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tartoztatik, minden társait botránkozásra uiszj: Jo azért tenéked, 
tiszteletes Néném; hogi meg tilcsad az gonosztol az te nieluedet, es az te 
aiakid ne szollianak álnokságot. Gondold meg honnét iöttél, es mire 
iöttél. Az uilágból mentél kj, es az Istennek táborában, ugimint az 
Clastromban futottál: az uilágnak gazdagságát hátra uetetted, es az 
meniej gaszdagságnak niereségére iöttél: es azért uálasztottad a 
szegénjséget, minekokáért mindeneket el kel feleitened mellieket az 
Istenért el hattál. Meg lásd azért hogi [146] egiebeknel fellieb magadat 
ne tarcsad: mennél nagiob uagi, anniual inkáb mindenekben magadat 
meg alázzad: hadd el az egibe suttogásnak es rágalmazásnak kis giülését: 
fussad az morgásokat, es suttogásokat, ne halgassad azokat. Ne hajcsad 
az te füleidet az morgásoknak halgatására, fordics el füleidet az 
rágalmazoktol mint az kigióktól. Fussad az rágalmazókat mint az 
kigiokat, mert az rágalmazok halálos mérget öntönek az öket 
halgatóknak fülökben. Az kj rágalmaz, es az kj az rágalmazót örömest 
halgattia, mind a kettö uétkezik. Nem csak az uétkezik az kj rágalmaz, 
de azis az kj akarattia szerént halgattia az rágalmazót. Tiszteletes Szüz, 
halliad miket mond az Christusban tökélletes [147] férfi, Szent Dauid: 
Nem ültem az hiuságnak tanácsában, es az hamisság téuökkel bé nem 
megiek. Te azért ne üľi az hiuságnak tanácsában, es az gonosság 
beszéllökkel öszue ne elegicsed magad, ne ueszekedgiél semminemü 
dolgokban, semmj dolgokban ne igiekezzél uiszálkodnij. Az ueszekedés 
háboruságot szerez. Az ueszekedés meg óltia a sziünek bekeségét. Az 
ueszekedés zúr zauart indit. Az ueszekedés garázdaságot hint. Az 
ueszekedés giülöségeknek szöuétnekit giúllasztia. Az ueszekedés az 
egiességet rontia. Az ueszekedés meg háboritia az elmének szemét, 
amint mondgia Szent Dauid: Meg háborodot az búsúllástól az én 
szemem.  

Azért Christusban szerelmes Néném, intlek téged, hogi semmj 
dologban ne ueszekedgiél. Ne ueszekedgiél az ételért, sem az italért, 
[148] sem az ruházatért, de uedd jo neuen az te elötted jároknak 
kezekböl aszt amit tenéked adnak, uegied aszt zugolodás nékül: az mj 
elödben szolgáltatik néked az te feiedelmidtöl, uegied zugolodás nékül. 
Hogi ha az te nénéd náladnál iob öltözetet uett, ne gondoľi semmit uéle. 
Hogi ha az te feiedelmed aláualo ruhát ád tenéked, es az te nénéidnek 
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sokkal jobbat es drágábbat adand, azért se zugolódgiál. Hogi ha iob 
öltözetj uadnak az te nénédnek, es te alábualókat uettél, azért ne 
ueszödgiél. Semmj idö szerént ualo dologban jobbakot ne uálaszsz. Az el 
mulando dolgokban, iobbakot ne keress. Az uliág dolgaiban iobbakot ne 
kjuánj. Mj okból? Mert nem jöttél gazdagságra, hanem szegénségre. 
Nem jöttél az Clastrom[149]ban, hogi földj gazdagsagid legienek, de 
hogi lelkj ioszágos dolgokat foglaľj magadnak. Nem azért iöttél az 
Clastromban, hogi drága ruhákban fenieskedgiél, de hogi egijgiüségben 
szolgáľi az Istennek. Nem a uégre iöttél a szerzetben, hogi az 
embereknek szemek elöt, ruházatidban dicsekedgiél, hanem hogi 
alázatossággal az Istennek kedueskedgiél. Nem azért iöttél a szent 
giülekezetben, hogi keduedet tölcsed, hanem hogi engedelmesen más 
akarattia alá uessed magad, es az Istenért meg utáľi’ minden uilági 
dolgokat. Egiébkint iob uolt uolna tenéked, atiád házában ueszteg 
maradnod, hogi nem mint az Clastromban drága öltözeteket keresned. 
Job uolt uolna te[150]néked az te szüléid házában uigasztalásodat 
uenned, hogi sem mint az Istennek szolgálo leánij közöt, ez uilági es 
mulando dolgokért botránkozást inditanod. Job uolt uolna néked az te 
földödben békéuel laknod, hogi sem mint az Istennek házában, idö 
szerént ualo dolgokért ueszödnöd, auagi uiszszát uonnod, auagi 
zugolódnod. Azért szerelmes Néném, amint feliül meg montam 
semminemü dolgokban ne igiekezzél tusakodnij, hanem hogi csak az 
Istennek kedueskedgiél. Amen. 
 
 

Az büntetés alat ualo fenijtésröl. XVIII. szó. 
 
Aszt mondgia az nagi bölcs Salamon: Halliad én fiam az te 
atiád[151]nak fenijték alat tanitását, es el ne hadd az te aniádnak 
töruéniét, hogi keduesség tétessék az te feiednek, es aranj láncsz az te 
niakadban. Tarcs meg az fenijtést, es ne hadd el asztot. Örizd meg asztot, 
mert az a te aniád. Vedd fel az fenijtést, es el ne uessed asztot. Az kj 
giülölj az dorgálásokat, bolond az, es esztelen. Az kj nem gondol az raita 
lett mélto feddésekkel, sokat uétkezik. Az kj az fenijtést hátra uetj, bünt 
uall benne. Az kj az fenijtést meg örzi, életet talál benne. Az kj kedig az 
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fenijtést nem akaria meg örzenij, halált talál miátta. Szükölködése es 
gialázattia leszen annak, az kj el hadgia az fenijtéket, nem gondoluán 
aual. Az kj enged az [152] ötet meg fenijtönek, dicsössége lészen. Az 
bolond meg neuetj az ö attiának fenijtését. Az kj kedig az feddésekre iol 
figielmez, bölcs es okos. Többet használ az nielünek dorgálása az 
okosnál, hogi sem mint száz uereség az bolondnál. Az bölcs, es jo 
fenijtéknek tanusága alat tartatot férfi, nem zugolódik az ötet meg 
dorgálo ellen. Jllik mind az által hogi eféle dorgálás mértékletes legien: 
mert amint mondgia Szent Ambrus: Az kj kinién meg dorgáltatot, 
böcsülletet tészen az ötet meg dorgálónak: az kj kedig kegietlenül meg 
dorgáltatik, auagi meg feddetik, sem az meg feddést, sem az iduességet 
nem fogadgia. Niáias kegiességgel kel azokat uiselnij, [153] az kiket az 
ö erötlenségek miá meg nem fedhetnj. Az uétkeseknek külömbségekhez 
képest, nemellieket el kel türnij, nemellieket meg büntetnij, mert külömb 
féle modgiok uagion az bünösöknek. Az Aniaszenteǵiház elö járóinak 
auaǵi feiedelminek, uiselni kel az ö alattok ualókat, kiket meg feddenek; 
es meg kel feddenij azokat, kiket uiselnek. Jnnét uagion hogi Salomon az 
Úr templomának oszlopin, oroszlánj, es ökör, es Cherubim képét hatta 
metszettnij. Mit ielentenek egiebet a tempolmban az oszlopok, hanem az 
Aniaszentegiház feiedelmit? Valakik az birodalomnak gondiát fel uészik, 
mint az oszlopok tartiák es uiselik az reáiok rakot terhet. Az Cherubimon 
[154] értetik az tudomannak tellies uolta. Az oszlopokon mutattatnak az 
Cherubimok, mert az Egiházj feiedelmeknek tellieseknek kel lennj 
menieij tudománnial. Az oroszlánion példáztatik az keménj, es álhatatos 
tökélletességnek felelme; es iéztése. Az ökrön kedig a szelédségnek 
türése iegieztetik. Minekokáért az oszlopokon sem az oroszlániok az 
ökrök nékül, sem az ökrök az oroszlániok nékül nem találtatnak: mert az 
egiházj feiedelmeknek néha keménien, néha édességgel, neha 
kegietlenséggel, néha szoual, neha ostorral kel az ö alattok ualokat 
igazitanij, es fenijtekben tartanij, mert az kj kegies beszédek által meg 
fenijtetuén, meg nem iobbúl, szükség hogi keménjebben meg 
rongáltassék, es meg feddessék. Mert fáidalommal kel azokat a sebeket 
meg giogijtanij, es el metszenij, mel[155]lieket könnien meg nem 
giogithatnij. Az kj titkon intetuén bünéröl, iobbúlását el mulattia: nijluán 
kel a félét meg feddenij: hogi a seb meli alattomba meg nem giogijúlhat, 
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nyluán legien annak meg giogijtása. Nijluán kel azokat meg feddenij, az 
kik nijluán ártanak: hogi midön nijluán ualo dorgálással meg 
giogijulnak, azokis, kik öket köuetuén uétkesztenek, egietemben meg 
iobbúllianak: hogi midön egijk meg feddetik, az többj meg igazodgianak 
töle. Job hogi sokaknak szabadúlásokért egi ember meg sententiáztassék 
es meg büntettessék, hogi sem mint eginek szabadsága által ueszöben 
legienek. Aszt mongia Szent Gergelis: Sokan uadnak kik az feddésnek 
igeijt halliák, es [156] az poenitentiára térnij nem igiekeznek. Kjkimind 
halgassa az Jstennek országárol amit szeressen: halgassa az pokolrol 
amitöl féllien: ugi hogi ha szeretet által az országra nem jö, ottan csak 
félelem által el iöiön. Szent Isidorus mondása: Az igazak jo neuen fel 
uészik az fenijtést, midön az ö uétkekröl meg feddetnek. Szerelmes 
Néném, io mester, es jo igazito az fenijték, melliet nem kel meg utálnij: 
es azért szeretnönk kel feiedelminket, es jo keduel szauokat kel 
fogadnónk, kik feddések es igazitások által el uészik tölönk tulaidon 
akaratunkat, es az uilági kiuánságokat. Jnnét mongia ezen feiedelmekröl 
az Aniaszentegiház, auagi akarmelj kegies lélek, Salamon énekj[157]nek 
énekiben: Reám találkozának az uigiázok, kik örzik az uárast: meg 
uerének engem, es meg sebessitének, el uéuék tölem az én palastomat az 
keriteseknek örzöij. Az uáras örzöijn értiük az egiházj feiedelmeket, kik 
az Aniaszentegiháznak io állapattiát örzik, kik találkoznakis az hiuek 
lelkére, es ötet praedikállásokkal, intésekkel, es feniegetésekkel meg 
uerik, es az Christus kegiességének szeretetiuel meg sebessitenek: ezzel 
sem élégednek, hanem palástiátis el uészik nekj, az az, minden uilági 
giöniörüséget, es idö szerént ualo joszágot el uonszák töle; es ötet 
mezitelen hagiuán az bünöktöl, es gazdagságoktol meg fosztuán, által 
bocsáttiák az Meniországra. Azért Christusban [158] nékem szerelmes 
Néném, igen mélto dolog hogi feiedelminket szeressük mint atiáinkat, 
hogi io keduel uegiük tölök az mj iduösségünknek tanuságát, Szent 
Dauidnak tanácsa szerent, kj aszt mondgia: Vegiétek fel az fenijtekkel 
ualo tanuságot, hogi ualamikor meg ne haragudgiék az úr, es el 
ueszszetek az igaz útról. Hogi ha azért nem akarónk el uesznj az igaz 
útról, szükség hogi fel uegiük az fenijtekkel ualo tanuságot. Hogi ha az 
el uész az igaz utról, kj az fenijtést fel nem uészj: kétség nekül meg 
uastagodik az, az igaz utban; akj asztot fel uészj: Jmmár azért tiszteletes 
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Néném, intlek tegedet, hogi örömest fel uegied az fenijtést, hogi meg 
menekedgiél az Jstennek haragiátol, es az igaz útban meg uastagodgiál. 
Sok hálákat adgi annak, az [159] kj fenijtéséuel meg igazitand teged, 
háláado légi annak az kj téged meg feddend. Hogi ha az abbatissa, auagi 
az priorissa meg feddend tegedet iduösségednek dolgában, meg ne 
szomorodgiál belé; holot az abbatissa auagi priorissa, iduösségednek 
utában igazitot téged, uedd io neuen az ö tanuságát háláadással: midön kj 
meg mutattja tenéked iduösségednek okát, te ne támadgi ellene. 
Szeressed azokat kik meg feddenek téged az te töruéniednek meg 
szegésiröl. Keduellied azokat, kik fenijtésekkel igazgatnak téged el 
mulatot dolgaidban: ugimint serénieket az te gonduiselésedre szeressed 
öket, kik téged fogiatkozásidról meg feddenek: Az téged meg 
fenijtöknek boszszuságot ne szólj; ellenek ne tusakodgiál, gonoszszal az 
iokért ne fizess. Az [160] jo tanácsok ellen ne feddözzél. Az io 
beszédeknek ne szoľi ellene. Mi az oka? Mert az kj szeretj az fenijtéket, 
szeretj az bölcseséget. Teis azért ha szeretnij fogod az fenijteket, okos, 
bölcs lészesz. Okos lészesz ha az feddéseket békéuel szenueded: békeség 
szenuedö lészesz kedig hogi ha poenitentiadat alázatoson uiseled. 
Tiszteletes Szüz, azért büntettetönk meg az úrtól, es az mj feiedelminktöl 
ez uilágon, hogi az uilággal egietemben el ne kárhozzónk. Sokkal iob 
nékünk, hogi az mj feiedelminktöl meg büntettessönk fogiatkozásinkért 
ez uilágon, hogi sem mint az mas uilágon el kárhozzónk. Job minékünk 
ez uilágon elöttönk jároktól, töruéntelenséginkért es büneinkért, [161] 
meg feddettetnönk, hogi sem mint az más uilágon. Christusban nékem 
szerelmes Néném, job néked az Abbatissa keze által ostorosztatnod, hogi 
sem mint az pokolban büntetésidet szenuedned: job néked az Abbatissa 
auagi Prioissa keze által saniargattatnod ez uilágon, hogi sem mint 
pokolban kijnlódnod iöuendöre. Job néked az abbatissa kezében 
ostorokkal uerettetned, hogi semmint pokolban örökké giötrödnöd. Job 
néked ez uilágon az abbatissa auagi priorissa keszéböl ostorokat 
szenuedned, hogi sem mint örökké ualo büntetéseket pokolnak 
gehennáiában. Mégis iob néked az abbatissa auagi priorissa kezében idö 
szerént ueszszöcskékkel meg ueret[162]tetned, hogi sem mint az örök 
tüzben mind örökké égned, es kinlódnod az meg oldhatatlan, szörniü 
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égésekben: melliektöl méltoztasson tégedet meg oltalmaznij az kj téged 
meg uáltot drágalátos szent uéréuel. Amen. 
 
 

Az Engedelmességröl. XIX. szó. 
 
Halliad szerelmes Néném Szent Pál apostol mondását: Nincsen hatalom 
hanem csak az Istentöl. Amik kedig rendeltettek, az Istentöl uadnak 
rendeltetue. A kj azért az birodalomnak, auagi hatalomnak ellene áll, az 
Isten rendelésének áll ellene. [163] Nem kell azért meg uetnönk az 
birodalmokat, akár azok uilágiak legienek, akár kedig eǵiháziak: mert 
mindenik az Istentöl uagion rendelue. Midön azért az engedetlenség által 
ellene mondúnk feiedelminknek, az Istennek tészünk boszszuságot. 
Midön az keuélség es engedetlenség által, feiedelmink ellen támadast 
teszönk, az Istennek parancsolatj ellen cselekedönk. Midön feiedelmink 
ellen uakmerök es engedetlenek uagionk, az Istent uettiük meg, kj aszt 
mondgia: Az kj titeket halgat, engemet halgat. az az, a kj tjnéktek 
engedelmes, nékem engedelmes: es az kj titeket meg utál, engemet útál 
meg. Christusban [164] nékem szerelmes Nénem, akj azért meg uetj 
feiedelmét, az Istent uetj meg: es az kj tiszteli feiedelmét, az Istent 
tisztelj: es az kj engedelmes feiedelmének, az Istennek engedelmes. Eszt 
az joszágot, ugimint az engedelmességet dicsérj Samuel, monduán: 
Nagiob az engedelmesség az áldozatnál: es nagiob dolog engednij, hogi 
sem mint az kosoknak köuérségét áldoznij: mert ellent tartanj, ollian 
mint az jöuendölésnek büne: es mint az báluánj imádásnak gonossága, 
ha kj nem akar engednij. Maria Aaronnak huga, keuélisége es 
engedelmessége altal, zugolódék Moyses ellen az ö attiafia ellen, es 
mingiárt poklossággal meg büntetteték. Maria, a kj [165] Moyses attiafia 
ellen, az az, feiedelme ellen, az engedetlenség es tusakodás által 
zugolódot, ielentj akarmelj embernek lelkét, kj az ö feiedelme ellen 
zugolódik, kinek nem akar engednij, sem iduösséges parancsolatit nem 
akaria fogadnij. Es miuelhogi engedetlensége által, feiedelmének 
parancsolatit nem akaria uennij, az bünöknek poklosságáual meg 
uerettetik, es meg rutitatik. Azonképpen Core, Dathan, es Abiron, kik 
Moyses es Aaron ellen, keuéliségekkel, boszszuság tételekkel, es 
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engedetlenségekkel fel támattak uala; leg ottan az ö uakmerö 
bátorságokért, büntetéseket szenuedék; amint meg uagion irua a 
soltárban: Meg nijlt az föld, es el nielte [166] Dáthánt, es el buritotta 
Abironnak giülekezetit. Es megént: Fel giúlt az tüz az ö giülekezetekben, 
meg égette az láng az bünösöket. Mert lám Oziás kiráľis, midön 
keuéľiségböl, engedetlenségböl, es uakmeröségböl, az tömiénezö edént 
ragaduán, az Istennek töruénie ellen áldoznij akart uolna, leg ottan az 
Istentöl poklossággal ueretteték meg az homlokán. Saul királis, 
engedetlensége miá el ueszté országát, es ellenséginek kezében esék. 
Jonás prophétais engedetlenségében el futa, hogi által kelne az tengeren, 
es utában el nielé ötet a cszet hal, es az tengernek meliségére uiué. Meg 
oijuk azért magunkat hogi feiedelmink ellen engedetlenségböl fel ne 
támadgiónk, [167] ellenek ne mérészkedgiönk, hogi az ur Isten, az ö 
heltartóiokon tett méltatlanságért, érettek minket keménj boszszú állással 
meg ne keressen. Tiszteletes Néném, az mj hasznunkért, es 
iduösségünkért tette az Isten az elöiárókat az Aniaszentegiházban, hogi 
nékünk gondunkat uiselliék, hogi ö szent fölségének miérettünk számot 
adgionak, es hogi minket az gonosz cselekedetektöl oltalmazzanak. Erröl 
mondgia Szent Pál apostol: Engedgietek az tj elöttetek járóknak, es 
alattok legietek; mert ök uigiásznak tj érettetek, ugimint kik számot 
adandók az tj lelketekért. 

