum, si, 

» Syn Boj! wěčný.o gednorozený/ Rterýj gesi slest (kawy, i»»«.,.. 
a obroz osoby oeeowy/podlé toho je gesi zpkozen zVoha Gtc* **"' * * 
tuičného, rowný gemu «e wssern / proeoj gakýj gest Otec / 
takowý y Syn: )«k»j si Otcy rowný sýti y prokazakmo* 
cni dobrocau, mocý, moudrostí, a stinky přirozen, Boístého/ 
atak goko twoř Otce jwého w* wssechněch wkosinosiech 
geho přirozených, o Bojstých wysivitlik/ protoj řekk: Rdo 3MI4>.», 
widj mne wid,' Otce. A opit Otec wemni přebýwage onk 
Činj stinky. Item/wnim(totijwNrysiu)př<býwopl< x>w.i.t, > 
nofi Bojstwj tělesně /togesi prawéBojsté přirozen, malá 
to fpogtf 9 přirozením lidstým.wněmj newiditedlný Buh wi, 
ditedlněw tilezgewengest/aw tom těle,nes přiroien, lid, 
stém /netoliko tu wsseckn (káwu obrozu Bojjho (gakouj syk 
prwnj čtowětod Boha přigak) měl/ ale dokonalegst mno* 
hém, poněwadj Adam nowý onebestýsyk/ který; netoliko 
podlé přiiozenj Bojstého wsseckn (láwu Bojstau měla Ot, 
<ftg(a obraz rowný g«mn WC wssern syl, o gesi / ole y"strany 

» čkowi. 
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člowečeiistni!" wjce pflg«í od lvtce sivého pro nos o sposinj 
násse, nejli Adam prwnj mil. Rrysiu9 zagisté ne gen pro, 
to prissel/ aby obra; Bojj při náe ;de naprawil/ p9dlé tdho 
způsobu, w gakérnj sytAdarn prwnj / olegessti dokonoleg* 

' ssjm aby ná9 včinil. Nibo Adam přigol obra; Bojj pro< 
tněnitedlný/ale tento půjóbj naprowenj obrozn Bojího n«, 
prominitedlného. On«n přigotod Boha, aby m»hk;«cho 
tvati y siratiti(ko«u obrozu Bojího/ ale tento tat přigak.y 
dokntim (kawu Bojj. aby gi «a wity nesiratil/ ani on. ani 
my / tdyj při ná9 d,l« sivé dotona, y nao d9tonálé včinj. 
Onen mik od Boha sobi dané to / aby mohk w milost Bojj 
se ostřihati/ ole nemik chtin,' tatowého/ oby t čemu moc měl 
také y to wjdycky chtik, zwkasstiw čao negpilněgssj a neg, 
potřebněgssj/tOtij ve iae pokustnj negprwnigssjho/« němj 
HO Diobek z obrazu Bojjho sivkačtl a laupik, wlosinjm ge* 
l)o powolcnjm a chtěním. Ale nowý Adom Rrystuo Ge* 
j,«/ netoliko t» wůli wjdycky mil. y w negtijssjch potussi* 
njch, amo'y nynj, aby«á9z«ch9«akt»mil9sii»9jj orné, 
inémspasenj: ale doway sivým synům a dcerám ztvolenýn, 
«,now» stvořeným chtinjdobré aneprominittdlné/ oby 
wjdycky.ychtili, y toké (strzeRrysta, milost apomoc ge* 
ho) mohli « dobrém státi a trwati: čeho; si předně Ange* 
(Brn, struny gegich « dobrém vtwrz.nj, dostal, vjiti strze 
Rrysta/ tt*r/j gest tzkowa a pan Angetů/půw9d «y«9l*nj 
a »twr;*nj gegich / podobně y nám lidem «v nih«weřjcýrn, 
nynj začátečně « obn9w9wán,' při Ná9 9brozu Bojjho, dá, 
t»á pojjwoti té milosti sivé. Dokonale pat wssecko při náo 
obnow, y nawity vtwrdj po;d*gssjm tomtoziwotn/ tdyZ 
>ta9Aiigttům ro»né«činj. O tomto obrazu ntst»or«ném 

.'«»„.,/. S^nu Bo ĵm wěčném/p jsino Swaté tok mluwj/ je gesi 
1IÍ..V".'., Obraz »ojj/ Obraz ofobyjOKowy/ OdrazBohanewidit* 
2»»"- dlnétzo 
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dlného: o Angeljch pat a o lidech mkuwj si / je stu stworenj 
t obrozii, nes tu podobenstwj Bojjmu. Ale on gest prowz! 
awtostnj Obra, 2o;j/čímjAngetyylidikobra;u otnpo* 
dobensiwj Bojjmu stvořené, wystce přewyssuge / netoliko 
gelikoj gest podsiomý a nesiwořený Obrn; Boj,/ ole y o sira, 
ny čtowěčenstw j sivatého, a darů gemu sdělených od Otc« 
w pln9sií a (štědrosti sez mjrné/ ;n,j wssíckni milost zo mi, 
kosi séřeme/ gokojy swatý pawekwětssj jláwu Adama 
nowého, nad onoho prwnjho vkozuge/ kdyjdj: včiněn '*««•«• 
Adam prrcnj w dussi jiwau / al* postdnj wDuchoobji, 
wugjcýho/ prrenj čtowék z země zemstý/ druhý čkowěk sim 
Pan 9nebe/ gokojsmenesiiobrozzemstétzo/ toktpones<rn« 
Osro; y nebestého. 

II. Obraz Boj, rozum, si. o rozumném ÍSojfm treorn/ to* 
tij o Angeljch o lidech ku podobenstwj Bojjmu včíněných. 
V Angeljch gak sou om obrqz Mojj siwořený/gij nopřed po< 
wědjno. O včosinosii pok obrazu Voi>ho při člowW» 
gatá gest.také powidjno s»d«. 

(BaU gest vcasinost Obrazu B o M o p r i 
ckowiku. 

t# 3půs,s člowika strany včastenstwj. Vbra;u Vojjhd 
gest čtwer, 

I. Přistwořený / gakýj Vykw siowu newinnosti. 
II. přiro;ený/ gakýj po pádu wjdy w nčgakých znamt* 
. . . , níchasstepěgschzůstowo'. 
Ill.Vbnowený / z nowého Adama w Část mitosii pocha* 

zegícý. 
4£*c IV.D» 
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IV.Dokonolý/tji(»OMwečnčmuzosi,vený. 

O tom prwnjm způsibu nyn, powědíno kude. O druhém 
při Zákonu přirozeném powědíno gest. O třetpn při no, 
tvém rodu. Očtwrtémpok wArtykuli 9jiwotuwěčnem. 

JI Gbro; Bojí/podlé nihoj člowěk stwořen syt/>gesi po* 
dobenstw. Bojí/tterýmj člowěk podoben syl siwořiteli sivé, 
niu,« dobrotě přirozen, Bojstého/způfodem přirozenj lidsté 
Mu pr'í(kuss!iým> k (láwě stwotiteli Bohu (věčnému, 0 k vji, 

•«•!„,«. tku člowěku stosytedlnému. O čemj tok MogjjS pjsse í 
" ' Rzetl^ůh/včinmečlowěkakobrazunossěmu, podlé pooo, 

densiwí nosseho. X siwořil Bůh člowěta t obrazu sivé* 
mu/ t obrazu Bojjmu stvořit geg. lento obra; Bojj ne, 
Nltětoaniwictělestá, nes zjiwtůstojena'/ anissigůro,pot 
stowaaobljčeg zewnitřnj čfowěka. NeboBoj, přirozenj 
wfbbi takowých wicý nemá ! protoj ani podobenstwj « 
obra; Bojí > takowých wicý wzatý nenj/ ale gokýz gest Bů$ 
te sivém přirozenj Bojstém/ podobně y obraz Bo;,' a podob* 
nost nes včasinost geho swatá gest' A protoj také sýdlo 
Obrazu Bojího « čtowiku gest wtostniDnsse člowika. 3«« 
nien,' wssak a stutkowé obrazu Bo jího/toképři těle člowika, 
gako jt« prsty tkli dussi, nýbrj při celém člowěku, si zgetvu, 
g(. A podlé toho můj* si ř,'cy/je celý člowěk kobra;u Bojj, 
um gest siwoiený/ gakj koli resydencý a sláwa obra;n Bojj, 
ho negwjce anegwlasiněgj gesi wduffičlowěka. protoj 
způsis a podobnost obrazu Bojjho při člowěku gest, 

I. podstata Dnsse 
II. DarowéBojj zwlásstn,»té Dussi. 

J podstata Dusse gesi prwnj částka včastnosii obrozrt 
Bojjho w Čkowěku/tteraj nesi podobnost BoZstého přiroze* 
nj podlé těchto wicý, 

Sn,. .4. I. Goko; Bůh Duch gest, nemagjcý materye jádné/ tok 
<«t«.i,4«, Dusse gest Duch. »cs podstata duchownj. ii.lGa 
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Il.Gatoj Bůh gefi'gediná'pobsiata/« trťwtipodsiati 

»siby Bojsté: tak Duss* člowika gest gedíná/«ocy wssak 
rozličné a rozdjlné tři má, rozum, wůli, pamit. 

III.Gat»jBůhgestnewidítedlný(neboBohajadným", siaai.it. 
tdý newidik/aníj můje widiti tilestýmo očima) t«t y Dussi 
gestnewiditedlna. 

_ I V.Gatoj Bůh gesi nestnrtedlný/tak Duss* nitbá nevmj* 
»a. Darowé pakzwtasstnj a přirozen,/ wníchj zálejj 
podobnost čkowěka ku panu Bohu,sautít«, 

I. Fiwot. z. Nesinrtedlnosi. 
j . Skawa. ^.Bkahoskawenstwj. 

I, přirozený jiwot, Dusse čkowěka gest/jiwosi takOWO Ot) 
Boha přigata/ tttrauj Dusse wZdycky jiwa gest a sýti můje/ 
toté y od těká sivého gstc oddělená. Rozdílný pat gest ten, 
to jiwot Dusse od jiwota tiká. Nebo onen datButz dussl 
w gegj přirozenj strze stutek stworenj/ ale tento jiwot teku dek 
w« Dnsse/aby tělo jiwo syko pro Dussi jiwou w něm přebý, 
wogsiý. O tom jiwotu sivot,' o pobojnj lidé zmjnkn činj, 
woli/gokO O wěcy gisié o nepochybné/ kdyj řeči sivé potwr, 
ZOwoli w zwtásstnj pčjčiné o potřebě řjkogjce: jfítváf gest tXrfí:i, fc 
Dusse tw«. Anes, G«k« gest jiwa Dusse twa. 

I!. přirozená nesinrtedlnosi Dussi čkowěka, gest moc (vě
čného jitvobytj sez vmjrán,', člowiku od Boha ptistwoře, 
na/ gakojto podstatní dobré člowěta. protoj přirozený 
jiwot Dusse > mtdý sivého stončen,' nemo' a msti nesudé, pro 
tuto nesinrtedlnosi sobi «d Boha danan. Ačkoli pjítiio d(! 
dussětaktero hřessj > vmře/ wssok no tom mjstiDussj rOM «.>«,,«,« 
mj si člowěk/tcerýj strany tělavmjrá/ale strany Husse wjdy 
cky nesinrtedlný zustawa/ gakkoli0 wičné smrti ( kterou; ga,K„. f c ' 
dusse y lěl«hříff„,tn bezbožných a nekagícých, pekelnými 
BiukáMi trápeno, mučeno a mořeno sudou) sivotapífma 

íEeě ij mkuwj/ 
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mtunvj/ wssakwsudancýmwctn, anitika.anidussenezem, 
rau na wěky : protoj ta wična pekelná trápen,, wičnatt 
sinrtj podlé ffjgurného mkuwen, gmenug, si, pro podobnost 
tul je gikoj (Inrt časná;b«»uge jiwoto o ro;děluge čfoivě, 
ta/tak sinrt roěčuá/ gesi;bawenj jiwota skaholkawenéh»/a. 
rozdiluge sezbojné od Boha a milosti geho: podstata pak 
Dusse, wjdycky a na wěky jiwa zůstane. 

