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ELSÖ NAPRA RENDELT ELMÉLKEDÉSEK 
 

ELSÖ ELMELKEDES. 
Üdvözitönk Kristus JESVS megh testesülésérül. 

 
Foglal maghaban Keszitö Imádsághot. Harom Elöl járást, harom Pon-

tomat, Egy Szollo beszéddel. [41] 
A keszitö Imadságh a’ mint oda fel. 
Elsö elöljárás. Foglald elmedben, az egész elmelkedésre valo Histo- 

riát. Ugymint: mikippen a’ harom Isteni Személ szemleli az egesz embe-
rekkel megh tölt földet, melyek az örökke valo kárhozatra mennek vala, 
de az Istenséghnek örökke valosaghban el vighezik hogy a’ három- 
sághnak masodik szemelye az emberi Nemzetnek üdvösseghéért az em-
beri termeszetet fel vegye. Azert az el rendelt üdöben Gabriel Archan- 
gyal az boldogsaghos Szüz Mariához követnek rendeltetik. A mint oda 
alá mondatik. 

Másik elöl járás. Gondolyad mint ha az egesz földnek kerekséghét 
látnád, melyet oly sok es külömb féle Nemzetseghek lakják. Ezek utanna 
e’ Vilaghnak bizonyos helyére Galilea tartományban, Nazáreth Varos-
ban, vesd szemeidet a’ Boldoghsagos Szüz kis hazikóra. 

Harmadik elöl jarás. Kerj malasztot hogy jol megh ismerhesd, mi 
modon az Isten fia, mi erettünk emberre lett, hogy ezt ez után 
buzgosagossan szeressed, es szorgalmatosban kövessed. 

Ved eszedbe. Hogy ennek a’ hétnek es a’ következendöknek elmelke- 
desiben kivántatik mind a’ keszitö Imadságh ’s mind pedigh a’ három elöl 
jarás, de ezeket a’ gyakorlásnak titkaihoz szüksegh alkalmaztatni. [42] 

Elsö pont. Szemleld megh egyenkent a’ Személyeket melyek ebben 
a’ titokban foglaltatnak. Legh elöszeris ennek a’ földnek lakoit, es ezek-
nek külemb erkölcsét, külömb magha viseléset, külömb foglalatossághit, 
mert ezek közt, kik fejerek, kik feketek, ezek békesseghben nyugodnak, 
azok haboruságal nyomorgattatnak, edgyik sir, másik nevet, ez beteghes, 
az eghességhes, sokan születnek, sokan halnak: a’ mellet a’ kimondha-
tatlan sok és hirtelen külömböztetést. Az után szemléld megh az Isten- 
séghnek harom szemelyet, mikippen a’ Kiralyi Szekekbül szemlelik e’ 
földnek mindenféle Nemzetségit, hogy mint a’ vakok ugy illyenek, es 
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szelliel hirtelen halállal ki muljanak, es a’ pokolbeli kinra mennek. Más 
felöl gondolkodgyál a’ Boldoghsaghos Szüzrül mint köszöntetik az 
Angyaltul es forduly magadhoz, hogy minden illjen gondolatbul lelki 
gyümölcset szedhess. 

Másik pont. Mint ha hallanád mind ezeknek beszidit, ugymint az Em-
berek csácsogását, káromlását, es szidalmát. Az Sz. Háromsághnak pe- 
digh Menyországhban az Emberi Nemzetnek megh váltásrul köz beszél- 
geteset; es a’ Boldogsaghos Szüznek az Angyallal, es kis czellában, az 
Isten fianak megh testesülese titkairul tanácskozását. Mind ezeketis ma-
gadra tulajdonicz, hogy lelki gyümölcsed lehessen. 

Harmadik pont. Vigyazz mindennek foglalatossághára: ugymint, mi- 
kippen az Emberek, egymást, izgattják, verik, ölik, es minyajan pokol-
ban rohannak. Az Sz. haromsagh pedigh [43] az Istenseghnek masodik 
szemelynek testesülését, vighez viszi. Az Angyalis hiven el jár a’ követ- 
seghben: es a’ Boldoghsagos Szüz nagy alazatossan ö Sz: Felséghének 
halakot ád; Ezekbülis lelki gyümölcset szedegess. 

A szolló beszedben keress kivalkeppen aitatos es nyájas szokat, me-
lyekkel a’ Sz. Háromsagh személyét mindeniket külen az Teste lett Igét, 
es a Boldogsághos Szüzet meltosagossan megh szollithasd, könyörögven 
aitatos indulatod szerent, azt megh adatni, a’ mi legh jobban teged 
segithet, hogy a’ most Testben öltözött Kristus IESVST követhesd. 

Veghezd egy Miatyánkal. 
 
 

MÁSODIK SZEMLÉLÉS. 
Űdvözitönk Születésérül. Luc. 2. 

 
A keszitö Imadságh mint az elöbbeni. 
Az elsö elöljarás függ a’ historiabul. Mely kezdetik a’ Boldogsághos 

Szüz Mariának Nazareth Varasbul ki menetelitül. Tudniaillik: mikippen 
már kilencz holnaptul fogva terhes, szamáron ülve, (a’ mint aitatossan ezt 
elmelkedhettyük) Sz. Josephel, egy szolgaloval es egy ökörrel fel mennek 
Bethlehemben, hogy a’ Csaszárnak a’ rendelt adót megh adgyák. 

Másik elöl járás. Ebben gondold megh az utat, megh fontolván ennek 
hoszaságát, horgassaghat, igyenességhét, vagy [44] darabossaghat, ez utan 
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a’ Születesnek helyét, mint egy barlangot ennek széles, vagy kesken vol- 
tát, alkalmas, es alkalmatlansághát. 

A harmadik elöl járás Hasonlo az ellebbeni Szemlelesben adothoz. 
Elsö pont. Ez a’ pont az Istálloban levö szemellyeknek szemlelisibül 

áll; Ezek pedigh a’ Boldogsaghos Szüz Isten annya, Sz. Joseph, a’ 
szolgálo, es a’ mostan születtetet JESVS. Ezek között gondolkodgyál 
mint ha magadis volnál mint egy szegeny szolga, tehetseged szerent 
minden szükseghekben nagy becsüllettel szolgálván nekik. Utolyára gon- 
dold megh mi hasznot vehecz ebbül a’ Szemlélesbül. 

Másik pont. Mint ha azoknak beszedit hallanád, es azokbul igyekez-
zél lelki hasznot szedni. 

Harmadik pont. Az Istálloban levö Szemelyek igyekezeti szemlélése. 
Ugymint: miert vettek fel ezt az utat, ezt a’ faratsághot, miokaert a’ 
termeszet szerent mindeneknek Vra, a’ legh nagyob szegényseghben 
születtetet, mely holtigh valo szegenyseghben, sok faratságot, ehséget, 
szomnyuságot, hevséghet, hideget, gyalázatot, verést, es utolyára a’ 
Keresztetis en érettem el szenvedi. Mind ezekbülis lelki jüvedelmet sze-
degess. 

Veghezd el egy szollo beszeddel, es egy Miatyánkal. [45] 
 
 

HARMADIK SZEMLÉLÉS. 
A ket elebbeni Szemlélesnek, vagy Elmelkekedesnek[!] viszsza hozása. 

 
A harmadik gyakorlásban vagy Szemlélésben vissza hozatik a’ ket 

felsö szemlélés, a’ keszitö Imadsággal, es a’ három Elöljárással: arra 
vigyázván (a’ mint az elsö hétben megh jedgjzettük[)] hogy azokban a’ 
pontomokban legh inkab mulassunk, melyekben annak elötte lelki vila- 
gositást, vigaztalást, vagy pusztulást erzettünk. Veghezödgyek a’ Szem-
lélés Szollo beszeddel, es a’ Miatyankal a’ mint oda fel. 

Ved eszedben: hogy a’ Szemléléseknek viszsza hozása, ebben a’ hét-
ben, a’ mint a’ jövendökbennis hasonlo az el mult hétnek vissza hozasival, 
noha más materia es más fele titkok minden hetben az Elmelkédesekre el 
rendeltenek. 
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NEGYEDIK Megh SZEMLÉLES. 
 

Ez a’ megh szemlelés mindenekben hasonlo a’ harma[46]dikhoz, 
mert csak az Elsö es a’ masodik megh Szemlélésnek másodszor valo 
Viszsza hozása. 
 
 

ÖTÖDIK MEGH SZEMLÉLÉS. 
Az elsö, es második megh szemlélésrül, az öt erzékenséghnek 

belsö illetése. 
 

A keszitö Imadság, es a’ három oda fel megh magyarázot elöl járások 
után, ighen hasznos hogy az elsö, es a’ masodik megh szemlélésben öt 
belsö erzékenséghinket következendö kippen gyakorlyuk. 

Elsö pont. Abrazolyad gondolatoddal, mint ha testi szemeiddel mind 
azokra a’ szemelyekre neznél melyekrül az elsö, es a’ második megh 
szemlélésben emlekeztünk, es fel jegyezvén mind azokat, melyek ezek 
környul vannak, lelki hasznodra fordicsad. 

Másik pont. Mint ha hallanád ezeknek beszelgetésit; de mint ha aztis, 
mit, és mint illendökeppen kellenék azoknak beszelgetni: mindenekbül 
lelki gyümölcset szedvén. [47] 

Harmadik pont. Mint ha kostolnád, es szagolnad gyönyörüseghit, es 
idességhét annak a’ Leleknek, melyet a’ jo Isten malasztal es más Sz: 
Ajándekival megh szállotta es megh töltötte. 

Negyedik pont. Mint ha ugyan azoknak a’ szemelyeknek ruházatit, 
nyomdokit, maghát a’ heltis melyben az Isten fia születtetet, nagy 
aitatossaggal csokolnád: hogy ebbülis aitatossagod nöjjen, es minden 
lelki javaid szaporodgyanak. 

Ezt a’ megh szemlélestis, a’ mint a’ fölsöket veghezd szollo beszed- 
del, es egy Miatyánkal. 
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A mellett erre az öt oktatásra es pontomra figyelmezz. 
 

Elsö. hogy mind ebben a’ hetben, ’s mind a’ jövendökben ne olvass, 
neis gondolkodgyál más titkos Szentseghrül, hanem csak arrul, melyrül 
a’ legh közeleb valo orában, avagy azon a’ napon elmélkedésre rendelte-
tett, mert eddgyik a’ másiknak akadályt teszen. 

Második. hogy üdvözitönk megh testesüléserül valo elsö gyakorlás 
éfélre rendeltetet, a masik hajnalra, a’ harmadik a’ Sz: Mise elöt, vagy a’ 
majd utanna valo orára, a’ Ne[48]gyedik Vecserne korára, ötödik egy 
orára Vacsora elött, es minden Elmelkedésnek adassek egy egesz ora. Ez 
a’ rendelés ezután minden gyakorlásban megh tartossék. 

Harmadik. hogy ha a’ Gyakorló üdös, vagy ha az elsö hétben ereiben 
el törödöt, job hogy neha ejjel fel ne kelljen, es csak háromszor elmél- 
kedgyék, hajnalban, a’ szent Mise elöt, vagy mingyárást az utan es az 
Ebedlés elöt. Vecsernye taján pedigh a’ harom közzül eggyiknek legyen 
viszsza hozása, es Vacsora elöt, az öt erzekenseghnek illetés altal Gya-
korlás. 

Negyedik. Hogy ebben a’ masodik hétben a’ tiz hozza tetelbe, melyek 
az elsö hétre adatnak, külömböztetés kivántatik. Ugymint a’ második-
ban, hatodikban, hetedikben, es a’ tizedikbenis egy reszént. 

A’ masodikban: hogy mihent álombul fel serkenünk, mingyárást az 
elöttünk valo gyakorlásrul gondolkodgyunk, es lelki kivánságot bennünk 
indicsunk, hogy világosban megh esmerhessük az megh testesült Iginek 
hozzánk valo kegyelmét, hogy ennek mértéke szerént magunkat hozzája 
kapcsolljuk, es neki szolgalljunk. 

A’ hatodikban. hogy gyakorta megh emlekezzünk Üdvözitö Kristus 
eletirül, ugy mint: Az megh testesülésrül, A következendö Elmelkedésre 
rendelt, avagy a’ [49] napra, titkos Szentséghigh. 

A hetedikben. Hogy vilagossághban, vagy homalyossághban, tiszta, 
vagy fel haborodott Éghben gyönyörködgyem, a’ ki mennyire szolgal a’ 
fel teczilre. 

A tizedikben. Hogy ugy viselyem maghamat, a’ mint kiványa a’ titkos 
Szentségh, melyrül elmélkedem. Mert ezek közöt nemelyek poenitencia 
tartást parancsolnak nemelyek pedigh nem. Azért a’ tiz hozzá adással 
környül nézve, es okossággal ellyünk. 
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Ötödik. Fel jedzésre valo hogy minden orának gyakorlásában (kivalva 
az Efeli es hajnali) vegyünk fel valami egyenlöt ahoz, a’ melyrül em- 
lekezik a’ masodik, es a’ harmadik Hozza tétel. 

Illyen formán: Hogy miként eszünkbe jü, hogy az Elmelkedésnek 
orája el erkezett, minek elötte el kezgyük, megh fontolyuk, hová igye-
kezzünk, es ki eleibe megyünk, es hamarsaggal a’ gyakorlásnak egy 
részén gondolattal által menvén mingyárást el kezgyük a megh-szem- 
lélést. 
 
 

MASIK NAPRA RENDELT 
Megh szemlélesek. 

 
ELSÖ ES MÁSODIK MEGH SZEM- 

lélésnek Sommája. [50] 
Üdvözitönk Templomban be mutatása. Melyrül oda alá Pag. 96 

Es Aegyptusban futása. Melyrül Pag. 97 
 

Ezt a’ ket elmélkedést viszontag kétszer gyakorljad; A mint az elsö 
napra rendelt megh szemlélesrül mondottuk. Ugy hogy ebben a’ két 
vissza hozásban a’ harmadik, es a’ negyedik elmélkedésre rendelt orák- 
ban foglalatossak legyünk. Az ötödik orában legyen ezekrül az öt 
erzékenséghnek illetése. 

Ved eszedbe. Hasznos neha hogy a’ gyakorlo noha mind elméjében, 
’s mind a’ testi erökben jo allapatban vagyon, engedgyen magának va-
lamit, ennek a’ második hétnek, a’ mint a’ harmadik es negyedik elmel- 
kedesekbennis, hogy alkalmasban ahoz juthasson a’ mit kiván. Azért 
tegye hajnalban az elsönek szemlélést, Mise taján a’ masikát: a’ harma-
dikban Vecsernye táján hozza vissza a’ két Megh Szemlélést, es Vacsora 
elöt légyen megh az öt erzekenseghnek illetése. 

Harmadik nap elmelkedgyél. Mikippen a’ gyermek JESVS Nazareth 
Várossaban engedelmes volt Szüleinek. A mint fel tanalod oda alá Pag. 
98. Masodszor. Mikippen Szüleitül fel tanaltatott a’ Templomban[.] Luc. 
2. Pag. 98. 
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A harmadik es negyedik elmelkedés a’ két felsö Elmélkedesnek 
ketszerte valo viszsza hozása. [51] 

Az ötödik. A két elmelkedésben megh nevezett szemelyekrül az öt 
erzekenseghnek illetése. 
 

Valami elöl járás; Embernek külömbféle eletinek 
rendbeli állapattyárúl méltó gondolkodásra. 

Mivel hogy elöhozatott oda fel üdvözitönk peldája ez eletnek oly 
állapatyárúl, mely Isten parancsolatinak megh tartásábul áll; es elsö, 
avagy közönseghes allapatnak mondatik, most ismét önnön magha 
Vrunk, midön hallyuk hogy Szüleinek engedelmesnek mondatik; Más, es 
a’ masodik eletnek allapattyára mely az engedelmesseghben fundáltatik, 
peldát mutat, es az Evangeliumnak tökelletességhét hozza maghával, 
midön Templomban ment az fogadott Attyát, es a’ termeszet szerént 
annyát el hatta, hogy az öröki Attyának szolgalatiban foglalná maghát. 
Annak okaert, az alkalmatosságh hozza maghával, hogy miis iletit megh 
szemlelvén keressünk, es könyörögjünk azt az eletünk allapattját, melybe 
eö Sz. Felseghe kivannya szolgálatunkat. 

Azert hogy ezt feltanálhassuk, nagy segitsegünkre lehet a’ követ- 
kezendö gyakorlás, Kristus Vrunk akarattyára figyelmezven, <es> ezt az 
ellenséghnek evvel ellenkezö akarattyahoz öszve hasonlitván. Ugyan 
ebbülis megh tanulljuk, micsoda magunkrul valo el rendelésre, szük- 
segünk legyen, hogy abban az állapotban tökelletesek lehessünk, vala-
melyikét a’ jo Istennek be adásábul valasztunk. [52] 
 
 

NEGYEDIK NAP. 
Ezen a’ napon legyen a’ Két Zászlórul Elmelkedés; ennek edgyike 

pedigh a’ legh feöb és legh job Fejedelmünke Kristus JESVSE: A másik 
pedigh a’ halálos ellensegünke Lucifere. 