Az feiedelmeknek kel, az urnak niáiát, nagi uigiászással, es 
szorgalmatossággal öriznij, es igazgatnij; kikröl az [168] lelkj énekeknek 
köniuében oluastatik: Jme Salamonnak agiacskáiát hatuan erössek fogták 
körül, Jsráélnek leg erössebbj közül, minniáian kardot tartuán, es az 
hadakozásra leg túdósbak, kinek kinek fegiuere az ö oldalán, az éielj 
félelmeknek miátta. Az igaz Salamon Christus Urúnk értetik lennj, mert 
bizonniára békeséges, mert az Isten közöt es az ember közöt úijonnan 
békeséget szerzett. Salamonnak kedig ágiacskáia nem egiéb, hanem az 
hiueknek giülekezetj, meľiben az Isten lakik es niugszik. E Salamonnak 
kedig ágiacskáiát, hatuán erössek fogiák körül, tudnj illik, az feiedelmek, 
kik óltalmazásokkal, igazgatásokkal, feddésekkel, fenijtésekkel, 
intésekkel kerülik es oltalmazzák [169] az Istennek Aniaszentegiházát az 
uétkek ellen, es minden láthato es láthatatlan ellenségek ellen: Kik azért 
mondatnak erösseknek lennij, mert az Aniaszentegiháznak feiedelmj 
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tökélletesek az Isten parancsolatinak meg tartásában: minniáian kardot 
tartuán, az az lelkj igét, miuel hogi praedikállasokkal kell az alattak 
ualóknak uétkeket le niomnijok. Az hadakozásra leg túdósbak, mert 
szükség hogi az lelkj hadakra készen legienek. Mindenkinek fegiuere az 
ö óldalan: Az Aniaszentegiháznak feiedelmj óldalokon uiselik 
fegiuereket, mert elöb magokban, es osztán az alattok ualókban el kell 
uagdalnijok az uétkeket. Es mind [170] ezeket cselekszik az eielj 
félelmekért, az az, a gonosz lelkeknek alattomba ualo olákodásokért, kik 
ez uilágnak étszakájakor, leg inkáb leselkednek a szent feiedelmek után, 
hogi öket meg csaluán, hozzá férhessenek Salamonnak agiacskáiához, es 
asztot, ugimint az Isten szolgainak giülekeszetit meg rútjthassak, es meg 
maculálhassák. Szerelmes Néném, azért montam ezeket néked, hogi meg 
esméried, meľi aietatosan, es meli alázatosan kellessék nékünk 
engednönk az mj feiedelminknek. Egiedül az engedelmesség, meľi az 
töb ioszágos dolgokat elménkben bé óltia, es bé óltuán megis örzj; 
meliröl mondgia Salamon: Job az engedelmesség az áldozatnál. Mert 
ugianis az [171] égö áldozatokban másnak tagia taglattatik, es áldoztatik; 
az engedelmességben kedig az tulaidon akarat kötöztetik meg. Jnnét az 
engedelmes férfi giözedelmeket beszél, mert az Ur Istenért más száuának 
alázatosan enged, es magát sziuében meg giözj. Adám pokolban eset 
uala, miuel hogi engedetlen uolt; az Christus kedig felmene 
menijországban, miuel hogi mind halálig az Atia Jstennek engedet. 
Miképpen Adámnak engedetlensége által sok bünösök lettenek, 
azonképpen az Christusnak engedelmessége által sokan meg igazúltak. 
Es miképpen Adámnak bünéért minden emberek az halálnak 
kárhozattiára uadnak, azonképpen az Christusnak igassága által minden 
emberek az életnek [172] igazúlására hiuattatnak. Megént, Miképpen 
elsö szülénknek engedetlensége halált nemze, azonképpen az 
Christusnak engedelmessége életet nemzet. Hogi ha azért szerelmes 
Néném, engedelmes lészesz az Christusért, az te feiedelmidnek, 
uralkodnij fogsz meniországban az Christussal. Az te aniád ellen, az az, 
az abbatissa, auagi priorissa ellen, soha keménij szót ne mondgi. Az te 
feiedelmid ellen soha fel ne támadgi: az te elötted járókkal semmjnemú 
dolgokban ne ellenkezzél. De mindeneket tisztességben tarcs, mind az 
iob tudomániúakat, s’mind az iob életüeket. Meg böcsüľj minden embert 
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szentségének érdeme szerént. Az nagiob rendbélinek illendö tiszességet 
tégj. Méltósága szerént minden embernek tisztességet adgj. Fellieb ualo 
rend[173]hez ne hasonljcs magadat. Légi engedelmességgel az 
öregeknek, es szolgálj alázatosan az ö parancsolatoknak. Adgi helt az 
öregek méltóságának, kedueskedgiél mélto szolgálatokkal az öregeknek. 
Légi mindenekenek engedelmes jo parancsolatokban. O Christusnak 
Jegiese, uǵi engedǵi az embernek, hogi meg ne báncsad az Istennek 
akarattiát. Gonosz dolgokban soha ne légi engedelmes. Ne engedgi 
annak, az kj gonoszúl cselekednj parancsol teneked. gonoszt cselekednj 
parancsoltatuán, egiett ne ércs azzal. Ne engedgi soha gonosz dolgokban 
semmj féle birodalomnak, ha szintén büntetés erötetneis, ha szintén 
bántásod találkoznékis, ha szintén kjnok érkeznénekis ellened. Job halált 
szenuednij, hogi sem mint [174] az gonosz parancsolatokat be töltenj. 
Job az embertöl meg foitatnj, hogi sem mint örök itélletben el kárhoznj. 
Mert nincsenis az bün nékül, a kj, hogj ualamj gonosz legien eszköze 
által, reá engedet. Azért szerelmes Néném, legi igazán engedelmes mind 
halálig, es meg adgia néked az Isten az életnek koroniáiát. Amen. 
 
 

Az Alhatatosságról. XX. szó. 
 
Szerelmes Néném, halliad mit mond Szent Hieronimus: Nem kerestetnek 
az keresztiénekben az elö dolgok, auagi kezdetek, hanem az jo uég es 
álhatatosság. Szent Pál [175] Apostol gonoszúl kezdette, de iól uégeszte. 
Judás Scarioth kedig jól kezdette, de gonoszúl uégeszte. Dicsértetik 
Judásnak kezdete, de életének uége kárhoztatik. Jnnét mondgia Szent 
Gergeľi: Az jo cselekedetnek ereie álhatatosság. Heába cselekeszik az 
ember ualamj iót, hogi ha életének uége elöt el hadgia. Erröl mongia 
Szent Isidorusis: Nem itellj az Isten az embert el múlt életéröl, hanem az 
ö uégéröl. Mert kj kimind az ö halála napián meg jgazúl, auagj el 
kárhozik: amint meg uagion jrua: Ahol tégedet talállak, ott itéllek meg 
tégedet. Szent Maria Magdolnais azért érdemlé az fel támadot Christust 
elsöben látnj, miuel hogi álhatatos uolt keresésében. Jnnét mondatik az 
lelkj énekek köniuébennis: [176] Az én agiacskámban éielj jdökben 
kerestem az kit szeret az én lelkem. Jntelek azért téged tiszteletes Szüz, 
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hogi keressed ugian azon Jesus Christust, te szerelmes iegiesedet az te 
agiacskádban, az az, elmédnek es niugodalmas elmélkedésednek 
csendességében. Eielj idökben keressed ötet, az az, ez uilágon ualo 
éltedben hozzá foházkoduán, es ötet kjuánuán, hogi tökélletesen ötet az 
más uilágon, az jöuendö életben meg találhassad, es szent attiának 
székiben láthassad országában. Szünetlen keressed ötet io élettel, hogi 
méltóztassál látnj az ö szinét ez meniországban. Kérlek Christusnak 
Jegiese, hogi mongiad Dauid prophétáual: Szomiúhozot azén lelkem az 
Istenhez élö kút föhöz, uallion mikor iutok el, mikor ielenem meg az 
Vrnak szine elöt? Bizonj az te lelked szomiúhozza az Istent, ha ötet 
mindeneknek fölötte szeretj. [177] Bizonj szomiuhozza lelked az Istent, 
ha az ö szeretetiért meg útál minden uilági dolgokat. Bizonj 
szomiúhozza lelked az Istent, ha ötet kiuánnia, kj attiának jobiára ül 
országában. Es ugian ezen prophéta int minket, monduán: Keressétek az 
urat, es bátorodgiatok, keressétek az ö szinét mindenkor, az az, jo 
szerencsében es niomoruságban, szegénségben es béuelkedésben, 
betegségben es egésségben, ifiúságban es uénsegben. Kel az Jstent 
keresnönk tellies elméuel, tellies szándékkal, hogi ö töle méltoztassonk 
meg bátoritatnj a szent niáiasságban, es hogi meg találhassuk es 
láthassuk ötet az meniországban. Tiszticsuk meg magunkat az testnek es 
léleknek minden fertelmességéböl, mert csak tiszta testel mehetnek fel az 
Istennek országában az itéllet napián, [178] nemis láthattiák az felséges 
Jstennek dicsösségét, hanem csak azok kik tiszta sziuel találtatnak. 
Szerelmes Néném, el higied bizonnial hogi nem az heniélöknek, sem az 
ide s’toua uándorlóknak adatik az Meniország, hanem az kik keresik, 
kérik, es zörgetik asztot. Mert aszt mondgia urunk: Kériétek es el 
uészitek, keressétek es meg találliátok, zörgessetek es meg nijttatik 
néktek. Keredzenönk kel azért az meniországnak aitaiához jmádsággal, 
keresnönk kel asztot jo élettel, zörgetnönk kel azon álhatatossággal, az 
Istennek szolgálattiában uégig maraduán. Nem elég az iokat el kezdenj, 
hanem ha kj egietemben aszonnis szorgalmatoskodik, hogi a miket iol 
kezdet, azokat uéghezis uigie mind egész éltéig: mert iob meg nem 
esmérnj az igasságnak útát, hogi sem mint [179] az igaz esmeret után 
ismég el térnj. Jnnét mondgia Urunk az Euangeliomban: Senkj nem 
alkalmatos az Istennek országára, kj az ekére uetuén kezét, ismég hátra 
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néz. Azért tiszteletes Nénem, szükség hogi az örök boldogságnak 
kiuánsága által zörgessük naponkint az mindenhato Istennek füleit, meg 
se szünniönk az el kezdet ióktól, minekelötte ö szent fölségének meg 
nijtására, méltoztassónk ez halálnak tömlöcséböl kj szabadúlnj, es 
menieij hazánknak meg nijlt aitaiáhosz érkeznij. Christusban nékem 
szerelmes Néném, igen io az Istennek szolgálattiaban álhatatosan meg 
maradnj: mert az kik az Clastrombol uiszontag az uilágra térnek, 
rúttabbakká uálnak sokkal, hogi sem mint az fekete hólt szenek. [180] 
Az kik az Clastromból az uilágra uiszsza szállonak, mint az meg hült 
holt szenek, meg feketülnek rút uétkekben. Mi az oka? Mert elméieknek 
tuniasága altal, az Isten szeretetinek tüzétöl meg alúttanak es meg 
holtanak. Jnnet mondgia Szent Isidorus: Az kik az io életböl, az uilágnak 
kjuánsága altal, gonoszra térnek, azok meg setétültek, es uétkeknek 
feketeségéuel undokakká, es szürkekké lettek, es az Isten malasztiának 
uilágositó szöuétnekétöl kjüül ualok es idegenek. Az kik az Clastrombol 
az uilághoz futnak, azok az angialoknak társaságatol el szakadnak, es az 
ördögökhöz társolkodnak. Az kik a szent giülekezetet el hadgiák, es az 
uilági életre alá szállonak, az Istennek társaságától el táuoznak, es az 
ördögnek [181] urasága alá igában fogattatnak. Christusban szerelmes 
Néném, gondold meg amit cselekettél. Minden nap iutasd eszedben 
honnét iöttél, es mi uégre, miért iöttél. Te az Istenert mindeneket ez 
uilágon el hattál, meg utáltál, es az ö szeretetiért az Clastromot 
uálasztottad. Te az meniországot meg árultad, es magadat annak árában 
attad. Szorgalmatoskodgiál azért nagi uigiazással, hogi el ne ueszesd az 
országot, melliet megis árúltál, hanem hogi örökké birhassad, amit 
kedueltél es kjuántál. Meg lásd hogi el ne ueszesd az országot, melliért 
magadat attad arában. Halliad Szent Pál Apostol mondását: Senkj meg 
nem koronaztatik, hanem ha töruénj szerént uiaskodik. Az uiaskodik es 
fárad töruénj szerént, kj az io cselekedetek[182]ben mind halála napiáig 
álhatatosan meg marad. Az uiaskodik töruén szerént, kj az Istennek 
szolgálattiában álnokság es tettetés nékül, uégig meg marad. A szolgál 
méltán az Istennek, kj az mj io dolgot kezdet, uéghezis uiszj. Az fárad 
igazán az io cselekedetekben, kj azokat amiket iól kezdett elis uegezi. 
Jnnét mondgia az Aniaszentegiház, az Istennek szolgálattiában állando 
tagiaijról, az lelkj Enekeknek köniuében: Az mi házúnknak fáij 
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Cédrusból, béllésj kedig Cyprusból ualok. Az Aniaszentegiháznak lako 
helie, az hiueknek giülekezetek, kik az Istennek szolgálnak, es hozzá 
tartozó dolgokban álhatatosan uégig meg maradnak. Az Cedrus azért es 
Cyprus, meg rodhatatlan természetü fák, es ielentik az Istennek szentit, 
kik az ö teremptöiöknek meg fárathatatlan [183] es meg heruadhatatlan 
kjuánságáual geriedeznek, es io cselekedetekben mind életeknek uégig 
meg állonak. Azért tiszteletes Szüz, légi teis Cyprus fa az Istennek 
házában, meg maraduán állando képpen az io életben. Azonképpen 
Cedrus fa lészesz az Istennek házában, hogi ha magattol io életednek 
példáiát adad, es io niáiasságodnak illattiát az te társaidnak. Okos Szüz, 
azért mondám ezeket, hogi tellies élméddel meg útálliad az uilág 
szeretetit. azért mondám ezeket, hogi soha el ne hagiad a szerzetes életet, 
es uilági állapatot ne keress helette. azért montam ezeket, hogi apácsza 
életedet soha el ne hadgiad, es mint az eb az okádásra, soha te ne térij 
uiszsza az uilágra. Jntlek tégedet hogi egész életedben álhatatosan meg 
[184] maradgi az Clastromban, es hogi soha ne kiuánkozzál az uilági 
életre. Jntlek téged, hogi nagi kiuánsággal szeressed az Clastromot, es 
hogi tellies sziuel hátra uessed az uilágot. Jntlek téged, hogi minden 
idöben meg maradgi az Istennek házában, es hogi soha az uilágra 
térésedet ne keressed. Vallion miert? Azért mert az Clastromban uagion 
az elmélkedö élet, az uilágban fáratságos rabota: az Clastromban uagion 
a szent élet, az uilágban az uétkes élet: az Clastromban uagion az lelkj 
élet, az uilágban uagion az testj élet: az Clastromban uagion az meniej 
elet, az uilágban uagion az földj élet: az Clastromban uagion az 
niugodalmas élet, az uilágban uagion az háborodot, zur zauar élet: az 
Clastromban uagion az békeséges élet, az uilágban uagion [185] az 
ueszekedö élet: az Clastromban uagion az csendes élet, az uilágban 
uagion az háborgo élet: az Clastromban uagion az békeség szerzö élet, az 
uilágban uagion a sok uiszsza uoniásokkal meg rakott élet: az 
Clastromban uagion az tiszta élet, az uilágban uagion az tisztatalan élet: 
az Clastromban uagion az tökélletes élet, az uilágban uagion az 
fogiatkozo élet: az Clastromban uagion az joszágos erkölcsökkel tellies 
élet, az uilágban uagion az bünökkel tellies élet: az Clastromban uagion 
a szentségnek élete, az uilágban uagion az hamisságnak élete. Tiszteletes 
Néném, hallád az jokat, amik uadnak az Clastromban, hallád az 
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gonoszokat amik uadnak az uilágban: hallád az Clastromnak [186] 
joszágos dolgait, hallád az uilágnak uétkeit: hallád az Clastromnak 
iduösséget, hallád az uilágnak ueszedelmét: hallád az életet, meg hallád 
az haláltis. Jmmár azért ime elötted uagion mind az jo, s’mind az 
gonosz. Jme szemeid eleott mind ueszedelme, s’mind iduössége 
lelkednek. Jme elötted uagion mind az élet, s’mind az halál. Jme elötted 
mind az tüz, s’mind az uiz. Niúics kj kezedet, es uálaszszad amit akarsz. 
Jhon ez az paradicsomnak útia, jhon ez uiszontag az pokolnak útia. Ihon 
az út, meľi az életre uiszen, es ihon azis az út, meli az halálra uiszen. 
Iáriad azért ualamellikét szintén akarod. Csak azon kérlek, hogi az mj 
job aszt uálaszszad.  

No édes atiámfia, tanácsodat fogadom, es az iob útat uálasztom. Jo 
nékem [187] tanácsal élnem, es az io tanácsot fogadnom, es azon az úton 
iárnom Istennek segétségéuel, meľi az menieij paradicsomra uiszen. 

Miuel hogi teis Tiszteletes Szüsz, az job útat uálasztod, hálát adok az 
Istennek érette. Aszt azért az io életet, melliet tartanij keszdettél, soha el 
ne hadgiad. Életednek jo szándékát tarcs meg immár minden ideiében 
életednek. Mert akkor lészen tökélletes az te munkád, hogi ha 
álhatatosan meg marad mind uégig. Az iduösség az álhatatosoknak 
igértetik, az jutalom az álhatatosoknak adatik. Nem az jó tökélletes 
képpen az kj iót cselekeszik, hanem a kj aszt szünetlen cselekeszj. Hogi 
ha azért az jo cselekedetekben álhatatosan meg maradsz életednek uégig, 
meg niered kétség nékül iduösségedet. 
 
 

[188] Az Szüzességröl. XXI. szó. 
 
Az okos szüzek olait uettenek az ö edéniekben lámpásokkal egietemben. 
Szerelmes Néném, halliad miket mondok; Az kik elméiekben es 
testekben szüzek, nem balgatagok, hanem okosak; es kj mehetnek 
eleiben az Völegénnek, mert uagion olaiok az ö edéniekben, az az, 
tisztaságok elméiekben. Az kik kedig csak testekben szüzek es nem 
elméiekben, azok nem okosak, hanem balgatagok, kj sem mehetnek 
eleiben az Völegénnek, miuel hogi nincsen olaiok edéniekben, az az, 
elméiekben nincsen tisztaságok. Jgi szól Szent Isidorus: Az kj testében 
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szüz es nem elméiében, nincsen annak ju[189]talma az fizetésben. Aszt 
mondgia kedig Urúnk az Euangeliomban az balgatag szüzek felöl. Bizon 
mondom tinéktek, nem esmérlek titeket. Ennek okaért intlek téged 
szerelmes Néném, hogi légi szüz mind elmédben es testedben, hogi ez 
idö szerént ualo életed után, méltoztassál az Jesus Christustol meniej 
iegiesettöl helheztetnij az meniej igaz giöniörüségnek ágias házában. A 
szüzesség nincsen parancsolua, hanem jntés alat tanácsolua, miuel hogi 
igen nagi böcsülletes joszág. Kettös a szüzességnek ioszága, mert ez 
uilágon uilági szorgalmatosság nékül uagion, es az iöuendöben az 
tisztaságnakis iutalmát el uészj. Kétség nékül az kik tisztán es szüzen 
meg maradnak, az Istennek angialihoz lésznek hasonlok. Bóldogbak 
lésznek a szüzek az örök bóldogsagban, Jsaiás prophetának bizonsága 
[190] szerént, kj imigien szól: Aszt mondgia az úr azoknak, kik a 
szüzességnek meg tartására köteleztettek: Adok nékik az én házamban, 
es az én keritésimen helt, es job neuet az fiaktól es leánioktól, örökké 
ualo neuet adok nékik, meľj el nem uész. (ezeken az igért fiakon es 
leániakon, látnj ualo hogi nem test szerént, hanem lélek szerént ualók 
értetnek, ugimint a szüzek, kik az Isten igeiének maguából származnak 
es szaporodnak, kiknek soha örökké maguok nem szakad.)  

Minden bün az poenitentia által bocsánatot uészen: A szüzesség kedig 
hogi ha meg töretik, soha semmiképpen fel nem támasztatik: mert ha 
szintén kj az poenitentia által bocsánatot uészen, de mindazáltal soha az 
elöbbj romlatlan tisztaságát örökkön örökké fel nem talállia. Tiszteletes 
Néném, semmit nem [191] használ az testnek szüzessége, ahol az 
elmének tisztasága nincsen. A szüzek, kik az ö érdemekböl dicsekednek, 
az képmutatókhoz hasonlitatnak, kik az jo cselekedetnek dicsösségét 
kiüül kjuánniák, melinek lelkj esmeretekben kellet uolna tartoztatua 
lennj. Mert ez az Euangeliom szerént, holot a szüzeknek nem uala olaiok 
lámpásokban, auagi edéniekben; ebböl ualakinek meg fogiatkoznj, annijt 
tészen, mint meg nem tartanj lelkj esmeretiben az joszágos dolognak 
bizonságát: tudnj illik, midön ember külsö szjnnel tartia az dicsösséget 
az embereknél, es nem szjuel az Jstennél.  

Aszt mondgia Szent Agoston: Semmit nem használ az testnek 
szüzessége, ahol lakik az elmének [192] haragia. Nagi külömbség uagion 
a szüz léleknek tisztasága közöt, meľj semminemü tisztátalansággal meg 
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nem förtöztetet, es az közöt, kj sokaknak kiuánságáual csak sziuébennis 
buiálkodot. Tiszteletes Néném, halliad mit mond Szent Hieronimus: 
Nem használ semmit szüz testet uiselnij, ha kj sziuében es elméieben 
férhez menend: nemis használ semmit, a szüz testnek oltalmaznj 
tisztaságát, ha kj szemeit nem akaria az kjuánságtól meg zabláznj. 
Semmit nem használ a szüzesség az testben, hogi ha a szeretet es az 
alázatosság el táuozik a sziütöl. Jntlek azért tégedet Christusban 
tiszteletes Néném, hogi légi szüz mind elmedben es testedben. Azonnis 
intlek téged, hogi uedd hozzád az joszágos cselekedeteknek oláiát, es 
ékesicsed azzal az te [193] lampásodat, meg uilágossituán asztot szent 
erkölcsökkel, hogi mikor ez kiáltás lészen: Jhon iö az uölegénj, 
mennietek kj eleiben, akkor teis eleiben mehess az Jesus Christusnak, te 
meniej iegiesednek, es bé uitessél ö töle az meniej békeséges 
niugodalomnak es tiszta giöniörüségnek tiszta ágias házában. 
 
 

Az Meg tartoztatásról. XXII. szó. 
 