111, přirozená skáwo, gest ta důstognosi/ podlé »>'j Adom 
syk synem Boj,'m siwořen,včiněn syw k obtozu Dojs. A o té 

«!«»,!. i,, (káwid(Ap«sstok/ Ze lidé ; přirozen, sivého nemagj lkawy 
Bojj/totij w dařjch těch vstechtil,'ch/a w eé dobrotě y do, 
tonalosii / gímij podoben sykčkowěk kStworiteli sivému 
t» siawu newinnosti. Bykpak Obraz Bojsčloivéku přiro* 
;*ný/ a hneo s přirozcnjni člowela siwořcný / tak je kbyby 
SykAdam nczhřestk/ sykdy w téj (lawě a dústor.nosi, Obra* 
zn Bojsho fyny a dcery sivé ptodíl: ale kdyj chřestl, gij gesi 
prawé.je lidé z přirození sivé0, té přirozené slowy Bojj / kte 

a»ia,!f.i. rauj Adam sobi y potomkům swým ztratil, nemogs protoj 
Adompo padu.plodítsýny adcery kupodobensiwj sivému, 
a k Obrazu sivému/tonZ hřjssný hř,ssné. Coj diiwodem gest/ 
Z* Adom ztratil synům a dcerám sivým Sláwu Obrazu Bo, 
jjhd. Rrysiu9 p á n pok, ten nowý o Neoestý Adom/ no* 
tvracuge fynhm abcetá n swým;nowu zrozeným slowu Bo* 
j j strž* rod n»«ý> ofprowcdlnosi počtenou / kteronj před 
oblfčegem Bojjm sprowedliw, «čin'ni sýwárnc; «jry. A ta 

2I i , ! t " " sprawedlnosi > y osprowedlnugc, y po|ivěcuge oobnowuge 
" ' ' ' ° nO"9.podlé«bro;utoho.kterýjgegstwořil. Rozdjlzogisié 

činiti (lussj me;y strowedlnostj přiro;enou, kterou; měk clo, 
wik w siawu newinnosti/ a me;y milosti Boj,' w;áetna činj, 
«ý. Nebo spra»edln9st přirozeii<»,6yP;pů|břtv dussičko, 
wika (vlitý: «I« mítosi wzejcna činjcý před vohemgest Bo 

j j 
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zsdobrotiwosi w Bohu zůstawagjcý / tterauj Bůh kdy. <t 
nok chce, a k konin rač, dOka;tige. Odkudj gest ;ge«né/ je 
čtowěk prwnj také y w stawu newinnosti, potřebowakmito, 
sti a pomocy Boj, / kteraujby stole dobrého fe přjdrjel a ;ké, 
ho si vwarowatí mohk/gakaiij milosi kAngelnm těm/ kte, 
réjwdobrémvtwrd^kopadnaungim ntdopustit, doká;at. 
Cjtowéku pak je toho nevčínil/mikpán Bůh t tomu y swo< 
bodnou tvúlí, y strowedliwé příčiny. 

IV. přiro;ené skahossawensirrj dusse lidsté / mjnj si wy* 
bomý apotissen," plnýzpůsis čkowěka;ólejeg,cý 

t. w Swat tos t . 2. ve Maudrosti. 
j . re Sprawedlnost. 4. w Mocy. 
5-.1v Dobrém (widomj. 6. w Smobodnosii. 

f tPtěchto částkách připomenutých, je zálejeko skoho, 
jkowensiwjwlosinostobrazu Bojjho / tomu st; obnowowá 
nj téhoj obrazu Bojjho porozuměti můje. Obnowení za, 
pjisté gedné a téj wěcy / gesi k prwnjmu způfobu Zegpnu do, 
brémugjnaprawení, a pčiwedenj. A toobnowenjje siny, 
nj dige při lidech podlé těch tvřcý a částek připomenutých 
zgewné Apossol vkazuge kdyj d, l ^atgesiprawdawGejj, ««á,,4.,i. 
ssowi/obnowíti si duchem Myjlí wassi/ a oblécy nowého člo, 
lvika podlé Boha stvořeného, w sprawedlnost a jwattost 
prawdy. _ , ' , 

I. Swattost Dusse přirozena/syla tokowa dobrota Obra, 
,nBoj,h«, je sivatý a čtstý sylčlowěk před Bohem « dussi 
awe «ss«ch mocech nes wlastnostecl) gegich mysii. sidce. ře
či, ffutcých, jadosiech.hnutjch wnítřiijch/tolikej tělo a au, 
dy geho swaté. ilezcwssj hřlssnost. Nes pOsstwmy hřjssné.^ 
podobně gako sóm Bůh w swém (watém přirozenj swaty 
gesi. tTIebo ckowik celý w dussi y w těle swattosij si stkwěk 
pstlechttle, vstatvičně a dokonale. Tělo také (láwu sivan 

Ořeeiij swátál, 
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'""»'""- swotan takowan méko/ je žádného roucha nepottebowalo.' 
Skawa zagisté a gasnosi tiká ( gatéj (táwy podobnost na 
twaři M,gjjsso«i spotřjno gest) m,st« negdrojssího o neg 
vsslcchtilegffího roucha syko gemu ptl stwořena / a duss, 
we wssech mocech sivých y tikowe wssech stiy(f*ch a au* 
dech sivých sivaté sylo sezewsseliké poffkwrny hřjssné. 

R tétowtasinosii obrazu sivého/ togesitsivattostpái, 
,M,,».44 VHH lid sivůg gij hřjssný pilni napomínakříkage: Swotj 

suSté / nebo Já Gteotý gsim pán Bůh wás. A fveatý 
i»«.i.«. p *tr/ ktéjprowdě lid kitskonstý w*d*: podlé toho gokjteK 

tterýj wo'9 powokokSwotý gest/ y wy we wssiitt obcowánj 
. tvossin Swotj sušte. 

lI.Maudrosipřirozená wdussičkowěkasytarozumnost 
prawa a dotonoka/ tterauj čkowit Boho, wůli geho." st«t* 
ty geho y sibe stmého praw* znak/ a maudře wssemu rozu, 
mil, weregni wssech wicý y gedné tojdé obzwkásstnipowl* 
dóm gfo/o nich stud iíni sc; omytu/ co g*si dobrého ac« zké* 
ho/ co má činiti o čeho si má worowati. Za pak maudrosi 
a rozumnost dostatečná syla w čtcwiku/ netoliko t tomit 
tiby weděl gak fe t Bohu stvořiteli sivému chowati/a w stt.* 
reunewinnost ostťjhoti/ olcykzpráwi oktsstku z«mstého/ 
t twyrojumjivánj wicem nebestým / ,sihu (tunce > měfýce a 

israsu.re. hwčzd, ywsseligakýchwěcý siwořených/gímj tokéy gména 
přjpodná podlé powidomosti přirozenj gegich , hned po> 
stworenj p řiwta sinit/ o moudrost y stZíteOlnosíí weliké tjm 
.̂ůfobem dokázat. 

lil. Sprowedlnosi přirozená wdnssí Člowita syla přj* 
most wůle / tterauj člowět dokonal* (vnitřní y zewnitřni; 
tvůlc Boj, celé, podlé dobré l,b«znosti Bojsté powolný a po* 
(lustiý £?yf. Nebo měl wssecka hnntj sidečiíá dobra a ro* 
zumu zdrawému powolna' / wssecky Žádostí, a náklonostt" 

eppo* 
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pporódon*. A gako; w dussi omocech gegich tolowel stů, 
sobnosi syla/tokpodobni y tělorozumu;drowému odussi 
sivotéwewssempowolnésyko, y audowé geho k konán, nů 
<* Bojí, stoku « dussi w* wssj sivattosií a sprawedlnost pra, 
tvdy se srownáwako/aodporu (gakýj gest nynj me;y duchent 
Ópraweným o titem hřjssným) jadného nebyto. 

I V. Moc přirozená w dussi čkowiko/ syko Mojnosi a 
Sýlatákowá/tterauj člowěk mohl činiti adosahnomi ce, 
ho chtěl/ také y jiwota wěčného. kdyby syk chfek. Adom 
zogisté (gokjAugusiýnp(sse) přigokmoc, aby mohkvčiniti AHgJib-.it 
Oby chtět/ole Nemilchtěn, totowého / tteréjby si w* wssem Cmpo;v 
wjdycky townolo mocy, nes mojnostgehO/ fyc ginače sylby g""">«?-
zůstal« fiowu newínnost. Ale kterokro sýti mohro / je ">• 
Adom chtinj toho dobrého ;oroweiÍ9m«cý nemil/o nyní/ 
bjAposstoljezno«u;rozen,'mogíchtěn,'/očkoli mocy kvči, ornwt.u. 
ttěnj dobrého w sobě nenolézagj ť wěditi slussj, je Adom 
ačkoli met dobrou y sivobodnou wiíli / ole proměnitedlně / 
goko.kdyj pokussenj přisst, /o geho wůli gjmatotehdáj wůle 
« chtěnj k ostčihanj Zá'powidí Boj, nemíti ale obratíkwůli 
swau protiwůliBojj k nZůlisábkowě/ tak aby chtěl, a jodal 
to',co Sábllzástíbowolgemu yKwě.NynjpakglzBoho.. 
a nowé mikosii g*° h»t«wé chtinj připobojných lidech k čině 
nj dobré"/ ale mocy tak mnoho, aby čkowěk mohkčiniti gak, 
by cheěknema/ nes gí pán Bůh na ten čas nevděliktat mno 
ho. nej; částky / a ;anechaky zákona hřjcha. y mdkoby mno, 
hé/ aby »lth wkosiní moc sivou w mdlobě nassi dokonowol. lSít!n 9 
Jatol ot«m pěkně powidik Augnsiýn: Abychom w Beha Attg, r o . 
tviřili a p«bojni jiwi syli / nenj tO moc chtjcýhs, on, sejjcý, mol, e l 
bol al« smikowáwogjcýho siBoho/ ne protozebychom my „ K : Ep: 
Neměli chtjtť ttetj 5^,'/ ale Je Bůh fam w m»o chtěnj y Vij*, tou 
lytgcj působiti. 

V.Dobte 
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V. Dobré sivlbomí /« dusil člowita syla tatoai boto, 

nala rodosi, o potěssen, vsiowičné před Bohem /je wničemj 
a ;nič*hoj nesyt winen člowěk / on, od Boha, oni od sidce 
sivého / nýbrj sivěvectwj wnitřnj wjdycky rodostné, a poti* 
ssené syto » dussi čkowěka / je Bůh člowěta miEuge / o čko* 

9*, 4.7. wěk je (e Bohu ljbj. a rozkoss, Bojí gest. A toígest een po, 
k«gktery;přtwyss>wal wsseliký rozum/o potěssenj hogné, 
hovfiawnidodáwak/goko wnírřnj neg vfjlechtilegfíj xátt 
Bojj / wněmj duss* člowika swé ro;kossi měla / těssjc a ra, 
dugie si stma m fobií Boba /;g*ho kasty přjtomné,; čosté, 
ho stýchan, y^z,!ila!!wánj9Bohem siwořitelém fwym / y 
z ostříhán, geho swaté, ad«brelíbe;né«ůleBojsté. 

VI, Sceobodnost přirozená w dussi Čkowěka e?Rt tvSle 
swobOdna / genj gest moc dusse takowa / aby clolvěk mohl 
gakoj rozumem dobré.od ztého rozeznati/ eak dobrowolni 
sezewsseho nucenj / nětcoztohodwéhosus dobré nes zlé af 
WOliti.anebozawrcy. 

V Wsli fivobobnésaU $yta, a gest priceowcku? 
fFwkasinosiwlziesivobodnéztslejíwtOM/jesivobodncl", 

„sobi tvolná gest / strany dobrowolného, a sivobodného w9* 
len,", chtinj, a působení/ rak aby nebylo jodného přinucení 
cokoličlowitwywoluge.neSzomjtá. předpádlmzagisie' 
wůle člowika syla sivobodna »d zewnitřnsho y wnítřnjho 
při nucen,. Nebo zcwnitřni »d jodného nucen nebyl/ Bůh 
geho nutiti nechtěl/ a stworenj jodné nuriti geho nemohlo 
Od wnítřnjho nucenj eokénemohlsýn' nucen/ nebo jádne'zfť 
ttdosti w člowěku swatém nebylo řterrfjby ho khřcssen,' wa* 



5 ' ^ ^ ^ " ' " ! , ^ »"o gij si toběg*. prihřjssných lidech-
3« od fwych wkostnjch Žádost,sýwogj zochwocowáni. a »"»•'•••• 
orramowoni tiybrj wěznowé Zákona hřjcho včinini. w ů , 
letedy s»obodná.weřegnimk„wjccgelít«;v«hn yAnge, 
kum y lidem si připistge) w fwémstůsobu wlasinjm > gest 
podle toho wlasini swobodna/je nucenj a se;děčnosli nemá/ 
ale chteiy bobroivoliié. Ani; zagisté wtom sivobodnosi 
wule (wkasinimluwjc) zo'lejj. wolíti zlé nes dobré gedno* 

Sí ^tjti (voliti dobrowolně a ne sezděčni. Nebo 
y Buh.kterýj monegdokonalegss, wůli swobodnau / ne obo, 
ge wccy, zke y dobré/ ale toliko dobré oblíbug* a chce v půsiv 
bf / zfeho pak nechce a neoblibuge/g»k«j dj pjsino: Zy gsy 
Bnh kterýj nechce- neprawosti. Toliké; y dobr',' Angele, *,fc/r.f. 
kter,; také wůli sivobodnau mog,, toliko dobré oblíbug," y 
cmí/zl,' Angele. kterjj také magj swobodnau wůli-, zlé toliko 
Oblibugja cin/. H.ídéhř,'ssnj a sezbojnj/dobrowolni hřessj *..„ „ 
«zlewywolug,/gakjdjRrysiu«pán: Nechcete ke mně při, ,. '.•'/ 
gitiabyssteziwotměli: chtětsimwásehromojditi, olen*, «" 
chtěli ste. Lidé pak pobojnj dobrowolně dobře činj, a zl* '"' 
činiti nechtegj podle wnitřnjho čtoweka/.gakkoli zákonem 
hrjcha tetoajádostgehowzbuzené.ke;lémučfo»ěko ypo< 
dojného wtdou/o goko wězni něgokétzo g/mog,'. Ale gokoj 
wězeii dobrowolně nestassj tropen," o wězen,'/ tat pobojnj do 
browolně nehřessj, co si wnítřnjho Čt««ěta d«týče/protoj 
swatý powet « (Obě mluwj: Chtěn," ( tdobrému) hotowé áj,,, IP 
mám / ale činiti dobré, tohoí nenalézaní/ nebo nečinjrn toho 
dobrého coj chcy / ale činjm to ;lé čehoj nechcy. A poni, 
wod; čeho g« ^chey to Čínjm/tedylgij ne gá točínjm/ole ten 
který; ptebywo we mni hčjch. Swotj pok libé w nebi pře 
vywogicv/mogí také swobodnau wůli/a ti toliko dobré chti 
g, age cmí/y wssickm wywolenj na wěky gen kdobtému wů. 