 
A keszitö Imadságh közönseghes. 
Elsö elöljárás. Gondolkodgyál mint ha egy fele Kristus Vrunkat; más 

fele Lucifert látnád, mikippen mind ketten az Emberi Nemzetséget Zasz- 
lojok alá hijják. 
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Második elöljárás. Ábrázolyad Jerusalem Varossának egy nagy mezö- 
seghét, melyen Vrunk JESVS Kristus a’ tökelletesseghnek feö Kapitánya 
jelen vagyon. Ismet másfele a’ Babyloniai mezön az tökeletlenségh- 
nek feje, a’ gonoszak, es hitetlenek Fejedelme a’ Lucifer. 

A harmadikban. Könyörögj malasztot, hogy az Istentelen Fejedelem-
nek csalárdságit megh esmerhessed, es Isten segitseghevel ezeket el ke-
rülhessed. A mellet hogy az igaz, es legh job Fejedelemnek Kristus 
Vrunknak tökelletes erkölcsét meg esmervén, a’ malaszt által követhessed.  

Elsö pont. Abrázolyad a’ Babyloniai mezön az Istentelen Fejedelmét 
egy füstös, es tüzes székben, iszonyu ábrázatban, es rettenetes tekintetben. 

Másik pont. Tekincsed mikippen az számlálhatlan gonosz Lelket, az 
egesz Világhnak artásara el küldi, hogy se [53] Várasoknak, se helyek-
nek, se semmiféle személynek nem engednek. 

Harmadik pont. Halljad praedicálását, melyet Szolgainak teszen, me-
lyeket izgat, hogy mindenek eleibe tört vessenek; Es mint erös lanczok 
által, legh elöszer, (a’ mint közönséghesen törtenik) az gazdaghságnak 
kivánsághára vonnyanak; mert ez altal könnyebben a’ Vilagi tiszteknek, 
es tisztessegheknek kivánsághában hozhattyák, es utolyára a’ Kevely- 
séghnek meljséghébe el merithetik. 

Es igy a’ kisertetnek ez a’ legh feöb harom gradicsa: ugymint az 
gazdagsaghban, e’ vilaghi becsülletbe, es a’ Kevelyseghben fundaltatott, 
mellyekbül a’ töb mindenféle vetkekben könnyü, es hirtelen a’ le futás. 

Hasonlókeppen. ennek ellenbe gondolkodgjal a’ legh feöb, es a’ legh 
job Fejedelemrül, es Vezérünkrül Kristusrul. 

Elsö pont. Mint ha a’ gyönyörüseghes Jerusalemi mezon Kristust 
latnad; Jollehet noha alacson helyen, de igen igen szép es ekes ábrázat-
ban es felette szerelmes tekintettel. 

Másik pont. Elmelkedgyél mint ’s hogy magha az egész vilaghnak 
Ura, a’ megh valasztott Apostolit, Tanitványit, es más Szolgaitis az szé-
les világhra küldi, hogy külömbezés nelkül mindeneknek a’ Szent, es 
üdvösseghes tudomant hirdessék, es osztogossák. 

Harmadik pont. Halljad ennek praedicállását, meljel inti es paran- 
csollja erre a’ tisztre választott es rendelt, Attyafiainak, es Szolgainak, 
hogy mindeneket segitsenek, mindeneknel az lelki szegenységhez indu-
latot Szerezzenek: A mellet (ha az Isteni szol[54]gálatnak es a’ mennyei 
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megh választásnak becsülleti azt hozza, hogy mindenek el hagyásavalis 
a’ Szegenységhet kövessék[)] ez utan a’ magha megh utálásának es gyá- 
lázatnak kivánsághára idesgessék; melybül szarmazik az alazatosságh. 

Es ezekbül jö ki az igaz tökelletességhnek három gradicsa: ugymint: 
a’ szegénységh, a’ megh utálás, és az alazatosságh. Meljek egyenesen 
ellenkeznek, a’ gazdagsággal, becsüllettel, es a’ keveljseggel. 

Az elsö Szollo beszéd a’ Boldoghsághos Szüzhez legyen: könyö- 
regven, hogy szerelmes fiatul malasztot nyerjen, hogy annak zaszloja alá 
irottass, es az alat megh maradhass: ’s legh elöszer csak a’ lelki 
szegenségh által, avagy a’ külsö joszághnak el hagyása altalis (hogy ha 
erre meltoztat tegedet hinya es be venni) az után hogy a’ megh vetés es 
gyalazat altalis, eö Szent felseghet legh közeleb keövethesd, de könyö- 
rögven, hogj a’ te megh utálásod, se felebarátod karára, se Isten meg 
bántására ne essék. Ez az elsö Szolló beszed vegezedgyék egy üdvözlettel. 

Az masodik Szollo beszed Kristus Vrunkhoz ugymint emberhez le-
gyen, könyörögve hogj az Atya Istentül, ugjan az oda fel kért ajandekot 
es malasztot megh kérje. Veghezd el az alá irt Imadsággal.  

Kristus lelke szentely megh engem: Kristus teste üdvözics engem: 
Kristus vére reszegics megh engem: Kristus oldala vize moss megh en-
gem: Kristus kin szenvedise erösícz [55] megh engem: ó Kegyes JESVS 
halgass megh engem: a’ te sz. sebeidben rejcs el engem: ne enged hogy 
el tavoztassam tülled: a’ gonosz lelektül mencs megh engem: halálom 
órájan hij engem: es parancsold megh hogy hozzad mennyek: hogy 
szenteiddel örökken örökke dicsirjelek tigedet. Amen. 

A harmadikban. Könyörögj az Atya Istennek, hogj könyörgesedet 
megh ne vesse, es mondgj egy Miatyánkot. 

Ebben a’ gyakorlásban éfelkor elöszer, es masodszor hajnalba legy 
foglalatos. 

A masik ket elmelkedésre pedigh viszsza hozása elöszer legyen a’ 
reggheli Mise, masodszor Vecsernye tajan, az oda fel adot három Szolló 
beszeddel. 
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ÖTÖDIK ELMÉLKEDÉS 
Ugyan erre a’ negyedik napra rendeltetett: ugy mint. A tökelletességhre 

igyekezö harom rendbeli embernek külömbsighirül: hogy a’ legh job 
reszt választhasd. 

 
Az keszitö Imadságh szokás szerént. 
Elsö elöljárás. Gondolkodgyál mintha harom rendbeli embert látnál, 

es ezek közöt, mint ha mind a’ három rendbeliek tiz tiz ezer Aranyot 
szerzettek volna magoknak, nem Isten szolgálatyára, sem Isten szereteti-
re, hanem valami másvéghre: de [56] immár minyajan Isten engesztelni 
akarják es üdvözülni igyekeznek, le teven szivekrül valahogy az 
üdvösséghre artalmas penzhez valo indulatot. 

Második elöljárás. Abrázolj magadnak egy bizonios heljt, melljen Is-
ten, és minden szentei elött nagj kivánsággal gondold magadot állani; 
tudni akarvan mi modon es mint legh inkáb teczhess Istennek. 

Harmadik. Kerj malasztot hogy azt választhasd a’ mi Istennek legh 
kedvesb, es neked legh hasznosb. 

Elsö rendbül valok: Kivannyák a’ mi azt illeti a’ kereset marhátul a’ 
szivbeli indulatot le tenni, hogj Istennel megh bikelhessenek, de erre 
illendö es szükséghes eszközökhez soha nem njulnak. 

A másikbul. Azo<k>nkeppen ezekis a’ roszszul <rend> rendelt indu-
latot el akarnak hadni, de ugyan a’ marhát mindenkeppen megh akarnák 
tartani; es az Istent inkab magok teczésére akarnak vonni, hogj sem az 
akadált le tenni, es alkalmas állapot által Istenhez jarulni. 

A harmadikbul. Ezek nem csak a’ keresményhez valo rendetlen indu-
latot készek<le> le tenni; de mégh a’ kereset marhátis külömbsegh 
nelkül készek hogy azt vagy le tegyék, vagj megh tarcsák, a’ mint Isteni 
Szolgálatra, Isteni izgatásbul, vagj az ertelemnek jo vallásábul alkal- 
masbnak megh esmerik: ’s azomban mindeneket helyen hagjván csak azt 
forgattják elmejekben, es azon fáradnak, hogy csupán a’ legh [57] 
nagjob Isten dicsiretire a’ keresett marhat megh tarcsák vagj le tegjék. 

Három Szólló beszeddel vegezödgyek, a’ mint oda fel a’ harom 
Zászlorul valo elmélkedés. 

Feljedzésre meltó hogj ha a’ telljes Szegénységgel (meli mind az jol 
el rendelt akaratban ’s mind a’ külsö joszaghnak el hagyasában all) 
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ellenkezö, es a’ gazdagsághoz hajlando indulatot erzünk, nagj segitse- 
günkre leszen, illjen indulatnak ki vetésére, Istentül könyörögni (noha a’ 
test ellene tusakodik) hogj az igaz szegenjséghnek allapattyára valaszon 
bennünket. De a’mellet megh tarcsuk indulatunknak, szabadsághát, hogj 
szabad legien az Isteni Szolgalatra alkalmasb uton járnunk. 
 
 

ÖTÖDIK NAP. 
Következik Vrünk Nazarethbül Jordan vizhez által menetelirül, 

es meg keresztelisérul elmelkedes a’ mint Pagin: 98. 
 

Legyen ez az Elmélkedés mind Efelkor ’s mind hajnalkor. A mellet 
ketszer viszsza hozassék elmelkedésre, ugy mint Mise es Vecsernye 
táján, a’ Vacsora elött legyen az öt erzekenseghnek illetése. Mind az öt 
Gyakorlás pedigh keszitö Imadsággal, es harom elöljárással, a’ mint a’ 
felsö Megh szemlélésekben [58] Vrunk megh testesülésérül, es születé- 
sérül adatot. Vegezedgyenek három szollo beszeddel, a’ mint a’ harom 
rendbeli emberekrül valo elmelkedésben. 

A’ resz szerent valo lelki visgalás, vagy számvetés, mely szokas 
szerent, Ebéd es Vacsora utan szokot lenni; legyen ebben, es a’ követ- 
kezendö Elmelkedesekben, azokrul a’ vetkekrül, es restsegekrül, melyek 
az napi elmelkedésekben, es a’ hozza tetelekben törtennek. 

Hatodik napon. Szemléld megh mikippen Üdvözitönk Jordan 
vizetül a’ Pusztára ment, es az ottan törtent dolgokrul. Ennek a’ napnak 
töb Elmelkedési legyenek, az ötödik napnak formája es modgya szerént 
a’ mint az utan valo Napokonis. pag. 99. 
 

HETEDIK NAP. 
Mikippen Sz. András, es ennek utanna a’ többiis Kristust követték. Pag. 
99. 
 

NYOLCZADIK NAP. 
A’ hegyen valo beszedrül; mely a’ nyolcz boldoghságrul vala. Matt. 5. 
Pag. 100. 
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KILENCZEDIK NAP. 
Mikippen jelent megh a’ hajozo Tanitvanyoknak a’ Tengeren járvan. 
Matt. 14. v. 25. Pag. 102. [59] 

 
Tizedik nap. 

Mint tanjtott legjen Kristus a’ Templomban. Luc. 19. Pag. 105. 
 

Tizen egyedik nap. 
Mikippen Lázárt halottaibul feltamasztotta. <Joan> Joan. 11. v. 43. Pag. 
104. 
 

Tizenkettödik nap. 
Vrunk nagy pompával es enekléssel Jerusalem Várossában be mene- 
telirül. Matt. 21. Vide Pag. 104. 
 
 

Három megh jegyezendö dologh. 
 

Elsö. Ebben a’ második hetben (a’ mint az üdö engedj, es a’ mint a’ 
Gyakorlonak haszna kivannya) az elmélkedeseket szaporithattyuk, ugy 
mint ezekrül a’ Titkokrul: A Boldogsagos Szüz Ersebethez tett közön- 
tésérűl; A pasztorokrul. A Környül metélesrül. A három Sz. Királyrul. 
Avagy ugyan kevesebbithettyükis, el hagván nemellyeket az oda fel 
valokbul, ha a’ Gyakorlo haszna kivannya. 

Második. Hogy a’ bizonyos állapatnak megh választására szolgálo 
visgálás kezdödjék Üdvözitönk Nazarethbul Jordánhoz menetelirül, es 
vegezödgjek az ötödik napi Elmelkedéssel. 

Harmadik. Hogj minek elötte a’ Valasztásra szolgálo visgálashoz kez- 
dünk; hogj az üdvözitönk tulajdon, es igaz tudomannak el vitelire indula-
tunkat hozza kiszitcsük, igen igen hasznos [60] egj egész napnak szüntelen 
valo a’ három alazatossaghnak modgjárul, melljek mindgjarást követ-
keznek, es a’ szollo beszedekrül gondolkodása: melyekkel eltünk a’ két 
Zászlórul valo Elmélkedésben. 

Elsö alazatossághnak mondgja ez, es a’ lelki üdvösséghre szükseghes. 
Hogy minden keppen alá vessem magamat, az Isten Törvenyinek megh 
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tartására: ugy hogj se az egesz vilaghnak urasághaért, se eletünk oltal- 
maért, se megh tartásáert, szánszándekkal, se Isten, se ember parancso- 
lattyát altal ne hágjuk, melyre halálos bün alatt köteleztetünk. 

A második. Nagjob tökelletesseghet foglal maghaba; ugy mint hogy 
allando akarattal egy aránt hajoljak a’ gazdaghsághoz es szegeniseghez, 
a’ becsüllethez, es gjalazathoz, a’ rövid, es hosszu elethez, a’ hol egyen- 
lö mind a’ két reszrül Isten dicsiretire, es lelkem üdvösseghére alkal- 
matsságh adatik. Ugy annjira; hogj semmi világhnak gazdagságháért 
vagy szerencséért, semmiféle testi eletemnek kedvéértis, soha vagy 
bocsanando bünnek veghez vitelire akaratommal ne hajoliak. 

A harmadik, Legh tökelletesb. Hogy az a’ ki a’ két felsö alazatosságh- 
nak gradicsan már fel ment: hogy noha mind két reszrül Isten dicsireti egy 
arányu volna; De ugyan hogy jobban, es inkab Kristus Vrunkat kövessem, 
a’ szegeny megh [61] gyalaztatott es megh-nevetett Kristussal, inkáb 
válaszszam a’ szegenyseghet, a’ megh utálást, es esztelennek nevét, a’ 
gazdagsag<g>nál, becsülletes tiszteknel, es bölcsességhnél. Erre pedigh az 
alázatossághra, rövid utat mutat, a’ három szollo beszednek gyakorlása, 
melljekrül emlekeztünk a’ két Zaszlorul valo Elmelkedesben, mellyek 
altal könyörögjünk (ha az Isten kegyesseghének ugy teczenék) hogj arra a’ 
megh válaztásra vezerljen, bár az en Istenhez valo Szolgalatombul, es az 
Isteni dicsiretbül, nagyob, ’s bár egyenlö hasznom következzék. 
 
 

A megh valasztásra Elöljárás. 
 

A jo megh válaztásra szükseghes a’ mi reszünkrül, hogy tiszta es 
edgjes lelki szemmel megh tekincsük mi véghre teremptettünk; tudniil-
lik: Isten dicsiretire, es lelkünk üdvösseghére. Annak okaert csak azokat 
valaszszuk melyek hasznossak vegünkre; mivel hogy mindenüt az esz-
köz a’ veghre, ’s nem a’ vegh az ezközhez rendeltetik. Vetkeznek azert 
azok, a’ kik eleb a’ hazassághot vagj valami Egyhazi meltosághot vá-
lasztanak, es igy az utan Istennek szolgálni, vissza fordulva elvén a’ 
véggel es az eszközzel: nem egjenesen Istenhez jarulván, hanem félen 
Istent magok akarattyokra hozni igyekezven. Midon eppen hogj ellen-
kezve viseljük magunkat, kivantatik, ugymint: hogy legh elöszer az Iste-
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ni dicsiretet es szolgálatot mind utolso veghünket szemünk elöt viselvén, 
az utan valasszuk az házassaghat, vagy [62] Papsághot a’ tobbivel 
edgyütt, a’ mennyire hasznos az utolso vetkünkre. Annak okaért ne 
tanaltassek semmi mely miatt megh indittasunk, hogy emez vagy amaz 
eszközzel eljünk vagj ne elyünk, hanem csak a’ mennyire az Isteni szol-
gálatra, es lelki üdvossegünkre szolgálnak. 
 

A megh választásra valo dolgoknak megh esméretire be vitel: 
Foglal maghában négy pontomat, es egy fel Jedzést. 

Elsö. hogy minden megh választásra valo dologh szükseghes keppen 
jok legyenek; vagj legh aláb hogy gonoszszak ne legyenek es az Anya 
Szent egyháznak tudomanjaval edgjezzenek. 