Kérlek szerelmes Néném, hogi minden aietatossággal halgasd az 
jntésnek igéijt. (Iduözitönknek mondása szerént, az io földben eset mag 
három rendbéli giümölcsöt terempte, némeľi [194] harmincsz annijt, 
némeli hatuan annijt, némeľi kedig száz annijt.) Az harmincszadik szám, 
elsö, es ielentj az házasságnak Rendit. Az hatuanodik szám, második 
garádics, es ielentj az özuegieknek magok meg tartoztatását. A századik 
szám, harmadik garádics, meľi a szüzességnek koronáiáért a szüzeknek 
tartatik. Aszt mondgia Szent Jsidorus: Némelliek ifjúságokban 
tisztatalanúl éluén, uénségekben akariák magokat meg tartoztatnj: es 
akkor akarnak tiszta életet uiselnj, mikor immár az búiaság az ö 
szolgálattiokat meg uetette, es meg útálta. Eféléknek nincsen abból 
iutalmok, miuel hogi nem uolt munkáiokban uiaskodások. Azokat uária 
kedig az di[195]csösség, kik dicsösséges uiadalmokat tartottanak. Mert 
édes az tisztaságnak giümölcse. Az tisztaság a szenteknek meg 
förtöztetetlen szepsége. Az tisztaság bátorsága az elmének, es az testnek 
egessége. Az buiaság kedig meg szakasztia az testnek ereiét, es aszt meg 
rontuán hamar az uénségre ragadgia. Sokáig tisztán ualo meg tartoztatas, 
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a szüzességgel uetekedik. azért tiszteletes Néném, szeretnij kel az 
tisztaságnak szépségét. Az maga meg tartoztatók, es tisztán élök, az 
Istennek szereznek lako helt magokban. Jnnét mondgia Szent Pál 
apostol, Az tisztán élök, az Istennek templomj, es a szent lélek Isten 
lakik ö bennek. Az meg tartoztatásnak joszága közel tészj az embert az 
Istenhez. Ott lakozik az Isten, a[196]hol marad az meg tartoztatás. Az 
Meniországhoz foglaľlia az embert az tisztaság. Az országban ujszj az 
embert az tisztaság. Az tiszta életüeknek igértetik az meniegnek országa. 
Az tiszta életünknek örökségek lészen az menjországban. Jo az 
házasságbéli tisztaság, de iob az özuegi rendben ualo maga meg 
tartoztatás, leg iob kedig a szüzen ualo épség. De job megént az alázatos 
özuegi, hogi sem mint az keuélj szüz, Job az özuegi alázatossággal, hogi 
sem mint a szüz keuéljséggel. Job az özuegi, kj az ö büneit sirattia, hogi 
sem mint a szüz, kj magát hánnia uetj az emberek elöt szüzességéröl. Job 
az özuegi, kj az ö uetkein sirankozik, hogi az ollian szüz, kj magát 
magasztallia az ö érdemiröl. Nem kel a szüznek [197] dicsekednj az 
emberek elöt, szüzességének aiándékiáról: mert ha aszt cselekeszj, 
nincsen nála olaia: mert meg alut az ö lámpása. Nem kel a szüznek meg 
útálnij az özuegieket. A meľi szüz az Istennek akar kedueskednij, nem 
kel az tisztaságban élö aszszoniállatokat magához képest meg útálnj: 
mert ha aszt cselekeszj, az Istennek keduéböl kj esik, es magának fog 
ártanj. Az meľi szüz, az tisztán élö, es Istennek szolgálo kegies 
aszszoniállatokat meg uetj, keuéľiséget cselekeszik. Miért? Mert iob az 
alázatos bünös, az keuéľi igaznál. Te azért tisztelendö Néném, meg ne 
útáld az aszszoniállatokat, kik az uilágból iöttenek, fériek uólt, es 
giermekek: mert ha [198] öket meg útállandod, igen uétkes lészesz az 
Isten elöt. Anna prophetissának férie uólt, de mind az által az Christusrol 
prophétált, es ötet látnj méltoztatot. Es Maria Magdaléna uilági uólt, de 
mind az által az fel támatt Christust látá, es az Apostoloknak Apostola az 
az, io hir mondó köuete méltóztaték lennj. Tiszteletes Szüz, azért 
mondám ezeket, hogi semmiképpen meg ne útáld az Christusnak 
szolgálo leánijt, kik az jstenj szolgálatra iöttek az uilágj életböl. azért az 
tisztességes aszszoniállatokatis, kik az uilágból az Clastromban jöttenek, 
nem kell meg uetned, de söt tisztelned: mert kiket az Isten meltóztatot 
uálasztanj, nem kel néked azokat meg [u]tálnod. Jntlek azért téged 
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tiszte[199]letes Néném, hogi az Christusnak szeretetiért szolgáli nékik, 
hogi szeressed öket mint Aniáidat. Christusban szerelmes Néném, azért 
kel nékik szolgálnod mint leánj ö anniának, miuel hogi az Isten magához 
téritette öket az uilági életböl. Minekokáért az Istennek tészesz boszszút 
ha meg utállod az Istennek szolgálo leánijt. Te kedig Christusban nekem 
szerelmes Néném, ne mongiad, Jme én száraz fa. ne mongiad, Jme én 
giümölcstelen fa: mert hogj ha az Christust te iegiesedet szereted es 
féled amint kel, hét giermeked uagion: Elsö szülöttednek neue, 
Verecundia, Szemérmetesség: másodiknak neue Patientia, Békeséggel 
ualo türés: harmadiknak [200] neue Sobrietas, Ioszanság: negiediknek 
neue Temperantia, Mértékletesség: ötödiknek neue Charitas, Szeretet: 
hatodiknak neue Humilitas, Alázatosság: hetediknek neue Castitas, az io 
erkölcsü Tisztaság. Jme tiszteletes Néném, a Szent Lélek Istennek 
malasztia által, fáidalom nékül, meg uesztetlen tiszta méhedböl hét fiat 
szültél az Christusnak, hogi bé telliesedgiék te benned az mj meg uagion 
irua: Hogi az magtalan hetet szült. azért Christusban szerelmes Néném, 
ezeket az jo giermekidet, kiket az Jesus Christusnak te Jegiesednek uétek 
nékül szültél, felis kel tartanod, táplálnod, emtetned, étetned, biztatnod, 
es fenijtekben tartuán megis kel uerned. Tarcs fel öket io erkölcsökkel; 
tápláld öket belsö elmelke[201]désednek melegitö kebelében: emtessed 
öket az örökké ualo édességnek tiszta teiéuel: étessed öket az meniej 
giöniörüségnek szeretetiuel: biztassad, bátoricsad, erössicsed, es 
uastagicsad öket az meniej igének kenieréuel: es fenijtékben tarcs öket 
az isteni félelemnek ostorj alat. Ennek fölötte hadd meg nekik, hogi ne 
keuélkedgienek, álhatatlanok ne legienek, se töruénieket meg ne szegiek, 
uetet határokat által ne hágiák, es hogi soha töled el ne mennienek, el se 
szakadgionak elöled. Látad szerelmes Néném, hogi a szüzek kiuálképpen 
ualo fö helt birnak az Istennek országában, es nemis méltatlan. Mert 
miuel hogi az ielen ualo Világot meg útálták, [202] azért iutottanak az 
meniej országban: Meliben méltoztasson téged bé uinnj azon te 
szerelmes Jegiesed, kinek szolgálattiára te mind testedet es lelkedet fel 
áldoztad es fel szentelted. Amen.  
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Az Búiaságrol XXIII. szó. 
 
Christusban nékem szerelmes Néném, intlek téged hogi tellies 
aietatossággal halgassad az mi urunk Jesus Christusnak imez igéiet: 
Legienek fel öuedzue az tj ágiéktok, es égö szöuétnekek az tj 
kezetekben. Akkor öuedzük fel ágiékinkat, mikor az testnek buiaságat 
tartóztatás altal le niomiuk. Szöuétnekeket tartánk kezünkben midön 
felebarátinknak, uilágosság[203]nak példáit mutattiuk. Az testnek 
buiásága, amint mondgia Szent Jsidorus, paráznaság. Az léleknek kedig 
buiasága, báluániok szolgálattia. Az elsö buiáság, a szemeknek hálóia, az 
második buiaság, az hiuságos beszédeknek hálóia: de az kj meg nem 
fogattatik a szemeknek hálóiáual, az ellene álhat az hiuságos 
beszédeknek, hogi az lelkj bujaságnak hálóiában ne kerülliön. Minden 
tisztátalan förtöztetés buiaságnak mondatik, noha kikj mind maga tudgia 
minémü rútságának tisztátalan giöniörüségében legien részes külömb 
féle képpen. Mert az buiálkodásnak keduéböl külömbféle bünök 
származnak, melliek által az Istennek országa bé rekesztetik, es az ember 
az Jstentöl el szakad. [204] Az töb hét halálos bünök közül, az buiaság 
leg nagiob gonosság, mert az testnek tisztátalansága által meg förtöztetj 
az Istennek templomat, es el foglaluán az Christusnak tagiát, paráznának 
tagiáuá tészj. Azért tiszteletes Szüz, ha igaz hogi az Isten te benned él, 
hát meg hólt legien te benned az buiaság. Az buiaság ellensége az 
Istennek, es az atiaij áldásnak es joszágnak el uesztegetése. Az buiaság 
nem csak az testet, hanem az lelkj esmeretetis meg szeplösitj. Az búia 
életü, noha élnij láttatik, de maga meg hólt. Az buiákot es paráznákot 
meg fogia itélnij az Isten, az az, el uesztj öket, es el kárhoztattia. Halliad 
az[205]ért szerelmes Néném, Szent Jsidórus mondását: Buiasággal meg 
förtöztetnj, minden bünnél gonoszab. Az buiaság minden bünöknél 
nagiob. Nehéz bün az buiaság. Minden gonosságokat feliül halad az 
buiaság. Nehezeb az buiaság az halálnál. Job meg halnij, hogi sem mint 
buialkodnj: Job meghalnj, hogi sem mint buiasággal meg förtöztetnj: Job 
meg halnj, hogi sem mint buiaság által az lelket el uesztenj. Az buiaság, 
az pokolnak büntetésire uiszj az embert: Az buiaság, az pokolban meritj 
el az embert. Az buiaság, pokolban bocsáttia az embert. A szemek, 
kouetj az buiaságnak. Az tekéntet, elsö oka az buiaságnak: Mert a [206] 
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szemek által fogattatik meg az ember elméie. A szemek által megien bé 
az elmére a szerelemnek nijla: A szemeknek tekéntete bocsáttia az 
buiaságnak nijlait az elmében: A szem elsö nijla az buiaságnak. Azért 
Christusban jo Néném, tartoztasd meg az te szemeidet, fordics el azért 
hiuságos tekéntetedet. Ne szegezzed az te szemeidet az testnek 
ábrázattiára: Senkit a szándékkal ne tekéncs, hogi ötet meg kjuánniad: 
senkit auégre ne szemleli, hogi ötet test szerént meg szeressed. Az 
férfinak személiét ne nézzed, hogi ötet gonoszul szeressed. Fordics el 
szemeidet, hogi hiuságot ne lássanak. Az embernek szépségét meg ne 
ked[207]uellied. Mond meg nékem tiszteletes Néném, mj haszon uagion 
az testnek szépségében; nemde nem száradé meg az ember mint az fü? 
Nem fúté el az ö szépsége mint az árniék? Es mikor el iöuend az halál, 
mond meg kérlek, meli nagi szépség fog maradnj az testben? Mikor 
látnij fogod az egész testet fel fualkodua lennj, es meg szagosúlnj, 
nemde nem fogodé bé orrodat, hogi ne érezzed, es ne szenuedgied az 
iszoniú szagot? Mond meg kérlek hol lészen akkor orcszáiának 
szépsége? Hol lészen édes, kegies szaua, meli az halgatóknak sziueket az 
elöt lágijtották, geriesztettek? Hol lésznek akkor édes szép beszédj, 
melliek az embereket öruendeztették? Mond meg nékem tizte[208]letes 
Szüz, hol lészen akkor az mód nékül ualo neuetés, éktelen csúfság, es rút 
jaték? Hol lészen akkor az hiuságos, haszontalan uigasság, meľi néha az 
embereket neuettette, es uigasztalta? El ueszet, semmiué lett, mint az füst 
el eniészet. Jgi uagion az testnek, es testj szépségnek dolga, illien annak 
uége. Esmérd meg azért tiszteletes Néném, hogi hiuságos dolog a 
szépség. Amint mondgia Salamonis: Csalárd az keduességes heába ualo 
a szépség. Minekokáért Christusban szerelmes Nénem hogi ha heába 
ualo az testnek szépsége, hogi ha az testnek szépsége rothadás, es féreg, 
ha azért az testnek szépsége hamu es föld, meg lásd hogi auégre ne 
tekéncsed az embereket, hogi az ö [209] szépségeket meg keduellied. 
Vallion miért? Mert el múlik az uilág, es az ö kiuánsága. Minden az mj 
az uilágon uagion, az testnek kiuánsága, es szemeknek kiuánsága. Meg 
kel azért az uilágot útálnj az Christusért, minden benne ualókkal 
egietemben. Te kedig Tiszteletes Szüsz, kj az Christusért el hattad az 
uilágot, ne öruendez az embereknek szépségekben. Jntlek azért téged 
Christusban szerelmes Néném, hogi az Jesus Christust, te iegiesedet 
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szeressed mindeneknek fölötte, hogi uéle egiütt uralkodhassál az 
meniegnek országában. Bizon dolog, hogi ha inkáb giöniörköttetj az 
elmét az buiaságnak kiuánsága, hogi sem mint az tisztaságnak szeretetj, 
még az bünnek országa uagion az emberben. De ha inkáb giöniörköttetj 
az elmét az tisztaságnak szépsége, hogi sem mint az buiaságnak rútsága, 
nem uralkodik [210] jmár az bün az emberben, hanem az igasság. Ha 
szintén tiszta legenis az ember testében, de hogi ha buia elméiében, az 
bün uralkodik sziuében. A sziünek buiasága, báluánioknak szolgálattia. 
Vagion más lelkj buiaságis, meliröl mondgia urunk: Az kj meg tekéntj az 
aszszoniállatot ahoz ualo kiuánságában, immár uétkezet uéle sziuében. 
Leg inkáb az testnek buiasága által, uettetnek az emberek az ördögnek 
hatalma alá, hogi sem mint egiéb uétkek által. Az tisztaság az léleknek 
szépsége, es ez ioszág által hasonlitatik az ember az Angialoknak 
érdemekhez. Christusban szerelmes Néném, hidd meg nékem, hogi 
sokan szemekre ualo gonduiseletlenségek miá estenek az ö lelkek 
ueszedelmében.  

[211] Kérdés. 
Mond meg nékem szerelmes attiámfia, tudodé hogi ualakj szeme 
tekéntete által meg csalatot uolna?  

Felelet. 
O szerelmes Néném, meľi sokat tudok, kik szemek látásában meg 
csalatkoztak, es az ördögnek töriben estenek! Mind az által azok közül, 
kiket hallottam, nemellieket mondok tenéked. Mert az többj közül Dina, 
Jacobnak leánia, kj menuén hogi meg nézné az országnak aszszonj 
emberit, meg szereté ötet Sichem es el ragadá, es szüzességében meg 
ueszté. Es igi a szegenj leánzó, miuel hogi testj szemeiuel látá aszt amit 
nem kellet uolna, tisztességét es szüzességét el ueszté. Dauidis egi 
neminemü nap alá s’ fel iáruán az ö házának mulato helieben, látá az 
[212] aszszoniállatot, es meg szereté ötet: kjnek szeretetiért 
paráznaságban es ǵilkosságban esék, es iǵi meg csalatkozuán uétkezék 
az Istennek töruénie ellen. Es miuel hogi esztelenül látá amit nem kellet 
uolna, maculát uén egész életének ideiére. Amaz naǵi erös Sámson, 
mene az Philistaeusok tartomániában, es láta ot egi aszszoniállatot, kit 
meg szerete, es ölében el aluék: az aszszoni állat kedig, el nijré 
Samsonnak haiát, es az ö ellenséginek kezében adá ötet, kik leg ottan 
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szemeit kj tolák: es iǵi szegéni Sámson, miuel hogi látá amit nem kellet 
uolna, szemeit el ueszté, es testének ueszedelmeben esék. Esmérd meg 
azért szerelmes Néném, meli sokan, szemek tekéntete által, estenek mind 
testeknek es lelkeknek ueszedelmében. Jntlek azért téged Christusban 
szerelmes Néném, hogi tégi kötést az te szemiddel, hogi [213] óiatlan ne 
nézzed, amit nem kel nézned. Megis óiad magadat hogi az halál bé ne 
mennien szemeidnek ablakán az te lelked ellen. Azért Christusban 
szerelmes Néném, amint immár feliül meg montam tenéked, hogi ha az 
te tested mégis ellened tusakodik, hogi ha mégis téged késért az buiaság, 
hogi ha mégis téged giönörköttet az kiuánság hizelkeduén, hogi ha mégis 
az buiaságnak emlekezete giötör téged, az te halálodnak emlekezetit 
uessed ellene: Az te eletednek uégét uessed szemeid eleiben. Az te ez 
uilágból ualo kj mulásodnak napiát uegied elödbe. Vegied elödbe az 
iöuendö kinokat, az iöuendö utólsó itelletnek napiat gondold meg 
naponkint: forogion elötted az iöuendö itélletnek képe. Térícs elmédben 
az pokolnak iszo[214]niú, rettenetes büntetésit. Az pokolbélj tüznek 
héusége óltsa meg te benned az testj kiuánságnak héuségét. Az örök 
itélletnek emlekezetj rekeszsze kj az te testednek héuségét. Az pokolnak 
meg áldhatatlan lángia üzze el te töled az buiságnak emlekezetit: Az 
nagiob héuség, giözze meg az kisseb heuséget. Az nagiob héuségnek 
gondolattia, egesse kj az kisseb héuségnek kiuánságát. Az lángoknak 
rettenetes pattogása, uerie el az testj kiuánságnak undok szeretetit. Mint 
egijk szeg az másikát kj uerj, ugi giakorta az pokolnak tüze, kj uerj es kj 
rekesztj az buiaságnak tüzét. Tiszteletes Néném, azon kérem az 
mindenhato Istent, hogi adgia tenéked mind elmédnek es [215] testednek 
igaz tisztaságát. Amen. 
 
 

Az Böitröl, es ételben ualó meg tartosztatásról. XXIV. szó. 
 
Ez az igaz tökélletes böit, midön az mj kilsö emberönk böitöl, az belsö 
kedig imádkozik. Az böitel ualo imádság könniebben által hattia az 
egeket. Az böit es imádság által az embernek elméie az angialokkal 
társalkodik, es az Istennel egiesedik. Az böitölések, igen erös fegiuerek, 
az ördögök késértetj ellen. Az böit es imádságok által meg giözettetnek 
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az ördögök. Christusban szerelmes [216] Néném, akarodé tudnj, mi által 
óltatik meg leg inkáb az buiaság? Akarom édes attiámfia, es kéremis 
hogi aszt nékem meg mutassad. 

Halliad azért Christusban szerelmes Néném: Az böitöléssel az 
buiaság meg giözettetik: az böitöléssel az gonosz kiuánságnak héusége 
meg óltatik. Ha el táuoztatik az ételben ualo kjuánságnak töltése, nem 
uralkodik az testj kiuánság. Az ételben ualo meg tartoztatás az testet meg 
giözi: ez meg tartóztatas az buiaságot meg zablázza: ez meg tartóztatás 
meg törj az gonosz kiuánságnak indúlattiát: ez meg tartoztatás el 
szakasztia az paráznaságnak ereiét: Az ehséggel es szomiusággal meg 
töretik az buiaság. Az ehség es [217] szomiuság meg giözik az 
buiaságot. Az étkeknek sokságáual meg fáratt elme, el uesztj az 
imádségnak ereiét. Az minémü az test, meli sokáig ételt nem uészen 
magáhosz: ollian az lélek, meli az Istennek igéiéuel szüntelen nem 
tápláltatik. Aszt mongia Szent Hieronimus: Az böitöléseknek 
mértékletességgel kel lennj, hogi felettéb meg ne erötlenicsék az 
giomrot: mert az keués es mértékletes étel, mind az testnek es léleknek 
hasznos. Az köuer has nem szerez éles értelmet. Sokkal job naponkint 
keuéssel meg elégednj, hogi sem mint ritkán eleget ennj. Az mértékletes 
étel, es hamar meg éhezö has, harmad napi böitöknél fellieb tartatik. Az 
böitöl iól, kj min[218]den uétkektöl el haiol. Job az uétkektöl, hogi sem 
mint az étkektöl ualo meg tartóztatás. Nem tartatik meg tartóztatásnak, 
ahol köuetkezik az hasnak meg elégitése. Es Szent Jsidorus aszt 
mondgia: Egész nap estig io lakást kérözik az gondolattiában, a kj 
torkosságának bé töltésére estue felé magának giöniörköttetö étkeket 
szerez. Az üres giomor nem enged uigiáznj az imádságban: Es az tele 
giomoris, nehéz álmot hoz; ugi hogi akkor sem uigiázhatónk iól, mikor 
meg tölt étkekkel giomrónk. Tiszteletes Néném, szárazon uiseld az te 
testedet, az meniej országnak kiuánságáért, hogi bé tölcsed az mj meg 
uagion irua a soltárban: Szomiúhozot az én lelkem az Istenhez, meľi sok 
képpen ö nékj [219] az én testem! Mert az test akkor szomiuhozza az 
Istent, midön az böitöléssel meg tartóztatik, es szárad. Christusban 
szerelmes Néném, hidd meg nékem, hogi ha ez idö szerént ualó 
életedben tökélletesen ehezed es szomiuhozod az Istent, ö töle az 
meniországnak hazáiában meg elégitetel. Az ételben ualo meg tartóztatas 
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mind éleszt, es öldököl: élesztj az lelket, öldökli az testet. Ez meg 
tartoztatás épitj az lélekben az joszágos erkölcsöket, es el bontia az 
testnek uétkeit. Minden szorgalmatossággal útálnónk kel az étkekben 
ualo torkosságot: útálnónk kel az étkeknek kiuánságát: meg óijuk 
magunkat az hasra ualo mértéktelen gonduiselestöl: mert mikor az [220] 
has mértéktelenül meg töltetik, az test buiaságra gerieztetik. Nem azért 
kel ennönk, hogi hasunkat tölcsük, de hogi testünket táplálliuk. A hol az 
giomor tele étellel, ot az buiaságnak tüze fel uagion geriedue. Az meli 
testeket kedig az ételben ualo tartoztatás meg tör, aszt az buiaságnak tüze 
meg nem égetj. Amaz bársonban öltözöt gazdag, kj mindennap uigan 
lakozik uala, miuel hogi ez uilágon nem akara az étkekben tartoztatást 
tennj, azért az lángok közé uettetuén, egi csepp uizet kére, csak annj sem 
adaték nékj.  