SÍT li a 
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li a chtěn," sndaumjtiy gestntečni činiti, protoj nemůje 

i řečeno sýti ani O Bohu. ani o Angeljch.am o lidech fwatych 
stvítězytých/ gakoby proto j*nemohou chtsiia reoitti jleho. 
nlměl.celéwůleswObodné. NýbejHrystuo pan mfure 
9 prawé fwobodliosii / vkaZat;*cht,n itemn. neprinálejj 
k prawé sivob-dě/ ale je gest manstw, a podroben, w ne wO 

«.,.« bodu / tak zagisté d,: Gcstii je wa« syn cloivtřa wyswobod, 
i7t«tijzhříchů)prá«ěsivob«dnjsudete. • 
^wěděr pak no'lejj/je Člowěk y před padcm máge sivobo, 
dnou wůli/nevjjwalm skutečně; se; Bojj. sud roctegne, rnS 
^wlasstn pomocy. weřegná zagisté pomoc / w weregnc 
' z " w s s e c h wěcý zálejj: Váss tn j pak pomoc w zreta, 

mu ^tauchan,'geho dokonalému/merptirozenáii moc/ 
A mvjsivof gi sez pomocné Mitost So;,. A ta moc nes 
mojnoll a dostatečnost přirozená sytá pti něm / a; do geho 
pádil Milost pak Ůoíjl ktcroujby y dal* o nawekychtet 
wpossussenstwjBohatrwaciW jnffoti/Zwkást w pokufen, 
«K0 ragstém. nebyla gemu dána / proto;e Čtoweku nebyta 

aji«r.u. »• c •hcv̂  a>.e5,Dosii mas name mifoftt. 

MtHdH^a^ 
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tvůli sivobodnon prominitedlnon/ poniwodj pri wůlisivo* 
bodné, obogj wzaliproměnu strze pád ahřjch swůg. N y , 
n( pak Angele dobřj inag,'neproměnítedlnon wůli sivobod, 
tioir,o toliko k dobrému/ kdyj ge BŮH) milostí fwé vtwrdíti 
ročilaby nikdo nepadli/ gako na to mnozý; nich (kdyj gcssti 
w prominitedlnosii wůle swobodné syli) přissíi. lolikez 
Angelezh po pádu sivém mag, wůli swobodnau neptoměni 
tedlnau, wssak toliko ke zlému. Lidé pak na sivěti, w Č0< . 
st milost sirony wůle fwobodné, we dwogjm (půfobupo, 
stowens gsou, i, 

I. 9 Strany přirozenj. 
II. s Strany milostí BoZj. 

Strany přirozenj, netolikonemags wtííe fwobodné kdo, 
brému/ ale aniwůlea chtěnj (řvobodného kčininjdobrého/ 
tvuěnizby si Bohu líbiti mohli / gakoZ d,' Rry (tuo p a n : Be< 3.« „.«. 
zemné rne včiniti nemůjet*.' A (řeotý pawtt powědél/ Ne iK»i, i.t. 
Zébychom dostateční (Syli mysliti něco sami z sibe. Fadný 
tedy člowěk gij po pádu/ jadrní mocy steé wtosins přirozené 
totoreé nemal oby sud" ničjm Boho předg,ti / nes počáteční 
milost Bojj fobězojloujiti/ nes w t«m coj činjBohu fám od 
sebe o pro sibe,n«s pro nigaké přirozené dary a stutty swé. lj, 
bitifemohl. wssecko zag,sté.dobréwjdycky zBohasylo 
agest: ztépakzclowěkaagehoporiistn,'. Atogestprawé 
O wssechněch lidech a wzdytfy/ netoliko o zlých kterjj wjdy, 
cky zlj z0siawagí/ole y o těch které; fotě pán Bůh obnoreu, 
ge: nebe, y ti dokudj nowým rodem proměněn,' a nero„ y 0»< 
chem fwatým fpofyKdlně poděleiii nebyWginýni ličem ztým 
JVtomroivnj(jyli / je co dobrého činili podleo;tůpřiroze, 
nýchrics nabytých, nebylí'w tom přigerniii BOt> / gakoj 
Bůh strzep,-oro!M nifuiej : TCJT-ay fi-ron-cdmcst woffe ,,„(.„.,. 
(au gako roucho Nečisté. A^watý powekd^ : 3'e co prwé í * ^ ' , * 
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milzo negswitěgssj.neglepssj.o negvjitečnigssj wicy/to jegij 
pokládá za sstodu a zo legno, pro dokonalan sprawedlnost 
Xryfloreu/ která; stma gedinka toliko NOS y nckffe stutky z wf 
ty čtniné. wzácné o přjgemné Bohu čin,'. 
Strany pak milost Bojí/pán Bůh těm,nad nímij fe siniko* 
wawa, dobrou wůli, dobré hnntj, dobré chtinj, y moc kči, 
ninjdobrého dowá./ o tu má mjsto fwobodná roůle čkowiko, 
podlé toho/ j * toho dobrého coj čntj, nečiní zmussěn,/ ole do, 
drowolně,wůlifwau, 9 tvůlj dobiausp«gena»mage/wssak 

»P,i.,i. t» wssecko z Boha magí / a o tom dí Aposstok: Bůh zagisté 
působí «wo'9 y chtěnj y dokonán,', podlé dobře libé wůl* 

iK»i,.f.,°. j„ir A opět/wjce nej ginj wssíckni procowot seni/a wssak 
3<<li»4,.i. n«gá/ole mikostBojjkterájsemnou gesi. Aopět/wsseck, 

mohu w Rrysiu kterýj mne posyluge. Z tat Bůh ýpočáret 
wsseho dobrého, y prospěch, y dokonán, geho působ) w člo< 
wěkn. Nebo hned (počátku z nechtiwých činj chtiwé a 
powolné. A kterým dawa moc syny Bojjmi sýti/dáwá gint 
také tu wůli a chut.aby si gemu l,'bili/a t , gest stálé hned zde 
při wywolených Bojjch/ owssérn pak sude wěčni a dokonal* 
rv wičnérn jiwoti. Atakowůli jwobodnéčkowiko/ toto 
pilniznotiskussí, 

i. fernet člowik prwnj prntvč swobodnau wůli", wnjj 
ho Bůh postawik/ aby chtikliby mohk w siawu newinnost, 
wgeho (tawiadůsiognosti.ywtépředBohem sivatéwza, 
cnosti zůstati/ 3a'k«n kterýj gernn panBůh předlojitosiřjha 
ti/a wsseckn (lOwn Od Boho přtgotau.cele potomkům fwýrn 
zachowati/ podlé dusse y tiká skahojkaweni si rnjti/y do sta 
wy nebesté mnohem gessti dokonalegssí přiweden sýti. A za, 
se rnohktaké wůliswau ke zkému obrátiti, 3át»n wůle Bo;j 
přestaupiti/a wssecko to dobré, sibiy potomkům swýrn;mr-
hati: atoksahnautíkwodčnebokohní/kzíwotunebo kstir* 



ti/nebo oboge Femn to vůh předložil: ©rtzogťfíéttopočot, e,r„*(.,4 
řtivcmifcřOiveeo, o zanechal ho při wůli sivobod»é gch9 
lko/sudeffl^cht,ti;ochoiva«přitázoní ow>ru, čině dobře li, 
bou wuli mou: předkojilsim tObě ohe.i y w«du/t čemu chceš 
reztohm ruku fwou. 

2. ^e wůl*sw»bodná při člowěku syko podobno wůli 
swobodné Angefsté: nebo y oni w podobném způsobu/ totij 
wproměnitedlné wůli swobodné posioweni syli stočátkn 
ptt stworenj sivém: Syc gináce nebylíby Angele ;!, padli/ 
kdyby swobodnéwůle proměnitedlné neměli. Goko zofe y 
dobrj Angele, nepotrebowoliby vtwrzenj w dobrém strze 
zwlasstn, m-ieostBojí/ kdyby neproměnitedlnon wůlihneo 
(počátku měli. . 

5. Lepán Bůh jádnétřiwdy nevčinikoniAngekůni,oni 
ctowetu kdyj gest siwořik v wůli swobodné proměnitedlné: 
Chtěk;ogisié Bůh podobného.a ne rowného fobi mjtí Ange, 
ko y ckowěko/chtět také. aby geho tw«r;nats«é mjsio na 
kterém ho pan B»h posiawik/o oby Bohn we wssern pod* 
don syk/ proroj ho « t é sprowedlnosii a « dicnosii k Botzn 
zkusyti chtik/ daw gemu swobodnou wůli ptoměnitedlnou. 
Nebo dosti na tom syko Angekům, y lidem .je Bůh dat gim 
moc aby si w dobrém ostříhati / o;kéh« vwarowati mohli 
chtililiby. protoj p,sino Boha ostrawedlřtug*/ a ckowi, 
ka obwiůugctdyjdí: Obzwkosstněpohl«c> y na to coj sim «»<«.,,,« 
nalezkj* včinikBůh čkowika dobrého/ aleon na'siedowak 
mystéiltystvé. 

.4-.3* sivobodnosi chtinj, a možnost, k wywolenj/owssern 
t cinen, dobrého / prwn," člowěk fobi y swým wssěchněm po, 
tfm*"mb?i?"«><»cetastxatit/ a toho strze pod swůg po* 
zbyl/tokje jodnébobréBohnmiléafpasyttdlnéchtěnj já', 
dná moc přirozená k Činěnj dobrého / jodná ktěin wěcem fwo 

Sf f«i bodnost 
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bodnost w lidech po pa'du nenj kterajby člowita před BO* 
hejn fprawedliwého. a wzáeného činilo. Ale gok; wůli 
sivobodná včiněno gest stujebnice hřjchg sjbná / tak y (yno, 
wéa dcery Adamowy, gstu wssíckni z přirozen," (fujebnjcy a 

«tl<»,«,,4, manowé hřjcha: tltbc, / 3.00-j komu si »(tujbn wydawa^/ 
toho gest stujebníkem: wssickni pak gsau Yřjssnj, o hřessj* 
ce inanstiv, hřjch* na sibe vwozugj / o ; toho monsitvj st« 

2aa»,,4. Rrysius pánlidiwy.sivobuznge/gokjd,: Amen omen pra* 
«,'m tvom/je kajdý kdoj činj hřích (lnjebnjk gest hřjcha / 
proto! gestli je wao syn wyswobod,', prawé fwobodn,' sudete. 
A tak wssecko ,lé tzřsssné, y nemojnosi k dobrému, z lid,' gest / 
«oj pak dobré" od Boha nám dege si/to zpauhé milost geho 

«i«re„. 9- gest gakozOj: Hřích twiig ptiwevl tě nazka'zu,óIzraeli/ 
2iami 4,»«x í e wemně gest pomoc lwá. Jtem / přiteei, mí ku paměti, 

a fudme fe spolu / oznam ty podlé Čehoby mohl sprawedlítv 
sýti. Otectwůg prwnj zhřcssil/avčitelétwogipřesiaupi, 