Második. Hogy két felek azok meljek a’ megh valaztásra alkalmasok. 
Vannak melyeknek a’ megh valaztása el valtozhatatlan, a’ mint a’ 
Papságh, a’ Hazasságh; Vannak melyek megh valtoztathatnak: a’ mint az 
egyhazi és vilagi jövedelem; mert ezt megh tarthatod es <megh tartha-
tod> el hagjhatod bizonyos okbul akaratod szerént. 

Harmadik. hogy azokrul melliekrül már egiszer az el valtozhatatlan 
megh valasztás megh lett, semmi valasztás nem lehet. Hanem szüksegh 
hogy arra vigyazzunk, ha valaki valamit gondolatlanul, es felen valo 
indulatokbul választott, meljben már viszsza nem czafolhat, e’ vagjon 
hatra; Ha a’ tett megh valasztásrul bánkodik [63] hogj ennek karát, 
jambor eletivel es jó czelekedetekkel vissza hozza: mert vissza czafolni 
nem szabad, noha meghis teczenék hogj a’ tött valasztás nem Isten 
hivatallja, ugjmint felen valo es balgatag. Mely dologhban nem kevessen 
vetkeznek midön a’ gonosz<t> es felen valo megh valasztást Isteni hiva-
talnak tartyák lenni: mert ez tiszta es világos es semmi testi indulattal, 
semmi visza fordult szorgalmatossaggal sincs el elegyitet. 

Negyedik. Hogy ha valaki, valamit mod szerent, es jo rendtartással, 
minden test es vilagh indulattya kivül valasztott, meliben valtozás lehet, 
nincsen oka miert ezt fel boncsa, hanem inkab azon igyekezzek, hogy 
abban elöb ’s elöb mehessen. 

Ez penigh fel jegyzésre meltó hogy ha a’ valtozando dolgokban nem 
szinten igazan es tisztán lett volna a’ valasztás, illendö hogy megh 
jobbitassek hogy beövebb es Istennek kedvesb gyümölcset hozzon. 
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Az igaz megh valasztáshoz háromfele alkalmasb üdörül. 
Elsö üdö ez: Mikor ember akarattyát az Isten ereje ugy hajtya, hogy 

nem csak minden ketelkedést, de mégh erre valo tehetseghétis ki veszi a’ 
lelekbül; mert hogy nem követne azt az indulást az mint olvassuk Sz. Pal 
es Sz. Mathe felöl es masokkalis nem kevessekkel történt midön 
Kristustul hivattattak. [64] 

Masodik üdö ez. Mikor elégh világos es megh ertetett Isten tecsése[!], 
valami jeles vigasztalás, avagy más jo lelki indulat által. 

Harmadik. Midön valaki lelki csendesseghbe megh gondolta a’ 
véghet melyre Istentül teremtetett, (Isten dicsiretire es magha lelki üdvös- 
séghére) valaszt maghának bizonyos az Anya Szentegyháztul jovallot 
allapatot, mely által mint egy eszköz által alkalmasban, es batorságosban 
Istentül rendelt utolso veghére igyekezhetik. Akkor pedigh esmertetik a’ 
csendesseghnek jelen leti, mikor a’ lelek minden zugás nelkül, a’ 
termeszetnek ereivel szabadon bir. Es igj hogj ha az elsö vagj a’ masik 
üdönek segitséghével a’ megh valasztás megh nem lett, szüksegh hogy 
a’ harmadikhoz folyamodgyunk, meljrül ide alá két keppen tanuságh 
adatik. 
 
 

Az epséghes, es a’ jo megh valasztásnak elsö modgya: 
mely hat pontot foglal magaban. 

 
Elsö pont. Hozd elö a’ Tanacskozásra valo dolgot, ugjmint a’ vilagi 

Tisztet, vagy az Egyházi meltoságot, melyel szabad vagy hogy fel ve-
gyed, vagj el hadgyad; es igy minden más dolgotis, mely az Valtozhato 
megh valasztásra nezendö. 

Masik. Lelki szemeid elött viselvén a’ teremtésednek veghét [65] 
ugymint: hogy Istent dicsirvén üdvözülly; A tanácsra vett dologhnak 
vagy Tisztnek se az elvévésére, se az el hagyására ne hajolj, hanem mint 
egy mertéknek igyenességhére helyeztesd magadat, oly kiszülettel, hogy 
mingyárást eppen affele hajolj, mellyet megh ösmérsz hogy mind Isten 
dicsiretire, ’s mind Lelkednek üdvösseghére alkalmasb. 

Harmadik. Könyörögj az Isten kegyelmének hogy ertelmedet oktassa 
es akaratodat arra indicsa mellyre job es hasznosb neked hajolnod: de a’ 
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mellet az aitatos es hiv ertelmednek okoskodásávalis élly, mellj által el 
fogván es javalvan az Isten akarattyat; evvel a’ megh valasztáshoz indul. 

Negyedik. Fontold megh micsoda hasznod, vagy segetseghed lehet 
emez, vagy amaz vilaghi, vagy Egyhazi Tisztnek fel vitelibül, utolso 
veghednek elöb menetelire: viszontag micsoda alkalmatlanságh es ve-
szedelem kövekezendö. A mellet aztis megh gondold, micsoda haszon, 
es segitségh, kár, vagy veszedelem annak a’ tisztnek el hagyásábul ki 
jöhet. 

Ötödik. Ezek utanna mind ket fele okoskodgyál, es ertelmednek okta-
tása szerént, le téven minden testi kivansagot, veghezd el a’ megh 
valasztást. 

Hatodik. El veghezvén a’ választást, nagy hamarsággal siess az Imád-
sághoz, a’ megh választást Istennek eppen es egeszszen ajánlvan, hogy 
az eö teczese szerént ezt fel vehesd, es abban állando lehess. [66] 
 
 

Az ephséges es jo megh valasztásnak masodik modgya: 
negy Regulára és egy Fel jegyzésre ki osztot. 

 
Elsö Regula. Miuel hogy szükseghes a’ megh valasztásnak oly indu- 

latbul lenni; mely mennyegbül az Isten szeretetibül emberbe öntetett: 
illik hogy a’ valasztó maghaban erezze, hogy minden indulattya (bár 
nagy ’s bár kicsin legyen) melyel a’ megh választott dologhoz vitetik, 
csupan csak Isten szeretetibül, es tekentetibül szarmazik. 

Másik. Gondolkodgyál ha valaki a’ legh szerelmesb barátid, vagy 
Atyádfiai közzül, (kinek minden tökelletesseghet, es szentseghet kivan- 
nal) az megh választásba kitelkedven hozzad jarulna, micsoda tanacsot 
adnál neki? es azt a’ Tanácsot altal latván, ugj cselekedgjel magad, a’ 
mint annak tanácsul adnad. 

Harmadik. Arrulis gondolkodgjál ha halálodnak orája el közelget 
volna, mimodon akarnad hogy e’ mostani megh választást tetted volna? 
es könnyen megh erted, hogy a’ szerent kellessek most a’ megh valasz- 
tásnak lenni.  
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Negyedik. Jol rea figyelmez, hogy midön Isten itilö szeke eleibe 
vitetel, micsoda tanacsal kivannád hogj eltel volna, mellyet megh esmer- 
vén, most ellj azzal, hogy abban az oraban csendességhbe lehess. [67] 

Vtolszor. Ved eszedbe. hogy ezt a’ negy Regulát lelked üdvösseghe- 
dért es lelki esméretednek csendesseghéért egeszen megh tartván: 
szükseghes hogy az elsö megh valasztásnak negyedik pontoma szerént 
veghez vigyed a’ megh választást, es azt Istennek hogy jonak vallja, 
ajanljad. 
 
 

Mint kellessék minden féle allapatban embernek magha eletét megh 
jobbitani, avagy megh uyittani: 

 
Elöszer Vedd eszedben. hogy az a’ ki vagy a’ hazassághra, vagj 

Egyhazi meltosághra köteles (a’ Vilaghi jövedelemnek pedigh mennyi- 
séghérül bár sok ’s bár kevés mind egy) rea nem erkezik, avagy aka- 
rattya sincsen hogy a’ változtato dolgokrul tegyen megh választást; Hasz-
nos hogy ez illyennek a’ megh választás helyet egy rövid ut, vagy bizo-
nyos mód adassék, mikippen allapatyok szerént eleteket megh jobbitsák. 

Köteles azert mindenik a’ ki illyen allapatban vagyon hogy teremte- 
sinek es eletinek véghét jol rendellje, es kövesse az oda fel adott gyakor-
lások szerént: Es vigyázván a’ megh valasztásnak külemb fele modgyára, 
jol megh fontollja, es gondolkodva megh vesse, micsoda udvart, mennyi 
nepet, es szolgát jo lelki esmérettel tarthat, mi modon kellessek azokkal 
bánni, micsoda szoval es peldával ezeket oktatni? [68] a’ jövedelembül 
mennyit maghára es házára költhet, mennyit kellessék a’ Szegenyeknek, 
vagy más aitatos es Istenes helyekre osztani? ezekben semmit mást se 
keresni, se kivánni az egy Isten tisztesseghénél, es lelki üdvösséghnél. 
Mert ezt minden ember maghával el hitesse, hogy a’ lelki tudomanyba 
annyira elöl ment, a’ mennyire a’ magha szeretetitül, es tulajdon 
alkalmatossághinak indulatitul el távoztatott. 
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HARMADIK HÉT 
 

Elsö megh szemlélés. 
Vrunk utolso Vacsorárul Matt. 26 Joan. 13. 

 
Legyen Éfelkor. Foglal maghaban keszitö Imadsághot. Harom elöl já-

rást. Hat pontot, Egy szolló beszeddel. 
A keszitö Imadság szokás szerint a’ mint oda fel. 
Elsö elöl járás. Ez a’ historiában fundaltatik, mikippen üdvözitönk 

Bethaniabul a’ két Tanitvánt, Jerusalembe küldette, hogy vacsorát ke- 
szitsenek; a’ hova maghais az után a’ töb Tanitvanyival üdvözitönk el 
mene, holot a’ Husvéti barány megh etele után el vegezvén a’ Vacsorát, 
tanitvanyi[69]nak labait megh mosa, es magha szentseghes testét, es vérét 
ugyan azoknak adta, es el osztogatta. Utolyára Judás el menetele után a’ 
ki ütet el adta, hoszu beszedet tet a’ tanitvanyokhoz. 

Másik elöl járás. Vedd ezt a’ helybül, honnét indultak, merre mentek, 
es a’ hol ettek. Fontold megh az utnak hoszszuságát vagy rövidséghét, 
darabossághát, vagy egyenesseghet, a’ többivel, melyek azon az uton tör- 
tenhettek. Ez után a’ Vacsora hazat, ugymint: Széles volte, avagy szoros: 
alávaloe vagy fel ékessétet: es ezekhez hasonlokat. 

Harmadik elöljárás. Ezt ved az elmelkedésben kivant dolgokbul: ugy 
mint. A banatbul, a’ magadra valo boszonkodásbul, szégyenedbül, hogy 
mindeneknek feö Ura, büneidert oly nagy kén alá veti maghát. 

Elsö pont. Tekéncs a’ Vacsorállókra, hogy ezekbül lelki hasznot 
szedhes. 

Másik pont. Ezeknek beszedit hasznodra fordicsad.  
<Harma>Negyedik pont. [A margón: NB.] Vedd eszedbe, mind es 

mennyit immár nem csak kiván, de kezdis szenvedni Vrunk. Tehát 
ugyan itten teis banatot, szomoruságot, es köny hullatást indics fel ben-
ned. A mellet valami testi sanyarusaghotis vegy magadra, a’ mint a’ kö- 
vetkezendö napokonnis. 

Harmadik pont. [A margón: NB.] Ugyan ezeknek minden cselekede-
tit megh visgállyad, hogy a’ joban elöb mehess. 
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Ötödik pont. Elmelkedgyél, mikippen mint egy el [70] rejtetik az 
Istensegh, tehetseghe szerint ellenseghit el nem veszti, hanem inkab oly 
kegyetlen kin alá veti az Emberi termeszetit. 

Hatodik. Ha az Isten fia ollyakot szenvedet büneidert, mit kel teneked 
cselekedned es szenvedned ö erette? 

A Szollo beszed Vrunkhoz legyen. El veghezedgyék egy Miatyankal. 
A Szollo beszedekrül közönsegesen ez fel jedzendo (a’ mint oda fel 

immar resz szerent megh magyaraztuk). Hogy a’ cselekedet mellet, 
könyörögniis kel valamit, a’ mint maghaval hozza az indulat, avagy az 
elmélkedésben valo allapot; tudnia illik a’ mint magadban erzesz vigasz-
talást, vagy fel haboritást, a’ mint ezt vagy amaz tekelletesseghet kivanod. 
Avagy a’ mint el tekelletted hogy imigy vagy amugy magad allapatodrul 
rendelsz. Es a’ mint az elmelkedesben megh gondolt dologrul erülni 
vagy szomorodni kivánsz. Ez utan könyörögh azt megh adatni, a’ mit 
bizonyos dologhban leghinkáb kivansz. Egy szollo beszed mindenkor 
Üdvözitönkhez legyen. Noha három szollo beszedetis tehecz, ha az 
aitatossagod maghával hozza, ugy mint: Az Boldoghságos Szüzhöz, a’ 
Fiu es az Atya Isten[71]hez, a’ mint adatot a’ masik hétnek, a’ három 
rendbeli emberekrül gyakorlásban, az utánna tet fel jedzéssel. 
 
 

Második megh szemlélés. 
 

Hajnalkor. Üdvözitönk Vacsora után es a’ kertben törtent titkairul, 
cselekedetirül. Matt. 26. Marc. 14. 

A keszitö Imadsag a’ mint annak elötte. 
Elsö elöljárás. Ez foglallja maghaban a’ historiat: Mikippen Kristus 

JESVS a’ tizen egy Tanitvánnyal a’ Sion hegyrül, a’ hol vacsorat ett vala 
le ment. Es által menvén a’ Josaphát nevü völgyen ott hagyá a’ nyolcz 
tanitvánt, az harmat kertbe vivén, magha egy kevesse elöb megyen, 
orczájára borul, vért veritekezik, haromszor azon beszeddel Atyához 
imadkozvan. Fel költi alombul tanitvanyit, két szoval (En vagyok) ellen-
séghit, Judassal edgyüt, a’ ki<t> ötet csokkal el arulta, földre veti: Mal- 
cust kinek Peter el vághá job fület megh gyogyittya. Ezek utánna megh 
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fogatik, es mint egy lator kotözve ugyan azon Josaphát völgyén Annas 
hazához legh elöszer vittetik ’s vontatik. 

Másik elöljárás. Itt gondolkodgyal, mint ha az utat melyen JESVS 
altal ment, es melyen a’ gonosz Sidok [72] kötözue vittek <a’ es a’ k> a’ 
volgyel es a’ kertel latnad es ezeknek minden alkalmas es alkalmat- 
lansághat.  

Harmadik. Könyörögj hogy a’ kinszenvedö Jesussal edgyütt szen-
vedhess szomorusaghot, sirást, szorongotást, es más effele kint. etc. pag. 
105. 
 
 

A harmadik hétre szolgálo négy feljedzés. 
 

Elsö. Hogy a’ keszitö Imadságh után es a’ harom Elöljárás ennek a’ 
masodik gyakorlásnak, eppen azt a’ modot es rendet mind a’ pontomok- 
ban, ’s mind az szollo beszedekben megh tarcsuk az elöbbeni (ugymint 
az utolso Vacsorárul valo) elmelkedesben tartottunk. A mellett hogy Mise 
es Vecsernye táján a’ ket felsö gyakorlást elmelkedésre visza vegyük. 
Vacsora elöt pedigh az öt erzekenseghnek gyakorlása legyen. Minden 
megh szemlélés keszitö Imadsaggal es három Elöljárassal kezdögyek, 
alkalmaztatván ezeket a’ gyakorlásra vett titkokhoz: a’ mint elegendö 
keppen a’ masodik hetben megh irattatott. 

Második. A gyakorlónak ideje, ereje, es alkalmatossagha szerent, min- 
dennap öt, vagy keveseb gyakorlás veghez vitessek. [73] 

Harmadik. Hogy ebben a’ harmadik hétben, resz szerént szükseghes 
a’ valtozás, a’ masodik es a’ hatodik hozzá tetelekben; Mivel hogy (a’ 
mi a’ masodikat illeti, mihent fel serkenünk gondolkodgyunk igyekeze- 
tünkrül, es az elöttünk valo elmelkedést mint egy megh kostolván midön 
ruházzuk magunkat, es az Elmelkedesre keszülünk, igyekezünk banatot 
es faidalmot szivünkben fel inditani, oly nagy es annyi Kristus Vrunk 
kinnya felöl. A hatodikban pedigh el tavoztassuk inkab, hogy sem keres-
sük, avagy helt adgyunk a’ vigh gondolatoknak, noha ezenkivül haszno-
sak, es szentek, ugymint Kristus fel tamadásárul es dücsösséghérül. Es 
ezek helyet Üdvözitönk kén szenvedését szüntelenül elménkben forgat-
ván fajdalomra, kin szenvedésre, es felelemre indicsuk szivünket. 
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Negyedik. A maghan valo lelki szamadás; mind a’ gyakorlásrul, ’s 
mind a’ hozza tetelekrül ugy legyen a’ mint a’ felsö hetben. 
 