Miképpen hogi az ételben ualo tartoztatás által minden lelkj ioszágos 
dolgok giükeréznek es neuekednek az lélekben: azonképpen az [221] 
étkeknekis édessége által minden uétkek hizlaltatnak es meg erössödnek 
az testben. El nem uéhetj senkj az joszágos dolgoknak tökélletességét, 
hanem ha elsöben meg giözendj magában az hasnak telhetetlenségét. 
Amaz három sido férfiak az égö kemencszében, azért nem égtenek meg, 
miuel hogi ételekben magokat tartoztatták. Danielis azért szabadúla meg 
az oroszlánioknak száiától, miuel hogi ezen tartoztatásban uiselte magát. 
Senkj magátol el nem uerhetj az ördögöknek késértetit, hanem ha meg 
zablázza magában az torkosságnak kjuánságát. 

Kérdés. 
Szeretö attiámfia, kérlek téged, mond meg nékem, mint kellessék [222] 
nékem ez meg tartoztatás által testemet saniargatnom? 

Felelet. 
Szerelmes Néném, ugi kel táplálnod az te testedet, hogi fel ne 
fualkodgiék. Es megént, ugi kel aztot saniargatnod, hogi el ne essék; 
mert ugi kel tartanod az te testedet, hogi szolgállion. Es ugi kel ötet az 
tartoztatás által saniargatnod, hogi el ne ueszszen. Hogi ha az te testedet 
fölöttéb mód nékül giötröd, az te magad polgár tarsodot ölöd: es 
uiszontag hogi ha ötet inkáb hogi sem mint kel fellieb tartod es hizlalod, 
ellenségedet táplálod. En szerelmes Néném, arra kel figielmezned 
mindenkor minden meg tartoztatásodban, hogi meg ne öl[223]lied az te 
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testedet, hanem az uétkeket. Azért Christusban nekem szerelmes Nénem, 
az ételben ualo tartóztatás által saniargassad az te testedet, böitölj’, es 
tartóztassad magadat az étkektöl. Haluánj szinü legien szád es orcszád, 
es nem piros. Száraz testet uiseli, es nem köuért: ne legien az te tested 
temérdek es meg hizott, hanem száraz es karcsú. Ne hizlald az te testedet 
az férgeknek: uǵi egiél hogi mindenkor ehezzél, ugi egiél hogi 
mindenkor érezzed az ehséget; semmiképpen meg ne telliék giomrod az 
eledellel. Éhezzél es szomiuhozzál, tartózzál, es száradgiál. Hidd meg 
nékem tisztelendö Szüz, hogi az késérteteket meg nem giözheted, hanem 
ha az te testedet az ételben ualo tartóz[224]tatás által saniargatandod: az 
étellel es itallal neuekedik az buiaság. Az ételben ualo tellies meg 
elégedés támasztia az testnek kiuánságát: az buiaság mindenkor közös az 
ételben ualo elégséggel. Az uigiázásnak hidege, meg óltia az buiaságnak 
héuségét. Az gonosz lelket ott mennek inkáb bé, ahol töb ételt es italt 
látnak. Christusban szerelmes Néném, amint montam néked, hogi ha az 
testnek késértetit tökélletesen el akarod táuoztatnj, tartozzál ne csak az 
étkektöl, hanem az uilágnak minden kiuánságitólis es giöniörüségitöl, 
hogi ez élet után, öruendezhessél az Angialokkal menjországban. Amen. 
 
 

[225] Az Részegségröl. XXV. szó. 
 
En szerelmes Néném, halliad az mj urúnk Jesus Christusnak mondását: 
Meg óijátok ugimond, magatokat hogi meg ne nehezzüllienek az tj 
sziuetek dobzódással, es részegséggel. Szent Pál apostolis, feduén az ö 
tanituánit, aszt mongia: Meg ne részegüllietek az borral, meľiben uagion 
az buiaság. Salamonis aszt mondgia: Buiaságos dolog az bor, es 
háboruság szerzö az részegség. Ne nézd az bort, midön színlik mint az 
aranj, es be uilámik színe az üuegben: mert bé megien ió íszüen, de 
utólliára meg mardos mint az mérges kurta kígio, [226] es mint egiéb 
kígióis kj ontia mérgét. Nincsen ott semmj titok, ahol az reszégség 
uagion. Sok embert el pusztitot az részegség, es mind testeknek, s’mind 
lelkeknek ueszedelmére uitte öket. Az bor giöniörüségre teremptetet, 
nem részegségre. Valahol az részegség béuelkedik, ott az buiaság 
uralkodik. Az étellel meg tölt, es bor itallal meg öntözött embert, 
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buiaságnak kiuánsága köuetj. Az részegseg az testet erötlenné tészj, az 
lelket törben uetj: Az részegség fel zauaria es fel háboritia az elmének 
tisztaságátis. Az részegség neuelj a sziünek haragiát. Az részegség 
élesztj az buiaságnak lángiát. Az részegség oľi idegenné tészj az elmét, 
hogi az ember [227] inǵien magát sem esmérj miátta. Az részeg ember 
oli idegen önnön magától, hogi aszt sem tudgia holot uagion. Némelliek 
nagi tisztességnek tartiák, hogi sokat ihatnak, es meg nem részegülnek, 
kiket az propheta meg fenijt monduán: Jaij tinéktek, kik hatalmasok 
uattok az bor italra, es erös férfiak az részegségnek keuerésére. Es ismét: 
Jaij tinéktek, kik fel keltek reggel az részegségnek köuetésére, es az 
estuéig ualo italra, hogi heüülietek az borral. Jóél prophetais kiált 
monduán: Serkennietek fel részegek, es síriatok, es ordícsatok 
minniáian, kik édességgel iszszátok az bort: Nem aszt mondgia, kik 
iszszátok az bort szükséggel, auagi szükséges képpen, hanem kik 
iszszátok az bort édességgel, az az, giöniörüségben. Halálos [228] uétek 
az részegség. nagi uétek az részegség. Az részegség, az gijlkosságok 
köze, es házasság törések, es paráznaságok közé számláltatik. Az 
részegség kj rekesztj az embert az Istennek országából. Az Részegség kj 
üzj az embert az paradicsomból. Az Részegség pokolban meritj az 
embert. Bort iuék Nóé, es meg részegedék, es szemérmes testét, melliet 
hat száz esztendeig tisztességgel födözöt, mezitelen hagia. Azonképpen 
Loth meg részegüluén az bortól, tulaidon leániual hála, uélek uétkezuén, 
es mégis nem uette eszében bünét, miuel hogi magát sem tutta idegen 
léuén az bor miá magától. Gondold meg azért szerelmes Néném, menire 
kellessék meg útálnj es el [229] táuoztatnj az részegséget minden 
embernek, kiuálképpen kedig az Isten szolgainak. 

Kérdés. 
Édes attiámfia büné bort innia? 

Felelet. 
Tiszteletes Néném, nem bün mértékletes bort innia, az az, iozansággal. 
Mert iǵi szól Szent Pál apostol az ö tanituániának Timotheusnak: Jgiál 
keués bort, giomrodért es giakorlatos betegségid miát. Halliad asztis mit 
mond Salamon: Az mértékletes bor ital, egéssege mind az léleknek es 
testnek: méreg kedig az mértéktelen bor ital. Az mérték nékül ualo bor 
meg giözi az elmét. A sok bor miá meg nehezedik az elme. [230] az 
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borral neuekedik az buiaság, az borral fel inditatik az buiaság; a sok 
borral tápláltatik az buiaság. Mert az bort sziüünknek uigasságara 
engette az Isten, es nem részegségre atta. Azért tiszteletes Szüz, ne 
igiónk annijt, amenijt az torkosság kiuán, hanem menijt a szükség keres. 
Meg lássuk azért hogi amit az Isten nékünk testünknek oruosságára adot, 
az torkosságnak uétkére ne fordícsuk. Meg lássuk, hogi az bort melliet 
az Isten nékünk testünknek egésségére rendelt, az uétkekre ne élliönk 
uéle. Meg lássuk, hogi az testnek oruosságát, az részegségnek bünére ne 
téricsük. Sokan az bor által [231] az ördögöktöl meg fogattattak, nemis 
egiéb az részegség, hanem nijluán ualo ördög. Te azért Christusban 
szerelmes Néném, mértékletes bort igiál, es lészen az tenéked testednek 
egésségére, es elmédnek örömére. Jozansággal igiad az bort, es el 
táuoztattia töled az restséget, es tuniaságot, es az Istennek 
szolgálattiában serénnié es aiétatossá tészen téged. Mi az oka? Mert az 
mértékletes bor ital, szorgalmatossá tészj az embert az imádságra, es 
élessé az Istennek szolgálattiában. azért szerelmes Néném, ha engemet 
halgatsz mint atiádfiát, es mind ezeket amint meg montam, meg 
cselekeszed, okos lészesz. 
 
 

[232] Az Bünröl. XXVI. szó. 
 
Szerelmes Néném, halliad az urat mit mond az Euangeliomban: Minden 
ualakj bünt tészen, szolgáia az bünnek. Két képpen tétetik az bün, tudni 
illik, auagi az kiuánságnak szeretetiböl, auagi kedig félelemnek 
tartóztatásából: midön ember auagi aszt kiuánnia amit szeret, auagi 
mikor fél, hogi abban az niaualiában ne essék, amitöl tart. Négi képpen 
uétkezik ember sziuében, négi képpen uétkezik cselekedetibennis. 
Vétkezik sziuében, az ördögöknek ingerléséböl, az testnek 
giöniörködéséböl, az elmének egiett értéséböl, es az fel fualkodásnak 
oltalmából. Vétkezik hasonlo képpen cselekedetibennis, noha 
alat[234∗]tomban, neha niluán, néha szokásból, néha kétségben esésböl. 
Ez eszközök által azért uétkezönk mind sziuel es cselekedettel. 

                                                   
∗ Lapszámtévesztés, 232 után 234 következik. 



 

87 
 

Közönséggel kedig három képpen tétetik az bün, tudni illik, 
tudatlanságból, giarloságbol, es akarat szerént, az az tuduán, 
szánszándékból. Tudatlanságbol uétkezék Eua az paradicsomban, amint 
mondgia Szent Pál apostol: Az férfi meg nem csalattaték, hanem az 
aszszoniállat: Adam azért akarattia szerént uetkezék, Eua kedig 
tudatlanságból. Az kj kedig meg csalatkozik, nem tudgia miben ércsen 
egǵiett. Giarloságból uétkezék Péter, mikor az leántol ualo féltében, meg 
tagadá az Christust. Nehezeb dolog [235] giarloságbol uétkezni, hogi 
sem mint tudatlanságból. De sokkal nehezeb mindeniknél akarat szerent 
uétkezni szánszándékból. Azis inkáb uétkezik, azkj niluán cselekeszj az 
bünt, hogi sem mint az kj titkon. Kétképpen uétkezik, az kj niluán 
uétkezik, mert uétkezikis, es egiebeknekis okot mutat az uétekre. Jmmár 
az igasságnak neminemü része, hogi az ember az ö uétkét meg esmérie, 
es tulaidon uétkeiröl magában szemérmetességet tarcson. Job hogi ember 
az Istennek szeretetiért ne uétkezzék, hogi sem mint az pokoltól ualo 
féltében tartoztassa magát az büntöl. Job ingien nemis uétkeznj, hogi 
sem mint az uétket meg iobbitanj. Minden bün téuö, keuélj. Mert az kj, 
az meg tiltot dolgokat cselekeszj, az meg útállia az Istennek 
parancsolatit. [236] Halliad azért szerelmes Néném amiket mondok, 
halliad mire intlek; Egi gonosz dolog által sok iók el uesznek. Örizzed 
lelkedet az büntöl. Az kj eǵiben uétet, mindenikben bünös, auagi 
mindenik ellen uagion. Egi bünnek miátta sok igasságok el uesznek. Ne 
haicsad az te sziuedet arra, amiben giöniörködik az test. Ne engedd az te 
lelkedet az testnek birodalma alá, eǵiett ne ércs az testj giöniörüséggel. 
Tiszteletes Néném, hogi ha test szerént élsz, meg halsz miátta. Tisztícs 
meg azért lelkj esmeretedet minden büntöl: legien tiszta az te elméd, 
testedis legien tisztúlua minden büntöl, legien macula nékül az te tested. 
Meg ne maradgion az bünnek [237] maculáia az te sziuedben. Meg nem 
ueszhet az test, hanem ha elsöben meg uész az akarat. Hogi ha meg esik 
az lélek uétkezuén, leg ottan az testis kész az uétekre. Az lélek elöl iár az 
testnek. Az bünben elöszször megien az lélek az uétekre. Semmit nem 
cselekedhetik az test, hanem amit akar az lélek. Tisztícsad sziuedet az 
uétektöl, es nem uétkezik az te tested. 
 
 



 

88 
 

Kérdés. 
Édes atiámfia, kérlek mond meg nékem, ha fekete es undoké az bünös 
ember lelke: auagi ha az igaz ember lelki szépe, auagi ékessé? 

Felelet. 
Christusban szerelmes Néném, három dolog uagion ez uilágon, meli 
minden undokságnál undokab, es minden [238] gonosságnál gonozb, es 
ártalmasb, tudni illik, az bünben meg marado bünös embernek lelke, 
meli feketéb az hollónál: es az gonosz angialok, kik az ollian lelket 
halálának jdeién el ragadgiák: es az pokol meliben uettetik: ez három 
dolog fölöt semmj nincsen az uilágon feketéb, rutab, es ártalmasb. 
Viszontag három dolog uagion, mellieknél nincsenek iobbak; tudni illik, 
az io cselekedetekben meg marado igaz embernek lelke, meľi szép, mint 
az nap: es a szent angialok, kik aszt halálának napián tisztességgel 
fogadgiák: es az paradicsom, meľiben heľiheztetik: ez háromnal 
nincsenek iobbak az teremptet dolgokban. A szent Angialok [239] bé 
mutattiák az Istennek eleiben az igaz embernek lelket, monduán: Ihon 
uram, az kit uálasztottál, es hozzád fogattál, lakoznj fog mindenkor az te 
pituaridban. Christusban szerelmes Néném, ha az te elmédet minden 
hamisságtól tisztán uiseled, es az Istennek szolgálattiában fogadásod 
szerént el iársz, kétség nékül, az menniej niugodalomnak ágias házában, 
az Jesus Christussal, te iegieseddel öruendezni fogsz mind örökké. 
Amen. 
 
 

Az bünöknek uallásárol, auagi az giúonásról, es az poenitentiárol. 
XXVII. szó. 

 
Akkor kezd az ember igaz lennj, [240] midön tulaidon uétkeiröl kezdj 
magát uádolnj: amint meg uagion irua: Az igaz elöszször magát uádollia: 
semmj nincsen kedig gonozb mint az meg esmért bünröl töredelmességet 
nem tartanj. Minden bünösnek két képpen kel büneit meg siratnj, auagi 
töredelmességet rola tartanj; Egi képpen miuel hogi el mulatása szerént 
iót nem cselekedet: más képpen miuel hogi uakmerösége szerént 
uétkezet. A mi iót kellet uolna cselekednj, nem cselekette: es amj 
gonoszt nem kellet uolna cselekednj, aszt cselekette. Az az ember tart 
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méltó poenitentiát, a kj elöbbj uétkeit meg sirattia, es [241] ismét 
siratásra ualokat nem cselekeszik. Mert az kj meg bánnia bünét, es ismét 
bünt tészen, ollian mintha kj égetlen téglát mos: kj mennél inkáb mossa, 
annál inkáb töb sárt csinál. Viszontag mjkor embernek hatalma uagion 
az bün tételre, es erkölcsét éltében minden büntöl meg iobbitia, kétség 
nékül halála el erkezuén, az örök niugodalomra jút iǵie. Az kj kedig 
gonoszul él, es halálának ideién poenitentiát tart, amiképpen hogi annak 
kárhozattia bizontalan, azonképpen bocsánattiais kétséges. Az kj azért 
bizuást kiuán lennj halálakor büneinek bocsánattiáról, egességes 
állapattiában tarcson poenitentiát, es egességében [242] sirassa büneit. 
Miuel hogi azért az Istennek köniörülése titkos dolog, szükség szüntelen 
siránkoznj. Szerelmes Néném, halhatsza Szent Isidorus mondását: Nem 
kel ugimond az poenitentia tartónak bátorságot uennj az ö büneiröl. 
Miért? Mert az bátorság el mulatást szerez, az el mulatás kedig giakorta 
az embert gond ujseletlensége miá elöbbenj büneire uiszi. Immár azért 
szerelmes Néném, uegied az én tanácsomat, es mikor töled inkáb lehet 
iobbícs életedet. A mikor az Isten tenéked szabadságot ád, ielencs meg 
az te büneidet. A míg idöd adatik, sirassad büneidet. A mikor lehet, tarcs 
poenitentiát. A mikor töled lehet, tégi uallást büneidröl. Míglen [243] 
még élsz, bánkodgiál büneiden. Az meg halóknak el hiuatások, legien az 
te jobbulásod. A mikor töled lehet, amj gonoszt cselekettél, iobbícs meg. 
A mikor töled lehet uond meg magad az büntöl es uétektöl. A míg idöd 
uagion hozzá, kiáltcs magadért az Istenhez. A míg még élsz testedben, 
keress magadnak büneidnek bocsánattját. Minekelötte néked el érkezzék 
halálodnak napia, tarcs poenitentiát. Minekelötte elméricsen téged az 
kút, tarcs poenitentiát. Minekelötte el ragadgion tégedet az pokol, 
sirassad büneidet. Minekelötte az pokolnak meľiségére el merülj, 
sirassad az te el mulatásidat; [244] ahol immár nincsen hele az 
bocsánatnak, ahol immár nincsen sem az uigasságnak sem az poenitentia 
tartásnak engedelme, ahol immár nincsen az meg iobbúlásnak 
szabadsága, ahol immar nincsen hele az ǵiúonásnak. Vallion miért? mert 
nincsen touáb az pokolban semmj uáltság, semmj szabadúlás. Ha szintén 
bünös uaǵis, mind az által az poenitentia által bocsánatod lészen. 
Nincsen semmj oľi naǵi bün, meľinek az poenitentia által bocsánattia ne 
légien. Az kétségben esés neuelj az uétket. Minden bünöknél naǵiob az 
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kétségben esés: gonozb minden uéteknél az kétségben esés. azért 
szerelmes Néném, bizonnial el [245] hidgied, hogi bizodalom es 
remenség uagion az giúonásban, semmiképpen ne kételkedgiél benne, 
semmiképpen az Istennek irgalmassága felöl kétségben ne essél. Legien 
bizodalmod az giónásban az Istennek jouolta felöl. Szerelmes atiámfia 
iól mondod, io tanácsot adsz énnékem. 