Sa» ,r.». li proti mni, Item/Bezemne Némůjete nic včíniti.Jtem/wssi 
9l„a,,,i, ,i ckni nevjitečnjvčiněnistu/nenjkdoby činikdobře nenj ani ge, 

Hrn:,',, dnoho. Zat y včltele staří smyslili/ gako Chrifoftomus 
}(,b;lil-A9 Oj: í o nios z sib* gediné fjčjchťivezmíj tedy sobě hřjch/kterýj 
it mtuu gesi twůg/ncbo fprowcolnost N,j j gest. Blud gesi to tedy. 
vgtth. recliřý / jeby přirozená moc fwobodné wůle syla pomocná 

. malost Boj, / a gj roztzogiiowala w lidech: odkudj y;áktad 
. sobi ivzoělarvali iťcfctcřj chtégi k ostramedlninj; stutků / 

naproti pifiw.y ivlasino(liniitosiiB>jjpauhé. 
</. §c ani přirozenj oarowé / ani nabyt, nedowozugj sivo* 

bodné wůle k dobrém 11 / nebo wssickni stu possiwrněn, / a. sez 
w,ry w Rr^sia Bohu y odporuj. y ticnnlj / ttcP gakyé gest ro* 

oiiim,,.i..;u!it/ Blaznowstwím odporugicý maudrosti Bojj. Jatá 
iJ»o0,f.4. myfflen,/ wss-ckazka.ake zlému náchylná, wůle pat 

wssecka tvŘUBojj odporná/ stutkowé,a fnajnosii wssecky 
matni 



C C C C X X V I I 

marné, hřfípté, a zlé / fpráwcbliíostť poí ohawné gako rau, 
cho nečisté. A siimmau wssecko přirození plné porussenj / 
y to sivětlo rozumu přirozené/ nenj nej pauha tenmosi,a 
mrákota se; (lowa Bojjho.o fwělost geho. Loj znage Da, 
tvidsivat^ welmi tzoi-ltwě a často/ Modljwakse Bohu aby *""!%* 
geg oswěcowal) Zákona sivého / a dolginiu ten prawý r», 
znm aby vmělchoditi w přikázáních p á n i . Nabyt, pak 
darowé kteřj kolígsau /. goko je gedni nad druhé gstu wti, 
P'ýi<ii, studu gemnigssího, zpráwněgst. zmnjilegssj / ti 
gstu fwědkem BOjsté dobrotlwosti / kteréj Bůh k některým 
dOkazuge / giných pomígege / a tjnt stmým je to z přirozenj 
nenj, ase z Boha ofwědčuge / čehoj y p,'fmo potwrzuge t 
NemůjeiwZýtiničehojčlowěk leč gemusude dáno shůry.,a».. 17. 
Jteml wíděly oči twé diwy azázraky / ale Hospodin nedat,»,,, >,.. 
tobě očjkwidinj, ani vss,'k(lysseni/an! sidce k 9 rozuminj. 
Irem / w , m Hospodine jet nenj « mocy člowěka wlastnj „,„».,»,« 
cesta geho / anij gest w mocy muje toho kterýj chod,' /aby 
zprawowalkrokswůg. Jataij eedy gest to (wobodnosiwů, 
le / tdyj nemá, ani chtěnj > ani činěn, w mocy fwé, 

<y. §c dobré chtěnj, a dobrá wůl* k činění dobrého / g>Z «« 
z swobodné wůle člowěko/ole; Ducha sivatého, a znowétzo 
stworenj / a tak z Boha, apauhé milost geho gesi: proto; ittm <u t u 

Dawid Swatý nowého srdce sobě od Boha jadak/aby ge 
siwořilwněm, a Ducha geho duchem sivým obnowil. A 
Swatýpoweld j : ^,d« gestwRrysiunowéstwořen,'Fest.»aiatt«.,f 
5 Gruntu tedy rvssccko musý pří člowěku obnoreeuo, napra, , 
weno.oprowě;nowusiwořenokýti,coj tobnowenj obrazu 
Bojjho / a tak k spasení při lidech potřeb, sylo. protoj po, 
korně y (vděčně k flowě Bohu wyznáwotí jtiissj příkladem 
Swatého p a w l a : . Milostí Bojj gsim tocojgfcm/A 0Č,*„. „.,,,. 
hogněgj sim pracowalnej gin, / wssak ne ga . ale milost Bojj 

kteraj 
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iJt.R4.7. tteráj wemně gesi. A opit / <5o mást, gesstosy neřezal/« 

poniwádjs wzolpročfechlnbjstgokoby newzol. Jteml 
>Sar,.i.». Negroděgí chtubiti si sudu nemoemi-sivými/ Oby wemni, 

přebýwola moc Rrystowa. Tak y swatý Augnsiýn d j : 
A*gm:dt pčebessef ei BHH we wssem / předtgdi y ty nikdy geho hněw. 
jirbuAp: kterak ť wyzneg je mast wssecko od Boha / co koli dobrého 
J": ,0" má»' Ze gř od něho/ o e, kolt zlého, to od sibe stmého: nebo nic 

giné° noste" wlastního nenj.nej hřfch. Nemujek si tedy j« 
dný zlidj chlubiti sivobodnou wůl, / a mocý něgakon gegj 
přirozenou k dobrému / leč e potopou 23>c,h«, a geho milost. 

7. fe čtowěk ne siratilwůle strze hřjch / ale stratilgeg, do, 
brotn,froatau, apřjmau. Neboprosté inřutejc orozumě, 
gjc / chtěn," > nes chtíti gest čkowěka / a zlé chtíti gesi příroze, 
nj poriisseného / dobré pak chtjti, gest milost Boji. protoj 
rozdjk Činiti slussj/ mezy wůlj.gelikoj gest wlasinosi dusse 
.Člowěka / kteráj nezhynula strze hřfch / a mezy způfobnosij, 
nes nezpůfobnostj wůle.- Nezpiifobnosi geg,' k dobrému, 
gest z přirozenj při lidech p« pádu / ale způfobnOst gest zdotn 
milosti Boij. 

,t,„>:,.iti z. poněwadj ^ ů h působ," / Dobré chtěnj, yčininj/aw 
hned ;gruntu.nic nmochá';egedobrého wčkowikuznown 

,«»«,i.«. geg siwořuge: A wssecko dobré wewssech sivých působj / te, 
dy nic nemá Čkowik čimby si před Bohem chlubil/ a sobi nit. 
Čeho jam odsebezostuhowok/poniwádj wssecko odBoha při 
gol. apřlgjma/ gokojto welmi wkastně Aposseottimito (to, 

«f«f,i,i,4. wy vtazat: Byli stí* »d přirozen, sinowé hniwn gako y gi, 
•-"•• nj / ale Bůh Bohatý gsit« mikostdenstwí pro wclikau' kastu 

sivou kterouž zomilowoknás tdyj stie my gesstě mrttvj syli w 
hřjstch / obZiwilná9 9»rystem getzoj milost,' fpafenj gsie. 
A opíti Gsine zogisié geho djlo/gstnee siwořem w Rrysin 
Eejsssi k stiitkům dobrým které; Bůh příprowíl abychom 

wních 
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a nich chobili. A tok tedy wssecko zté čjm 3y čkowit potu* 
pen y zatracen sytí nioht. mo z sibe / wssecko pok dobři z st, 
mého B0H0/o; sohotěhogeho milosidensiws/podlé něhoj 
na« tobrozu fyno sivého připodsbiwge / o dobré chtěnj,«» 
li, y moc k (filtrům dobrým strze nowé stworenj dáwa. 

PrOcpauBsth siwokle ckowcka kobrazl, 
ftvémuť 

přjčiny toho gstu tyto/ 
I. Aby dobroty swé weliké a zwtasstnj kčkowiku dokázal. 

Dobrota par Bojj to s^taweltka/ je fobiBůh podobného 
a kobrazn sivému včímfčfotvéfo / gesto mocen sykčtowěka 
ničjingúiým včiniti/ a niohleu (láwu na něgakéginé siwoř* 
njobxátitil Ale čt,w"ek»chtěttatdobřevčimti: Bůhzagi, «f,^.,« 
sté sohatýgst wmilofrdenstwj, prowelikaulastu fwau/n*. 
toliko na počátku čtowěka k obrazu sivému stwořík/ ale y 
znowu, proto je chtěl, zplodil nao (lowem praivdy. 

2. pro (kotvu sivau/ wssecko zogisié pánBuh včinikpro Wlia,,«.» 
sibe samého / Oivssem pak člowika tak slawný ewor sivůg/ 9 
něnij powěděl: Neeréhoj siní tslowěsivéfiwořil. Jteml 21.1-.i,»., 
Aby Bňbznanié včinilsohatsiwj(lowy(wé,přinodobách ajim,,.,,. 
milosibenstwj/kteréj připrowil ke cti ok slawě. A protoj 
čtowék slowe, Obraz o SláwoBojl/jegegtobrozu swémn > »̂n.i. r. 
akslaWefwesiwořil. CYtčlzogisiéBůhaby wnébiyna 
zemi (larva eteho, a skawný twor, k Obrazu geho stvořený 
syk/wiiebiAnetclé/onazeniilibé. 

z. Aby Čkowěka oslowil nodewssecka stworenj Zemsta'/ a 
©au odstwoit 
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od siwořenj nerozumného oddilik: o čemj dowih powiděk/ 

ftmi.e. SlawouoCtjkorunowolfyho. Stranyrozdjinostčlowi, 
ka, (vlastnil negwjce duss, rozumnau rozdílný gest «d gine, 

6«fmn.s,. ho stworenj: protojdj/NeH'«egtegako^ůii a mezef/kte, 
3«»if.„. ř, j rozumu nemagj. A Opět/ Sut) wyvčuge nas nad howa 

da zcnsta, a nad ptactwo Hebcstc maudřegss, uáo činí. 
4. Aby znáni y ctěn sylBůh rozumně o tvzocně °d člowě, 

ta zde ,ia zemi/ protoj gemu rozumnou dussi dal, a k obrazu 
&11,41. u. sivému geg siwořil/gakoj powěděl: íib kterýj Já nastrogil 

sim (bbě, «yprawowati sude(láwu mau. Znáti geg tedy 
má rozumně, wěřiei o douffati wněho cele, milowati nade, 
wsse, satt si geho vstawičně, chwáliti geho wděčné, wzýwa 
ti o k němu w modlitbách wolotí horliwě a bauffánUxví/pot 
slauchariawůlí gehostvatau činiti 1,'bezně/ ato po wssecky 
dny jiwota sivého zde na zemi sobě wyměčeneho/celým jiwo 
ttM s«ým,dussj y těkem/nebo ty roce? Boj, stu. 

Iafrnt.7. s. Aby Regiment azpraivii brjct na;emir»;umně> nad 
wsselikýrn si«»řen,'m;*mstým/nebo gemu Buh poddakwsse 
cko/a geg panem Nebc,země y moře včniik. R zpráw* pak 
takowé, moudrostí, rozumnosti, saudn, pro)řet*dlnosií/o tak 
Obrazu Bojího včastnosii potřebí sylo. 

t»»,,.ii. c>. Aby Cýrkew wywolených sivých zlidstého pokolenj 
sobi9hromojsowok/ awěčné fwé vkojenj tcýli amjnění 
sivémupřiwedl. To pokfhromojsowáníkýrtwe zrozn, 

r>...„.- milého tworu sýti mělo/ Gakoj z čistých 0 sivatých Ang«, 
lů/ tat y z lidstého rozumného pokolenj. P»dle cehoj lidé 
tvywolenj BOjj, do Nebestých příbytků mezy Angety s»ot« 

Časem sivým přenesším sýti mag, / oby rak gedino a wě, , 
Č»»'Cýrkew Boj, fwjtizytosyka/kwičnémn 

9 BOhern přebýwánj o gem» 
jtoujenj. 

áKopitokd 
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M M VIII. 
G swssmjLzlowckanadcwssefka 

Stworenj Zemsta. 
Cjtolí Skawy Boj,' gest plno 3emi y Nebe/osta 
třugesi při wssech wěcech stwořených/o wssot na 
dewssecky wicy stwořené/ (famy Angety wym(, 

Njc") Negivíee čkowita zivýssiti račik: nes tak o tom Dowid 
mkuwj / Moličko« geg inenssjho Angeků včiml. Jteml šjJJ* *• 
Adom oskowen gest nodewssecko, mezy wicmi stwořenými. ww-tři'. 
A gakj t«lí mag," některé wěcy Angele nod člowika/;wtassti 
duchown, samo přirozenj, o (tawu wětssj nej gi měl člowěk 
no počátku stwořen,': wssak zofe wnékterých wěcech tako* 
wau ctj a sláwau člowěka obdařila zteýfjif &ůb / je y stmi 
AnZelémagjsičemudiwitianačjadostwěpatřití: Gakoj*, 

i. Dwogj podstatu tělestau a duchowní/tělo a dussi wg« 
dnom tajdém člowěku Bůh fpogiř přediwně. 