Második nap efélkor legyen Kristus Üdvözitönk megh fogásárul, es 
Annás hazához vitetesrül megh Szemlélés. Matt. 26. Marc. 14. Luc. 22. 
Jo. 18. A mint pag. 106. Hajnalkor pedigh a’ Kaiphas házánál történt 
dolgokrul. Matt. 26. a’ mint Pag. 10<6>7. Az után a’ két viszsza hozás 
es az öt erzekenséghnek illetése, a’ mint tegnap ugy ma. [74] 

Harmadik Nap. Éfélkor Szemlelljük megh, mikippen JESVS Pilátus-
hoz vittetet, es az ottan történt dolgokrul. Lássad Pag. 107. 

Hajnalkor pedigh azokrul a’ törtenetekrül melljek megh lettek midön 
Kristus Haerodeshez vittetet, es ennek hazánál. Keresd fel Pag. 107. Kö- 
vetkezzenek a’ szokot viszsza hozások, es az öt Érzékenséghnek illetése. 

Negyedik nap. Éfélkor, Legyen a’ megh szemlélés, mikippen Haero- 
destül Pilatushoz viszsza küldetett. A mint fel tanalod Pag. 107. A Pilátus 
házánál törtent Titoknak utolyát hajnalkor szemleld megh. A visza hozá-
sok, es az erzekenségeknek illetése szokas szerént legyen. 

Ötödik nap. Efelkor, Pilatus Törveny ki mondásatul a’ Megfeszitesigh 
Pag. 108. Hajnalkor pedigh Szemlellyük megh a’ titkokat, a’ Kereszt fel 
emelésitül Urunk haláláigh. A viszsza hozások, es az erzekénseghnek 
illetése a’ mint oda fel. pag. 108. 

Hatodik nap. Efelkor. Mikippen a’ megh holt Vrunk le tetetetet a’ 
Keresztrül, es a’ Koporsohoz vitetett. [75] Hajnalkor pedigh a’ temetes 
után törtent dolgokrul, mind addigh, migh a’ Boldoghsághos Szüz a’ 
koporsótul valamely házhoz be nem ment. Pag. 109. 

Hetedik nap. Ejjel es hajnalkor fontolyuk megh Üdvezitönknek egesz 
kénszenvedesinek rendit es folyásat. Azután a’ harom elmelkedes helyet, 
egész nap gondolkodgyunk mikippen a’ Szentséghes Kristus teste lélek 
nelkül marada: holot es mint el temettetet. Emellet mely nagy, es keser-
ves lött legyen a’ Boldoghságos Szüz MARIA magán leveö allapattyá- 
ban. A tanitványok nagy bánatakrulis elmélkedhetünk. 

Erreis kel vigyáznunk; ha valaki továb, es töb nap Üdvözitönk ken- 
szenvedésiben mulatni akar: szükségh hogy egy elmélkedésre csak egy 
titkot vegyen. Ugymint az Elsö elmelkedésben, csak az utolso Vacsorát, 
a’ masodikban csak a’ láb mosást; Harmadikban az Vr Vacsoraját; Ne-
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gyedikben a’ Vacsora utan töt beszedet. Etc. Hasonlokeppen a’ többi- 
rülis. 

Ismét altal menven Üdvözitönk egész kinszenvedésin; másnap ugyan 
azt mingyárást elö vehettyük: ugy hogy egy nap ennek elsö reszén, más 
nap masodikán altal mennyünk, harmad napra ismet egeszen elö vegyük. 

Ha pedigh viszontag valaki a’ napokat el akarna röviditeni: elmel- 
kedgyék eczaka egeszen az utolso Vacsorárul. Hajnalkor a’ kertrül. Annas 
hazárul mise tajan. Caiphas házárul Vecsernye kor. Pilatus itileö hazárul 
estve felé. Hasonlokeppen más nap, mas öt titkot vegyen elmelkedésre, 
A visza hozást, es az öt erzekenseghnek illetesét hatra hagyván. De el 
vigezven [76] az egesz kénszenvedest, melto hogy azt egeszen egy nap 
elö vegyük, bár egy gyakorlásban ’s bár töb orára el oszszuk, a’ mint ki 
ki maghanak alkalmasbnak itili lenni. 
 
 

Egynehány Regula az Ételnek es italnak jo el rendelésérül. 
 

Elsö. A kenyertül valo megh tartoztatás nem oly szükséghes a’ mint 
a’ másfele etkekrül, mivel hogy se a’ torkossághra, se a’ kisertetisre nem 
oly alkalmatos. 

Második. Az italban szükséghesb a’ mertekletességh hogy sem a’ 
kenyerbe: azért okos vigyázás kivántatik hogy az italban a<z> hasznos 
mérték megh tartassék, es az artalmas el hagyassék. 

Harmadik. Mivel hogy a’ feöt es sült etekben, mind a’ kivánsághnak 
a’ bünre; ’s mind az ördöghnek a’ kisirtetre nagyobb alkalmatosságh 
adatik, azert a’ mertékletességh ezek körül legh szükséghesb. Tehát jo 
mérték ezekben tartassék. Ez<t> pedigh két modon megh lehet, hogy 
avagy parasztab étkekkel ellyünk, es illyenekhez szoktassuk termesze- 
tünket, avagy a’ gyenge etket fösvénnyen, es kevesenként vegyük. 

Negyedik. Mennél többet ki ki magának az alkalmatos etekbül el von- 
szon (csak az egésseghnek [77] nagy veszedelme ne kövezkezzék) annal 
hamaráb az igaz, es szükseghes mind etelben, ’s mind italban Mertéket 
fel tanallia: mert igy jobban maghát alkalmaztatván, es törökedve a’ tö- 
kelletességhre igyekezvén, megh erzi neha neha magában, nemely belsö 
megh esmeresnek sugarit, es az mennyei vigaztalásnak indulatit: melyek- 
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bül könnyen megh esmerheti az etel ’s italban valo alkalmasb modot: a’ 
mellet ha valaki illjen etel ’s ital meghtartoztatás által erötlenebnek 
maghat talállja, ugj hogy a’ lelki gyakorlást alkalmason veghez nem vi- 
hetne, könnyen ki veheti micsoda mertéket mind az etelben ’s mind az 
italban a’ termeszetnek szükséghe kiván. 

Ötödik. Hasznos az itel között gondolkodni, mint ha Urunkat Christus 
IESVST latnánk Tanitvanyival enni: reá figyelmezvén mint eszik, iszik, 
nez, es beszel, hogy ötet kövessük. Mert törtenik hogy midön ertelmünk 
inkab foglalatos illyen elmelkedésben hogy sem a’ testi taplálásban, 
könnyebben fel tanallyuk az itel, ’s ital igazgatását. 

Hatodik. Külembséghnek okaert az etel között, másfele elmelkedesekis 
szolgalhatnak. Ugy mint a’ Szentek eletirül, valami aitatos tanitásrul, 
avagy más lelki üdvesseghre hasznos, vagy szükséghes dolgokrul. Hogy 
igy az eteltül elmenk el vonyitatott, annak gyönyörüseghe lassan megh 
erzessék. [78] 

Hetedik. Ezt legh inkáb el kerüllyük, hogy az etelben ne legyünk, ne 
legyünk mint egy ki öntettek, es hogy mohon es sietve ne együnk. Ha-
nem a’ kivánságon mindenkor uralkodván, az etelnek mertekét es 
modgyát meg tarcsuk. 

Nyolczadik. Az itel ’s ital mertekletlenséghnek ki gyomlálására igen 
igen segit. Ha ebéd es Vacsora elöt, avagy üdö köztis midön az ehsegh 
nem bánt, magunkban el vigezzük, es az itelben melynek el vitelére ke- 
szülünk bizonyos mertéket szabjunk; meljet az utan soha se kivánságunk 
se ellensegünk ingerlése miat felyül ne haladgyuk: Hanem inkab hogy 
mind kettöt megh gyözzük, a’ rendelt merteketis valamenyire megh 
kissebbicsük[.] 
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NEGYEDIK HÉT 
 

Elsö megh Szemlélés. 
Mikippen Vrunk JESVS halottaibul fel tamadvan 
Sz. Annyának megh jelent. A mint Pag. 110. [79] 

 
A készitö Imadságh szokás szerént 
Elsö elöl járás. Ez az Elöl járás az elmelkedésre rendelt historiabul 

vetetik. Mikippen Üdvözitönk mihent a’ Kereszt fán megh hala, a’ test 
(melyet az Istensegh el nem hagyot) el temettetet, a’ Lelek az Isten- 
seghgel egybe foglalt, poklokra szallot, es ki hozván onnet az igazak 
Lelkét, a’ koporsohoz <visz> menven, a’ Lelket a’ Testel ujjonnan egybe 
foglalta, es fel tamadván megh jelent a’ Boldoghsaghos Szüz annyának, 
a’ mint aitatossan, es hihetökeppen tarthattyuk. 

Másik elöljárás: Belsö szemeiddel tekincs a’ koporsoban, es a’ Bol- 
doghságos Szüz hazába, es ezeknek minden reszit, a’ cellulával es olta- 
rocskaval egyenként megh nezegesd. 

Harmadik elöljárás. Kerj malasztot hogy a’ megh merhetetlen Kristus, 
es MARIA örömiben reszes lehess. 

Az elsö, masodik es harmadik pont hasonlók lesznek a’ harom pont-
hoz mely az utolso Vacsorárul valo megh szemlélésben megh magyaráz-
tunk. Ugymint gondolkodgyal az jelen valo szemelyekrül, ezeknek 
beszedi, es cselekedetirül. 

Negyedik pontba. Ved eszedben mikippen a’ kinszenvedesnek es ha-
lálának idejen, az el rejtetett Istenségh [80] megh mutattya maghat a’ fel 
tamadasban, es sok csudakkal az utan ki vilagosodik. 

Ötödik pontba. Becsüld megh mely hamar es mely böven el járt 
Urunk, az Vigasztalo tisztbe, hasonlatossaghot vivén magadnak egy igen 
igen nagy szeretö baratod vigasztalásábul. 

Egy vagy töb Szollo beszeddel veghezödgyék a’ megh szemlélés, 
utolyara mondván egy Miatyankot. 

Feljegyezendö pedig: Hogy a’ következendo elmelkedésekben rend 
szerint elö vegyük a’ fel tamadásnak es mennyben menetelnek minden 
titkait, mindenekben a’ kinszenvedesrül valo elmelkedesekben adatot for- 
mát, es modot követvén: Peldank legyen a’ fölsö Udvözitönk fel tama- 
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dasarul valo elmelkedes. Annak okaert ez legyen Regulaja a’ többinek 
mind az elöljárásokban (hanem hogy ezeket az Elmelkedesre vett titkokra 
alkalmaztassuk) ’s mind az pontomokban, es hozzá tetelekben. Hasonlo- 
keppen a’ gyakorlások visza hozásokban, es az öt Erzékenséghben: ’s 
mind pedigh a’ gyakorlásoknak es titkoknak szaporodásban, vagy megh 
kissebitésben, a’ mint a’ felsö hetben Üdvözitönk kenszenvediserül valo 
elmelkedesekben tanittattunk. 

Masodszor. Tudnunk kel: hogy inkab illik ehez a’ negyedik hethez, 
hogy sem a’ fölsökhez a’ negy naponként valo elmelkedés. Ugymint az 
elsö, reggvel, majd az utan hogy fel költünk: a’ masodik Misekor, vagy 
egy kevessé az ebed [81] elöt, az elsö elmelkedésnek visza hozása helet: 
harmadik Vecsernye táján, a’ masodik elmelkedesnek visza hozása he-
lyet: a’ negyedik vacsora elöt ugy mint az erzekensegeknek illetese; hogy 
lelkünkbe erössebben be nyomjuk, a’ három azon nap tett elmelkedést, 
fel jegyezvén, es melyeb forgatván azokat a’ reszeket es helyeket me-
lyekben nagyob lelki edesseghet es hathatob indulast erzettünk. 

Harmadszor, Noha a’ Gyakorlonak bizonyos számu pont minden 
Elmelkedesben adatik ugymint három vagy öt: de ugyan szabad az Elmel- 
kedést kevesseb, vagy töb pontra osztani, a’ mint alkalmasbnak lenni 
megh esmerte. Melyben nagy segitséghre leszen ha a’ gyakorlás elöt 
megh gondollyuk, es bizonyos szamba rendellyük a’ pontomakat. 

Negyedszer. Eszünkbe vegyük, hogy ez a’ negyedik hét valtoztatast 
kivan, a’ masodik, hatodik, hetedik es tizedik hozza titelben. A maso- 
dikban jollehet hogy mihent az alombul fel kelünk, mingyarast belsö 
szemeink eleibe vegyük a’ következendö megh szemlélést, és az Vr 
örömirül, melyben a’ Szenteivel vagyon miis igyekezünk örülni. A hato-
dikban: hogy elmenkel olyakot forgassuk, mellyek lelki vigassághat indi- 
tanak, ugy mint a’ dücsösseghrül valo gondolat. A hetedikben. Hogy az 
Eghnek es vilagossághnak alkalmatossaghával ellyünk a’ mint az üdö 
hozza, ugymint Tavaszkor zödello füveknek, es [82] viragoknak teken- 
tisivel, veröfenyes helynek gyönyörüseghevel, telben pedigh a’ Napnak 
es tüznek alkalmatos meleghseghével. Hasonlokeppen masfele testi es 
lelki illendö gyönyörkettetisselis, melyek altal Teremtönknek es megh 
váltonknak örvendezhessünk. A tizedikben: A poenitentia tartás helyet a’ 
mertekletesseggel es az etelben valo közepseghel megh eligéttessünk, 
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kiválvan az közönseges Anya Szentegyhaztul es a’ hustul megh tartozta-
tásra rendelt üdöt: mert ennek mindenkor engedni köteleztetünk, mikor 
derekas akadaly nem tanáltatik. 
 
 

A lelki Szeretetre ingerlö megh szemlélés. 
 

Elsöben két dolgot jol kel eszünkben vennünk. Elsö ez: hogy a’ szere-
tet inkab függ a’ cselekedetekbül, hogj nem a’ szobul. Másik ez: hogy a’ 
szeretet a’ tehetséghnek, joszágnak es cseleledeteknek közlésében áll. 
Ugymint: a’ tudománnak, gazdaghságnak, tiszteletnek, es másféle jok 
közlésbül. 

A keszitö Imadságh szokas szerént. 
Elsö elöljárás. Gondolkodgyál mint ha Vrunk az eö Angyali es min-

den Szentei elöt, (melyek kegyelmesek hozzad[)] állanál. 
Masodik elöljárás. Kerj malasztot mely által megh esmerhesd a’ sok 

neked adatot jo tetemenyeknek nagysághát, [83] hogy igy egeszen az 
Isteni szeretetben, tiszteletben, es szolgalatban foglalatos lehess. 

Elsö pont. Megh emlekezzél a’ Teremtésnek, es megh Valtásnak jo 
teteminyekrül: es a’ magad resz szerent valo es tulajdon ajándékid ma-
gadban elö számlállyad ’s nagy belsö indulattal visgáld megh mennyit 
cselekedett es szenvedet te eretted a’ kegyelmes Urad: mennyit adott az 
eö kencseibül, es hogy az eö Isteni rendelese, es jo teczése szerént, 
maghatis a’<z> mennyire lehet neked ajandekozza. Ezeket jol által lat- 
ván, terj magadban, es keresd fel szorgalmassan a’ te kötelezésédet eö 
Sz. Felségéhez. Es ketsegh nelkül feltanalod hogy mindenedet, magaddal 
együt kellessék neki adnod. Azert kötelesseghed szerént add Istennek 
magadot ezekkel vagy hasonlo szokkal. 

Ved én Vram az én Szabadsághomat, ved elmémet, ertelmemet, es 
minden akaratomat. Valamim vagyon, valamivel birok, mindent visza 
adok, es a’ te akaratodnak vezerlése ala vetem. Csak Uram a’ te szerete-
tedet es szent malasztodat add en nekem, ezekkel elégh gazdagh vagyok, 
es semmit mást nem kivánok. [84] 

Másik pont. Vigyáz es tekencs megh Istent minden Teremtett alla- 
tokban lenni, az eltetö allatoknak advan valosághat: a’ faknak, virágok-
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nak, füveknek, az eletet: annakfelette az elö allatoknak az erzekenseghet: 
utolyára az embernek ertelmetis. Ezek közöt teis mind ezeket el vetted, 
ugy mint: a’ Valosaghat, az eletet, az erzékenseggel, es ertelemmel 
edgyütt: ’s tegedet <minde> mint egy Templomnak valasztott maghának 
midön magha kepere es hasonlatossághára teremtett. Mind ezeknek 
csudalatos mivoltaibul fordulj magadhoz es szol Istenedhez a’ mint a’ 
felsö pontomba, avagy megh jobban a’ mint az aitatossaghod maghaval 
hozza, a’ mint a’ következendö Pontomokbannis. 