Vallás tétel. 
Jaj nékem bünösnek, iaj nékem szegénj niaualiásnak: ennij bünökben, 
ennij uétkekben, ennij ióknak el mulatásában estem: mit sirassak 
elsöben? mit keseregiek elsöben? min bánkodgiam, törödgiem elsöben? 
En szegénj niomorúlt micsoda kesergést uegiek elöl? En méltatlan 
micsoda könihullásokat ontsak kj elsöben? Nem [246] elég reá 
emlekezetem, hogi elö számlalhassam ennij sok büneimnek cselekedetit. 
O könihullások houá lettetek? Houa fogtátok magatokat? Hol uattok o 
könihullások? Hol uattok könihullásoknak kút feij? indulliatok meg 
kérlek az én sirásomra, fagadgiatok fel könihullásoknak kútfeij, folliatok 
az én orcsámra, öntözzétek az én pofáimat. Adgiatok nékem keserü 
siralmat. Jöij segétségemre en Istenek minekelötte meg halok, 
minekelötte az halál engemet elö uészen, minekelötte engem az pokol el 
ragadgion, minekelötte engem az láng meg égessen, minekelötte engem 
a setétség el buricson. Légi segétségül nékem én Istenem, minekelötte az 
kjnokra iussak, [247] minekelötte meg emeszszen engem az pokolnak 
tüze, minekelötte uége nékül kinlodgiam az pokolban. Es Istenem, mit 
cselekedgiem mjkor el iöuend az te rettenetes jtélleted? Mit felelliek 
mikor el iöuend az te itélletednek meg uálasztása? Mit mondgiak én 
szegénj bünös, mikor elö állattatom az Christus itéllö székinek eleiben? 
Jaij annak az napnak, a meľiben uétkeztem. Jaij annak az napnak, 
meľiben gonoszt cselekettem. Jaij annak az napnak meľiben az Istennek 
parancsolatit által hágtam. Bár ne uiradot uolna ream az nap. Bár ne 
uilágosodot uolna reám az nap. O átkozot nap, útállatos, iszoniú nap, o 
nap, meľi ingien csak neuezetre sem méltó, meľi engem ez uilágra hozot, 
[248] meli nékem az én aniám méhének rekeszit meg njtotta. Job let 
uolna nékem ez uliágon nem születnem, hogi semmint pokolban örökké 
kinlódnom: iob let uolna nemzetségre nem származnom, hogi sem mint 
pokolnak örök büntetésit szenuednem. Job let uolna nékem ez uilágra 
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nem lennem, hogi sem mint örökké ualo niomoruságot szenuedgiek. 
Meńj es föld síriatok én raitam, sirassatok engem minden teremptet 
állatok. Es minniáian kik az életnek érzékenségeuel bírtok, öncsétek kj 
reám az tj könihullatástokat. Mert igen uétkesztem, boldogtalan 
uétkesztem, niomorultan uétkesztem: számlálhatatlanok az én büneim. 
Amint iól élnj fogattam szabad akaratom szerént, de az jokat, mellieket 
fogattam, [249] soha igazán meg nem tartottam. Mindenkor ismét 
bünömre uiszsza tértem, mindenkor sokasitottam az én bünejmet, 
mindenkor többitettem, es úijtattam uétkeimet. Soha iobra nem 
uáltoztattam az én erkölcsimet. Az gonosz cselekedetektöl soha meg nem 
szüntem. Jmádgiátok az urat én érettem szent emberek, esedezzetek 
érettem az urnak minden szentek. Köniörögietek érettem minniáian tj 
igaz lelkek, ha talám köniörülnj fog raitam az Isten, ha talám el uészj az 
én büneimet. O szegenj, niaualiás lélek, kicsoda köniörül te raitad? kj 
uigasztal meg téged? O szegénj lélek! kj sírat téged? kj tészen te éretted 
sírást, es panaszt? Hol uagi te embereknek örzöie? hol uaǵi lelkeknek 
meg uáltóia? hol uaǵi [250] te jo pástor? Miért útáltál meg engem? miért 
forditottad el orcszádat én tölem? En Istenem ne feletkezzél el rólam 
mind uégig: ne hadgi el engem örökké: ne hadgi engem az ördögöknek 
hatalmában. Bünös uagiok, méltatlan uagiok, mind az által hozzád sietek 
én Istenem. Te kegielmes, te kegies, te irgalmas, te nagi köniörülö, 
senkit nem útálsz, senkitöl nem iszoniodol, senkit el nem rekesztesz ez 
uilágon az te irgalmasságottól. Vram mutasd meg raitam az te 
irgalmasságodat. Kérlek uram, hogi én tölem se tagadd meg, amit 
sokaknak irgalmason engettél. Nem oltalmazom gonosságimat, büneimet 
el nem röitöm. Ellenem uagion az mj gonoszt cselekettem. [251] Én 
szegénj uétettem. Meg uallom az én uétkemet, bünömöt kj 
nijlatkoztatom. Az én hamisságomat meg esmérem. Vétkeztem, én 
Istenem köniörülj raitam szegénj bünösön. Légi engedelmes az én 
gonosságimnak, bocsasd meg büneimet, kegielmez meg uram az én 
uétkeimnek. Ha meg tartod uram az uétkeket, kj álhattia meg haragodat, 
es itélletedet? bizon senkj. Senkj az te itélletedet meg nem álhattia, sem 
az igaznak igassága az ellen bátorságos nem lehet. Mert uallion kj lehet 
oli igaz, az kj magát merie mondanj hogi bün nékül uolna? egi ember 
sincsen bün nékül. Senkj nem tiszta az uétektöl, senkj te elötted nem 
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tiszta: ime a szentek közöttis senkj ö hozzá képest nincsen macula nékül. 
Jme az kik szolgáltak az [252] Istennek nem uoltak állandók, es az 
angialok közöttis találkozot az hamisság. Az csillagok sem tiszták te 
elötted Vram Isten; az Egek sem tiszták az te szined elöt. Hogi ha azért 
senkj az te szinednek elötte nem igaz, senkj hozzád képest nem szent es 
senkj nincsen macula nékül, mennél inkáb én bünös, possadék, rothadás, 
es féreg, embereknek leánia, kj mint az uizet ugi ittam az hamisságot, es 
neueltem neueltem az én büneimet? Kj az porban ülök, kj sárból ualo 
házban lakom, kj földj fundamentomot tartok. En Istenem niúicsad az te 
iob kezedet nékem bünösnek. Kérlek uram, emlekezzél meg mj legien az 
én állatom. Emlekezzél meg uram, hogi [253] csak föld uagiok. 
Emlekezzél meg hogi hamu es por uagiok. Adgi oruosságot, miuel meg 
ǵiogiúlliak. Rendeľi oruosságot, melliel meg uigassék az én lelkem. En 
niaualiás, estem az én büneimnek uermében. En méltatlan, az pokolnak 
meľiségére estem. En Istenem szabadícs meg az én lelkemet az pokolnak 
fogságából: meg ne rekeszszen engem az méľség, el ne niellen engem az 
pokol, ne tácsa reám az kút az ö száiát. Meg ne tartoztassa az feneketlen 
mélség énnekem az kj menetelt. Jme az félelmes nap immár el közelget, 
el iö immár az útólsó nap, immár közel uagion az halálnak napia, semmj 
nékem immár hátra nincsen, hanem csak uerem es koporsó. Légi 
engedelmes uram nekem, [254] minekelötte el menniek a setét földre. 
Segéľi meg engem én Istenem minekelötte az niomorúságnak, es 
setétségnek földére menniek. Segéľi meg engem lelkeknek kegies meg 
uáltóia, minekelötte meg halok, óldozd meg az én büneimnek kötelit, 
minekelötte halálomra iússak. 

Christusban nékem szerelmes Néném, Legien irgalmas az Isten 
tenéked, es bocsássa meg néked minden büneidet. Az Isten adgia 
tenéked büneidnek bocsánattiát. Isten bocsássa meg tenéked, ualamit 
uétettél. Emellien es segélien fel az Isten téged minden bünödböl. Vgi 
cselekedgiél azért immár amint kellendö: uégezd el sziuedben, hogi 
touáb ne uétkez[255]zél. El tökéllied az te sziuedben, hogi touáb gonoszt 
ne cselekedgiél. Meg lásd hogi uiszontag büneidre ne térij’, meg ne 
rútícsad magad az bün után. Az poenitentiának siralma után, ne menij 
uiszsza az bünre: Ne cselekedgied aszt ismég, amit ismég meg bánj’, 
auagi meg sirass. Nem poenitentia tarto az, hanem meg neuetö, a kj 
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mégis aszt cselekeszj, miröl poenitentiát tartson: nem látszik az Istent 
kérlelnj alázatosan, hanem meg csúfolnj keuéľien, a kj mégis azon 
gonoszt cselekeszj, miröl immár poenitentiát uett. Jnnét mondgia Szent 
Isidórus: Heába ualo az poenitentia, melliet az köuetkezendö uétek meg 
förtöztet. Es ismet, Az fel úijúlt seb késöb[256]re giógúl meg. Az 
giakran uétkezö es meg sirató allig érdemel bocsánatot. Légi azért uastag 
es álhatatos az poenitentia tartásban: az mj io életet kezdettél tartanj el ne 
hadgiad. Az álhatatosoknak igértetik az iduösség, ezeknek adatik az 
jutalom. Innét mondatik: Boldogok az kik meg örzik az itélletet, es 
igasságot tésznek minden idöben. Es ismét: Az kj álhatatosan mind 
uégig meg marad, ez iduözül. Tiszteletes Szüz, intlek tégedet, hogi 
mindenkor orcsádon uisellied a szemérmetességet, az bünnek 
emlekezetiböl; hordozzad személieden szegienlésedet, uétkeidnek 
eszedben jutásábol. Az bünnek sze[257]mérmessége miá, szegienlied 
szemejdet fel emelnj. le függesztet ábrázattal iárij’, szomorú bánattal, 
lehaitot orcszáual: ciliciummal es hamúál takargasd az te tagiajdat, 
cilicium födözze az te testedet. Az föld legien az te ágiad, föld legien az 
te uetet párnád. Por uagi, porban ülij’. Hamu uagi, hamuban ülj’. Légi 
mindenkor siránkozo, mindenkor szomorú, mindenkor sziued szerint 
foházkoduán: legien mindenkor töredelmesség az te sziuedbe. Siralom 
legien az te melliedben, suhaitások legienek az te sziuedben. Giakran 
follianak az köniek szemeidböl. Mindenkor készen légi az köniuezésre. 
Tiszteletes Szüz, hidd meg nékem, hogi soha nem kel az Isten 
szolgaj[258]nak ez uilágon ualó éltekben bátraknak lennj, ha szintén 
igazakis. Az Isten szolgainak mindenkor uigiázniok kel, es az ö bünöket 
köniuezésekkel magoknak eszekben kel iutatniok. Jnnét mondatik az 
Jegiesnek, ugimint az Christusnak dicséretiben, a szép énekes köniüben: 
Az ö haiaij mint az palma fák akj magassak, feketék mint az hollo. Mit 
értönk az Christusnak haiain, hanem az hiüü embereket? kik midön a 
Szent Háromságnak hitit, elméiekben meg örzik, es az Istenhez 
ragaszkoduán, amit hisznek, cselekedetekkelis meg bizonitiák, mint az 
feién függö ha[259]iak, tisztességére uadnak ö nékj. Az palma kedig 
bizonnial magossan neuekeduén fel emelkedik, es giözedelmet mutat 
ielentéséuel. Magossan azért fel nöttek az Christusnak haiaij, mint az 
palmáknak fáij, mert minden uálasztattak, holot mindenkor az ioszágos 
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dolgoknak magossira emelkednek, uégtére Istennek kegielmességéböl az 
giözedelemre uitetnek. Feketék kedig mint az holló, mert noha ioszágos 
erkölcsökkel magokat meniben emelik, mindenkor megis bünösöknek 
esmérik lennj magokat. Teis azonképpen Christusban nekem szerelmesb 
Néném, ha szintén iól, es szerzetesen élsz [260] is, ha szintén igazán es 
aietatosan szolgálszis az Istennek, de mindaz által íntlek hogi soha el ne 
hadgiad köni húllatásidat. Hogi ha azért el akarod mosnj büneidnek 
szennieit, szeressed mindenkor az könj húllást. Édessek legienek teneked 
az könj húllások, giöniörköttessen tégedet mindenkor a siralom es 
kesergéssel ne uessed soha a siránkozást es szomorkodást. Annál 
hailandób légi a sirásra, mennél halandób uóltál az uétekre. Menj 
szándékod uolt te néked büntételre, annj aietatosságod legien az 
poenitentia tartásra. Amint az betegség kiuánnia, ugi kel oruosságot 
uennj, az betegségnek [261] szükségéhez képest: az nehéz bünök, nagi 
sirásokat kjuánnak. Tiszteletes Néném, az méltóztasson téged ez ielen 
ualo életedben meg segélnj, es uigaztalnj, kit az Angialok jmádnak az 
meniej uduarban. Amen. 
 
 

Az Communicálásrol. XXVIII. szó. 
 
Valakj észi az urnak kenierét, es iszsza pohárát méltatlan, bünös lészen 
az Ur testének es uérének ellene, az az, bünt es maculát uészen magának. 
Miert? azért hogi az jóhoz gonoszúl iárul. Meg probállia kedig magát az 
ember, es uǵi [262] egiék abból az keniérböl, es iǵiék az pohárból. mint 
ha azt mondaná Szent Pál: kikj mind gondollia meg életet, es tiszticsa 
meg sziuét minden gonosságtól, hogi méltán járolhasson illien nagi 
Sacramentomhoz. Mert ualakj az urnak testét es uérét méltatlan észj es 
iszsza, itélletet észik es iszik maganak, az az, kárhozattiának okát uészj. 
Jnnét mongia Szent Isidorusis: Az kik az Aniaszentegiházban gonoszúl 
élnek, es communicálnj nem szünnek, alituán asztot, hogi az 
communicálás által meg tisztulhatnak az bünöktöl, tudgiák efélék es el 
hidgiék bizonnial, hogi az ö nekik semmit nem használ tisztúlásokra, aszt 
monduán az úr, az prophéta által: Mj dolog, hogi az én szeretöm, az én 
[263] házamban sok gonosságokat cselekedet? uallion a szentelt tagok el 
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uésziké töled az te gonosságidat? Soha sem. Az kj azért az Christusnak 
szent testét akaria hozzá uenńj, elöb azon legien, hogi az Christusnak 
hitiben es szeretetiben maradgion. Jnnét uagion amit mond Urúnk az 
Euangeliomban: Az kj észi az én testemet, es az én uéremet iszsza, én 
bennem lakik, es én ö benne. mintha aszt mondaná: Az lakik én bennem, 
a kj az ioszágos cselekedetekben az én akaratomat bé telliesitj: egiébkint 
az én testemet nem ehetj, sem uéremet nem ihattia, hanem ha elöb én 
bennem marad hittel es io tétellel, es én ö benne. Micsoda azért amit 
észnek az emberek? [264] Jme minniáian giakorta egiaránt uészik az 
oltárj szentséget, de némeľi észj az Christusnak testét, es iszsza uérét 
lélek szerént: némeľj kedig nem ugian, hanem csak a sacramentomot, az 
az, a Christusnak testét es uérét a Sacramentom alat, es nem a 
Sacramentomnak ereiét; Ez kedig a Sacramentom mondatik ugimint az 
Christusnak bizonios tulajdon teste, ugian azon, meľi az áldot Szüztöl 
születet; lelkj dolog kedig az Christus teste. Azért az jo es Istenfélö uészj 
mind a Sacramentomot, es mind a Sacramentomnak ereiét egietemben: 
az gonosz ember kedig, miuel hogi méltatlan uészj, amint mondgia Szent 
Pál apostol, itélletet eszik es iszik [265] magának, elöb magát meg nem 
próbáluán, sem meg nem uálasztuán az urnak testét. Mit észik azért es 
mit iszik az bünos? bizon nem lélek szerént, az testet es az uért, 
iduösségére, hanem itélletet észik es iszik kárhozattiára, noha kilsö 
képpen láttassék az többiuel egietemben uennj az Óltárj szentséget. 
Minekokáért némelj uészj az urnak testét iduösségére, némeľi kedig 
magának kárhozattiára. Az akj amaz árúló Judással uészj az Úrnak testét, 
azon Judással el kárhozik: az kj Péterrel, es az töb hiuekkel aietatosan es 
hiuen uészj asztot, kétség nékül Péterrel, es az töb Apostolokkal egiütt, 
az Christus testében meg szenteltetik. Halliad [266] azért te Christusnak 
iegiese, Szent Agoston mondását: Az kj tiszta testel, tiszta sziuel, tiszta 
lelkj esmerettel, es aietatos elméuel iárúl ez óltárj szentséghez, az kétség 
nékül amaz arani’ óltárhoz jút, meľi az Christus menjországban, meľi az 
Istennek szemej elöt uagion, ahoz az Óltárhoz boldogságos kelettel által 
költözik. Christusban szerelmes Néném halhatsza kérlek az kigiónak 
okosságát: Mert mikor az kígio jnnia kezd mennj, minekelötte az 
kútföhöz jút, minden mérgét kj okádgia. Teis azért szerelmes Néném, 
köuessed eszt az kjgiót enni’böl, hogi minekelötte az kutföhöz, az az a 
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mj urunk Jesus Christus testének es uérének köz[267]lésére érkezel, 
minden mérgedet kj okádgiad, ugimint giülöséget, haragot, uakmerö 
gonosságot, iregiséget, gonosz akaratot, es ártalmas gondolatokat az te 
sziuedböl. Bocsásd meg minden társaidnakis, es minden felebarátidnak, 
ualamit ellened uétettenek; hogi nékedis meg bocsáttassanak az Istentöl 
az te büneid: amint ö maga mondgia urunk: Bocsássatok meg, es meg 
bocsáttatik néktekis. Ha azért mind ezeket amint mondottam meg 
miueled, hozzá járúlhatsz az élö kútföhöz, ugimint az Christushosz, kj 
minden jóknak kútfeie. Touábbá magais aszt mondgia maga felöl: Én 
uagiok az élö keniér, kj menjországbol le szállottam. Erröl az [268] 
keniérröl mondgia Szent Dauid a soltárban: Angialoknak kenierét ette az 
ember. Egiébkint az az eleség, noha az egböl szállot, es az ital test 
szerént ualo léuén, nem férhetet az Angialokhoz, de bizonnial az a keniér 
es ital, meli ez által elöpéldáztatot. Az Christus kedig Angialoknak 
keniere, es ez a Sacramentom az ö igaz teste, es igaz uére, meli 
Sácramentomot lélek szerént észj es iszsza az istenfélö ember. Es az által 
a honnét élnek az Angialok meniországban, onnét él az emberis e földön: 
mert telliességel lelkj es jstenj dolog uagion abban, amit uészen az 
ember. De amint mondgia Szent Pál apostol, hogi nemelliek az [269] 
pusztában ugian azon lelkj eledelt ették, es mind azon által meg 
holtanak. Azonképpen mostis az Aniaszentegiházban, némellieknek az 
urnak teste életekre uagion, némellieknek kedig büntetésekre, es 
bünöknek kijnniára. Az urnak teste kétség nékül életekre uagion 
azoknak, kiknek az Christus élet: azoknak kedig halálokra uagion, kik 
bünök szerént, tudatlanságok szerént, es el mulatások szerent az 
ördögnek tagiaj. Azért Christusban nékem szerelmes Néném, íntlek 
téged, hogi mikor az úrnak szent testét hozzád uészed, külömbet ércs 
kostolásoddal, hogi sem mint érzesz szaglásoddal. Halliad asztis, 
tiszteletes Szüz, mit mond az pap, az Christus testé[270]nek áldásában: 
Kériük ugimond, te szent fölségedet, hoǵi ez áldozatot tegied 
mindenekben áldottá, melliel mijs meg áldassónk: teǵied bé iratottá, 
melliel mijs minniáian az meniországban bé irattassónk: teged el 
tökélletté, melliel az Christusnak tagiaij közé számláltassonk: tegied 
okán hagiatottá, melliel az oktalan érzékenségektöl kj öltöztessönk; es 
méltoztassad ezen áldozatot kellemetessé tennj; hogi mijs a miböl 
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magunknak sem kellönk, de az ö egietlen egi fiában, az Jesus 
Christusban kellemetesek legiönk. azért tiszteletes Szüz, amint immár 
oda fel meg uagion mondua, Christus urúnk az meniországban, magában 
táplállia a szent Angialokat: es [271] ugian azon Christus az földönnis 
magában éltetj mind az hiueket. Az Christus elégítj az szent Angialokat 
szine es személie által hazáiokban: Az Christus hit által tart es táplál 
minket ez földön, hogi meg ne fogiatkozzónk az úton. Az Christus mind 
az angialokat es embereket magából éltetj, kj mind az által éppen es 
egeszszen meg marad magában. Meľi io keniér es csudállatos, meliböl 
az angialok menjországban meg elégítetnek, es az földön az emberek 
ugian azonból tápláltatnak: kit észik az angial tele száijal hazáiában, 
azert észj a szarándok ember az ö kisséb mértéke szerént, hogi el ne 
fáradgion az úton. Élö keniér az Christus, kj az angialoknak élése, ö az 
embereknek uáltsága es oruossága. [272] No azért szerelmes Néném, 
keried az urat tellies elmeddel, hogi az te lelkj esmeretedet minden 
gonosságtól tisztogassa, hogi az mj urunk Jesus Christusnak szent 
testének es szent uérének röitöt szentségét es ereiét méltán uehessed. 
 
 

Az Gondolatról. XXIX. szó. 
 