2. Nod čkowětem padlým/a ne nad Angely si stiilowal. 
3. přirozenj lidsté přigat, a e Bojstým pčirozcijni stogil. 
4. Cztowčta nepodléstmémocy (kterauj ivffemohl) ale 

diwnon sprowedlnosij y milostí, zniařiw sibe fomého, Syn 
&ojj (vykoupil 

í • Ze přirozenj lidsté, y po připrowen," stosin, lidsté" mi, 
a na wěty msii sude Syn Bojj. 

6. Skrze SlowO w,ry (kteréj gl v stita sláznowsiwjm) 
zolíbiko si Bohu spofyti lidí ht-jssné, wffatweíjcy ve Rrysia. 

Teniito pak wicnii pan Buh čkowěka nodewssecko' zem, 
sta azíwelno stworenj zwýstti ráčil, 

Gggi j I. Obtaj 
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ifflac.i,. I. Obrozeni swým/ stworiwgegtnpodobenstwjstvému. 

o daw gemu dussi rozumnau/gesso gine wěcy té slawy &eii 
• _ nemagí/nej sam člowěk mezy jitvočich-j wssechnělni. Nel>9 
, . ginástwořenínaokrssteu;e!nstém,wsseckagstunero;>!Miiá/ 

al* člowěk gesi stworenj Bojí rozumné, a obrazu Bojjho 
včasiné. A podle toho obrazu Bojjho sivatého / lidé (to, 
wau synowé a dceře Boj,', pro tterauj příčinu pan Bůh 
člowita nadcwssicka gina stworenj negtvjce nnlowal/rvněm 

•We, t.... sivau libost met a peho sobě xváy.t/ gati dj p jstio: Rozkosse 
mé gsau 9 syny lidstými. A ro Bůh powědel gij po pádu 
člowěko / čjm wjce tdyj syt w stařen newinnosti. sylgemn 
t»jO'cný a milý. A je (obě pan Bůh čloivifo nadewjsecky 
ginétworyzemsténegw,'c*wajil/!!Ů»oo tohoy te„ gest/ jed 
laditi nes wyliti trw?, hnedpopaou Bxsy přjsiiou pemfiu 

.Was,,. f.»yne(l řta : IazaZisté krwe rvassi,duss|wa>jíchwyhleda, 
nati sudu: ; rutau tajného howada w>hled«wati gt ludu/ 
y ; ruky Člowěko. ano y z rukykajdého řrotro geho > sndtt 
tvvhledawaliduss* čkoreeka. 25.doby koliwyl,lkrew čl'o«i 
to/skrze čkowěka wylita sude krew geho. A hned za t,m dO* 
kojeno gest/ rlebokobrazii (rvéniuvčiNitBiih čkowiko. 
Howoda o;w,'roto zobjgeti (lusselo lidem bez hřjchu/ nebo 
tu pokrmu gim dá'na gsan od BOha / ale čkowěka, proeo Ze 
sláwaaobraz B^jjgesi, neslussjzabjg<tiwrajedlně. 

I I . FwýssilBŮH člowika tjm/ ie telogeho wzwlosstnjpo, 
siowě, ssormě o slawi včinitBůh, nadewssecka gina" těla 
Ztwočichů zemstých. S a m o zogisté gosnosi o ttáfa obliče, 
ge lidstého/ kteráj po pádu gesstě při některých wjce, pr, ni , 
kterých méni/ twornosi wssak 1'dsta (které; fe stworenj nero, 
zumná sogj) při wssechnich;ůf!áwá/ «>wědčuge t«, gak 
Bůh (lawného čkowiko včinil, y posiowu geho wzhůru po, 
trjcý. tozdjlnan odginých jiwočichůzpůfobil/swattostj pak 

ajlawon 
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« ssowou mjsto roucho negvfsiechtifegssího tilogetzo Ojbo, 
bil, o goko přiodjl/ tokje oni roucha, ani peřj, onissupin, 
oni sisti něgaké gako gin, jjwočichowé/ prwnj člowěkw sta '"&»-••«* 
wu newinnosti nepotrebowal. Dokonala' zagístésyla, 
mysti, rozumu, studu a jadosii sprostnost, přjmosi, sivat, 
tost, čistota, newínnosi, a t« w dussi y w těle/ podobně gako '< 
dítky moličkégaekoli z lid," hřjssiých fplozené.nehanbí si pro 
10/ je gesstě studu celé", o rozeznanj niezy sivatau o hrjssnon, 
mrzkou a počestnau wěcý nemagj,/ nýbrj ani mezy lewícý a 
prowicý sivou / gokj dj p,'smo / rozdjlu včiniti nemohou. 3a*S4. u, 

Stud tedy o honbenj si Nynj, sýwa přjčinou hřjchu. neb 
tvěcý neslussných/ gatj si to při rodjcich prwnjch hned gákj 
;t)řtf|i[i vkozolo / fe styděli si ;o nohotu fwau/pročej wěitj, im»,, ta* 
ty ,cbě dělali. Zat y Aposstolrnluwj: Goký ste měli vji, v.im;» 
tek těch wicý (tot-j hřjchu sivých ) zóně; si nynj siydjte^ 
Stydliwosi pok očkoli příčina!, lZýwo'/ kdyj fe wněni člowik ' ''"' ' 
po;na'wá/ wssak fomo stydliwosi po pádu, hříchem nonj ole 
Ctnostj. Gakoj tedy před padcm/nesiyditi si sylo zitotnc, 
njm newinnosti o fwattosii/tot po pádu styděti si gest ctNO, 
st,/ nes gest znornenjm znoínosij hřjcho / očosika pokan, 
Swotého. 

I I I. Zwýjsin, a zweleben gest člowěk Ob Boha nobewssc, 
cka siwořenj/panstwím.a panowán/m ssawným. wssecken 
Zagisté okrsslek zemsiý/zemi y moře, jireočichy Zemsté y ryby 
mořsté y ptactwo Nebesté gemu poddal. ITIeboz i. přiw*, iWe9,i..». 
dlBůtz!!Abam»«iwMkau;wěřpolní, y wssecko ptaětwo 
Nebesté / abf pohleděl lione, goko pán na fwé poddané / a 
tawssecka stwořen,' aby ctect znala syti sivým pánem / geho 
si sofo, ypolfvissfi* syla / p u s t l zogisié Hostodín stoch 
ckowekonawsscli^rworzenistý. ^. Dat gemu moc opráa ,!»aí,..io 
rvo oby gim gméno wyhkásylgakby chtíti a gatby foli Ada 

Ggg»j nazwak 
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nozwolktcrou Dussi tak oby gmenowefna syla./ a to sylodit 
wodem gemu re poddanost tich wěcý vwozowan,'/ nebogmé 
na dowana sýwagj obyčegněod těch, kterjj přednost, a moc 
magj nad wěcrni těmi, keerýmj si gméno dawogj. j Od* 
wedlgemu ponsiwj no zemi (k«wy sivými mocnými kdyj tet 

O»H"M kk: panugtenodryboniimořffýini/ynodptoetwernnebe, 
stým / y nod wsselikým jiwočichern hýbagscým si na zemi. 
Okterémjto důsiogensiwjčkowikagesstě prwé nej siwořei, 

>m»„i,i». sykBuhpředpowěbětpročhosireořítichce: Feprotoaby 
.„ >.. panowak nadewssechnimi wécmi stwořenymi zemstými, y 

mořstými. A netoliko před pade.ni ole y p9 pádu podobni 
fkáwy.a přednostgemupřál/ protoZy po p«t«p"e mki.wíklt 

mn-,.i- Noelowí a fynům geho: Strachveáfs o hrůza wassi S,,S 
no wsseliký jíwočich zemi, 0 no wssecko ptactwo Nebesté / 
wssecko coj si hýbe na zemi/ o wstcky ryby mořsté wrnct xeát 

tttmi.7, jsi dány gsau. 2 S w a t ý Dawid d j : panem sy hovčínik 
nadnvjjjrn d,ke,n rukau sivých / wssecko sy pod ko jilpod n«, 

jchaam f̂.! hy geho. Takj y Aposstot mluwj: Vle Angetům poddař 
Bůh okrstek země kudaucý o kteréj mlnwjm*, ale Člowěku. 
. I V. Zwýssilgeg y tjm / je geg sivati a (lawni poctil sto* 
wem monjekstým. Nebo očkoli gine jiwočichy, y ryby, y 
ptoctwo / tokérozdjlného pokolcnjo (oř si tok dj) potzkowj/ 
a r« « počtu pogednan hogném / a t rozmnojowanj gich 
způfobnésiwořil/ wssakwtatowém sivatém,0 ;wlosstn,'m 
rodu gich goto člowěko nepostowil. Nebo stw«řiw Bůl> 
pomoc Adomowi / totij jenu, wpohlowj gegjin/ od Adoma 
rozdjlitém, kAdamowigípřiwedk.gemugjzo manželku od, 

. d a l / o pejehnanjmzwtasstním obdařit. TakzagistéMog 

fNa,i.i°,i>' jjsi pjffe / fe kdyjlpatřowatwssělité stworenj Adam a gmé* 
na gim případně > rozdawal/ nolezlkojdý jíwočich 0 twor 
Zemský sivou druji/kromě Adomowl nenj nalezena P0.NWC 

ttexábf 
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tteroby o nim s>,ka. (Tehdy BŮH wido je nenj dobré člowi, 
tu stmotnénm sy ti vwedltivrdý sin,»« Adama / a wy/iaw 
gedno z jeber geho wy.pfniév g* teleni / o:5 toho jebra, tvzťě, 
talHosp«d!nBnh je,iu,opřiwedlg, k AdaniOlvikierýjsi k < 
>ijgako k steémit tělu přiznal/a «d Boka gj wděčně piigak. 
»dej powájiti (lussj strany Monjelstw, prwnjch rodičů 
R«gstých. 

i. Pročpan Bůhney hned siwonl jenu oAdamem/ gako 
gina zwjřata / w gegjch pokoleujch spolu wywedl i "Včinil 
»0 proto, 

předně, aby vkozokwůli swau sivobodnon / ji můj* kdy 
chce. a gok chce wssecko činiti / tak těko Adamowo prwé nej 
Dussi geho / a Adomo prwé nej ífitvu siwořik. 

Druhé, oby Adom pO;nat je pomocnice potčebuge / a tjm 
wděčněgssj í,e opatřen, Bojjho jeBůh «něg tak kastorvi 
famětliweýtiráčík/cojpotomyochwalik: Xknjsijegest >ma,.a.ii> 
gchO kost, a těko příznak. _ . . 

Třet,, aby vkozakBůh/jemanjetka <* pomocnice bobra 
od samého Boha, pochazý / nebo A.don, wida wsseliké stwo>,,»,».,,. 
mjl nenalézokpomocnice. a;g, Bůh z geho wk»stn,ho těko 
»»zděkal. 

z. Gakan pomocnicy Adamowi siwořilBůh ť je také t 
Obrazu. a podobensiw, Bojsmu gako y Adama, ^protoj W** 
řekl MogJísi: GtwočilBúh čkowěka k obrazu (tvému/ 
muje a jen»včinilge. Xrnujj tedy. y jeity vwaznosti syn 
»ogí goko obro; Boj,. , „ 

i kterak gest j m a siwořena od Boha i Zau) mocy gako' 
y Adam / t i l , tjegs, telaAdomowa / Duss* pak, mcehehoj 
gokoyAbomowo/ A gakj« Adamawdechldchnut, jiwo* ,»«»,i.». 
10/taky při<ewěvci,iin ráčil. 