Harmadik pont. Gondolkodgyál hogy ugyan ez az Isten, es Ur te 
eretted minden teremtett allatban mint egy munkalkodik es farad, midön 
a’ Valósaghot adgja nekik; es megh tartja a’ mibe vannak, a’ mit tehet-
nek, es a’ mit mivelnek. Es mind ezekbülis fordulj magadhoz. 

Negyedik pont. Tekincs megh mikippen ajandék, es minden jo me- 
nyeghbül ered, ugy mint a’ hatalom, az igasság, a joszagh, a’ tudomany, 
es minden más emberi megh határazott tökelletességh, mely ama veghe- 
tetlen minden jónak [85] kincsibül mint a’ vilagossagh a’ Naptul, a’ Viz 
a’ forrásbul szarmazik. Ittenis mind ezekbül terj magadhoz. 

Köuetkezik a’ szolló beszéd. Veghezendö egy Miatyankal. 
 
 

Háromféle Imadsághnak modgya. 
 

Elsö Imadsághnak modgya ez: Hogy a’ Tiz parancsolatot, a’ het halá-
los bünt, a’ három lelkünk hatalmát, es az eöt erzekenséghet, jol megh 
gondolyuk, es megh visgalljuk: mert ez nem annyira imadság; mint egy 
lelki gyakorlás, mely altal a’ lélek segittetik, es az Imadsagunk kedvesb 
Istennel. 

Annak okaert minek elötte illyen Imadsághoz kezdesz, a’ mint a’ 
harmadik hozzá tételben emletünk vala; le ülve avagy setálva (a’ mint 
lelked nyugadalma kivanya) gondolkodgyál hova kellessék menned; es 
mit cselekedned. De ugyan ez a’ hozza tétel minden fele Imadságh elöt 
Szükseghes. 

A keszitö Imadság’, a’ malasztnak könyörgését foglalja magaban: hogy 
adassek neked megh ösmerni, valamit a’ Tiz parancsolat ellen vitkeztel; 
eletednek megh jobbitására, hogy a’ Parancsolatokat vilagosban altal 
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[86] latvan. (a’ mint illik) Isten dicsiretire es lelked üdvösseghedre eze-
ket ez utan jobban megh tarthasd. 

Elöszer azert ved elö a’ Tiz parancsolatot, es mindeniket maghan 
visgald megh, rea vigyazván, mint es hogy azt megh tartottad, avagy 
altal hagtad, es az eszedben jutot vetkekrül, bocsánatot kerj mondvan 
egy Miatyankot. De egy parancsolatnak megh visgalása elegh ha addégh 
tart migh harom Miatyankat mondhatnánk. Esztis ved eszedben, hogy 
abban a’ parancsolatban, mely ellen ritkan vetettél, röviedebben; abban 
pedigh hoszszabban mulas mely ellen gyakrabbann, es mint egy szokas- 
bul vitettel. Hasonlokeppen a’ het halálos bünnek visgálásábannis csele- 
kedgjél. 

El veghezvén a’ Tiz parancsolatrul valo megh visgálást, be vado- 
lasod, es a’ Segitö malasztnak könyörgese után, hogy ezeket tovabba 
szemesben megh tarthasd, a’ szollóbeszeddel Istenhez fordulj, a<’>z 
elötted valo dologhnak alkalmatosságha szerént. 

Masodszor. Hasonlo keppen legyen az Imadságh a’ hét halálos 
bünrül, mind az hozza tetel ’s mind a keszitö Imadsagh szerént. Mert e’ 
kettö közöt más külembezés ennél nem tanaltatik: hanem hogy a’ Tiz 
parancsolatot megh kel tartanunk: a’ hét halálos büntül [87] megh kell 
magunkat tartoztatnunk. A többi mind egj, es veghezödik ezis szolló 
beszeddel. 

Tudásra szükséghes, hogy a’ bünek es vetkek megh esmeretire ighen 
segitö, ezekkel ellenekezö jo cselekedetekrül, es tekelletes szokasokrul 
valo elmelkedés. Annak okaert Isten malasztya es mindenféle aitatos 
gyakorlás altal ki ki faradgyon, hogy a’ hét halalos bünekkel ellenkezö 
tökelletessegheket magának szerezzen. 

Harmadszor. A három lelkünk hatalma vagj hathatosaghi mellet ha- 
sonlokeppen legyen a’ gyakorlás mind a’ hozzá tételben mind az Imad- 
sághban, ’s mind a’ megh visgálásban, minden hathatosagrúl maghán 
gondolkodvan. ’S ezis szollo beszeddel veghezödgyék. 

Negyedszer. Azöt testi erzekenséghnek megh visgalása hasonlo a’ 
felsökhez. Csak erre vigyáz: hogy a’ ki Kristust az öt erzekenséghben 
követni kivannya, szükseghes hogy a’ keszitö Imadsághban maghat e’ 
veghre Istennek ajanlja, es minden erzekenséghnek megh visgálása után, 
egy Miatyankot mondgyon. A ki pedigh a’ Boldoghsaghos Szüz Mariat, 
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ezekben követni akarja, ennek imatkozzek hogy ezt edes Fiatul neki 
megh nyerje: Es minden erzekenséghnek megh visgalasát el vighezvén 
mondgyon egy Üdvözletet. [88] 
 
 

Második Imadság’nak modgya, 
Mely abban al hogy minden szonak vagy iginek, mely az Imadsaghban 

vagyon, maghán valo ertelmet megh gondolliuk. 
 

Az oda fel emletet hozza tétel ittennis elöljár. 
A keszitö Imadság’ alkalmaztassék a’ szemelyhez a’ kihez imadkozunk. 
A masodik Imadsághnak modgya ez. Hogy terden álva avagy le ülve 

(a’ testnek allapattja es leleknek aitatossagha szerent) be hunnyuk, vagy 
bizonyos helyre fordicsuk szemünket semmikeppen testova nem nezvén, 
kezdgjük a’ Miatyánkot, es mingyarást az elsö szóban (Atyank) az elmel- 
kedést el kezgyünk, es mind addigh mulassunk valamigh abban jedzé- 
seket, hasonlatossagokat, lelki idessegheket, es mas féle aitatos indulato-
kat erzünk. Hasonlokeppen a’ masodik szobannis mulassunk, es ezt 
minden Imadsaghban cselekedgyük. [89] 

Három Regula, vagy Intés erre az Imadsághra szükséghes. 
Elsö. hogy minden effele Imadsághnak elmelkedesben egy egesz 

oraigh mulassunk. Es az után mongyunk egy üdvözletet, vagy egy Hi-
szek egy Istent, vagy Kristus lelke etc.: vagy egy Menyorsaghnak Kiral- 
néja. etc.: Es ezt bár csak gondolat altalis, ’s bar szoval. 

Masik. Ha ez illyen Imadsághnak egy vagy ket szobannis az 
elmelkedés es a’ belsö lelki gyönyörüsegh alhatatos, tovabba ne meny-
nyünk, noha az egesz orát ebben, vagy ezekben végheznénk: Hanem a’ 
hatra maradot Imadsághnak reszit közenseghes modon veghezetre el 
mondgyuk. 

Harmadik. Ha egy vagy töb igikben egesz oraig mulattunk, más nap 
közönseghes modon el mondvan azt az reszt a’ melyben mulattunk; a’ 
következendö szonak elmélkedésére fogjunk. 

El vighezuén pedigh illjen modon a’ Miatyankot, vegyük az Üdvözle-
tet, es ez utan más Imadsághotis hogy igy szakadás nelkül ennek az 
Imadsághnak gyakorlása folyon. 
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Ezek fölött. El vigezuén illyen modon egy Imadsághot, ahoz a’ 
szemelyhez fordulljunk, a’ kinek szollunk [90] vala az Imadságban, es 
attul rövideden, kerjünk valami malasztot, avagy tökelletesseghet, mely-
re legh nagyob szüksegünket erzük. 
 
 

Harmadik Imádsághnak módgya. 
 

Ez az Imadság’ abban áll hogy bizonyos Imadság’nak minden szavait 
avagy igejét magan bizonyos üdö folyásához szabjuk, vagy mint egy 
megh merjük. 

Ittenis az oda fel valo két fele Imadsághoz adatott hozza tetellel elljünk. 
Az keszitö Imadsaghis hasonlo a’ felsökhez. 
Ennek a’ harmadik Imadsag’nak modgya ez: Hogy egy lehellésig, bi-

zonyos könyörgesnek, ugy mint a’ Miatyanknak maghán egy egy igijet 
el mongyuk, es annak magyarázattyát, megh visgállyuk<,>: avagy pedigh 
annak a’ szemelynek meltosághát mellyhez az Imadságh rendeltetett: 
avag<l>j magunk alavalosághunkrul gondolkodgyunk: avagy egy más 
között külömbsegünket megh fontollyuk egy lehellésig. Hasonlokeppen 
cselekedgyünk a’ második, harmadik, es a’ töb igikben migh a’ gyakor- 
lasnak orája el mulik. Ittis ha az üdö kiványa tegyük hozzá az oda fel 
emlitett Imádságokat, ugymint az Üdvözletet, Hiszek egy Istent etc. 

Két ide valo Regula. 
Elsö. El veghezuén illy modon imadkozva a’ Miatyankot, más nap 

avagy a’ következendö orában vegyük az [91] Üdvözletet, minden igijét 
maghán egy lehellesigh, a’ mint oda fel megh mutattuk fontolván. Ezt 
pedigh más külembfele imadsagokbannis cselekedgyük. 

Másik. A ki ezt az Imadsághnak modgyát tovabba megh akarná tarta-
ni, az oda fel megh nevezet könyörgeseket mind illyen modon mondgya 
el, avagy legh alab azoknak nemely reszét, de ugy hogy a’ lehellések 
egyenlök legyenek az igikkel. [92: üres lap] [93] 
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Vrunk JESVS Christus eletének titkai. 
 

Eszünkbe kel vennünk elsöben, minden következendö titkoknak igiit, 
az melyek be rekesztés jegyivel, rekesztetnek be, az Evangyeliumbul ki 
szedetteknek lenni. 

Ezen kivül mindenik titokban, mindenkor avagy gyakrabban, tétetni 
három pontomat, hogy a’ Szemlélés annál hamaréb lehessen, mennél 
rendeseb. 
 

A Boldoghságos Szüz Mariának megh hirdetett Vrunk Kristus 
testesülésérül. Luc. 1. v. 28. 

Elöszer. Mikippen Gabriel Angyal a’ boldoghsagos Szüzet köszöntvén, 
Isten Igienek fogantását hirdeti (Be menvén az Angyal hozzája, monda: 
Üdvöz legy malasztal tellyes etc. <es Ime Ersebeth> Ime mehedben 
foganz es fiat szülsz) 

Másodszor. Megh erössiti az Angyal a’ jövendölést a’ Keresztelö Sz. 
János csudálatass fogantatásával (Es ime Ersebeth a’ te rokonod öis fiat 
fogadot vénséghében) 

Harmadszor. Felele a’ Boldoghsagos Szüz az Angyalnak (Ime az Ur 
szolgáloja, legyen nekem a’ te igéd szerént) 

<Második Szemlélés Üdvözitönk Születiserül> [94] 
 

A Boldoghságos Szüz MARIA Ersebeth Rokona latogatásárul Luc I. 
Elöszer. Mikippen megh latogatta MARIA Ersebethet, es az Sz. Janos 

Anya meheben megh erzette MARIA köszöntését, es röpösöt (hogy hallá 
Ersebeth a’ MARIA köszöntését repese a’ magzat az ö mehebe: es be 
telék Ersebeth Sz. Lélekkel es nagy szoval fel kialta, es monda: Aldot 
vagy te az Asszony allatok között, es aldott a’ te mehednek gyümölcse) 

Másodszor. A Boldogságos Szüz nagy örömibe ezt az eneket monda 
(Magasztallia az en lelkem az Vrat etc.) 

Harmadszor. (Maria pedigh eö velle marada ugymint harom 
holnapigh es megh tére az eö házába) 
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Üdvözitönk Születésérül. 
Elöszer. A boldoghságos Szüz az eö Jegyessével Josepphel Nazareth 

Varasbul Bethlehembe megyen (Fel mene pedigh Josephis Galilaeabul a’ 
David Várossábul Judeaban a’ David Várossába, mely Bethlehemnek 
hivattatik etc.: Hogy be vallaná maghát MARIAVAL eö neki jegyeztetet 
nehezkes feleséghevel) 

Masodszor. (Es szülé az eö elsö szülött fiat, es be takara eötet polák-
ba, es a’ jászolba fekteté.[)] 

[95] Harmadszor. Az üdöben (Lön az Angyallal mennyei sereghnek 
sokaságha, dicsirvén az Istent es mondván: Dücsössegh magassághba az 
Istennek etc.[)] 
 

A Pasztorokrul Luc. 2. 
Elöszer. Megh jelentetik az Angjal által a’ Pasztoroknak Kristus 

szűletése (Nagy örömet hirdetek nektek etc. Mert születet ma nektek 
üdvözitö etc.) 

Másodszor. A Pasztorok sietnek Betlehembe, (Es elmenének sietve: 
es tanálák Mariat es Josephet, es a’ jaszolba tetetet gyermecskét.) 

Harmadszor (Es viszsza térének a’ Pasztorok dicsöitven es dicsirven 
az Istent etc.[)] 
 

Vrunk Környül metélésérül Luc. 2. 
Elöszer. Környül meteltetett a’ Gyermek. 
Masodszor. (Hivattaték az eö neve JESVSnak, melynek hivattatott az 

Angyaltul, minek elötte méhben fogantattnek.) 
Harmadszor. Vissza adatot a’ Gyermek az Anyának, mely szánaka- 

dott rajta, latván a’ vér kiontását. [96] 
 

A három Magus Királyrul. Matt. 2. 
Elöszer. A három Magus Király jöve a’ Gyermeket JESVST imádni, 

vezerlö csillagh által. (Lattuk a’ csillagját Napkeletben, es imadni jöt-
tünk ötet) 

Masodszor. (Le borulván imadák ötet, es megh nyitván kincseket, 
ajándekokat adának neki; Aranyat, Temjént, es mirrat) 
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Harmadszor. (Feleletet vevén almokban, hogy visza ne mennenek 
Haerodeshez, más uton terének az eö Tartományokba) 

 
Üdvözitönk Templomban be mutatásárul, 

es a’ Boldoghsághos Szüznek megh tisztulásárul. Luc. 2. 
Elöszer. Vivek a’ gyermeket Jerusalembe, hogy be mutatnák ötet az 

Vrnak, ugy mint elsö Szülöt, Aldozatot Törveny szokása szerént advan. 
(Egy bokor gerliczet vagy két galamb fiat.) 

Másodszor. Simeon azon orában Templomban mene. (Ölebe veve 
ötet, es alda az Istent, es monda: Most bocsátod el Vram a’ te szolgádot 
a’ te iged szerént bekességbe etc.) 

[97] Harmadszor: Anna (El erkezvén halát ad vala az Vrnak, es szól 
vala ö felölle mindeneknek a’ kik várják vala Izraelnek valtsághát) 
 

Udvözitönk Aegyptusban futásárul Matt. 2. 
Elöszer. Haerodes igyekezvén a’ gyermeket JESVST megh ölni, 

megh ölette az artatlan gyermekeket. De ime az Vr Angyala megh jelen-
ék Josephnek álmában, intvén ötet hogy Aegiptumban szaladna (Kellj fel 
es vedd a’ gyermeket, ’s az Anyát, es Aegyiptusba fuss) 

Másodszor. Megh indula Joseph Aegyiptusba (Ki fel kelvén, véve a’ 
gyermeket, ’s az Anyát<,> ejjel, es el mene Aegyiptusba. 

Harmadszor. (Es lön öt az Haerodes haláligh) 
 

Vrunk Aegyiptusbul vissza jövetelirűl. Matt. 2. 
Elöszer. Az Vr Angyala inti Josephet hogy az Izrael földebe mennyen 

(Kelli fel, es vedd a’ gyermeket, es az annyát, es meny Izrael földebe) 
Másodszor. (Ki fel kelvén veve a’ gyermeket es az annyát, es jöve Iz-

rael földébe.[)] 
Harmadszor. De halván hogy Archelaus Haerodes fia uralkodnek 

Judeaba, Nazarethbe tére<,>.[98] 
 

Vrunk tizenkét esztendötül fogva eletirül, harminczigh Luc. 2. 
Elöszer. Elmélkedgyel mikippen JESVS Szüleinek engedelmes vala. 
Masodszor. (JESVS nevekedik vala bölcsesseghben es üdöben, es 

kedvesseghben Istennél, es embereknél. Luc. 2) 
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Harmadszor. Ugy teczik hog az Ács mesterseghet gyakorlotta, mert 
Sz. Márk c. 6. azt irja (Nem eze az Áács?[)] 
 

Űdvözitönk tizenkét esztendős korában a’ Templomban valo 
fel menetelirül. Luc. 2 

Elöszer. Mikor JESVS tizenkét esztendös lett vala Nazarethbül fel 
ment Jerusalemben. 

Masodszor. Elmarada a’ Gyermek JESVS Jerusalembe, es ezt eszek-
ben nem vévék a’ Szülej. 