Szerelmes Néném, halliad mit mond az Ur Jsaiás prophéta által. 
Vegiétek el szemeim elöl az tj gondolatotoknak gonosságát. Ha szintén 
meg szünikis az ember az gonosz cselekedettöl, [273] de mind az által, 
hogi ha gonosz gondolatot uisel sziuében, nincsen bün nékül. Azért 
mondgia Szent Isidorus: Nem csak az cselekedetekben, hanem az 
gondolatokbannis bünt uallónk, hogi ha azoknak gonosz ütközetiben 
giöniörködönk. Mert miképpen az mérges uipera kígio, még hasában 
léuö fiaitól meg ölettetik, azonképpen meg ölnek minket az mj bennönk 
neuekedö gonosz gondolatoknak faizatj, mert mint egi uipera kigiónak 
mérgéuel meg emésztik az mj lelkünket. Azokáért Christusban nékem 
szerelmes Néném, intlek téged, hogi az te sziuedet minden 
szorgalmatossággal óltalmazzad: mert ott uagion mind az io es gonosz 
dolognak kezdete. Jnnét uagion meg irua: [274] Minden óltalommal 
tarcsad az te sziuedet, mert abbol származik az élet. Halliad kérlek asztis, 
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tiszteletes Szüz, mit mond az Jegies az Aniaszentegiháznak dicséretire a 
szép lelkj énekekben: Az te feiednek haiaij mint az kiráľinak bársonia, 
meli az csatornákhoz kötöztetet. Az Aniaszentegiház feiének haiaij, az 
kegies léleknek gondolatj, melliek mint az kiráľi bársonia csatornákhoz 
foglaltatnak lennj jelentetnek. Mert az bársonj kötölékenkint kötöztetik 
az csatornákhoz, meľj kötölékekre midön az uíz ereztetik, az 
csatornákon az ruhára foľi, hogi az ruha meg festessék; es az ruha onnét 
uett neuet, hogi bársonj festékkel meg festetuén, [275] bársonnak 
hiuattassék: melliek mindenek igen szépen illenek a szent elméhez. Mert 
az fönek haiaijn értetnek az elmének gondolatj, melliek az csatornákban 
kötöztetnek, mert a szent jrásokban, meg rekesztetnek, hogi heába ne 
follianak. Örizd meg azért tiszteletes Szüz az te sziuedet az gonosz 
gondolatnak ártalmas ragado rihétöl. Az te elmédet alattomban meg ne 
szállia az rút gondolat, de legien tiszta az te elméd: Mert az Isten nem 
csak az testet, hanem az elmétis meg nézj, meg uisgállia, es meg 
uálasztia; söt csak az elméhez képest az testet: Az úr meg itéllj az 
embereknek lelkj esmereketet. Az jtéllö Isten, az gondolatokrólis meg 
itellj az [276] lelket, midön csiklandik az gonosz gondolat. Ne ércs te 
egǵiet aual, ne engedgi nékj, ne hadd meg maradnj sziuedben az gonosz 
gondolatot. Valameľi orában érkezik az gonosz gondolat, azonban 
rekezd kj asztot. Mihent meg látszik a scorpio, roncs meg feiét. Roncs 
meg feiét az kígiónak, ugimint az gonosz gondolatnak. Ott iobbícs meg 
az uétket ahol támad, tudni illik sziuedben. Az jdegen gondolatnak feiét 
üzd kj az te sziuedböl. Ott uétkezzél, ahol tudod hogy nem láttia az Isten. 
Mert semmj az Istennek elötte el nem röitetik. Láttia az titkokat, az kj 
teremptette az röitökben ualókat. Mindenüt [277] ielen uagion az úr. 
Minden helt bé tölt az Istennek lelke. Az Isten hatalmasságának felséges 
uolta által hatt minden elementomokat, tüzet, eget, uizet, es földet: 
nincsenis semminemü hel az Isten elöt el röitue, auagi titkon. Tudgia az 
úr az embereknek gondolatit. Szerelmes Néném, akarodé hogi soha ne 
légi szomorú? Akarom édes attiámfia. Jól eľij tahát. Ha iól élsz, soha 
nem lészesz szomorú. Az bátor elme könien szenuedj a szomoruságot. 
Az io elmének mindenkor öröme uagion. Mert hogi ha io életben 
álhatatosan meg maradcsz, a szomorúság te töled el táuozik. Ha 
szentségben tartoztatod magad, nem ér téged a szomoruság. Ha iól, es 
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Isten szerént [278] élsz, sem csapástol, sem haláltól nem fogsz félnj. De 
az bünösnek lelkj esmeretj, mindenkor kinlódik. Soha nem bátorsagos az 
uétkes ember, mert az magában bizonios gonosz lelkj esmeret tulaidon 
ösztöniuel ösztöniöztetik, es kergettetik. Tiszteletes Néném, halliad mit 
mond az úr Isten az aszszoniállat felöl az kigiónak: Ö rontja meg az te 
feiedet. Az kigiónak feie meg rontatjk, midön ott igazitatik meg az uétek, 
ahol származik. Az mindenhato Isten tisztícsa meg az te sziuedet mjnden 
gonosz ragado lelkj betegségtöl, hogi szolgálhass nékj macula nékül. 
Amen. 
 
 

[279] Az Vesztegségröl. XXX. szó. 
 
Aszt mondgia Isaiás prophéta: Az igasságnak múnkáia, auagi ereie az 
uesztegség, es bátorság mind örökké. Es ismét Dauid köniöröguén aszt 
kjuánnia, monduán: Tégi rekeszt uram az én számnak, es álaitót az én 
aiakjmnak. Az régi szent Atiák, nagi uigiázással az uesztegséget 
oltalmazuán, azon szorgalmatoskottanak hogi ürüllienek es meg lássák 
meľi édes es giöniörüséges legien az ur Isten. Es az fáratságos életnek 
gondiait hátra uetuén, az elmélkedö élethez ragaszkottak. Szerelmes 
Néném, útáld [280] meg az disztelen szokat, fussad a szemérmetlen 
beszédeket. Az hiuságos beszéd hamar meg förtöztetj az elmét, es 
könnien tétetik amj örömest hallatik. Soha semmj olj szó ne származzék 
az te szádból, melj néked akadékot tehetne. semmit ne szóli a mj hozzád 
nem illik. Az ne származzék az te aiakidtól, amj az halgatónak füleit meg 
botránkoztassa; el kerüld az rút beszédet. Az heába ualo beszéd, heába 
ualo lelkj esmeretnek bizonsága: az nielüü mutattia meg az lelkj 
esmeretét, az nielüü ielentj meg, es elöl hozza az embernek 
lelkjesmeretét: az minemü beszéd mutattatik, ollian akarat, ollian sziüü 
[281] es lélek bizoniodik: Mert az meg tölt sziüünek kj foliásából szól a 
száij. Azért az heuolkodo szótól meg zablázd az te nieluedet: minden 
heuolkodo beszédektöl meg szorics az te nileuedet. Rút beszédeket ne 
szóľj, hiuságos szokat nem csácsogij’. Az heuolkodó beszéd nem marad 
itéllet nékül. Kjkj mind szánadando az ö beszédiröl. Kinek kinek eleiben 
fognak állanj az ö mondásj az itélletnek napián. Amiket beszélsz, 
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legienek méltók mind tisztességedhez es tudomániodhoz. Az te beszéded 
meg fedhetetlen legien. El ne ueszessen tégedet az te nielued. Ne 
kárhoztasson tégedet az te magad nielue. Ne szóľi olliat, amit gonosz 
néuel uészen ellenséged. Bará[282]tod legien az uesztegség. Vess 
rekeszt az te szádnak. Vess pecsétet az te aiakidra. Vessed az 
uesztegségnek rekeszit az te nieluednek. Tudgiad mikor kellessék 
szóllanod. Meg gondold mj orában szólľj, alkalmatos es illendö idöben 
szóľj, uiszontag alkalmatos es illendö idöben ueszteg halgass. Halgass 
ueszteg miglen téged nem kérdeznek: az kérdés nijssa meg az te szádat. 
Keuesek legienek az te igéid: ne hágd által a szóllásnak mértékét. A sok 
beszédek el nem kerülik az uétket: a szapora beszéd el nem múlik az 
büntöl. Az nielues szüz balgatag, az bölcs es okos szüz keués szoual él. 
Az bölcsesség röuid beszedet tészen. Sokat szolni bolondság. Legien 
azért mértek az [283] te szóllásodban: legien mérö serpeniü az te 
beszédedben: Az beszéllésnek modgiát es határát feliül ne muliad. 
Tiszteletes Szüz az méltósztassék az te szádnak örzetet uetnj, kj téged 
uálasztot iegiesének. 
 
 

Az Hazugságról. XXXI. szó. 
 
Aszt cselekeszik az hazugok, hogi mikor igazat mondonakis, nem 
hisznek nekik. Nagi szorgalmatossággal minden féle hazugságot el kel 
táuoztatnj: noha uagion nemj féle könnieb uétkü hazugság, ugimint ha 
ualakj felebaráttiának hasznáért hazudna. De miuel hogi meg uagion 
irua, az meli száij hazud, meg ölj [284] az lelket: e féle hazugságot az 
tökélletes emberek, igen szorgalmatosan el kerülik, ugi hoǵi se ualakinek 
uétkeit álnokságok által ne oltalmazzák, se kedig magok lelkeknek ne 
árcsanak, midön másnak akarnak használnj. Hiszszük mind az által hogi 
e féle hazugság köniebben meg bocsáttatik. Szerelmes Néném, intlek 
téged, hogi minden féle hazugságot szorgalmatosan el táuoztassad, se 
ualamj okból, se akaratod szerént hamissat ne mondgi. Ne igiekezzél 
hazudnj, se auégre hogi ualakinek hasznáľi uéle. Másnak életét 
hazugságoddal ne oltalmazzad: semmj hazugság nem igaz: Minden 
hazugság mindenben bün. Minden ualamj az igas[285]sággal ellenkezik, 
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hamisság. Az uilági töruéniek kárhoztattiak az irás hamissítókat; az 
uilági töuéniek meg büntetik az hazugokat. Hogi ha az hazugság 
mindeneknél kárhoztatik, hogi ha az hamisság emberj itéllettel meg 
büntettetik, mennél inkáb az Isten elöt, kj bizonsága mind az igéknek 
s’mind az cselekedeteknek? Ki elöt még az héuolkodó igérölis számot 
kel adnj. Ki elöt az heuolkodo es heába ualo beszédrölis kj kj mind 
büntetését uészj. Aszt mondgia kedig az prophéta: El ueszted ugimond 
azokat kik hazugságot szólnak. Es másut a Szent Jrás: Az hamis tanu 
ugimond, nem lészen büntetés nékül. Tiszteletes Néném, ke[286]rüld el 
azért az hazugságot, ne szóľj hamissat. Jgazat mondgi, soha ne hazugj’. 
Jgaz mondó légi: senkit hazugság által meg ne csaľi: mást ne mondgi, 
mást cselekeduén. Szerelmes Néném, adgia Isten hogi mindenkor igazat 
szóľi. Amen. 
 
 

Az Hamis esküésröl. XXXII. szó. 
 
Aszt mondgia Vrunk az Euangeliomban: Ne esküdgiél az égre, mert az 
Istennek széke: sem az földre, mert az ö lábainak sámolia: sem az te 
feiedre, mert nem tehetsz azon csak egi szál ha[287]iatis se feiérré, se 
feketéué. Legien kedig az te szód, ugi, ugi: nem, nem: Az mj e fölött 
uagion, az gonosztól uagion. Miképpen nem hazudhat az kj nem szól: 
azonképpen nem esküthetik hamissan, az kj nem kjuán eskünnj. Akarmj 
szónak mesterségéuel esküdgiékis ualakj, de az Isten, kj az lelkj 
esmeretnek tanubizonsága, aszt ugi tartia, amint ö értj a kjnek neuére 
uagion az esküés. Az mj gonoszt esküszönk cselekednj, nem kel aszt bé 
telliesitenj. Tiszteletes Néném akarodé hogi meg mondgiam teneked 
miképpen soha ne esküdgiél hamissan? Csak az hogi soha se esküdgiél: 
ha nem esküszöl, soha hamissan sem esküszöl: ha félsz raita, hogi 
hamissan ne esküdgiél, soha neis esküdgiél. Megis [288] tilcs magadnak 
az esküést: hadd el az esküésnek szokását, mert ueszedelmes dolog az 
esküés. Az esküésre ualo szokás, hamis esküésnek szerzj szokását. Az 
esküésnek szokása, hamis esküésre uiszj az embert. Legien az te 
szádban, ugi: auagi legien az te szádban, nem: Az igaz mondás, nem 
szükölködik esküés nékül. Az hiuen ualo beszéd esküésnek helét tartia. 



 

102 
 

Igaz legien az te bizonságodnak hitj. Szerelmes Néném, a Szent lélek 
Isten, kj az te szüzen ualo testedben szerzett magának templomot ö 
tegien mértékletességnek pecsétit az te szádban. Amen. 
 
 

Az Rágalmazásról. XXXIII. szó. 
 
[289] Christusban nékem szerelmes Néném, halliad mit mondok 
figielmez reá amire intlek, halgasd meg amit szóllok. Nagi uétek az 
rágalmazás, igen naǵi bün az rágalmazás. Naǵi kiáltás az rágalmazás; 
nagi gonosság az rágalmazás. Minniáian feddik az rágalmazót. 
Mindenek szidalmazzák az rágalmazót. Minden gialázza aszt, akj 
rágalmaz. Es Szent Dauid propheta imigien szól: Az kj alattomba 
felebaráttiát rágalmazza, aszt tölem kergettem. Ez igen rútt dolog, 
meľinél rútab nincsen. Az rágalmazók uǵi ugatnak mint az ebek. Amint 
az ebek az által menöknek lábokat meg harapiák, ugi az rágalmazok 
felebaráttioknak életét mardossák: holot maga az ebek szokták meg 
[290] marnj az embereket, es mérges fogokkal szaggatnj az által kelöket. 
Tiszteletes Szüz, mesd el tehát az te nieluedtöl az rágalmazásnak uétkét, 
másnak életét ne rágiad, másnak életét ne fedgied, másnak életét ne 
szaggasd. Másnak gonosságáual ne förtöztesd meg az te szádot, ne 
rágalmazd az bünöst, hanem szánakodgiál raita. Amit másban rágalmaz, 
magadot inkáb félcsed attól: amit másban meg feddesz, magadban meg 
igazicsad. Amenj gondal másnak életét meg fedded, annj gondal 
magadat igazgassad. Amenire mást rágalmasz, magadat uisgálliad. 
Mjkor mást mardoss, az te büneidet fedgied: es akarszé ragalmaznj? 
magad büneit rágalmazd. Ne nézzed által másnak büneit, hanem tulaidon 
magadét. Ne figielmezz [291] másnak uétkeire, hanem az te magadéra. 
Soha mást nem rágalmaz, ha magadot iól meg nézed. azért az te 
jobbulásod felöl légi szorgalmatos. Az te igazúlásodról es iduösségedröl 
légi figielmetes. Ne halgasd az rágalmazót. A suttogokat es 
rágalmazokat ne halgassad. Hasonlóképpen uétkeznek mind az 
rágalmazok, es azok az kik öket halgattiák. Egienlö bünben tartatik az kj 
az rágalmazót halgattia es az kj rágalmaz. Az rágalmazók nem biriák az 
Istennek országát. A meli szüz az meniej giöniörüségnek ágias házában 
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kiuánkozik bé jutnj, nem kel annak az embereket rágalmaznj. O 
tiszteletes Szüz, ha az te füleidet az rágalmazóktól el fordítod, es az te 
nieluedet, amint montam, minden gonosz szól[292]lástól meg zablázod, 
lészen hogi az okos szüzek közé számláltatol. 
 
 

Az Jregiségröl. XXXIV. szó. 
 
Az irégi ember ördögnek tagia, kinek irégiségéböl iöt bé az hálal az 
földnek kerekségében. Az irégiség minden joszágos dolognak fakadását 
meg sütj: Az irégiség dögös mérgéuel minden iokat meg emészt. 
Léleknek férge az irégiség: meli elöb árt magának hogi sem mint 
másnak. Az irégiség elöb maria meg magát, hogi sem mint mást. Az 
irégiség elsöbennis az ö kezdöiét maria meg. Az irégiség meg észj az 
embernek [293] értelmét, melliét égetj, elméiét szággattia, sziuét 
embernek mint ualamj mérges keleuénj el follia. Az irégiségnek azért 
állion ellene az kegiesség, keszülliön az irégiség ellen a szeretet. 
Christusban nékem szerelmes Néném, másnak jauán semmit ne 
bánkodgiál, másnak elömenetin ne epedezz, másnak jo szerencséién ne 
kínlódgiál. Nincsen semmj ioszágos dolog, melliel ne ellenkezzék az 
jrégiségnek gonossága: egiedül csak az niomorúság uagion irégiség 
nékül. Miért? Csak azért mert senkj nem irédlj az szegénj niomorultnak 
niomoruságát. Az meľi szüz meniországban kjuánkozik laknj, nem kel 
annak az emberekre jrégikednj. Az meľi szüz bé akar mennj [294] az 
Christussal az meniegzöben, nem kel annak szomorkodnj másnak 
tisztességen. Szerelmes Néném, Isten tisztjcsa sziuedet minden 
gonosságtól es jrégségtöl, hogi szolgálhass nékj macula nékül. Amen. 
 
 

Az Haragról. XXXV. szó. 
 
Tiszteletes Szüz; halhatsza mit mond Salamon: Az lágian ualo felelet 
meg törj az haragot: az keménj szó haragot támaszt. Es megint: Az édes 
szó meg szeléditj az ellenségeket, es társokat szaporít. Anniual inkáb 
akarkijs meg giözettetik esztelennek lennj, mennél inkáb békételen. Az 
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harag [295] által meg háborodik az elmének szeme. az harag által el 
uesztik az bölcsek az bölcseséget. az harag altal idegenedik az ember 
önnön magátol. Némelliek hamar meg haragusznak, de hamar uiszontag 
békeségre térnek. Némelliek kedig késöre haragusznak meg, es az 
békeségreis késöre térnek. De némelliek az mj leg nagiob hamaráb 
haragra indúlnak, es az békeségre kesöbben haiolnak. Job mind az által, 
az kj hamar meg haragszik, es hamar ismég békeségre tér, hogi sem mint 
az kj kesöre haragszik meg, es békeségreis késöre inditatik. Szerelmes 
Néném, halliad mit mond Szent Jakabis: Legien kedig ugimond minden 
ember giors az hallomás[296]ra, késedelmes kedig a szóllásra, es 
késedelmes az haragra. Miert? mert az ember haragia ugimond, nem 
szerzj az Istennek igasságát; kétség nékül a szüz leánzonakis haragia az 
Istennek igasságát nem szerezhetj. Semmiképpen nem kel a szüznek meg 
haragudnj, ugimint kinek Isten templomának kel lennj. Nem illik hogi az 
Christus Jegiese haragos legien. Az meľi szüz az ö lelkében lako helt 
szerez az Christusnak, minden képpen ki kel annak az haragot üznj az ö 
sziuéböl. Az meli szüz az meniej giöniörüségnek ágias házában bé akár 
érkeznj az Christussal, telliességgel kj kel annak kergetnj sziuéböl az 
haragot. Szerelmes Néném, hogi ha elö fog téged az harag, szo[297]rícs 
meg asztot: ha elö uészen téged harag, szelédics meg asztot: Mértékeld 
meg az haragot mértékeld meg az boszszonkodást. Szorícs meg az 
haragnak indúlását. Zablázd meg az haragnak hertelenségét. Ha el nem 
táuoztathatod, auagi meg nem mértékelheted az haragot, el ne ragadgion 
tégedet az boszszúság, meg ne giúicson tégedet az harag, meg ne 
indicson téged az boszszonkodás. Az nap le ne enieszszék az te 
haragodon. Amen. 
 
 

Az Giülöségröl. XXXVI. szó. 
 
Halliad tiszteletes szüz miket mondok: Az giülöség el uálasztia az 
embert az Istennek orszá[298]gától. Az giülöség el uálasztia az embert 
az paradicsomtól. Az giülöség el uonsza az embert az meniországtól. Az 
giülöség sem szenuedéssel el nem töröltetik, sem martyromsággal meg 
nem tisztúl, sem kj öntöt uérrel meg nem mosódik. Nem kel az 



 

105 
 

embereket giülölnönk, hanem az uétkeket. Az kj giülölj attiafiát, ǵilkos 
az; az kj giülölj az ö attiafiát, setétségben uagion, es setétségben jár. Az 
Istent az nem szeretj, kj felebaráttiát ǵiülölj. Az menj külömbség uagion 
a szálka közöt, es az gerenda közöt, annj külömbség uagion az harag es 
giülöség közöttis. Az giülöség meg rögzöt harag. Az [299] harag által 
meg háboroszik az elmének szeme: az giülöség által meg uakúl a 
sziünek szeme. Christusban nékem szerelmes Néném, halliad miket 
szóllok. Ha miben meg szomorítod az te nénédet, tégi eleget nékj. Hogi 
ha uétkezel az te nénéd ellen, tarcs poenitentiát elötte. Ha az Istennek 
szolgálo leánj köszül ualakit meg botránkosztacsz, kéried ötet hogi meg 
bocsássa néked. Sies hamarsággal az meg engesztelésre: el ne aludgiál 
minek elötte eleget tégj: addig ne niugodgiál, még nem térsz békességre. 
Ha el esik az te ellenséged, ne öruendezz raita. Ne örüľi ellenségednek 
ueszedelmén, netalántán tégedis hasonlo dolgok érnek, hogi az Isten ö 
töle [300] ne fordícsa ö rola te read haragiát. Kedued legien bánkodnj 
azon az kj niomorúságot szenuedet. Szánakodgiál egiebeknek 
niomorúságán. Másnak háborúságában szomorú légi. Az kesergökkel 
keseregij’, a siránkozokkal siránkozzál. Tiszteletes Néném, ne légi 
keménj: ne legienek keméniek az te sziuednek indulatj. Ellened uétetnek, 
ne fizess az ö uétke szerént, mert reádis el iöuendö az Istennek itéllete. 
Bocsásd meg, hogi tenékedis meg bocsáttassék: mert nem lészen 
bocsánatod, hanem ha teis engedelmet tészesz. Üzd kj az te sziuedtöl az 
giülöséget. Az te elmédben ne maradgion az giülöség. Szerelmes 
Nénem, [301] adgia Isten hogi szeressed mind ötet, es mind 
felebarátodat egietemben. Amen. 
 
 

Az Keuéľiségröl. XXXVII. szó. 
 