$.Hdy gesistwořena<£veai XViaefpánjatwrdého sta 
Adamov 
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Adomowo / coj proto si stol, i i.Aby ne cýtilsolefiiZo^nt 

• tdyj; těko wyiial Bůh jebro Adamowo / nebo (ivatý syw 
,at»,i7.», Volestiatrápenjfoběnezolloujil. 'z. 2ibyvfázotBůt} / 3'« 

on sivému miléinn dáwa ysin.oodpočinutj/ y gíné wěcy 
ke; geho siorost/nýbrj kdyj odpočjwo, ofpj/pánBůhO "" 
sivé pečowaei neprestawá. A tak y w siowu newinnosii sin 
byk čkowětu př,podný/a sez hřjchu tohopotzodlj vjjwati 
st.mohko. 

s. poněwadj přiwedkHospodinkAdamowiZenu / odkud 
gí přiwedk^ pedobnégest jepánBůh ikwu po siwořeni 
g,od Adama po odwedk/ a prwén«jli21dam procýtik wodil 
gí poRági/avka';»walro;tossný %t&oa,|tý,o stntkyswé 
dobrotiwosii / wyvčik g< toté Zákonu sivému,« Geromu,a 
poweděném / oby wěděla gak se ma,ch««aei>« činitia čcho 
se wystrjháti/ wyvčikg," také. y Zákonu nianjelstému,,awůli.. 
fiv.iu gí oznámil proč gj siwořil/ a tak siworenau, y swotě 
přtprawenaupřiwedl kAdamowi/gemugj fám kmanjel* 
siw,' oddáwal.dod^il, ypojchnanj sivé přifwědčowok.. 
pře sivoté a pojehnánj plné syky ty oddawky Boj,., 

6. proč pánBůh.necht"ekm,'ti.clowčra samotného/ ale-
,Naz,i..«. w stawu m.ailjekstém ^ I. proto je Nebyko dobré tak sýtt. 

samotnému čkowětu/nýbrjsykby e. nedostatkem (velikým / 
poněwadj y ti. ;íw«čích«»é opatření syli / aby šamotuj n« 
zůsiáwali / owssem člowěk pánem gso na zemi (lussiii a ná* 
lejité pomocy opatřen sylodBoha. Samotnost zagisté gt 
t»ěc y testliwá > y (ssodliwá, a na stworenj Bojj rozumné ne 
nalejitá/poniwádj y to nerozumná howadka ttj ncnawiděgj: 
a p»siwořen,'s«bi podobném, tou jf. 2. proto je lidsté 
pokolenj mělo sýti rozmnoženo. Nebo toliko gediný čkowik 
negprwé kyt stwořen : A tak ani stniimu muji, ani stnié 
imi.nebyloby dobré w(amotnosti sytí/owssen, nebykoby 

Obf'w» 
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HVtud«čela'«áti lidstého pokolenj rozmnojenj/ ale mělo tok 
té sýti /oby z gedné krwe possto wssecko lidsté potolenj/oz to* tstm >?.» 
ho yLýrkew BOZj kwičnému fposin, / oby sytá ohromaj, 
l?owo'na. 

7. Jaké pojeh»o'n,' dat Bůh 'negprwněgssjm > y ginýrn 
sudaucým manZelůrn í d> Mogjjs: 21 pojehnof gim Bůh/ •«*••»• 
a rekkgirn Bůh/ploStej si a rozmnojůgtesi/a naplňte zemi. 
XV kterýchjto (torvjch zowjrá si 5 1. poswicenj St«w» 
nianjetjkétzo, y monjeků y djtek gegich/ kdyby Vyli nezhřessi* 
li/syliby pojehnonj a ftvotj wssickni. Nebo je si gij rodj dj, 
tky hřjssné/ tonezrnonjeksiivjgesi/gelikozgestBojímnořj, 
Zenjm dobrým/ole z porusseného tzřjssného přirozenj. Nebo 
dj Apofftok / poctiwéé gest wsselígokých lidj monjeksiwj.a j»« uí«, 
koje neposstwrniné. íEo tehdy pojehnánj dot BŮH přebiti 
Ndomowi o Ewi/o wnich wssechněm, kterjj koli mili sýti a 
gstu wmanjeksiwj, jepojehnok. y nořízenj sivého, yrich 
tdoj gemu Obcngj zřjzeně podlé wůle B«jj, o řádu sivotétzo 
toho stawu.monjelstého w sazní Bojj a poctiwost jsteche, 
tné. poněwadj pak sivoté o pojehnané gest to Bojj nořf, 
zenj/ sivatě tedy geho vjjwati nalejji &. čemuj pilně Apo* 
sstok nopomjna / Aby gedmkojdý ostdjm sivým wkadk « '.i«,4, * 
sivOttosii o Iv poctiwost/ne w Ijbosii tělesných jádosij, goko 
čin,' pohone. z. XV těch jkowích Bojjch. gjmij pojehnok 
Bůh monjetsiwj / zowjrá si také mikost ta zwtasstnj poje, 
hnanj amocBo;,'/ která; sizgewuge přimanjchch w ro;, 
mnojowan, str;e ně lidstého pokolei, j . 3 toho zagisté Bo, 
íibo pojehnánj. posslatomoc přirozená, stržen,; íěděge pko 
zenj a rozen, djtek lidstých/ečeiniizBŮHmonjclyzpiifobiti, 
anianjelstý siaw imčjditť ročil. 

8. S gakan wděčnosi, a wojnosij Adom přígol «d Boha 
sobe siwořenau adanon monjelku i 1. přiznol si kuj 

hbb rto/ 
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aWajii.ii. ital Zatoí gest kosi z kost,' mých/ o tito z těká mého/to gest 

přigokgí;o monjekku sieou fobě odNohodonau. Gakoby 
iettl toto gesi to pomoc/ gokéj sim ga potřebowok, o gi me, 
zy ginýrn stwořenjm hledak/ ole noleznauei sim nemohl. To 
gest to kteraj gesi hodná man pomocnícý sýti/a ktérauj sy nii 
l)»je fam ; mého tiká spůsisik sez mé starosti / z weliké fwé 
mitosii a lásty. * . Datgi y hned gméno podlé prawdy 
(gakoyprwéginýmwicem stwořeným.) ato dwoge totij 

a«a,.i.'i! Mujatka.a <Lwa: prwnj reyttábá Adam tak je z muje w;a* 
t« gesi / a tjm gménem pamit, y stwořen, gi, y oddán, Zba-
mowi tmanjekstw, fe obnowowolo/ kdyj niujotko. nes mu, 

a!«!a„i.i»jicegnieno«ánosyla. Druhé Gméno gest Ewa/ protoj* 
syla máti wssech Ziwých / totij prwnj Matka, orodička 
wssech Synů o Dcer Adomowých. 

z.wyhkasyk studem prowým 3o'kon Bojsteho norjzenj 
osiawuNIanzekstém,ey«3agisiéD«chemBc>zímaosie,c*< 
N,ni welikým obdařen/ wyneskgisiénařszenj Boj, « manjek, 
stws a řad při nim/ kteréhoj y stm ostřjhak/ y sivým potom, 
kůrn wznamost v«o;owak/a k ninm po pádu píliti prjdrjek/ 

i Kra,, 1,14 a ten Foton wůle Bojj těmi (lowy wyn*(k: 3 té přjčiny 
»,.,,». f. opustí Muj otce sivého y motku sivou / a přjdrjeti se sud* 

Manželky sivé/ y sudou w gedno tělo. 
V. Zwýssík pán Bůh čkowěka na dewssecko siwořcnj 

zemsta sytém (velice rozkossným rogstýin/tterýjto sytčkowi 
ka prwnj°,sykskohofkowený.o plný ro;k»ssí, netoliko duchd 
wnjch, fe pánem Nohem čosié rozmkouwání, stutků Bojjch 
ro;fusotvánj, o naskowuBojj hleděn,', wnjj si y wrágí čfo* 
wěku zgewowak/ ale y rozkossj wezdegssjh, jiwota. Zam 

'""'• zogisié syká owoce wsseligakého o (výborného hogná rozli* 
Čnosi/ syt ragstý wesiký / řekaRág probjhagjcý/ Adam a 
«wa sivottosij a fkáwau obrazu Bojjho si stkwěgjcý/w si»a 

tem 
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tém towáryssiwj přebýwagjcý/ ;dráwjwýborné/rábosi,po* 
těssenj.owesilj s*;ewssehosmutku o;ormouc*n,vsio(vičné. 

VI. Zwýssiklzůh čkowiko nod gina stwořen,";emsta wsse 
cko Zákonem swým / j * gemu netoliko rozum tak«s»í«ný 
dat/ady wssecko dobře znal/ole y zlé gemu oznámil, o »d ríet 
l)« 3á'tonern sivým reyjiijbatla tjm vkázol/je člowěko chce 
mjtiSwotého/ oze wssechtworůzemskýchnegdiisiogněg, 
ssího. Nebo gin," tworowé syli wssickni dobřj/člowěk pok 
netoliko dobrý, ole y Swotý. A tjm 3o'konem Bojjm k 
swottosii syltoté přjdrjon, oby si wnjpilně ostřjhol. N a 
tensinyjlpodobně mluw, prorok y o liduI;rohelstém/gok 
Pčjčinon 3ok«no psaného (lawný syl J;r«hel před BOhem 
y předewssěchněnn wsseho sivito nátody/kdej tok dj: Mikk 3i«i: «,»> 
gest Hospodin Ijbost wnim pro fprowedlnost sivou / zwele, 
bikgeg 3ák«nern o skowného včiník. A kdyjk pro ten 3ák«n 
psanýlstosimil^ospodin wlidu sivém, atogij hřjssném/ 
y (kawného geg tjm způfobem včiNitazwelebie/čjm wjce tO* 
hosytopřičtowikuprwnjm w rágiwsiáwunewinnosiia 
dokonalosti. 

V11. 3»c!ebik BŮH člowika prwnjho nod gina' 
wssecka stworenj zemsta' / tjm je kjlujběsivoté apoaěfwé 
geg fobi zwolita oddělit / oby geg rozumné ctil o eskawo* 
xat/ gessto toho jodné gine stworenj na zemi nemiko. Ač* 
koli gtttj tworowé wůli Boj, ftaujili přirozeni f wým způst, 
bem / ale jadné z nich toho nečimto > o činiti nemohlo rozn, 
mni a swoti / o podlé toho tok Bohn ljbezni o wzoeni goko 
clowit. 30 tttraujro přjčinau také y dni sedmému wlo, 
stitě pro člowěko pojchnot Bůh/ aby wněm od práce tělesné 
wsseliké odpocjwol/ a pánu Bohu sivému sezewsseho gine, 
ho zewnttřnjyo zaměsiknonj a práce jloujil. A tok gotoj 
angely tím poctik/je ge chtilm,'n' stwořitel Zá swé negpřed, 

Hbhíj nigss^ 
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nigssí anegbliZssjjkujebnjty wNebi: Tok člowikaZwýssil? 
apoctiltjm.aby Bohasiwořitele swcho. rozumné a 1,'bezni 
nad wssělita zemsta" stworenj ctil a gemu flau jik na zemi. 

Vil I. poctil a zwýssil Bůh Cjlowěka nadewssecka siwo* 
cenj zemsta ejm/je gemu o pro něhopřiprawilRag rtebestý 
a syi wnim negroztossnigssj, negslawněgssí a «egblah«(la< 
wenigss,/ o tor gest to Rralowsirvj Bojj wěčné/pred vstáno, 
wenjm swita od Boha wěčnýrn>vlojenjm a wywolenjm při, 
prawené/ okterémjRrysins pán d,' konomu čfowěku tagi* 

^n-,,4!. cýmu: Dnes sude«simna» wRagi. A do tterétzojy sivotý 
a»..,..4. paweksylwtrjendiwnýinB«jjmpůs«b*njm/a(lysseltam 

(l«wa zgewenj lZojjho/ a osivjcenj welikého, y sirony iLwan 
gelium swatého (coj « tá;on,ch sivých <lýrkwi wyswěilil) 
y gina' newyprowitedlna slowa/ gíchj lidem w tomto wik» 
nernojné gest mkiiwiti. Do tohoto slawného, vsstechtilé* 

< ho O Nebestého Ráge přigjniáni sýtvog,' wssickni fynoreé 
adcery Bojí hned po smrti strany Dusse / a po w,kř,'ssěnj do, 
sianaufe ,sirany těla/a tak « celém aosloweném přirozenj 
sivém wěčnj didicowé, aslahojlowen,' áučostnjcy Rrysio* 
wi. Nebo ten&ág, netoliko předwiky připrowen ono* 
počátku fwito stwořen/ ale po pádu strze pána Rryfia «ss« 
chněm w niho wirsiým y zojlaujen g*st/o mjsto wnim kro; 
kossnému, seahoskawenérnu owičnému sytu pťiprowena 
gsou/ oby hned pozdegssim jiwotn do niho sidosiáwoli/ a 
wnim slohostoweni 9»ohem swým y e Angeky sivotými 

prebýwali/ y radosta (kawy wěčného jiwoto pojjwali. 
Do nihoj přiwedíj ná9 wssecky w tebe prawi reéřj, 

cý/wůdce sposin, nossetzo/pane GejíssiRry, 
si*/prO Gméno sivé wěčně poje, 

hnané/ AMtkN. 