Harmadszor. Harmad nap utan megh tanalak ütet a’ Templomban a’ 
Doctorok között ülve. Kerdezvén a’ Szülej az el maradásnak okát, mon-
da nekik (Nem tugyátok valae hogy azokban melyek az en Atyame kel 
nekem lennem?[)] 
 

Vrunk Keresztelésirül. Matt. 3. 
Elöszer. JESVS Anyatul el bucsuzvan Nazaretbul Jordan melle mene, 

a’ hol Janos Keresztölt. [99] 
Masodszor. Megh keresztelkedet Janostul az ki elein tiltja vala ötet, 

de ezen szóval rea-kenszeritetet: (Had rea most: mert igy illik be tölte-
nünk minden igasságot) 

Harmadszor. Rea szálla a’ Sz. Lelek és szózat lön mennyeghbul 
mondván: (Ez az én Szerelmes fiam, kiben nekem kedvem tölt) 
 

Vrunk Kisértetirül. Luc. 4. Matt: 4. 
Elöszer: A keresztelés után a’ pusztában mene JESVS, és büjtölt 

negyven nap és negyven éjjel. 
Masodszor. Az ellenséghtül haromszor kisertetett (hozzá jarulván a’ 

kisertö monda neki: ha Isten fia vagy, mongyad hogy e’ kövek kenye-
rekké legyenek. Bocsásd alá magadat. Ezeket mind neked adom, ha le 
esvén imádasz engem.[)] 

Harmadszor. (Ime az Agyalok jövének és szolgálának neki) 
 

Az Apostolok hivatalyárul. 
Elöszer. Ugy latczik hogy Sz. Péter és András haromszor 

hivattattanak. Elöszer csak hogy Urunkal megh esmerkednének. Jo. 1. 
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Az után csak ideigh valo követésre oly akarattal, hogy viszsza térjenek a’ 
halaszásra Luc. 5. Harmadszor. A holtigh valo követésre. 

Masodszor. A Zebedaeus fiait hitta. Matt. 4. es Filepet, Joan. 1. es 
Máthét Matt. 9. 

Harmadszor. Hivattattanak a’ többi is; noha nemellyek hivatalakrül és 
annak rendirül az Evangelistáknál nincsen nyilván valo emlités. 

Harom dologh talaltatik itt megh gondolatra valo. Elöszer, mely el-
vetett allapatuk valának az Apostalak. [100] 

Masodszor. Mely nagy méltosághra és mely edesdeden hivattattak. 
Harmadszor. Mely nagy malasztnak ajandékival, mind az ó, ’s mind 

az Uj Testamentom Sz. Atyaknál felyeb emeltették. 
 

Vdvözitönk elsö csudájárül a’ menyegzőben. Joan 2. 
Elöszer. Ehivattatik JESVS és az eö Tanitványi a’ Menyegzöre. 
Masodszor. El fogyot vala a’ bor, tön intést az Anya (Nincs borok) és 

monda a’ szolgáknak (valamit néktek mond megh cselekedgyétek) 
Harmadszor. Az Ur a’ vizet borra valtoztatta (Es megh jelenté az eö 

dücsösséghét, és hjvenek eö benne, az eö Tanitvanyi.) 
 

Az árosok Templombül elsö ki-hanyásárul. Joan. 2. v. 15. 
Elöszer. Kötelecskékbül mint egy csinált ostorrál ki-veti Templombul 

az Arasokat. 
Masodszor. A pénz váltok pénzét el-ontá, és az asztalokat fel döjte. 
Harmadszor. A kik a’ Galambokat árulyák vala, csendesen monda 

(Vigyétek el ezeket innét, és ne tegyetek az én atyám házát kereskedés 
házává.) 
 

A hegyen valo beszédrül: a’ nyolcz boldogságrül, Matt. 5. 
Elöszer. Szerelmes Tanitványinak nyolcz fele boldogságot magyaráz, 

mondván: Boldogok a’ lelki szegények. A szelidek. A kik sirnak. A kik 
ehezik, es szomnyuhozzák az igassághot. Az irgalmasok. A tiszta szivük. 
A békességhesek. A kik öldözést szenvednek. [101] 

Masodszor. Inti öket hogy az el vett ajandékokkal és Talentomokkal 
igazán illyenek. Ugy vilagoskodgyék a ti világossághtok az emberek 
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elött, hogy lássák a ti io cselekedetiteket, és dicsöicsék az Atyatokat kj 
menyeghbe vagyon. 

Harmadszor. Megh mutatta hogy eö a’ Tervént fel nem bontya, ha-
nem be tölti. Megh magyarázván nekik a’ parancsolatokat; A Gyilkos- 
ságh el-tavoztatásrul, orzásrul, Paraznasághrül, Hit szegésrül, es az ellen- 
segek szeretetirul-is. (Szeressétek ellenséghteket, jol tegyetek azokkal 
a kik tikteket gyülölnek.) 
 

A tengeri indulatnak megh chendelésérül. Matt. 8. 
Elöszer. Christus alusik vala, és ime nagy indulat lön a’ tengeren. 
Masodszor. Fel költék ötet az megh rémült tanitványi, melyeket 

Urunk megh feddet, mondván (Mit féltek kichiny hitüek?). 
Harmadszor. Parancsola a’ Szeleknek, és a’ tengernek hogy megh 

nyugodjanak, és mindiart chendesség lön: innét chudalkozván mondák 
vala az emberek (Minemü ez, mert a’ szelek, és a tenger engednek nékj.) 
 

Vrunk tengeren valo járásárül. Matt. 14. 
Elöszer. Midön megh a hegyen volna Kristus megh parancholá 

Tanitványinak hogy a’ hajócskábán be menyenek (Es el bocsátván a’ 
sereget fel mene a’ hegyre egyedül imatkozni.) 

Masodszor. Midön ejjel a’ hajocska a’ tengeren hanyattatnék, hozzá- 
jok megyen a’ Tengeren jarván, és megh haborodának a’ Tanitványi 
mondván: hogy szemfénvesztés. [102] 

Harmadszor. Mihent azt mondá (En vagyok, ne felljetek) Sz. Péter 
mondá. Vram ha te vagy parancsold nekem hogy hozzád menyek a’ 
vizen. De a’ vizen jarván, és az erös szelet látván megh ijede, es merülni 
kezdet; megh feddé azért Pétert kicsin hiti miat: es be megyen a’ 
hajocskába, és megh szünék a szél. 
 

Kristus a’ praedicállásra el küldöt tanitványokrul. Matt 10. 
Elöszer. JESVS maghához hijja vala Tanitványit, és hatalmát ad vala 

azoknak hogy ördögöket üzzenek, és mindenfele betegeket gyo- 
gyicsanak. 
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Masodszor. Eszességhre és türesre tanitya öket. (Ime én el küldlek 
tikteket mint juhokat a’ farkasok közibe, legyetek azért okassak a’ mint 
a’ kigyok, és együgyüek mint a’ galambok.) 

Harmadszor. A praedicállásban mint visellyék magokat tanitya vala 
öket, mondván: (Ingyen vettétek, ingyen adgyátok, ne legyen arányatok, 
se ezüstetek) mit praedikallyanak arrais tanittya öket. (El menvén pedigh 
praedicalljatok, mondván: hogy el közelget menyeknek országha.[)] 
 

Magdolna megh térésérul. Luc. 7. v. 37. 
Eloszer. Le telepedék Kristus Pharisaeus házánál, és egy Aszszony ál-

lat ki a’ varosba bünes vala be mene a’ házba (bár Maria Magdolna Mar-
ta attyafia, s-bár más lett legyen) és hoza alabastromat kenettel. 

Masodszor. Megh álván hátul a lábáinál, könyhullatásokkal kezdé ön-
tözni a’ lábáit, és fejének hajszálaival törli vala, és csokolgattya vala a’ 
labáit, és a’ kenettel kenj vala. [103] 

Harmadszor. Vetkeztetj Magdolnát a’ Pharisaeus, de Kristus menti 
vala mondvan a’ Pharisaeusnak (Megh bocsattatnak neki sok bünei, mert 
igen szeretett) Mondá pedigh az után az Aszony állatnak (A te hited 
megh szabaditot teged: menyel bekevel) 
 

Az öt ezer embernek táplálásárul. Matt. 14. v. 15. 
Elöszer. Kerik vala JESVST az eö Tanitvanyi, hogy el bocsataná a’ 

seregeket. 
Masodszor. Megh parancsolá JESVS hogy el hoznák a’ kenyereket, 

es megh áldá, es megh szeghé es adá a’ Tanitvanyoknak, hogy a’ le tele-
pedet seregheknek adnák. 

Harmadszor. Evének minyajan, es megh elegedének, es tizenkét kosár 
maradekokkal megh telék. 
 

Kristus Szinye valtozásárul. Matt. 17. v 1. 
Elöszer. Melleje vive JESVS a’ harom legh kedvesb tanitványát Pe-

tert, Janost, es Jakabot (Szinyebe el valtozék elöttek<,>. Es fenlek az 
orczaja mint a’ Nap, a’ ruhai pedigh fejerek lönek mint a’ ho[)]. 

Masodszor. Es szol vala Mojsessel es Illyessel. 



 

78 
 

Harmadszor. Könyörög a’ Peter, hogy harom hajlekot csinállyanak. 
Jöve szozat a’ ködbül mondvan: (Ez az en szerelmes fiam. etc. ötet hal- 
gassátok) Megh felemlenek azert a’ Tanitvanyok, es orczajokra esének, 
de illette üket Christus mondvan: (Kelljetek fel es ne fellyetek etc. sen-
kinek ne mondgyátok a’ látást mingh az Ember fia halottaibul fel [104] 
nem tamad) 
 

Lázár fel támasztásárul. Joan. 11. 
Elöszer. Halván JESVS hogy Lázár betegh volna, megh marada azon 

helyen ket nap hogy annál vilagosb lenne az csuda. 
Másodszor. Minekelötte Lazárt halottaibul fel tamasztana, mind két 

Atyafianak fel izgattya mondvan (En vagyok a’ fel tamadás es az élet: a’ 
ki en bennem hiszen, ha szinten megh halis él) 

Harmadszor. Minek utanna <es> sirt es imatkozott volna parancsolat-
tal fel tamasztatta Lázárt, mondvan (Lázár jöj ki) 
 

A’ Virág Vasárnaprul Matt. 21. 
Elöszer. Megh parancsollja Vrunk Tanitvanyinak, hogy a’ Szamart es 

a’ vemhet el hoznák (olgyátok megh, es hozzátok el nekem: es ha valaki 
nektek valamit mond, mongyátok hogy az Vrnak ezekre szükseghe va-
gyon, es mindgyárást el bocsattja azokat.[)] 

Masodszor. A Tanitványok ruhájokat teven ’ Szamárra JESVST felljrül 
rea ültettek. 

Harmadszor. A sok seregh eleibe megyen, agakat es ruhait az uton le 
terite, es enekelve monda: (Hosanna a’ David fianak;<)> aldot a’ ki az 
Ur neveben ju: Hosanna magosságba[)] [104a] NB. 
 

A Betania Vacsorarül. Matt: 26. v. 6. 
Elöszer: JESVS, és Lazáry a’ poklos Simon házánál vacharát étt vala. 
Masodszor. Maria ki-önté a’ fejére a’ draga kenetet. 
Harmadszor. Boszonkodik Judas: (Mire valo e’ vesztegetés?) ujjon- 

nan menti Christus Magdolnát (Miért valtok ez Aszszony állatnak ban- 
tására? mert io chelekedetet chelekedett velem.) [105] 
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A Templomban valo praedicállásrúl. Luc. 29. 
Elöszer. Minden nap tanitott a’ Templomba. 
Masodszor. El veghezvén Tanitásat viszsza ment Bethaniaba, mert 

senki sem tanáltatott a’ ki maghahoz hina. 
 

Vrunk utolso Vacsorárul. Matt. 26. Joan. 13. 
Elöszer. Meghétette a’ Tanitványokkal a’ Husueti báránt: es megh in-

tette őket Vrunk magha halálárul. (Bizony mondom nektek, hogy egy 
közülletek el arúl engem) 

Masodszor. Megh mosa Tanitvanyok es Judás labait: el kezdvén 
Petertűl. Peter tekintvén Kristus Fölseghet es magha meltatlansághát; 
ellene mond (Vram te mosode megh nekem a’ labaimat) Nem tudván 
hogy Vrunk az alazatossaghra Peldát adna, a’ mint az utan megh magya-
rázza nekik, (mert peldat attam nektek hogy a’ mint én cselekedtem vele-
tek, tiis ugy cselekédgyetek). 

Harmadszor. Az oltari Szentséghet szerzette. 
Es hogy nagy szeretetit megh mutatná, igy szol vala: (Vegyétek es 

egyetek etc.) a’ vacsora után pedigh ki mene Judás hogy ötet el adna. 
 

Udvözitönk Vacsora utan, es a’ Kertben törtent<,> titkairul, 
cselekedetirul. Matt. 26. Marc. 14. [106] 

Elöszer. El vegezvén a’ vacsorát es el mondvan a’ Soltárt el mene 
Jesus az Olivetus hegyre az tizenegy tanitványival, melyek tele voltak 
felelemmel: nyolczát Getztzemani nevü majorban hadta, mondvan nekik: 
(Ülljetek le itt migh imatkozom) 

Másodszor. Maghához vette Petert, es a’ Zebedaeus két fiat, harom- 
szor imadkozott mondván (Atyam ha lehetseghes mulliek el e’ pohar 
tüllem, mind azáltal nem a’ mint én akarom, hanem a’ mint te) es a’ ha-
lállal tusakodván hoszszabban imatkozik vala. 

Harmadszor. Midön annyi hatalmot engedett volna a’ felelemnek, 
ugy hogy mondana (Szomoru a’ lelkem mind halalig) sok verrelis veré- 
tekezett, bizonnyittja Sz. Lucacs c. 22. (Es lön az eö vereteke, mint a’ 
földre folyo vérnek cseppej) honnet ki vehettyük hogy a’ ruházattyais 
verrel megh nedvesedett. 
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Christus Vdvözitönk megh fogásárul, es Annas hazához vitetesrül. Matt. 
26. Marc. 14. Luc. 22. Jo: 18. 

Elöszer. Urunk JESVS megh engette hogy Judas csokkal el arulná, es 
hogy mint egy lator megh fogattatnék. (Mint latorra ugy jöttetek ki kar-
dokkal es dorongokkal engem megh fogva, minden-nap nállatok ülek 
vala tanitván a’ Templomban, es megh nem fogtatok engem) Es mikor 
kerdezik vala (kit kerestek?) minnyajan az ellenséghi a’ földre estenek. 
[107] 

Masodszor. Petert a’ ki a’ feö Pap szolgának fület el vagta igy 
szollittya (Ted a’ hüuelybe a’ kardodat) es megh gyogyitotta az szolgát. 

Harmadszor. Megh fogák JESVST es a’ Tanitvanyok el hagyák ötet. 
Annas házához vittetik, holott a’ Peter a’ ki tavul követte vala ütet, 
egszer megh tagadgya: es egy igy szollo szolgátul (Igy felelsz a’ feö 
Papnak) arczul csapatik. 
 

Kaiphas házánál törtent dolgokrul. Matt. 26. 
Elöszer. A megh kötözöt JESVS Annástul Caiphas hazához vitetik, a’ 

hol ismet Peter ketszer megh tagadgja. De rea tekentvén az Ur (Oda ki 
menven keservessen sira) 

Masodszor. Azon egesz ejjel kötözve marada JESVS. 
Harmadszor. A környül állo Vitezek csufolyák, orczáiára pökdösnek, 

es be födözék utet, es verjk vala az orczáiát es kerdezik vala ötet, mond- 
van: (Prophetald megh kicsoda a’ ki tegedet ütött?) es sok egyebeket 
karomkodván mondanak vala ellene. 
 

Kristus Vrvnk Pilatus elöt valo vadolásrul 
 Matt. 27. Marc. 15. Luc. 23. Joan. 18. 

Elöszer. Kristust Pilatushoz viszik vala, es kezdek hamissan vadolni 
(Ezt tanaltuk hogy fel forditotta nemzetsegünket, es megh tiltotta a’ 
Csaszárnak az adot adni.[)] [108] 

Masodszor. Egyszer, másodszoris kerdezi ötet Pilatus, ’s az utan az 
Sidokhoz mongya vala (En semmi ököt nem tanaltam ez Emberben.) 

Harmadszor. Barrabas a’ lator szabadulásat nagy kialtassal kerik a’ 
Sidok, Kristust megh vetvén es fel kialtvan. (Nem ezt hanem Barrabast) 
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Űdvözitönk Haerodeshez vitetésrül Luc. 23. 
Elöszer. Pilatus itilven hogy JESVS Galilaeai ember volna, Haero- 

deshez küldi. 
Masodszor. Haerodes kerdezi ütet sok beszedekkel, ö pedigh semmit 

nem felel vala neki: noha a’ Sidok <el> erössen vadolják ötet. 
Harmadszor. Megh utalya JESVST Haerodes. az eö hadával, es megh 

csufola, Fejer ruhában öltöztetvén. 
 