Az keuéľiség minden gonosságnak giükere. Az keuéľj ember mind 
Istennek es embereknek giülöséges. Az keuéľj ember hasonlatos az 
ördöghöz. Az keuéľiség es kjuánság, ugi annira egi gonosság, hogi sem 
az keuéľiség az kjuánság nékül, sem az kiuánság az keuéľiség nékül nem 
[302] lehet. Az keuéľiség es kiuánság által mondá az ördög. Fel megiek 
meniországban. Az alázatosság által mondotta Christus az kjrálj 



 

106 
 

prophétánál: Meg aláztatot az porban az én lelkem. Keuéľiségböl es 
kjuánságból mondotta az ördög: Hasonló lészek az magosságbélihez. Az 
Christus kedig alázatosságból mind halálig engedelmes uolt attiának. 
Végre az ördög keuéľisége miá alá taszitaték pokolban: Christus kedig 
alázatosságáért az meniegben fel magasztaltatik. Micsoda minden bün, 
hanem az Istennek meg utállása, melliel az ö parancsolatit meg útálliuk? 
Szerelmes Néném, hidgied énnékem, hoǵi sok idök[303]töl ualo 
uigiázások, imádságok, böjtölések, alamosnák, es múnkák, hogi ha 
keueliségben uégezödnek semminek tartatnak az Istennél. Azért 
tiszteletes Néném, kj ne teriezd az keuéľiségnek szárniait, fel ne emeld 
az keuéľiségnek tollait. Miért? azért mert az keuéľiség az angialokat le 
uetette: az hatalmasokat le uerte: az keuélieket le taszitotta. Az 
keuéľieknek ellenek ál az Isten, az alázatosoknak kedig malasztot ád. 
Azonnis intlek tégedet Christus Iegiese, hogi inkáb örüľi az angialoknak, 
es az Isten szolgálo leánijnak társaságában, hogi sem mint 
nemzetségednek nemességében. Kérlek téged szerelmes Né[304]ném, 
hogi inkáb öruendezz a szegenj szüzeknek társaságában, hogi sem mint 
az te gazdag szüleidnek nemességében. Mi az oka? mert nincsen az 
Istennél szemeľi uálogatás. Az kj a szegént meg útállia, Istennek tészen 
boszszút uéle. Az kj meg uetj a szegént, annak teremptöjét gialázza. 
Isten adgion tenéked Tiszteletes Néném, meľiséges alázatosságot, es 
igaz szeretetet. Amen. 
 
 

Az Kérkedésröl. XXXVIII. szó. 
 
Mind cselekedetinkben es beszédinkben kel táuoztatnónk az [305] 
kérkedést. azért szerelmes Néném, tekéncs meg magad, es semmit azok 
közül ne tulaidonícs magadnak, melliek te benned uadnak, az bünöktöl 
meg uálua. El kerüld az kérkedést, fussad az hiuságos dicsösségnek 
kiuánságát, táuoztasd el az heába ualo dicsösségnek szorgalmatosságát: 
ne dicsekedgiél, ne hanniad uessed magadat, semmit magad felöl ne 
tarcs, magadat szemérmetlen kérkedéssel ne magasztald. Semmj iót 
magadnak ne tulaidonícs. az jo cselekedetröl ne dicsekedgiél. ne 
fualkodgiál fel az kedueskedésnek szelétöl. Meg útáld az embereknek 
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dicséreteket. Ne tudakozzál azon kj dicsér téged, auagi ha kj [306] 
szidalmaz. Ne csallion meg téged az dicséret, se keduetlenné ne tegien a 
szidalom. Az kj nem kjuán dicséretet, boszszuságot sem érez. Az meľi 
szüzek, az ö érdemekben dicsekednek az emberek elöt, nincsen azoknak 
olaiok edéniekben, mert az heába ualo dicsösségnek kiuánsága által, az 
mi bért érdemlettek uolna az úrtól, aszt el uesztették. Tekéncsék 
mindenkor az ö rútságokat, kik szeretik az hiuságos dicsösséget: es 
bánkodgianak raita hogi el uesztették aszt az jo dolgot, melliet emberj 
dicséretért cselekettenek. Innét mondgia urúnk az Euangeliomban: Bizon 
mondom tinéktek, hogi el uették azok az [307] ö béreket. Az hiuságos 
dicsösségnek keresése által, a szenteknek joszágos dolgokis, az ördögök 
birodalma alá uettetnek: amint Ezechias kiráľi, miuel hogi kérkedés 
képpen meg mutatá gazdagságit az Chaldáosoknak, azért hallá az 
prophétától, hogi el ueszendök uolnának azok ö töle. Amaz Pharisaeusis, 
az kj imádkoznj iöt uala az templomban, csak azért ueszté el jauait, 
miuel hogi azokat kérkedés képpen mutogatta. Amint a sas keseliü nagi 
fent röpüluén, le szál az dögre, úgi az kérkedö ember jo lako helének es 
mulátságának magosságábol, alá ualo dolgokban merül, az hiuságos 
dicsösségnek kiuánsága által. [308] Christusban nékem szerelmes 
Néném, ne tegied az te lelkj esmeretedet másnak nieluére. Hogi ha 
másnak nielue dicsér téged, es nem az tiéd, ha másnak száia dicsér téged, 
es nem az tiéd, mind azon által az te magad itélleteddel, es nem máséual, 
tégi itélletet arról. Senkj inkáb nem tudhattia kicsoda légi, mint te 
magad, ugimint kj iól tudod mit cselekettél, mit szóllottál, auagi mit 
gondoltál.  

Akarodé tiszteletes Néném, hogi meg mondgiam tenéked, miként 
neuelhessed minden ioszágos dolgokat? Akarom szerelmes atiámfia, es 
kéremis hogi meg mutasd énnékem. Halliad azért tiszteletes Néném, ha 
minden jo[309]szágos dolgaidat neuelnj, es el nem uesztenj akarod, röics 
el ioszágos dolgaidat magasztalásod helet: röics el io cselekedetidet, hogi 
sem mint azzal kérkedgiél ualamit magadnak tulaidonituán. Ne 
kiuánniad láttatnj amit meg érdemlettél. Joszágos dolgaidat titkolliad, 
büneidet nijlatkoztassad, sziuednek uétkeit meg ualliad. Röics el az te 
joszágos cselekedetidet. Soha elö ne hozzad ha mj iót cselekettél auagi 
mondottál. Az gonosz gondolatokat leg ottan meg ualliad. Mert az niluán 
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ualo uétek hamar meg igazitatik, az halgatással kedig teried az bün, meľi 
ha titkon tartatik, kicsinkéböl naǵi lészen. Ki ielentéssel le szól az bün, 
[310] titkolással kedig neuekedik. Az joszágos dolgok alattomban 
neuekednek, niluán létekben apadnak. Az kérkedö joszágos dolgok 
nijlatkozásokkal semmiué lésznek, alázatosan ualo röitésekkel 
sokasodnak. Azért Tiszteletes Néném, mindenkor az Istenhez fordícsad 
az te tanácsodat es cselekedetedet. Minden dolgodban Istennek 
segétségét kéried. Mindent az Isten malasztiának es aiándékának 
tulaidonícs, es semmit se rekessz az te tulaidon érdemidben. Ne bizzál az 
te erödben, semmit se tarcs az te mérességedhez. Halliad szerelmes 
Néném, mit mond Szent Pál apostol: Az kj dicsekedik, az úrban 
dicsekedgiék. azért tiszte[311]letes Szüz, az te dicsekedésed, es 
dicséreted mindenkor az Jesus Christusban te iegiesedben legien. Amen. 
 
 

Az Alázatosságról. XXXIX. szó. 
 
Szerelmes Néném, halliad mit mond urúnk Jesus Christus, az te édes 
Jegiesed az Euangeliomban: Tanólliátok én tölem, hogi én szeléd 
uagiok, es alázatos sziüü. Tiszteletes Néném, alázd meg magadat az 
Istennek hatalmas keze alat, hogi az háboruságnak ideién fel 
magasztallion téged. Jllik hogi a szüznek lelkj esmerete mindenkor 
alá[312]zatos legien es szomorú, tudni illik hogi se alázatossága által ne 
keuélkedgiék, se haszontalan szomorúsága által sziuét furcsaságra ne 
bocsássa. Az alázatosság leg nagiob ioszága a szüznek. Mert leg nagiob 
szidalmazásra ualo az keuéľiség. Az alázatos szüz ha szintén öltözetiben 
kisded, de az Istennél mind az által joszágos dolgokkal dicsösséges. De 
az keuéľi szüz, noha az embereknek szemek elöt szép, kedues ábrázatú, 
es ékes mind az által az Istennek szemej elöt aláualó, útállatos es meg 
uettetet. Mi az oka? mert az igaznak lelke, az Isten széke: amint ö maga 
mondgia urúnk: Kin niugodgiam meg én, ugimond, hanem [313] az 
alázatoson, es az csendesen, es azon az kj fél az én beszédimtöl? 
Christusban nékem szerelmes Néném, légi alázatos, légi az 
alázatosságban fundálua, légi mindeneknél uégsöb, légi mindeneknél 
utólsób. Szerelmes Néném, senkinél elöb ualónak ne tarcsad magad, 
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senkinél fellieb ne böcsüllied magad. Vgi tarcsad mintha minniáian 
fellieb ualók ualnának náladnál. Te kedig mennél fellieb ualo uagi, annál 
inkáb alázd meg magadat mindenekben. Hogi ha alázatosságot tartasz, 
dicsösséged lészen. Mert mennél inkáb alázatosb lészesz, annál nagiob 
dicsösségnek magossága fog téged köuetnj. Száľj alá hogi fel meńj: 
alázd meg magad [314] hogi fel magasztaltassál, hogi magad fel 
magasztaluán meg ne aláztassál: mert az kj magát fel magasztallia meg 
aláztatik, es az kj magat meg alázza fel magasztaltatik. Mert az kj fel 
emelkedik, meg gialáztatik. Az magosrol nehezeb az eset. Az fel helröl 
nagiob az romlás. Az alázatosság nem fél az esettöl: az alázatosság esetet 
nem esmér: az alázatosság soha romlásban nem szakad: az alázatosság 
soha esetet nem szenuedet. O Christusnak iegiese esmérd meg miuel 
hogi az Isten alázatoson iöt ez uilágra. Esmérd meg hogi a szolgának 
képében magát meg alázta, engedelmes léuén mind halálig. Szeretö 
Néném, ugi iárij, amint ö járt. Köuessed az ö példáiát, köuessed az ö 
niomdokit. Légi aláualo az te szemed elöt, [315] légi meg utált, légi meg 
uetet, ne keressed magadnak keduét: mert az kj magát aláualónak tartia, 
nagi az Jstennek elötte: az kj magának nem kedueskedik, az Istennek 
kedueskedik. Szerelmes Néném, légi kisded es alázatos az te szemeid 
elöt, hogi nagi légi az Istennek szemej elöt. Annál drágáb lészesz az 
Istennek szemei elöt, mennél meg uetetteb lészesz az te magad szemejd 
elöt. Tiszteletes Néném, hoǵi ha nagi alázatosságban tartod magadot, az 
okos szüzekkel egietemben öruendezel az meniországban. Amen. 
 
 

Az Békeségröl. XL. szó. 
 
Aszt mondgia urúnk az Euangeliomban, Boldogok az békeségesek, mert 
az Isten fiaijnak fognak hiuattatnj. Szerelmes Néném, hogi ha azért az 
békeséges [316] emberek boldogok, es Isten fiaijnak hiuattatnak, 
szükség néked az békeség szenuedés. Az békeség szenuedésnek uégezet 
dolga uagion. Az békeséges szüz eszes, az haragos szüz nem okos 
hanem balgatag. Tiszteletes Néném, fegiuer nékülis Martijr lehetsz, hogi 
ha igazán meg tartod sziuedben az békéuel ualo türést. Az békételen nem 
érdemli az angialoknak társaságát: az irégi es haragos az ördögökkel 
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lészen részes. Az békételen el üzj az eggiességet, az haragos ember 
háboruságot támaszt. Az kegies szüz ha szintén boszszúságot szenuedis, 
semminek tartia. Az békeséges szüz lako helt szerez az ö sziuében az 
Christusnak. Mi az oka? Mert az Christus [317] békeség, es az 
békeségben szokot niugodnj. Az békeségnek fia, illik hogi szeresse az 
békeséget. Jnkáb készicsed magadat az boszszuság uételre hogi sem mint 
boszszuság tételre. Tanóli inkáb gonoszt szenuednj, hogi sem mint 
gonoszt cselekednj. Légi békeség szenuedö, légi szeléd, légi édes 
erkölcsü, mértékletes, kegies, emberséges. Szeressed az békeséget, 
keduellied az csendességet, békeséget tarcs mindenekkel. Mindenekhez 
szeledséggel es szeretettel tarcsad magadot: tedd bizoniossá hogi te 
inkáb szerecsz mást, hogi sem mint szerettetel mástól: tedd bizoniossa 
hogi te nagiob keduel uagi máshoz, hogi sem mint más uagion te hozzád. 
Ne légi álhatatlan az barátságban. [318] Tarcs meg mindenkor az jo 
barátságnak kötelét. Tarcs meg elmédet az békeség szenuedésben. Légi 
jo akarattal, légi io sziuel, es kész indulattal, légi niáias beszédedben. 
Kedues sziuel mutassad magadot mindenekhez. Táuoztasd el az 
ueszekedésnek okát. Vtálliad az ueszekedest, mindenkor békéuel éľi. 
Szerelmes Néném, hogi ha lehetséges, minden emberekkel békeséget 
tarcs. Az rágalmazóknak boszszuság tételeket giözd meg békeseg 
szenuedes által. Az békeség szenuedésnek sisakáual törd meg az 
boszszuságnak nijlait. Vessed az lelkj esmeretnek paizsát az nielünek 
fegiuere ellen. Nagi joszágos eröuel uagi, hogi ha aszt meg nem bántod, 
az kitöl meg [319] bántattál. Nagi eröd uagion, holot meg sértetuén meg 
bocsátasz. Nagi dicséreted es dicsösséged uagion, ha az kin boszszút 
álhattál uolna, meg bocsátasz nékj. Tiszteletes Néném, az Istennek 
békessége, meli minden értelmet feliül halad, oltalmazza meg az te 
sziuedet es lelkedet. Amen. 
 
 

Az Egiességröl. XLI. szó. 
 
Hat dolog, ugimond az Úr, miket giülöl az én lelkem, es az hetediket 
ugian útállia; tudnj illik aszt az kj az atiafiak között uiszszauoniást 
szerez. Átkozot em[320]ber, a kj az Istennek szolgaj közöt uiszsza 
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uoniást hint. Az kj az békeséget es eggiességet fel bontia az Isten ellen 
cselekeszik. Az Christusnak tészen boszszuságot, az kj az Istennek 
szolgai közöt egienetlenséget hínt. Miért? mert Christus az mj 
békességönk, kj mind az kettöt egibe tette, miuel hogi az angialokat es 
embereket egiessé tette. Az gonoszoknak egiessége, külömbsége az 
joknak. Amint kiuánniuk hogi az ioknak békeségek legien, ugi uiszontag 
kiuánnonk kel hogi az gonoszoknak egiességek fel bomollion. Az 
egiesség, meli az bün tételre megien, gonosz: az egiesség kedig jo, meľi 
az io cselekedetre, az igasságnak köuetésére, es az Istennek 
szolgálattiára néz. Auégre [321] giültönk egiben, hogi az Istennek 
szolgálattiában minniáian egi sziuel es egi lélekkel legiönk. 
Mindeneknek, az kik az Istennek házában lakoznak, egi lelkeknek es egi 
sziueknek kel lennj az Istenben. Semmit nem használ ha szintén egi ház 
tart minket egiütt, es külömb akarat el uálaszt. Jnkáb szeretj az Isten az 
io akaratnak egiességét, hogi sem mint az helnek; Jme sokan uagionk 
ebben az házban, külömb erkölcsök, külömb sziuek, külömb lelkek: 
mind ezeket szükség hogi egibe foglallia egi aránt ualo élet, egienlö 
igiekezet, es Istenhez ualo egi szeretet. Ebben azért mind egi sziuel, egi 
lélekkel, es egi akarattal kel lennönk, hogi az Istennek szolgálliónk; es 
hogi szeressük [322] az Istent tellies sziuel, es tellies lélekkel, es 
felebarátinkat mint tulaidon magunkat. Szükséges azért nékünk az 
egiességnek joszága. Hogi ha én az én akaratomat akarom cselekednj, es 
ez az öuét, imez uiszontag az öuét, oszlások esnek, uiszsza uoniások 
támadnak, harag es háboruság, es külömb féle ellenkezések, melliek az 
testnek alkománj: es amint mondgia Szent Pál apostol: az kik illien 
dolgokat cselekesznek, azok az Istennek országában nem iutnak. 
Szerelmes Néném, hidd meg nékem, hogi nem annit használnak az 
Istennek az mj böitölésink, imádságink, es áldozatink, menit használ az 
io egiesség. [323] Azért mondgia az Isten az Euangeliomban: Menniel, 
békéľi meg elöb az te atiádfiáual, es ugi el iöuén uidd fel az te 
aiándekodat. Tiszteletes Néném, nagi az egiességnek ereie az Istennél, 
meľi nékül nem keduesek az Jstennek az mj áldozatink, melliekkel 
egiébkint el töröltetnek az bünök. Tudnónk kel, hogi mikor az meg 
térésre iutónk, bait es küszködést uészönk fel az ördög ellen. 
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Kérdés. 
Szerelmes atiámfia, mond meg nékem, félé ualamitöl az ördog? 

Felelet. 
Szerelmes Néném, nincsen semmj amitöl az ördög inkáb féllien, mint az 
egiességtöl es szeretettöl. [324] Mert ha ualamink uagion, mind az 
Istenért adgiukis, az ördög aual semmit sem gondol, mert ö nékj semmie 
nincsen. Hogi ha böitölönk, attól az ördög nem fél, mert ö soha nem 
észik. ha uigiázónk, nem fel az ördög attól, mert ö soha nem aluszik: de 
ha szeretetet es egiességet uiselönk, attól az ördög fölöttte igen fél. 
Miért? mert olliankor aszt tartiuk mj ez földön, amit ö meniországban 
nem akart meg tartanj: Jnnét uagion azis hogi az Aniaszenteǵiház, mint 
az tábornak rendelt serege, rettenetesnek mondatik: mert miképpen az 
ellenségek félnek, mikor az tábornak seregit iól el rendelue láttiák az 
hadakozáshoz, ugi bizoni az ördögis meg rémül, ha mikor az lelkj 
embereket, jo[325]szágos dolgoknak fegiuerében fel fegiuerkezue, 
egiességben láttia élnj. Akkor ö meg giözettetuén, es szégient ualuán 
fölötte igen bánnia, holot öket az uiszsza uoniásnak ereiéuel egimástol el 
nem oszthattia, es által nem szeghetj. Minniáian azért egi értelemben es 
egienlö békeségben egiaránt kel élnönk az Istennek házában, hogi meg 
giözhessük az ördögöt. Az Istennek szolgálo leánia az kj egiességben 
akar élnj, el kel elsöben hadnj gonosz szokásit, ne legien meg ueszet 
erkölcsü, mód nékül ualo, ne legien fenijték nékül ualo szabadságban, 
hogi az ö meg ueszet gonosz erkölcse által az Istennek töb szolgálo 
leánijt meg ne háboricsa, auagi botránkoztassa. Megis kel mértéklenj az 
ö cselekedetit, jndúlatit, beszédit, es mind egész [326] életét, hogi Isten 
szerént egiesülhessen azokkal, az kikkel eggiütt él. Azért szerelmes 
Néném, intlek téged, hogi egiességben es alázatosságban éľi az 
Clastromban mindenekkel az Istennek szolgálo leánijual. Tiszteletes 
Néném, te az giülölközöket békeségre szerezzed, az ellenkezöket 
egiességre hijad. Semmj oľi ueszekedésnek szaua ne támadgion, meľi az 
egiességet el oszsza. O Christusnak Jegiese, azon szeretet, meli téged az 
uilágtól el szakasztot, az foglallion es kössön téged az Istenhez. Amen. 
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Az Türésröl. XLII. szó. 
 