(SamÉt 



SuNjMWhWWa Knihy tito. 
Niha toto sivitlo/ 0 stworenj Swito/ 
tltiljepowčťtt ťiiioedo cloweka/ 
i3..r má ;nattBoha stwoíitcie sivcho/ 
p o geho fiwoťeni, w Sytil ,»ocy geho, 
INnjse poviwlliStworeni frtíDéilliM 
Ageponiáwati Esismé JSOIJI, (mírniti 
Sebeesií tiat, gine, ftworem' it»»'flen&' 
Zt (Obrnili JZojimu s!«wn< vciněni. 
Aby nsbewffecřy twoeý neroiumné 
ItViee Bohn ((aujítV swaté a roji»mj<> 
Coj pot" pro ctowtfa/líwoňl^Sbfls sivěti/ 
wsse to (tiiffiiiiáti, vííroatí moiiuV 
A kdyj swítlo mysii, hříchem ntteinnfiio/ 
Patě iia AnihyNoii. mnohot wtijchmippino/ 
lloxvinul j e pán Si5b »'«Nebi, u> potvi tíi> 
R u s i e m i vole/dno ytiamoťt/ 
Vcstpomawati, moc rnauvrost,Yobron,, 
Gt«»ritele sivého,» kujném stého twoau 
ffebaS mjjuíeni, owísem jhowaDíté/ 
pat ino wlseeky wéey, weliké y maUt 
sogně tipovii. cafio yi«hanb>> 
tteg«ei,ss> stwoieni, kch»»'!e 25o ji (VibudiV 
Wmk hle tworow?, rojinntiNemagj 
Htlewsjickniiivéi obruj^ojimaa.'/ 
Ona gen os U(a, na sivěti p o b u t w 
J5»yii>fe jeinntiic, cel* „aincpeiodai,, 
Tebe pak e'!o»c«e,ch« A>°,h m,'t. wioyďy 
» y Syt f geho!«»<> íW potom nu wtky t 
pana Boha siocho, nyní ctíti nefyeti' 
W><!»ti eb. jiwota, »«»cho ne»iíg»eě. 
i&egjniímetwoiitelť, pomoc swataii shůry; 
Vschom tab« wjv^if^, clil. Duchem iuřty/ 
y,ňitm, aniysii/ celým si»árn osuť,,.!/ 
Hibychom 6,it,o»cyni prejlawn.m wikrMriim/ 
aOofoiialc t5yfť, řtwectí n»strogen,> 
3f tib* (bujili,.v Y«bi »*i ttnttnl' Amen. 



ReMkwech přednes 
ssjchahlatvnkgssM w tcto&nUc obsa-

zených/ podle liter Nbecednjchpj,^ 
cne spořádaný. 

A 

Í
Oirilnlo. 

Ngelřcogsau. $ 
Xnselé, ',t gsou siwořeni dnwotOwi c r Angel*, kdy sou siwořem \~ 

21ngelé prwé siwořeni, nej čkowět týa 
Angele gocý gsou siwořeni ói 
AngeMdorowé přirozenj <fc 
Angelsto moudrost ^, 
Angelika (watroji A 
Angelika sivobodnosi ? 1 
Angelsiá nesmrttdlnojl ^ 
Angelfkaslawa 5? 
Angelu gest welitemnojsiw/ tfr Ttéts 
Angele gsou duchowe J ál 
Angeln prominitedlnoji J 
Angele" proč stwořen' 
Angele dobřj co gsau 
Angeln dobrých rozd 
Ang«lstý rad 
Angetsstj tytulowe" 
Ang*l(,o,lujb«rozI 
AitgtfB zlých rozd/e 

Angele proč siwořeni 
Angel*" dobij co gsau 
Angelu dobrých roždí? 
Ang«lstý řad " 
Angetsstj tytulowe' *J 
Ang*lst»",l»jb« rozličná' *+ 

>$ 
Ang*, 



Angela tv*M mnojstwj _ 
Angelu swatých rozličná ginina H 
Angely sivotý ch vtivrzeilj 8 l 
Angele proč gedni ostali, a druzý neostáli í 2 
Angelu vtwrzen, z milosti Bojffé stalo si gs 
Angelsiá stujdopri lidech, nenj na vgrnu gttjťch dokoná* 
«, ^st' oo 
Angelsio';nomosi goko gest g4 
Angele;nagjli sudaucý wicy oc 
Angelsiámocasýla, £ 
Angetfkareč ,a, 
Angetnvtozowánísi IOJ 
a«gepfřé powinnosii k Vohn io> 
Angetsté powinnosii klidem i 0 a 
Angelů neslussj Hojstou poccon ckjtl ,l7, Atgelé negfon nassi prostřednícý 
AngelH swatých ostýchati si nolejf „ » 
Angele gsau nám t (velikému potěssenj Ho 
Angele zljco gsau «.J«m«, 
fjigelc;!,'/ gakými se gmcny gmenugj >« 
Angele zlj sami sivého pádu přjčina « S 
Angele ;l,' podstaty přirozené nesirotili/ale dobrotu t i p 
2jngclé ;l, srzy po sivém stwořen," podli txjo 
Angele ;!írefíiďttí;hřestlias Vlebi tjo 
Angele;lj« gakau pokutu vpobli - tc/o 
^"lteié;l,' zZojj mocý sivazanj gfoii t6t 
Afftyka nebáwno nalezena' I J I 
Alaiiit na 
Ametyst ^Z 
Adamanl x _ 4 
Achat*9 - l i 
Alektoriuo ^ 

JEcytcs 



ffitytěs * ? ' 
Akssteyn _ „ *5T 
Adamowa a Sfalomaunówa powehomojt, mocy priro, 

zen* wsslch wěcý *>f 
Adam prwé stwořen nejli ikwa *f* 
Audowé rozlíčn, teto lidstého iit 
Audowé wnttrn, teta lidstého 303 
Audow* zewnitřnj člowěta ?«5 
Adom mělwoliswobodnou prornénitedlnau 4 " 
Angele fwotí magí gij swobodna!, wlil! nepro««nit)e* 

dlnau 4*í 

»5l) fom GtwOtitelen, swita gest .. . ' . *' J « « 9 
»»h j * twoťj zté/ gol- si tomn rozuměn rna 9 
»ŘH zgewilCýrkwi některé tagne wecy / ktetc siw.Olcn, 

swěta předcházely '4 
iblihne«i př,i>na zlého i3 
v u h gest mitownjk řádu dobrého 3° 
ja&í) wsstaio dokonale činj • 3l 
»&j) ani třetjm Nebem nenj obsozcit f 4 
VKH stín gest neprominítedlný . <>9 
l2laho(lowensiwj Angetn w vtwrzenj gich M 
l3ljslán,',co gest: a gatý gehoatozdjt »'4 
V°ryll»9 l5» 
»ylin ptiw«d ^ . . **» 
vyliný prwé stworeny, nej sylo St»««> Mesýc y > * 

sslowé w ° 
• bylin a trawy rozdjl l7t 

lHylin a tráwy vjírek *?4 
Byliny čemu povčiigj í7Í 

břicho 



Břicho z«H 
»loho(ta«enstwj Dusse ^„ 
J56H sám wjdycky rnila má' wnl< swobodnau a nepro, 

měnitedlnon ' AZX 

€ 
lZast rozměření n 
£jo« stworenj sivěto/proč nom pon &BH oznckwík i> 
Co kterého dne pán Stih stvořil » 
c« siwnřeno prwnjho dne 40 
«5ýfořownu p«boj.nou2)lá'bekw podezřen, vwésti chtěl I46 
CZorodignjcýcogstu i?"o 
Cjernoknějnjcý kdo gstu ie/t 
Co siny sliti 0 wsselitých čářjch a powirách Is4 
Ejár«dignjeý wsselicý z smlouwy vojj wych«'zeg,"/a 

křtu;opjragí. 154 
Cjaroděgnjcy o hodočf/neznogi tagných wicy 154 
Cjároděgnfcy o čorodigníce no hrdle mogj trestáni sýti ij-f 
Cykánj lide čorodign,'/ nemagj odRtejlonttpřigjmánj 

a ffebrowonl sýti tyčí 
CZoocogest, o gaký geho rozdjk 173 
Co ge to, ;e času wjce nebude 174 
Cjast vjitečnost a potřebnost I?4 
Cjemu si mám* včití Z (wétla *9° 
Cýtt 144 
Cyrf uli nes okrsslkOwénebesstí 3°,, 
Cjafu příhodností dobře y ;le si «Z,'wt> 30? 
C;£0ivek« stwoření 34' 
Cjfoiveko stwořen, stolo si w (lowNČM spusibu 34a 
; ^ ' « " diwného přirození 35° 
CMwck strany přirozenj gakau má wtili swobodnau 413 

I i i Dobro 



Dobroto Vojspri siworenjprokaz.ona »? 
Dokonalost stvořených wěcy xt 
Dusse lidsté Vojskou m«eý stvořeny sýwogj gessei i*> 
DokonalostVojsto od siw«ř*né, gest tozdjlna ;t 
diabel. Čjm siorss,', tjm chytřegss,' 64 
Dokonalost o nedokonalost Angelsta í a 
Diabelč>mfebes«edt/ č,m yčtowéka U8 
Diabel s smystu zewnitřnjch člowěka/ Ntnohimn zlé, 

mu wyi-ozumjwa f J J 
Diobtowé nezuag, wěcý sudaucých 13J 
Diabel, při kterých wěcech moc swau prowodj, i;6 
Diobel zlé y dobré pokaussj: ale toliko we zlých djlo 

sivé mocni koná *$& 
diAbeky swatým prekaís '3<í 
Díablowé lidem y howackum fjíobf t;o> 
Diobelmnoho máje/ kdyj a pokud gernu Viih dopustí \}7 
Diabel čeho ťiitťti nemnje 137 
Diabel, č,m sýwazahanjn ,;« 
Diwowé tjíivf 14^ 
diw prawý co gest, a čjro rozbjlný od sabeksseho!»«', 

menj 144 
diábeldiwné wicy tropjwa 14.7 
Dioblowé tmamenj, rnjsta y časy |óbě wybjragj ,43 
dtablowé gakýin lidem si negčastigi vkazugj 145 
Duchown, lidé y wrchnosii, čarodigiisky magj trestati Icr 
Diábekgest neychudssj lýs > 
Diobel nemá jáhne noděcje 9 milostiVojj iO"o 
Diobel čjm sýwa ;ohá'njn ,6c/ 
Djlo Ducha sivatého (větru podobni 17a 
Den přirozený , t«^, 

Den 



DenMgtlri,? ,«, 
Déssl co gesi l o f J 
Dessée, siiěhu o roly vjitek 210 
Dessle td* ncbýVoo'/ ta řeko ztmlrozwkojugt n > 
Dusse jiwočichti ijm gest rozdjlnil Od ejinéhojiwOta Z4, 
dusscčlowiko/ kdy stworena ; « 
Dotknuti í9$ 
Duss* člWeřo co gest 30? 
Dusse člowika gake má wř«(I«0(J. 398 
dusse pStvod jact 
duss* mocy gokema' 401 

8>Iozojfi málo co mohli mluwitia psttlo netnvyMn, 
N*bi f» 

8,'kem vfchlým lid I;rohelstý okázán íOÍ 
8otmo«á'nj těla lidstého ,s» 

G 
GinačeFilofophi, a ginače Theologi mlnwjosi«0* 

řeni swita 9 
iSebenii Angef čj wjce kajdému člowikn pobojriémii při, 

IkuhnF* locji 
Gjn,,c»gest io í 
Gedowatéwicy táti Od Soha siwořený »Z 

Jit' <j Hadači 



Hoboči eogsott 
Hitutjcogest, o gokýgeho pliwod 
žnutí 5ojih« zpufosdwlig 
Hnut, přirozené 
Žnutsčemnpovčuge 
&ř,'nián," eo gest 
žřjmái, gest dwoge 
Hromobit, eo gest, a kolikero 
Hory a wrchowé syli pted potopail 
Hyocynt 
Hemaryte9 
Hwizdy 
Hwizdy sludnepročjlowáu,« řtere'g(ó» 
Hwizd, předjwný sch 
Hlowa čtoweka 

Iospio 
>zyk 

«<* 
i8o 
•3» 
t8i 
\tx 
« ? 
zxS 
zl> 
ZZ7 
^53 
^ 
3°« 
39* 
3°3 

}t$9 

if/O 
3S-8 

Rterok ©tec strze Syna j w i t siwotik 7> 
Židy f iv i t stwořen n 
^auzedlnjcy co glau ie/l 
Rnihčarosegných.nestussjčjsii, pstti.tistnautt: alege 

páliti IJ-J-
Rdo si vt,tó k čoroběgti>'ffiiti o hobočtlm 1 nemá gemu 

sivátost(lonjenosýti: lečpokánjvčinjwohroma, 
jdinj Cýrkewnfni I J > 

Rrt, 



»r»pobit,"cogest 
RrupbitjgestrozlicNe' 
»tiipobítj wsseliké gest pofllc4»OOJ| 
Rowowecogsal, 
Rodidl, 
Romcnj drahé 
Ramen, drahého rozdjl 
Rolcedon 
Rarbunkulus 
Rorol 
Rarneol 
Rost lidsté, čemu wyvčM 
Rrk nes hrdlo 
Rrystuo nowýAdanl 