Haerodestül Pilatushoz vissza küldöt JESVSrul 
Matt. 27. Luc. 23. Marc. 15. Jo. 19. 

Elöszer. Haerodes visza külde JESVST Pilatushoz, (Es barátosok lönek 
Haerodes es Pilatus azon a’ napon, mert az elött ellenseghesek valának 
egymással) 

Masodszor. Pilatus az artatlan JESVST megh ostoroztattja: a’ Vitezek 
pedigh tövissel JESVST megh koronazák, es vörös barsony ruhaban 
öltözik, es ezt megh nevetve mondak vala: (Üdvöz legy Sidoknak Ki- 
rallja) es arczul csapdosstak. [108] 

Harmadszor. (Ki men<vén>e azért JESVS a’ tövis koronat viseluén, 
es a’ vörős bársony ruhát) es monda Pilatus nekik (Ihol az ember) A feö 
Papok pedigh kialtanak vala <(> mondvan (Feszicsd megh, feszicsd 
megh ötet) 
 

A halálra itiltetet es fel feszittetett JESVSRVL Joan. 19. 
Elöszer. Pilatus az itileö szekben le üle, halalra itili az artatlan 

JESVST, es kezekbe ada ütet hogy megh feszittetnék, minek utanná 
megh tagadak ötet a’ Sidok mondvan (Nincs Kiralyunk hanem csak 
Csaszárunk) 

Masodszor. Magha keresztit viszi vala JESVS, de el farada, es a’ 
földre esett, azert fogának egy Czirenei Simont, es rea tevek a’ keresztet, 
hogy JESVS utan vinne. 

Harmadszor. Megh feszitettik JESVST, es ket latrot vélle, egyiket 
jobja felöl, es a’ masikat bal keze felöl. 
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A Köröszt fán lett titkokrul. Matt. 27. Luc. 23. Joan. 19. 
Elöszer. Karomlásokat szenvedet a’ Keresztfán: (Vah ki az Isten 

Templomát el rontod, es harmad napra azt fel epited: Szabadics megh 
magadat; ha Isten fia vagy Szály le a’ Keresztrül) Es el osztak az eö ru-
hait. [109] 

Masodszor. Hét Szot monda JESVS a’ keresztfán; Imadkozot a’ 
hoherokert, A latornak Paradicsomat igirt, edes Anyát Janosnak, ezt 
Annyanak magha helyet adta es ajanlotta. Fel kialtot (Szomnyuhozom) 
es eczettel itattak. Monda hogy az Atyatul el hagyattatot. Ez utan monda 
JESVS (Be telyesedet) Es utolyára (Atyam a’ te kezeidben ajanlom az en 
lelkemet.) 

Harmadszor. Mihent üdvözitönk megh hala megh homalyosodek a’ 
Nap, a’ Templom superlátya két reszre szakada a’ felitül fogva az 
allyáigh, a’ föld megh indula, es a’ köziklak megh repedezének, es a’ 
koporsok megh nyilának, es egy a’ Vitezek közzül lancsával megh nyita 
az eö oldalat, es legh ottan Vér, és viz jöve ki. 
 

Űdvözitönk temetesérül. Matt. 27. Marc. 15. Luc. 23. Joan. 39. 
Elöszer. Joseph es Nicodemus a’ megh holt Urunk JESVS testit a’ 

keresztrül le vették, a’ boldoghsághos es keserues Annya jelen litibe. 
Masodszor. Veuék azért a’ JESVS testét, es azt ruhakba kötözek, 

füszerszamokkal. Es a’ ki faragott koporsoban tevék, melybe megh senki 
nem tetetett vala. Es egy nagy követ hengeritének a’ koporso ajtajára. 
[110] 

Harmadszor. A feö Papok pedigh el menvén megh erössiték a’ kopor-
sót örizökkel, megh pecsételvén a köuet. 
 

Kristus Űdvözitönk halottaibul fel tamadásárul, 
es elsö megh jelenésérül. 

Űdvözitönk halottaibul fel tamadvan megh jelent edes Anyának, mert 
az Sz: iras azt mongya hogy sokaknak megh jelent. Es noha ezt neven-
ként az irás nem mongja, de ugy mint bizonyost nekünk hagyot, ugymint 
ertelmeseknek. hogy ne mondassek felöllünk az Sz. irásbul Matt. 15. v. 
16. (Megh tiis ertelem nelkül vattoke?) 
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A masodik jelénesérül. Marc. 16. 
Elöszer. Igen reggel a’ koporsohoz menének Maria<,> Magdolna, es 

Maria a’ Jakab annya, es Salome, egy másnak mondván (Kicsoda henge- 
riti el nekünk a’ követ a’ koporso aitajárul?) 

Masodszor. Es tekentvén láták hogy a’ keö el volna hengeritve, es az 
Angyal monda nekik. (A megh feszítetett Nazareti JESVST keresitek: fel 
tamadott nincs itt) 

Harmadszor. El mennek a’ többi, Maria Magdolna a’ koporsonal 
megh marada es megh jelent neki a’ JESVS. [111] 

 
Üdvözitönk harmadik jelenésérűl. Matt. ultimo. 

Elöszer. Viszsza mennek vala a’ koporsotul az Aszszony allatok fele- 
lemmel es nagy örömmel, hogy megh jelentenék JESVS Tanitvanyinak 
azokat a’ miket az Vr fel tamadásárul, ertettek vala. 

Másodszor. Megh jelent nekik JESVS az uton, monduan: (Üdvözlöt-
tek legyetek) Azok pedigh hozzája járulának, es fogak az ü labait, es 
imadak ötet. 

Harmadszor. Akkor monda nekik JESVS (Ne féllietek, mennyetek el, 
jelencsétek megh az en atyamfiainak, hogy Galilaeaban menyenek, ott 
megh látnak engem) 
 

Negyedik jelenlisirül. Luc. ultimo. 
Elöszer. Halvan Peter az Aszony allatoktul, hogy Kristus feltamadott 

volna, a’ koporsohoz futa. 
Másodszor. A koporsoba hajolván, csak a’ lepedöket latta, melyekben 

a’ test be takartatott vala. 
Harmadszor. Gondolkoduan ezekrül Peter, Kristus megh mutata ma- 

ghát neki: Innet mondak vala a’ Tanitvanyi (Fel tamadott az Vr bizonnyal 
es megh jelent Simonnak.) 
 

Ötödik jelenisirül. Luc. ultimo. 
Elöszer. Ez után megh jelent a’ ket Tanitvánnak, mellyek Emaus 

nevü Kastélyban mennek vala, es szolnak vala egy massal az Vr felöl. 
[112] 
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Masodszor. Es megh feddi uala az eö hitetlenségheket, es megh ma-
gyarázza vala nekik minden irásokban a’ kinszenvedésnek es fel tamá- 
dásnak titkait (Ó balgatagok es kesedelmes szivük, mind azoknak el 
hitelere melyeket a’ Prophetak szollottak. Nem ezeket kelleti szenvedni 
a’ Kristusnak, es ugy menni be az eö dücsössegheben?). 

Harmadszor. Kéretet a’ Tanitvanyoktul, be mene eö uellek, es megh 
szeghe a’ kenyeret, es el enyiszék szemek elöl. Ök pedigh hamarsággal 
viszsza térének Jeruzsalembe, es beszillik vala a’ Tanitványinak; mint 
lattak vala eötet, es mint esmerték megh ötet a’ kenyernek szegésében. 

 
Hatodik megh jelenésérül. Joan. 20. 

Elöszer. A Tanitványok egybe gyültek vala, (Tamas pedigh nem vala 
véllek) az Sidoktul vala felelmek miatt. 

Másodszor. Be mene JESVS midön az ajtok be teve volnának (Megh 
álla közepben és monda nekik: Bekessegh nektek) 

Harmadszor. Az Sz: Lelket adá nekik: es mondá (Vegyetek az Sz: 
lelket, a’ kiknek büneket megh bocsattyátok, megh bocsattatnak nekik, 
es a’ kiknek megh tartyatok, megh vannak tartva) [113] 
 

Vrunk hetedik megh jelenleserül. Joan. 20. 
Elöszer. Sz: Tamás mivel hogy a’ jelenlésnel nem vala, monda a’ 

Tanitvanyoknak (Ha nem ha látom az eö kezeiben a’ szegek liggatásat, 
es az ujjomat a’ Szegek helyire bocsátom etc. nem hiszem) 

Masodszor. Nyolcz nap után, ismét el jöue JESVS ajtok be tive: es 
monda Tamásnak (Erezd ide be az ujjodat, es lássad az en kezeimet etc. 
Es ne legy hitetlen hanem hü.[)] 

Harmadszor. Fel kiálta Tamás (En Vram, es én Istenem,) monda neki 
JESVS (Boldogok a’ kik nem látták es hittek) 
 

Nyolczadik megh jelenlésérül. Ioan. ultimo. 
Elöszer. Ismét meghjelenék JESVS a’ het halászo Tanitvánnak: kik 

midön azon ejjel semmit nem fogának, az eö parancsolattyá megh veték 
a’ hálot (Es nem vonyhattyák vala azt a’ halaknak sokaságha miat) 

Masodszor. E csuda altal megh esmere ötet János, es mondá Peternek 
(Az Vr) Peter hamarsággal a’ Tengerbe ereszkedék, es az Vrhoz mene. 
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Harmadszor. Kenyeret, es halat ada nekik ebedleni; Az utan kerdezi 
Petert haromszor, Simon Janos fia [114] szerecze engem? es a’ Juhait 
ajanlja neki, monduan: (Legeltesd az en Juhaimat) 
 

Kilenczedik megh jelenlésérül Matt. ultimo. 
Elöszer. A Tizen egy Tanitvány a’ Tabor hegyre mene, a’ hol rendelte 

vala nekik JESVS. 
Masodszor. Es hozzájok menven JESVS szolla nekik, mondván: 

(Adatott nekem minden hatalom, menyben es a’ földön) 
Harmadszor. El külde üket praedicállani az egesz világhra, monduan: 

(El menvén azért, tanitsatok minden nemzeteket, megh keresztelvén üket, 
Atyának, es Fiunak, es Szent leleknek nevében) 
 

Tizedik megh ielentése 1. Cor. 15. 
Az utan megh jelent egyszer ’s mind töbnek öt száz Atyafiaknál<,>: 

kik közzül sokan megh maradtak, mind ez ideigh, nemellyek pedigh el 
aluttak 
 

Urunk tizenegyedik megh jelenlese 1. Cor. 15. v. 7. 
Az utan megh jelent Jakabnak 

 
Tizenkettödik megh jelenlese. 

Hogy Üdvözitönk az Arimathaeabul valo Josephnek [115] megh 
ielent. Olvassuk nemely szentek irásiban; es hihetöis, es elmelkedesre 
aitatos. 
 

Tizenharmadik megh jelenlese. 1. Cor. 15. v. 8. 
Megh jelent Sz: Palnakis Üdvözitönk Menybe menetele után. 
[(]Mindeneknél utolbszor pedigh, ugy mint idetlenül szültnek megh 

jelent nekemis) a’ mint magha mongya. 
Megh jelent a’ Szent Atyaknakis a’ Poklokon Lelke szerént: es minek 

utánna onnet ki hozattanak, az utan a’ Testet fel ueven sokszor jelent 
megh Tanitvanyinak, es gyakorta azokkal lakozot. [116] 
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Vrunk Menybe menetelirül. Act. 1. 
Elöszer. Minek utánna Vrunk negyven napigh gyakorta megh mutatta 

maghát a’ Tanitványinak (Sok bizonyitások által etc. szolván az Isten 
országárul) Jerusalembe küldette öket, hogy a’ megh igirt Sz. lelket ottan 
várnák. 

Masodszor. Ki uitte öket az Olivetus hegyre (Es szemek lattára fel 
emelteték es a’ felhö be fogada ötet, az eö szemek elöl) 

Harmadszor. Es mikor néznék ötet az Eghben menni Ime ket firfiu 
(melyeket Angyaloknak hiszük) álla melléjek fejer ruhákban, es mon- 
gyák vala: (Galilaeai firfiak mit állatok az Eghbe nézuen? ez a’ JESVS 
a’ ki fel vetetett titülletek, az Eghbe, ugy jü el a’ mint lattjatok ötet az 
Eghbe menni.) 
 
 

Ennyihány Regula a’ lelki indulatoknak megh valaztására, 
melyek külömbfele Lelkekrül indittatnak, hogy csak a’ joknak helt 

adgyunk es a’ gonoszokat ki vessünk. [117] 
 

Ved eszedbe hogy ezek a’ Regulák fökeppen az Elsö hetre rendelt 
elmelkedesekben Szolgálnak. 

Elsö Regula. A kik könnyen halálos keppen vetkeznek, es a’ bünt 
bünnel szaporittyák; Ezeknek közönsegesen a’ gonosz lelek testi 
edesgetéseket, es erzekenseghes gyönyörködeseket szokot elöl adni hogy 
öket a’ mint töltve bünekkel vadnak, ugy megh tarcsa, es a’ gonos- 
sághnak rakását bennek nagyobbicsa. A jo lelek pedigh ellenkezne, mert 
ezeknek lelki esmeretit szüntelen furdolya, es ugyan azon furdalás, es az 
ertelemnek tiszti által a’ büntül ijezgeti. 

Másik Regula. A kik pedigh szorgalmatossan a’ vetkektül es bünektül 
tisztogattyák magokat, es naponként, az Isteni szolgálatban tovab, es 
fölyeb mennek, ezek eleibe a’ gonosz lelek nehezségeket ád, izgato gon-
dokat, szomorusaghokat, hamis okokat, esmas fele ezekhez hasonlo fel 
haboritásokat, hogy ezek által a’ jora valo elömenetelben akadált tegyen. 
A jo leleknek pedigh ellenkezve ez a’ szokása, hogy azokat a’ kik jam- 
borul elnek batoricsa, erösicse, biztassa, es az aitatosságnak köny hulatta- 
sit azokban fel indicsa, ember ertelmét vilagosicsa, csendesseggel megh 
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ajándekozza, es minden akadály el tavozicson, hogy serenyebben, es 
györsabban a’ jo cselekede[118]tek altal tovabba erölkedgyenek. 

Harmadik. Akkor esmertetik megh a’ lelki vigaztalás, mikor a’ belsö 
indulat altal a’ lelek fel gyulad a’ Teremtönek szeretetire: ugy hogy immar 
semmi Teremtett allatot nem szeret más vighre, hanem csak a’ Teremtö- 
ert, midön a’ köny hullatás altalis ez a’ szeretet öreghbedik. Mely köny- 
hullatás bár a’ bünökrul valo fajdalombul, bár a’ Kristus kénszenvedésirül 
valo elmelkedesbül, ’s bár mas okbulis mely az Isten dicsiretire es szol- 
gálatyára igazán rendeltetet szarmozik. Utolyára vigaztalásnak mondatik 
minden hitben, remensegben es az szeretetben öröghbedés. A mellet 
minden vigassag mely altal a’ Lelek a’ mennyei dolgoknak elmelkede- 
sére, es az üdvösséghnek szorgalmatossághára, nyugadalomra, es Istennel 
valo bekesseghre ingerletik. 

Negyedik. A lelki pusztulas viszontagh mindenfele lelki setetségh, fel 
haborodás, a’ földi, es leghalab valo dolgokra unszolás. Vegezetre minden 
fele nyughatatlanságh, mozgatás, az üdvösseghrül valo bizadalmatlan- 
ságnak kisertetise, mind a’ remenséghnek, ’s mind a’ szeretetnek ki üzöje. 
Melybül a’ lelek erzi maghaban a’ szomorusaghot, lágy meleghséget, 
langadast, es a’ Teremtö Istennek kegyelmességhérül, mint egy ketsegbe 
[119] esest. Mert a’ mint a’ vigasztalas ellenibe tetetik a’ pusztulás, szin-
tén ugy a’ gondolatokis melyek ezekbül származnak magok közöt ellen-
keznek. 

Ötödik. Az el pusztuláskor semmit se vegezzük, semmit ne 
ujjicsunk<,> szandekunkban, vagy eletünk allapattyában: hanem abban 
állandok legyünk, a’ mit annak elötte rendeltünk vala, ugy mint az 
elmult napon, vagy az vigaztalásnak orájan. Mert a’ mint midön valaki 
abban a’ vigaztalásban vagyon, melyrül oda fel szollottunk, nem maghá-
tul, hanem a’ jo lelektül igazgattatik: Szintén ugj midön a’ pusztasághban 
vagyon a’ gonosz lelektül viseltetik; melynek igazgatása altal soha jo 
nem vegezödik. 

Hatodik. Noha a’ lelki pusztasághban levönek semmikeppen, nem 
kell változtatni az elöbbeni vigezéseket; de ugyan hasznos a’ gondviselés, 
es a’ nagyobbitás mind azoknak, melyek a’ pusztulásnak indulatyával 
ellenkeznek: ugymint hogy az Imadsághban allando legyen, maghatul 
valo számvetessel, es bizonyos poenitencia tartással. 
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Hetedik. Valamigh a’ lelki pusztulással sanyargattatunk, azt kel gon-
dolnunk hogy az Vrtul probálásnak okaert magunknak hagyatunk, hogy 
a’ termeszet szerént ereinkelis ellensegünk boszontatásnak ellene állyunk. 
[120] Es ketségh nelkül megh cselekedhetyük, midön mindenkor mellet-
tünk vagyon Isten segitséghe ha szintén akkor nem erzetik; mivel hogy 
az elöbbeni szeretetnek buzgosaghat az Vr el uonta, megh hagyuan mind 
azaltal a’ malasztot, mely a’ jo munkalkodásra, es az üdvösséghnek 
megh nyeresére elegendö. 