Szerelmes Nénem, tanúlj az Christustól mértékletességet, tanúľi türést. 
[327] Az Christusra figielmezz, es nem bánkodol az boszszuságokon. 
Mert ö mj érettünk szenueduén, nékünk hagiot példákot. Miuel hogi 
ököllel uerettetuén, ostoroztatuán, pökdöstetuén, töuissel koronáztatuán, 
keresztre itéltetuén, es fel szegesztetuén, mindenkor ueszteg halgatot. 
Mert ha midön ualakj tégedet boszszúal illet, az te büneidért történjk az 
tenéked, midön néked boszszuságot tészen, az te uétkeid cselekeszik 
asztot: ualamj ellened esik, bünöd szerént esik. Könniebben szenueded, 
ha meg gondolod isten szerént, miért szenueded. Midön azért gialáztatol, 
te akkor jmádkozzál; midön kj téged átkoz, te áldgiad ötet: jót mondgi 
annak, az kj gonoszt mond tenéked. Az téged átkozónak, áldással légi. 
Az haragost békeség töréssel en[328]gesztellied, az haragosnak haragiát 
édeskedéssel szállícs le, engedéssel giözd meg az keméniséget, jo 
erkölcsel az gonosságot. Az te iouóltoddal bírd meg egiebeknek 
roszuóltát. Az te békeséges elméddel, egiebeknek boszszú tételeket 
ueszesd el. Tiszteletes Néném, mind az jora es gonoszra keszícs el az te 
sziuedet, mind jo es gonosz dolgokat amint reád jutnak, uiseld békéuel. 
Vedd jo neuen mind az ellened ualokat, es jo szerencséket, hogi 
akárminémü dolgok találnak téged, akarmik történnek csendes elméuel 
uisellied. Semminek tarcs az raitad tett boszszuságnak gialázatit, 
semminek tartásoddal giözd meg az csufolóknak gialázatit. [329] El 
halgatásoddal uesd meg az rágalmazoknak uétkeket. Tiszteletes Szüz, 
akarkj téged haragicson, auagi izgasson, ha szintén meg keserít, ha 
szintén boszszont, ha szintén szidalmaz, ha szintén ellened szitkozódik, 
ha szintén ueszekedésre indit, ha szintén uiszszauoniásra hiüü, ha szintén 
átkozodik, ha szintén boszszuságot tészen, ha szintén gialázattal illet, de 
te halgass, te uesztég légi, te aszt el halgaszd, uesd meg te aszt, te ne 
szóľi, uesztegséget tarcs te, boszszuságot ne feleľi, gonosz szokat ne 
mondgi, a szidalmat uiszsza ne mond, boszszút ne szóľi feleluén. Tarcs 
uesztegségnek békeségét. Veszteg léuén hamaráb meg giözöd. O 
Christusnak Jegiese, tusakodgiál az idöszerént ualo bántások ellen. Légi 
[330] erös minden történendö dolgokban, mindeneket békéuel 
szenuedgi, békéuel kel aszt eǵitöl szenuednj, az mj sokaknak történik. 
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Mind az a kj giötör, s’mind az akj giötörtetik, mind az kettö halandó. 
Mind az a kj gonoszt cselekeszik, s’mind az a kj gonoszt szenued, meg 
hal. Szerelmes Néném, hidd meg nékem, hogi tenéked ellened nem 
támadhatot uolna, ha az ur Isten hatalmat nem adot uolna reá. Nemis uolt 
uolna te raitad hatalma az ördögnek, ha az Isten nem engette uolna. Sok 
háboruságok által kel nékünk bé mennönk az Istennek országában. Nem 
méltók ez idö szerént ualo szenuedések az jöuendö dicsösséghez képest. 
Szerelmes Néném, lehetetlen dolog [331] hogi aszszoni állat légi, es meg 
ne kostolliad az háboruságokat. Mindeneket ez uilágon hasonlo 
történettel szenuedönk. Senkj nincsen, kj ez ielen ualo életben 
heľiheztetuen ez uilágon ne fohazkodgiék. Ez uilági élet rakua 
keserüséggel. Ez élet siráson kezdetik. Az giermecske mikor születik, a 
siráson keszdj életét. Az giermecske mikor kj iö anniának méhéböl, elöb 
kezd siránkoznj, hogi sem mint neuetnj. Sírua uettetnek ez niomorúlt 
életre. Hasznos az háboruság, hasznosok ez életnek giötrödésj: Mennél 
inkáb ez uilágon törödönk, annál inkáb örökké ualo niugodalomra meg 
uastagodonk. Mennél inkáb ez ielen ualo idöben niomorkodónk, [332] 
anniual iöuendöre öruendezni fogunk. Hogi ha itten ostorok alat 
niomorkodónk, az jtéllet napián tisztúlua találtatónk. Amen. 
 
 

Az Betegségröl. XLIII. szó. 
 
Vrúnk szól az Euangeliomban az apostoloknak, monduán: En a kiket 
szeretek, meg feddem öket, giötröm es tisztitom. Három képpen uerj 
meg az Isten ez uilágon az embereket: ugimint kárhozatra uerj meg az 
gonosz uakmeröket. Tisztúlásokra fenijtj meg azokat az uálasztottakat, 
kiket uétkeznj lát. Saniargattia az igazakot, érdemek [333] dicsösségének 
neuekedésére. Az Isten, nehéz csapásokkal ueré meg Aegiptust, 
kárhozatra: iszoniú fekéliekkel ostoroztaték meg szegénj Lázár 
tiszúlására: Szent Jobis meg ostoroztaték probálására. Es az uétek elöttis 
ostorozza Isten az embert, hogi gonosz ne legien: amint ostoroza Szent 
Pált, kj a sáthánnak Angialától izgattatuán, az testnek ösztönit szenuedj 
uala. Az bün utánnis ostoroztatik ember az Istentöl, hogi meg iobbúllion: 
amint amaz Corinthusbélj férfi, kit Szent Pál a sáthánnak ada testében 
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giötrenj, hogi lelke iduözülliön. Az kik erösbek es egességesek, hasznos 
nékik hogi meg betegülnek, hogi egessé[334]geknek ereiekböl, fellieb ne 
öruendezzenek az el mulando földj dolgokban, hogi sem mint képes. 
Gonosz az testnek egessége, melj az léleknek betegségére uiszj az 
embert. Es igen jo az testnek betegsége, meli az léleknek egésségére 
uezérlj az embert. Az testnek betegségét dicsérj Szent Pál apostol 
monduán: Mert mikor beteg uagiok, akkor uagiok erösb, ugimint 
lélekben.  

Az Istennek ostorozasj alat nem kel embernek zugolódnj, mert az 
által hogi meg uerettetik, az büntöl meg tisztitatik. Könniebben 
szenuedgiük az testnek niaualiáit, hogi ha meg gondolliuk az 
gonosságokat mel[335]lieket cselekettönk. Nem kel embernek az 
betegségben zúgolódnj. Miért? mert attól itéltetik meg, az kjnek itélletj 
mindenkor igazak. Az kj betegséget szenueduén az Isten ellen zugolódik, 
az nagi itéllö birónak igasságat uádollia, es az által az Istennek haragiát 
maga ellen indítia. Nem lehet az hamis auagi méltatlan dolog, amj az 
igaz Birónak tetszik. Mert kit az Isten szeret, megis uerj: ostoroz kedig 
minden fiút, kit hozzá fogad, es mint atia fiában kedueskedik magának. 
Ez életnek rendiben keduez az Isten az bünösöknek, es nem keduez az 
igazaknak. Az más uilágon kedig keduez az igazaknak, es nem keduez az 
bü[336]nösöknek. Az kj ez uilágon nem erdemel meg ostoroztatnj, 
pokolban fog kínlódnj. Szerelmes Nénem, az bánat es szomorúság 
mindeneknek köz. Senkj nincsen kjnek ez uilágon bánattia nem érkezik. 
Az Isten mindenkor azokat büntetj inkáb ez uilágon, kiket az iduösségre 
készít örökségre. Tiszteletes Néném, az te niaualiáidban ne 
szomorkodgiál. Az te betegségidben adgi hálákot az Istennek. Jnkáb 
akariad hogi lelkedben egességes légi, hogi sem mint testedben. 
Kiuánniad inkáb egességedet elmédben, hogi sem mint tagiaidban. Az 
mj [337] az testnek ellene uagion, az léleknek oruossága. Az betegség az 
testet sebessitj, de az elmét giógyitia. Mert az betegség az uétkeket kj 
fözj, es az buiaságnak ereiét meg törj. Tudgiad hogi az keserüségben 
csak probáltatol, ne törd meg magad: az tüzes kemencszében probáltatik 
meg az aranj hogi meg tisztúllion: teis azonképpen az háborúságnak égö 
kemencszéiében tisztitatol meg: hogi tisztábnak találtassál, az 
haborúságnak tüzében meg oluasztatol. Öszue oluasztatol hogi minden 
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bünöknek szenniétöl meg tisztitassál. Próbálásodra uadnak mind ezek 
amiket szenuedcsz. Azért Christusban [338] nékem szerelmes Néném, 
ne buslakodgiál az te betegségidben, ne káromkodgiál, se ne mondgiad, 
miért szenuedem az niomoruságot? ne mondgiad, mi okáért giötrödöm? 
mire szenuedem az niaualiákot?  

Édes atiámfia, kérlek téged, mond meg nékem, mit mondgiak az én 
betegségimben? auagi mint kellessék magamot uádolnom?  

Tiszteletes Néném, iǵi uádold magadat: Vétkeztem, keuesbé 
büntettettem hogi sem mint meg érdemlettem uolna. Hasonló büntetését 
bünömnek nem érzem. Keuesbé látom szenuedésemnek niaualiáját, hogi 
sem mint érdemlettem. Az határos uéteknek [339] mértékéhez képest 
kisseb az boszszú állásnak háborúsága. Az én büneimnek érdeméhez 
képest, nem egiarániu az büntetéseknek oka: nem annira ualók az kínok, 
menire ualók uoltak az uétkek.  

O Christusnak Jegiese, akarszé büneidtöl meg tisztúlnj? Az 
büntetésnek érdemében uádold magadat, es dicsérd az Istennek 
igasságát. Elég az te tisztúlásodra, hogi ha a mjket szenuedsz, az 
Istennek igasságára háréntod; hogi ha az reád bocsátot betegségért, te 
alázatosan dicsöíted az Istent. Mert kegies saniargatásának ostoráual 
feníjt meg téged az Isten, biria te raitad az ö feníjtés alat ualo tanuságát. 
Es [340] az kj keduezuén néked, akkor téged el uetet uala töle, 
suitogáluán kiált utánnad hogi meg térij. Tiszteletes Szüz, gondold meg 
az uilágnak minden kíjnniait, tekéncs meg lelkedben akarmj büntetésit az 
uilágnak, akarmi féle kínzásoknak fáidalmit, akarmj fáidalmoknak 
keserüségit, hasonlícs mind ezeket az pokolnak kínniához, igen köniü 
lészen az mit szenuedsz.  

Szeretö Néném, ha mitöl félsz, az pokolnak büntetésitöl féli’. Mert ez 
itt ualo bünetések csak jdö szerént ualók, azok kedig örökké ualók: 
Ezekben az kjnokban, az halállal egietemben az kjnok el táuoznak, de 
azokban az halállal [341] egiütt érkezik az örökké ualo fáidalom. Mert 
ha meg térsz jobbúlásodra uagion amit szenuedsz. Az meg tért embernek 
tisztúlására használnak az raita ualo csapások. Mert az kj ez uilágon 
saniargattatuán meg büntettetik, az más uilágon meg szabadúl: az kik 
kedig még az ostor alattis nem iobbúlnak meg mind idö szerént es 
örökké ualo büntetéssel kárhoztatnak: es ez uilágon elöb meg itéltetnek, 
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es uiszontag az más uilágonnis. Ezeknek két féle büntetések es 
kárhozattiok, ezeknek két féle csapások uagion, mert mind itt ez uilágon 
kinoknak jtélletit uiselik, es az más uilágonnis uég nékül ualo 
büntetéseknek [342] fölit szenuedik. Az Istenek keze azért adot tégedet 
az büntetés alá: az Istennek ellened ualo boszszúia hagiot tegedet 
giötrödnj: az ö haragia hatta hogi te mind ezeket szenuedgied, tiszteletes 
Néném, mert hogi testednek erötlensegiben törödöl, hogi testj 
betegségekkel bántatol, hogi az niualiáknak ösztöniuel kjnoztatol, hogi 
lelkednek mértéktelen indulatitol hániattatol, hogi elmednek 
szorongatásától giötörtetel, hogi az gonosz lelkeknek késértetiuel 
ostromlattatol, aszt te reád az Istennek igazsága bünöd szerént uetj: Az te 
magad fegiuerj hadakoznak ellened: az te magad nijlaid löuödöznek 
téged, azok sértegetnek, azok sebessitenek téged. Mert az [343] mik által 
uétkeztél, azok által es azok mia kínzattatolis. Miuel hogi köuetted az 
testet, testedben ostoroztatol: azon dologban siránkozol, amiben szintén 
uétkeztél: abban uagion néked kínodnak itéllete, mjben uolt az bünnek 
oka. Az honnét szakattál az uétkekre, onnét szenueded az kinokat. O te 
Christusnak Jegiese, igazán feddetel, igazán ostoroztatol, igaz itéllettel 
itéltetel, igazán ront téged az hab, az igazságnak büntetése szorongat 
téged. 
 
 

Az Fösuéniségröl. XLIV. szó. 
 
Aszt mondgia Urunk az Euangeliomban: Meg oijátok magatokat minden 
fösuénségtöl, mert senkinek [344] az ö élete nem áál azoknak 
béuelkedésböl, amiket bír ez földön: Szent Pál apostolis imigien szól: 
Semmj paráznaság, es tisztátalanság, es fösuénség neis neueztessék tj 
közöttetek. Es ismét: Semmj paráznának, auagi tisztátalan életünek, 
auagi fösuénnek, melj dolog báluánioknak ualo szolgálat, nincsen 
öröksége az Istennek országában. Azért mondgia Salamon: Fel háboritia 
az ö házát, az kj fösuénséget köuet. Az fösuénj telhetetlen az pénzben. 
Az kj az gazdagságot szeretj, nem uészj annak hasznát. Semmj nincsen 
gonozb, mint az pénzt szeretnj, mert az ollian az ö lelkét árúllia. Amint 
az fösuénség pokolban meritj el [345] az embert, szintén azonképpen az 
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alamisnálkodás meniországban emelj. Hasonlatos az fösuénj ember az 
pokolhoz: mert mint hogi az pokol soha nem mondgia hogi elég legien, 
azonképpen az fösuénis soha meg nem elégszik az pénzel. Mint az uízj 
korságos mennél többet iszik, annál inkáb szomiúhozik, ugi az fösuénj 
mennél többet talál, annál többet kiuán. Az fösuénség es kjuánság 
atiafiak egimáshoz, egi aniától ualók az keuéľségtöl. Soha nem uolt az 
keuéľség kjuánság nékül, sem az kiuánság fösuénség nékül. Tiszteletes 
Néném, ne legien az te kezed kj niútua az el uételre, es bé szorítua az 
adásra. Jnkáb giöniörköttessen [346] téged az töled ualo adománj, hogi 
sem mint az mástól uétel. Job adnj, hogi sem mint el uennj. Szerelmes 
Néném, ne uerien giükeret az te sziuedben az fösuénség; ne legien te 
benned fösuénség. Üzd kj sziuedböl az fösuénséget. Hogi ha minden 
földj dolgokat az Christusért tökélletesen meg utálsz, ugian azon Jesus 
Christussal az te iegieseddel egietemben öruendeznj fogsz az meniej 
országnak boldog hazáiában. Amen. 
 
 

Az Kiuánságról. XLV. szó. 
 
Giükere minden gonosz dolognak az kiuánság. Senkj tökélletesen az 
lelkj hadakot fel nem uehetj, hanem ha elöb meg szelédítj az [347] 
testnek giöniörüségit. Nem lehet szabados az elme az Istennek 
elmélkedésére, meľi ez uilágnak földj es el mulando dolgaiban uetj 
kiuánságát. Nem láthat magossan az elmének szeme, ha aszt bé födi az 
uilági kiuánságnak pora. Nagi bün az kiuánság, minden uétkeknek oka. 
Nem csuda ha hóltok után az pokolnak tüzére itéltetnek, az kik éltekben 
kiuánságoknak lángiát meg nem óltották. Szerelmes Nénem, ha szintén 
nincsenis pénzed, de hogi ha kiuánságod uagion reá, semmit nem használ 
néked. Semmit sem használ az testj mezitelenség, hogi ha ruha 
kiuánságod uagion. Judás kiuánsága által arúlá el az Christust. Mezitelen 
születönk ez életben, mezitelen ua[348]giónk kj menendök ez ielen ualo 
életböl. Miért kiuánónk tahát földj es mulando dolgokat? Hogi ha ez 
uilágon ualo joszágokat el ueszöben hiszszük lennj, miért szerettiük tahát 
oli igen azokat? Hogi ha ez uilági földieket, el mulandókat inkáb, hogi 
sem mint kellene, szerettiük, uétkezönk benne. Azért szerelmes Néném, 
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gondold meg az te állapatodat, es tudgiad hogj amj keuesed uagion meg 
érheted aszszal. Hogi ha azért az kiuánság giükere minden gonosságnak, 
amint feliül meg mondottuk, szükség hogi kj rekezd asztot az te 
sziuedböl, hogi az uétkeknek töb faizatj egietemben el ne 
szaporodgionak, ne legien azért te benned az el szédült gonosz kiuánság. 
Tiszteletes [349] Néném, adgia az mindenhato Isten hogi ö érette ez 
uilágnak kedueskedését meg uessed, es semmj ellenkezését ne féllied. 
Amen. 
 
 

A Szegénségröl. XLVI. szó. 
 
Bóldogok az lelkj szegéniek, mert öuék az meniegnek országa. Sok 
szegéniek uadnak, kiket azon szegénség boldogokká nem tészen, hanem 
szegéniekké, mert azon szegénséget nem az Istenért szenuedik, hanem 
kételenségböl. Vadnak megént nemeli szegéniek, kiket a szegénség 
niomorultakká nem tészen, hanem boldogokká, ugimint kik a 
szegénséget az Istenért szenuedik az [350] kikröl mondatik: Bóldogok az 
lelkj szegéniek. Szerelmes Néném, ismét hozzád téritem beszédemet. 
Hallottad Szent Jobnak háboruságát es békeség szenuedését, es azért 
intlek téged, hogi se az háboruságban ne töried magad, se kedig az 
kedued szerént ualo dologban el ne bizzad magad, es fel ne fualkodgiál. 
Oluasod te magad hogi az Patriarchák, auagi Szent attiák kik gazdagok 
uoltak marháiokban, de lelkekben alázatosok uoltak: minemü uolt 
Abrahám, ki aszt mondá: Szóllok az én Vram Istenemnek, noha föld es 
hamu uagiok. Boldog lészesz azért tiszteletes Néném, hogi ha mind 
kedues es ellened ualo dolgokban hálákot adsz minden[351]kor az 
Istennek, es az idö szerént ualo életnek szerencséiét uǵi tartod mint 
ualamj füstöt es el eniészö párát. Mert aszt mondgia Szent Pál Apostol: 
Ha csak ez ielen ualo életnek keduéért reménkedönk az Christusban, 
minden embereknél niomorúltabbak uagionk. Mert hogi az araniat egiéb 
pénzt es gazdagságot ne szeretnénk, ö maga Christus urúnk példáiát 
hatta, kj ez uilágon éltében aiándékokkal kináltatuán azokat meg útálta, 
es meg utálnj tanitotta. Hogi ne félnénk az ehségtöl, negiuen napig 
böitölt: hogi ne félnénk az mezitelenségtöl, es ruhátalanságtól, csak egi 
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köntöst parancsolt az ö tanituáninak: hogi ne rettegnénk az [352] 
háborúságoktól, ö mj erettönk háboruságokat szenueded: es hogi ne 
iszoniodnánk az haláltól, halált szenuedet es fel uette érettönk. Minden 
ualamj az uilágon uagion, testnek kiuánsága, es szemeknek kiuánsága, es 
az uilágnak tisztesség kiuánása. El uész az uilág mind kiuánságáual 
öszue. Azért szerelmes Néném, ne szeressük az mik ez uilágon uadnak, 
hogi az uilággal egietemben el ne ueszszönk. Bizon országot bír uala 
Dauid, uralkodik uala ö, es noha ezüstel, arannial, drága marhakkal, 
kíncsel, nagi gazdagsággal rakua uolna tárháza, es erös, hatalmas 
népeknek parancsolna, mind az által [353] alázatosan meg esmérj magat, 
es aszt mondgia: szegéni uagiok en, es munkákban, fáratságokban 
iffiuságomtól fogua. Es megént: szükölködö es szegénj uagiok én. 
Megént iǵi szól: Lako zselliér uagiok én az földön, es szarándok mint az 
én atiáimis minniáian. Tiszteletes Néném, ne giöniörköttessenek téged az 
el mulando hizelkedések, sem az földj hasznok, se ne orüľj az uilági 
niereségekben, se ne szomorkodgiál az földj kár uallásokról. Mert iǵi 
uagion meg irua: Hogi ha az gazdagságok fellieb béuelkednek, ne 
uessétek reá sziueteket. Amiket szeretettel, es naǵi keduel birónk, 
bánattal uesztiük el. Halliad Christusnak Jegiese, [354] miket mondok 
tenéked: Az kinek mind az meniországbéliek, es földiek tulaidon képpen 
szolgálnak, azon Isten es ember szegenséget uiselt mj érettönk. Mi 
okból? azért hogi minket szegensége által gazdagokká tenne. Te azért 
Tiszteletes Szüz, iárij azon az úton, mellien elöl ment az Jesus Christus, 
te édes iegiesed, es únatlan iárással köuessed az meniej uezért, kit ha 
köuetendesz, kétség nékül uralkodnj fogsz ö uéle az Menjországban. 
Tiszteletes Néném, lásd meg mind szüzességét es szegénségét az 
boldogságos Szüz Mariának, kj oli gazdag uolt az Úrban, hogi az úrnak 
annia érdemlene lennj, es külsö képpen uiszontag [355] oli fogiatkozot 
uolt szükségeben, hogi szülésének ideién, csak körüle szolgálo leánij 
sem uolnának, es oľi szegéni uolt morháiában, hogi még csak szállásais 
allig lehetet, es az mj uoltis, oľi szoros uolt, hogi az ö szülöttét nem 
ualamj alkalmatos puha agiacskában, hanem az jászolban heľiheztetné. 
De söt Josephis, kinel ieǵiben uólt, noha igaz ember uala, de mind az 
által ugian szegénj uólt, ugi hogi mind élést es ruházatot mesterségének 
munkáiáual keresne: amint bizonnial oluassuk miuel hogi Álcs uolt 