2I» 
211 
l i j 

*3? 
M« 
H9 
zío 
*?> 

W 
iT? 
!?S 
5<5S 

3Í0. 
Hls, 

Loffosivázerdokonotosií >* 
'tofnjcy cogfon . . . . , _.., a '" 
«.épegesi w rřjji « sjdi tllesne znsiawntt. mZ osábta 
siffkodau Dusse pomocy hledati ls) 

Mocy SSojj sornan wsse siwořeno , H " ^ " " " * 
Moudrost »0Z, při siwořeni zgewena 14. >' 
Mnojen wěcy rodem o pojehnánjm »oj,« si dege 3° 
Mysslenslidstá kterokop«k»ddíabeepoMw!» »3v 
Myflmáeýnsedliwi pastna '3? 
Moc a fýla Sablorfá, není (Obé wolrtfl ' « 
Momenj Sobelste I 0 * 
Mjsto CO gest!, O gok si r0)dil»8« £* 



Mjsia vjítcinofi r?« 
Mjsiorozdjlne"připistgesi»it» adnchi, , ^ 
MěS Í4J 
Mirřa M g 
Magnet, i ? ; <c 
Moř* i f a 
ílloř* fám »5h«činil i</8 
Moře kolikero gest IÍÍO 
Moře w gakém gest zpVstbn xix 
Mořstawodaskana i<Cj 
M o ř e , čemu lidi povčug* »*>$: 
Mořepofftissmgssí&ohanejliW x6S 
Misýc }oo 
Modlář,", vrody a sstistj sivému mobeaifiwlpťipistgí , « 
Měsýce vjitečnost jící 
Misicewjdyckypolotvicesýwá osivicowana ; i> 
Muzyka troge, Angeksta, ptačí a lidsta 33K 
M u j y jeno kobrozuAojjmu stwoitnt g^,a 
ttloudrost přirozená , 413 
M o c přirozená « dussi 41c;, 

n 
TTdtetí teecy z materye/ gine se; matety* nsau sswofeny » 
INičeho &ftt> na darmo nestworit ^ 
NebestwořenO ^ o 
Hebc goký mo rozbjf J , 
Hebe negreySst co gest 43. A co o nim (myslit,' rr<jjeji 4 ? 
rlestusij fedobýwaei na wěcy od &960 stryti Z, 
Nebe třecí gest negevysssj , « 
Nebe eřet, gesi nepornfficedlne! -^ 
Ncbeřret, wsslcken swit)0f»cj £ . 

VUbt 



rlebf N*gwy3ssj gest Místo swáti s ^ 
ITlebe negwyiissí proč gest nám zgeweno yj 
náwěsstídiwno y strze doblo vlit) dawti t4> 
nebe rozdílné ma wyznanicnánj 201 
n o s o,chř/pc 3?y 
not>y j8y 

G 
©heficogesí icV 
©heiipročfiwořet, to"» 
©bsojieedlnosi co gest IóS 
© bfoho nebeská co gest Ioe/ 
©btohy nebesté r«zdil*nj Î ca 
Oblohy mjssí strono goka lc>7 
©bloha proč gest siworencj tpa 
©blaícogesi 20c. 
©blátu vjitečnost »<,s 
Ochotnost ornockdobrýmstilGmNnhpilsobl 24, 
©fotvo 144 
©či ,.. ;>z 
©kuffenj ^ 4 
©brozvojjeogest 41, 
©brož 23ojj pričlowikn 
©braz voj, co w sobi zdrjiige 

V 

4 l , 
4'í" 

pa'«»»h ne zno»z«sivit stvořil. Utbi <tesriífa,m 
mohl »j 

pijčítiy wetlgné proč p«n »8t) s«ic (iroortf ,» 



prjčiny obzwlosstnj fiwočenýchwicy 3$ 
proč prwé o n*bi> nej o Angelích wypistg* MogjiZ 40 
pjsttasivota co oncbínegwysssjmmluwj, gísiéwssi* 

ď o gesi si 
pocto Angelstá IiS 
pád Angelu zlých , Izá 
prwn, hřsch Sábelstý pýcha t2? 
pád Angelstý wssech pádu lidstých přjcina I;c» 
pád Angeltl w nebi fe fiat ' >3t 
pád Slitgelfi gesi negwětss, o negtízssj 131 
pobojnj lidé « potussenj Sábetstém *« Činiti mági 13? 
proč pán Viíh dopousscj Ůábtum wicy diwné činiti 130 
planetářj co gfon ifo 
powérynyněgssjmnohegstuwlidtch IJV Jttm íyj 
p«b«>'iky wsselikými/ dussi a sividomi elZ« sflodf >sl 
P0wirýáčá'ryZádNéwýmluwy nemagj 154) 
POwiromilidstýmiwmnisou nedbolíRnej," i f j 
pobojným lidem cokéDiabel strze cary fltOoít, NlS;*; 

zdopussrinj » « M jtff 
pan Dlih z hadačn skozny dela ,5-9 
proč pan »«h liotm ZgewílAnrtely zkt , ica 
powětřj a wjtrco gest 225 
poklodowezemssti 259 
perly drahé zy$ 
pán Hnh čtowika y w fiawn newinnosti pod 3áto«et» 

sivým měl 2So> 
ptactwo z gake materye siwořeno 330 
ptoctwo rozdjl 331 
ptactwo znogjcý čao přstetit sivého 332. 334 
ptactwo t aaté potřebě stwořeno 332 
peactwo čemu povčuge 3^,544 
pan Vuh míkownjt.gest čistot, a tahu přirozeného 340 

pr|» 



prsy •• 
powonen," 
pamet 
pamitneznamenjzle ybobxi 

. paměti t čemu vjswati 
podstafa dusse 
proč pán Vuh čtowiko kobrozu swcmu stvořil 

Rok Cýrkewn," a sivitstý fozdjlný 
Rozličnost siwořených wěcy 
Rjád přirozený y při howadech p 

16 
2 ? 

,&fih chtělachce míti 30 
is^ab dobrý prí wssech wicech chce injti Sií8 
kaditi se hadačů nessuss,' 
Rozdjldne gaký $y£ a gest 
Rozdjldne přirozeného 
Rosa eo gest 
&«g 
Rágod Voha ivzběfátt 
Ragnozeniisyl 
Rág pro člowika stwořen prwé nej člowil! 
JSag mělwssecko siromow,dObré, 
Rag rekau sylfwlajowán 
Rag mělw fobi drahé wicy 
Roku rozmirenj 
Ryby 
Rys rozdílnost 
Rys vjitek 
Rybyčemnpovčunj 
Ramena 
Ruce 
ROZUM 

a mc planého 
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72 

'54 
I8> 
t8e» 
20$ 
282 
2$4 
284 
« 4 
284 
28? 
2 8 8 

3'4 
322 
3=-3 
3H 
r-6 
31* 
382 
403 
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407 
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405? 
414 
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Rozum proč da'n člowétn 4«? 

Gtwořiticogesi^ * 
Swět není wěčný 9 
Stwořiti.ginégesinej ptoditines roditi 10, 20 
Gkntek stworenj wirau pochopen sýwá > leá 
Swět stwořen w gtstém část 13. a tO čost ssOMjho ly 
Swět zničehéhoz stwořen __ 19 
Swět gesi okrouhlý 24 
Stwořeni nikterá fe mnojj/nikteránemnojj 20 
Smilnscý o cyzolojnícý proti řádu poctiwému tijc* 

hřessj ' 3o 
Skutek stwořen, kcemn wzbuzuge cloweka 3 O 
Swobodnost prawo'podlé ducha _ §>l 
Swobodo od trogj wicy má sýti sivobodna pí 
Sstrjtkowé, dibljkowe ahofpodotickowc powirných 

lidi . »4s 
SlibOwéSábelsstíljiw, ^7 
Sivětlo negprwnegssj co sylo > kdy, a zgořé materye 

siwořeno 184 
Gwitlo^rwn,, pročvčinčno nS 
Snihcogtst 10? 
Střjbr, 14* 
Střjbrern y zlatem gak Sul) Má' sýti ctin 242 
Sul - 245 
SAsmeouwý»ojj I40* 
Solný sloup 246 
Sýra 24? 
Syro gesi fftguráH vťíi!) Antykrysiowa 24? 
NnoragY 2st 

Sardo*' 



Sardonyx . 252 
Sordy«9 272 
Semeno roste podle^potolenjsivého 272 
Stromy ipp 
Stromli rozdjl 23l 
Strom jiwota ,8^ 
Strom widěns dobrého a zlého istf 
Stromu vjitečnost 288 
Stromowé černit povčugj zpx 
Switto nebesta" proč nowýsosii posiawena 299 
Stíníce 300 
'Switto Nebesta proč siwořena 30? 
Stunce vjitečnost 31? 
Switto nebesta, iemu povčngí 3'* 
Stoná wypstnj ! »43 
Smyslowe člowita 3«8 
Sluch '302, 
Saudzdrawý, fwidomim proč skowe 40** 
Sprawedlnost přirozená, a Milost 2ojj wzacna činjcý 

rozdjlné wicy gfan 4>6 
Swattosi dusse 4" ' 
Sprawedlnost prírozenel '4 1 * 
Swědomj dobré 4 1 0 

Swobodnost přirozená' 42-0 

Swobodné wAe prwnj čtowik nevjjwol se; VoZj 
zpráwy 4 " 

SCocenj ftěicý porveme, y gine po«ir» i</3 
^mo co gest Í7Z 

Zet* wsselieé mjstm gest Obfáhlé 178 
«.opozyn9 B

 í<;i 

%na •Eoifiié 



lork»9 
lrawa asylína 
Zrna matawá 
Crogíce freatá negprwe 'zgctveitá 
Tělo člowěko goké stwořeno 

*** 
z67 
3I0 
34' 

W- 1S9 
Twářlídsta 3>I. cemu vc,' 372 

V. 
vtwrzenjAngelřidobrých 
vkozowánj fe Sábfů w ro;líčných 'fformách 
včenj Voj,' čisté k fwětlu si připodObnuge 
vjitečnost země 
včinkowé od země třesinj 
Urirn aThumim 
vst 
vssi čemu wyvčiigí 
vsta 

m 
Wogstern nebestým co si rozunij 
wiíleswobodná Angelu povtwrzenj 
Wisscowecogsou 
Wstr co gest, o gat vjitečný 
wodo co gesta gaký gegj rozdjk 
Wody vjitek 
Wody nebesté co fau 
wětru puwod 
witrolium 

9i 
4?' '4<5 

'03 
223 

. 23<5 
240 
1H 
5̂ 4 
srt 

y 
9° 

H9: 
169 
170 
» t 
202 
20«/ 
240 

wssetečnosi lidsta planetám přípisugícý wicy n«nale;i«;«, 
wclry* 



NZelrybOwypsaN," 325; 
wassni starého člowita wyswitleNý 34c/ 
Wjra rozum duchownj 404 
wille 426 
U?i.l* těla a ducha 407 
XVale fwobodna gako gest strany Voha, AgeM y lid," 420 
Wiíle fwobodna po přiget, na milost člowěko 424 
wiile swobodné člowika wy(wětlen,' 424 

A. 
Zpusos swita 'stvořeného z} 
Feny mogj mjti na hlowi přikrytí pro Angely n o 
Známost a stijitedlnosi zlých Angelií, gaka gesi a podlé 

čeho 132 
znagjliSáblowé myssienjlidsta ,34 
3akl,nač, kdo gsau if« 
Fiwlowé co gstu agak se rozplynou 167 
Strne co gest/a gaký geg, sylnegprwe zpKfos 172 
Femistchá 222 
3erněnočern zolojenti 22; 
3erni fforrno goko 225 
3eměgesi prostředek sivitá 22S 
Leměmáw stbě prbduchy «od ***" 
Zerni gesi nepohnuta 228. 
2emi rozdjl »2Y. 232 
3cmě třesinj 235 
Femi třesinj zrfjročité 234 
3emitřesin> obecné 23c/ 
3emitřesenjpročVnhdOpá»sstj 2;s 
2lotto 2.40 
3ta*to vjitečnost, 241 
s°l«zo ^ ; 

Sofjjr 



3offjr ifi 
Zodyacus 3°l 
3otminj slunečné á misyčné ¥>6 
Fotrněnj swětel nebestých aginti znamení CupOřatlj 

(laui, . . 3 " 
Fnornen," nebestých nehisyti se potočme 312 
firooiichil stworenj 33? 
Fiwočich5 rozdjl 34> 
feny stwořenf 354 

Chrysolit * 5 * 
<chry;opr09ft» JS. 
Chelidon ..***• 
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