Nyolczadik. Az kisertettel vert ember, igen segiti a’ türes megh 
tartasnak szorgalmatosságha, ugymint mely illyen gyötrésnek tulajdon-
képpen ellene töt, es igyenessen ellene ál. Azert a’ jo remenséggel min-
den biztassa maghát, es avval a’ gondolattal hogy rövid üdö mulva 
viszsza tér a’ vigasztalás: fökeppen ha szent igyekezetek által (a’ mint a’ 
hatodik Regulaban mondatot) a’ pusztasághnak eröszaka rontatik. 

Kilenczedik. A lelki pusztasághnak fökeppen harom oka vagyon. Elsö. 
Mert meltán a’ lelki gyakorlásban lagy meleghsegünk, es restsegünk 
miat, az Isteni vigasztalástul megh fosztatunk. 

Masik oka. Hogy megh probaltassunk kicsodak vagyunk, es mikippen 
az Isteni szolgálatban, es tiszteletben, vigasztalás, es lelki ajandék, mint 
egy sold nelkül el jarunk, [121] 

Harmadik. Hogy telljessegesen tugyuk hogy nem a’ mi ereinkbül va-
gyon, hogy avagy fel tanallyuk, avagy megh tarcsuk, az aitatossághnak 
buzgosághát, a’ szeretetnek nagy indulattyát, a’ könyhullatásnak beöse- 
ghét, avagy akar mely más belsö vigaztalást: Hanem hogy mindezek 
Istentül ingyen adatot ajandekok, melyeket ha magunknak, tuladonittyuk, 
a’ kevelységhnek, es hiaba valo dicsiretnek vetkeben, üduössegünk nagy 
veszedelmével esünk. 

Tizedik. Midön ember a’ vigasztalással büvelkedik jol megh gon- 
dollja, mikippen viselheti maghát pusztasághnak idejen, es ugyan akkor 
’s korán, lelki kemenséghet, es erösseghet szerezzen magának, hogy 
annak eröszakát hatra nyomhassa. 

Tizen edgyedik. Szüksegh hogy a’ vigasztalásnak idejen ki ki maghát 
minden tehetseghe szerint, megh alázza, es ala valonak tarcsa; megh 
gondolvan mely erotlennek es tunyanak talaltatik a’ pusztasaghnak ost-
romlásában ha mingyárást Isten malasztya, es vigaztalása altal megh 
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nem segittetik. Viszontag azis melyet az pusztasagh nehezit, gondolya 
megh hogy az Isten malasztyával sokat tehet, es hogy ezzel minden 
ellenseghit könnyen megh gyözheti, csak Isten erejeben remenseghet 
helyeztesse, es evvel lelkét erössitse. [122] 

Tizen kettödik. A mi ellensegünk aszszony ember termeszetit, es 
erkölcset viseli az erötlenséghben, es a’ versenyességhben, mert a’ mint 
az Aszony állat a’ firfiuval garázdálkodván ha láttya hogy ez fel allatot, 
es allando ábrázattal ellene allott, mingyárást el esik a’ szive, es hatra 
czafol; ha penigh filénknek es futamonak megh ösmeri, az utolso 
méresseghre emeltetik, es kegyetlenül rea tamad. Hasonlóképpen az 
ördögh mind szivetül, mind erejitül szokot el hagyatni, valahanyszor 
megh ösmeri hogy a’ lelkj bajnak rettegetlen szivel, es magas homlokkal 
a’ kisertetnek ellent tart. Ha pedig mingyarást elsö eröszakon reszket es 
el ijedet sziveben; nincs e’ vilagon oly fene vad, oly erös, es megh 
atalkadot ember ellenséghe, a’ mely igyekeznék oly veszedelemmel, a’ 
gonosz indulatu, es el tökellet akarattyának kivánsághát be tölteni. 

Tizen harmadik. Ugyan ez a’ my ellensegünk követi egy fajtalan 
szeretönek szokását: mely igyekezvén valamely tisztes embernek leanyat 
avagy jambor hazas társát megh ejteni, azon farad legh inkáb hogy min-
den beszedi es minden tanacskozási titokban legyenek, es semmitül job-
ban nem fél, semmin inkáb nem bankodik; mint ha vagy a’ Leanzo 
attyanak, vagy a’ hazas Aszony a’ dolgot megh [123] mongja, tudván 
hogy ez által minden kivánsagha es igyekezete füstbe megyen. Hason- 
lokeppen azon igyekezik a’ gonosz Satan, hogy az a’ lélek melyet megh 
akar csalni, es el veszteni, az eö csalárd be adásit tikollja. Busul pedigh 
feletteb, es igen igen kenlódik, ha vagy a’ Gyontato vagy Lelki atyának, 
az eö igyekezeti ki mondatnak, mert tudvan tudgya, hogy megh szigye- 
nittetik. 

Tizen negyedik. Ez az ellenségh, a’ hadakban probalt Kapitány em- 
bertis szokta követni: mely a’ megh szalot varat megh akarván venni, es 
rablani, az erötleneb reszt ostromolya: Ezis hasonloképpen környül jarja 
a’ lelket, es ravaszul fel keresi, micsoda jocselekedeteknek es minemü 
tekelletességheknek segedelmével megh erössittet, avagy megh fogyat- 
kozot legyen: es arrul a’ reszrül minden ereje es tehetseghe szerint 
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rohanik az Emberre, meljrül legh erötlenebnek megh ösmerte lenni, av-
val a’ bizodalommal hogy ezt eppen el rontya. 
 
 
Más hasznos Regulák avagy oktatások, a’ Lelkeknek iob, es böveb megh 

válaztására. Melyek az masodik hethes fökeppen illendök. [124] 
 

Elsö Regula. Hogy tulajdona Istennek es minden jo Angyalnak ez, 
hogy igaz Lelki öremmel az megh inditott lelket vigaztallyák<,>: min-
den szomorusaghtul es fel haboritástul, melyet a’ gonosz lelek szerzett 
vala megh szabaditván: mert ellenkezve az ördögh patvaroskodo tudo-
mánnyal az igassághnak képi alat azt a’ lelekben tanált örömet <oszt> 
ostromlani szokta. 

Masik regula. Magae az Istene a’ lelket minden erre indito es elöl- 
menö ok nelkül vigaztalni, mert tulajdon ez a’ Teremtöje hogy alkot- 
manyát megh szállja, es azt az eö szeretetire telyessegesen fordicsa, 
vonnya, es valtoztassa. Akkor pedigh mongyuk hogy semmi elölmenö 
ok nem találtatot, mikor sem az erzekenségheknek, sem az ertelemnek, 
sem pedigh az akaratnak valami ollyan eleiben nem adatott, mely illyen 
vigaztalásnak oka lehetne. 

Harmadik. Valahánszor a’ vigaztalásra elölmenö ok adatott, annak 
mind a’ jo ’s mind a’ gonosz Lelek szerzöje lehet, de ellenkezö veghnek 
igyekeznek. A jo hogy a’ lélek a’ jónak esmeretibe, es cselekedetibe 
gyaporodgjek, a’ gonosz pedigh hogy gonoszt cselekedgyek és el 
veszen[.] 

Negyedik. A gonosz Lelek szokása ez: hogy a’ vilagosságh Angyalba 
valtoztassék, es megh esmervén a’ lelek [125] Istenes igyekezetit, elein 
engedgyen neki, de majd hogy ezektül a’ magha el forditott kivánsá- 
ghára edesgesse. Mert elein teteti maghát, mint ha a’ jo es Istenes ember 
gondolatit követné, es taplálna; de az utan lassan, lassan, a’ magha el 
rejtet alnoksághának beköban vetven törben ejti. 

Ötödik. Valoban, es szorgalmatossan visgalliuk megh gondolatinkat 
mind kezdetin, közepin, es utolján<,>: mely mind három ha jol vagyon, 
jele hogy a’ jo Angyaltul adatnak azok a’ gondolatok: ha pedigh er- 
telmünk okoskodása által valami adatik, avagj követezik, a’ ki magaban 
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gonosz, avagy a’ jotul el fordito, avagy kisseb jora indito annál, melliet 
annak elötte keresve el vighezet vala követni, vagj ha maghat a’ lelket 
farásztya, kisergeti, fel haborittya, el viven az elöbbeni nyugadalmot, 
békességhet, csendességhet, nyilvan valo hogy az olljan gondolatnak a’ 
gonosz Lelek szerzöje; ugjmint a’ lelki haszonnak szüntelen valo ellen- 
seghitül. 

Hatodik. Valamennyiszer törtenik valami be adásban ellenségünket a’ 
kigyo fark altal megh esmernünk ugy mint a’ gonosz véghbül, mellyel 
mindenkor be szinli maghát akkor igen igen hasznos visza vennünk az 
egesz okoskodást, es megh jedzeni, micsoda fogást töt legyen a’ jo gondo-
latnak elein; es mikippen az elöbbeni lelki edesseget es csendesseghet 
lassan lassan el tavoztatni, es a’ magha [126] merget be önteni kezdette, 
hogy illyen proba altal megh esmert csalardsaghát, ez utan könnyebben 
el kerülhessük. 

Hetedik. Azokat kik az üdvösseghnek dolgaiban elömennek, mind a’ 
két Lelek be szinli lelkekben<,>: de külemb<s> ’s külemb modon. A jo 
lelek gyengen, csendessen, es edesdeden, mint egy taploban esöcsep. A 
gonosz lelek pedigh kemennyen, kedvetlenül, eröszak keppen, nagy 
zörgessel, mint a’ zapor esö a’ kö sziklára. Azokkal pedigh a’ kik naprul 
napra a’gonossághba nönek ellenkedö modon törtenik. Mely külem- 
bezésnek ez az oka: A mint akar melyik Angyalnok hasonlatos, vagy 
nem hasonlatos, a’ leleknek rendelése. Mert ha akar melyik lelek ma- 
ghaval ellenkedönek tanallja, zörgessel, es ütessel (mely könnyen megh 
esmertetik) egybefoglallia velle maghát. Ha pedigh magahoz illendönek 
tanallia, ugy mint magha megh nyitot hazához csendesseggel be megyen. 

Nyolczadik. Valahanyszor minden elöl adott ok nelkül a’ vigaztalás 
jelen vagyon, noha ez alatt, ugymint Istentül küldet, a’ mint oda fel 
mondank semmi csalardsagh nem lehet; De ugyan szükséghes hogy 
figyelmetessen, es szorgalmatossan, megh valaszszuk a’ jelenvalo vigaz- 
talásnak idejet, a’ majd el jövendötül, melybe mégh buzgo a’ lelkünk, es 
az a’ minap elvett Isten jo akarattyának [127] maradekit megh erzi, mert 
gyakran törtenik, hogy ebben az utolso üdöben, vagj szokásbul, 
okoskodásbul, es tulajdon itiletünkbül, vagy a’ jo, ’s gonosz lelek iz- 
gatásábul nemellyeket erzünk, avagy rendelünk, melyek mivel hogy 
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magatul az Istentül rend nelkül nem adatnak, okos visgalást kivánnak, 
minekelötte joknak vallyuk, avagy cselekedetbe hozzuk. 
 

Nemely Regulak, vagy oktatások az Alamisna adásra szüksegesek. 
Elsö Regula. Ha valamit el osztogatni akarunk azok közöt kikkel vér 

szerint, avagy baratsaggal egyezünk, azokrul mellyekhez, inkab hajtunk, 
szüksegh hogy negy Regulát (mellyeket egy reszent immar megh irtunk, 
midön a’ megh valasztásrul szollottunk) lelki szemünk elöt visellyünk. 
Elsö ez legyen. Hogy azokhoz valo indulatunk, igyenest az Isteni 
szeretetbül szarmazzék, mely szeretetet szükseghes megh erzenünk hogy 
gyükere, es oka minden Anyankfiainkhoz es baratinkhoz valo indula-
tinknak, es azon legyünk, hogy a’ jelenvalo dologhban, legh inkab ez 
vilagoskodgyék. 

Masodik. Hogy megh gondolljuk ha valaki más a’ kinek a’ magun- 
kehoz hasonlo allapatot, es egy fele tökelletesseget kivannánk, hasonlo 
dologrul velünk tanacskoznek; a’ mint ennek tanacsolnánk hogy rendel-
né el osztogatását: miis cselekedgyünk. [128] 

Harmadik. Gondolljuk megh ha mingyarást ez osztogatás után megh 
kellenék halnunk <,>: es a’ mint kivannánk, hogy cselekedtünk volna, 
ugy cselekedgyünk. 

Negyedik. Hogy altal lássuk utolso itiletnek napját: es a’ mit akkor 
valasztanánk, e’ mostani ketseghes dologhban azt megh tarcsuk. 

Ötödik. Hogy valahánszor erzük indulatunkat azokhoz hajolni, melljek- 
hez valami kötelessegünk vagjon, a’ negy adot Regulat jol megh gon- 
dollyuk, es az szerent indulatunkat megh visgállyuk, mind addigh az 
Alamisnárul es az el osztásrúl semmit sem gondolkodvan valamig szi- 
vünkbül le nem tettü<n>k ha valami gánts benne tanaltatnek. 

Hatodik. Noha az Egyhazi jövedelmet, azok a’ kik az Egyházi melto- 
sághban vannak bün nelkül el osztogathattyak: de mivel hogy soknal 
izagato gond tamad, hogy ne talám az igasságon fellyül magokra költe-
nének; hasznos hogy az oda fel adot Regulak szerént ki ki allapattyát es 
eletit igazan el rendellye. 

Az oda fel elöl számlált, es más sok fele ok miat azoknak ki szolgál-
tatásában mellyek magunk szemelyünkre allapatunkra, hazúnkra avagy 
cseledinkre ki adatnak, legh job, es legh bátorságosb az el osztogatásban 
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hogy magunk alkalmatosságunkra valokbul minden tehetsegünk szerent 
el vonnyunk, es legh közeleb járulyünk az feö [129] Papnak peldájához 
JESVS Christus Vrunkhoz: mivel hogy a’ Carthagoban tartot közenseges 
gyülekezetben, a’ hon Sz. Agostonis jelen vala, vegeztetet hogy a’ Püs-
pök hazi eszköznek ala valonak es szegennek kellessek lenni. Es ez min-
den fele rendben illendö kinek kinek szemelye es állapatya szerent. A mint 
a’ hazásaknak peldat attak vala az Sz. Joakim es Anna, melyek harom 
reszre osztottak minden jövedelmeket: ugy hogy egyikét Szegenyeknek 
adnák, a’ masikat a’ Templomra, es Isten szolgálatyara szentelnék: a’ 
harmadikat magok szükseghekre tartanák. 
 

Némely tanusagok fel jegzésre meltok, az izagato gondok megh válasz-
tásra: melyeket az ördögh a’ lelekben fel indit. 

Elsö Közönsegesen Izagato gondnak mongyuk azt mikor szabad aka-
ratunk indulattyábul, es magunk szerént itiletünkbül valamit el vegezünk 
bünnek lenni, a’ mi nem bün, a’ mint, ha valaki eszebe veszi hogy a’ föl- 
dön polyvabul formalt keresztet altal menve labaival megh nyomta, ezt 
bünnek tartana. De tulajdon ezt nem izagato gondnak, hanem inkab 
tevelygö itilésnek kell mondanunk. [130] 

Masodik. Mert tulajdon az igazato[!] gond ez, valahanyszor az illyen 
keresztnek, megh tapodása után, vagj valamelj gondolat, beszed avagj 
cselekedet után, fel tamad bennünk mint egy tett bünrül gyanoságh. Es 
noha más felöl eszünbe jün, hogy semmikeppen nem vetettünk, de ugyan 
erzünk valami ketelkedést es haboritást lelkünkben, mely az ördöghtül 
fel indittatott. 

Harmadik. Az elsö ugy mint nem tulajdon izagato gondnak 
mo<n[?]>dgyatul el iszonyodgyunk a’ mint a’ tevelygéstül. A’ masik pe- 
nigh egy ideigh (feökeppen ha csak mostan kezdetet az iletnek jobbitása) 
nem kevessé segiti a’ lelki dolgokban munkalkodo lelket, midön ezt 
csudalatoskeppen tisztittya es minden bünnek jegyetül el fordittya, a’ma 
Sz. Gergelynek mondása szerent: A jambor leleke ottannis vetket esmer- 
ni a’ hol vetek nincsen. 

Negyedik. Ravaszul rea vigyaz az ellenségh, micsoda minden ember-
nek lelki ismereti, ha vastage avagj gyenge, es a’ melyet gyengenek tanál 
lenni, megh sokkal gyengebnek igyekezik azt tenni, es az utolso 
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szorgalmatossághra hozni, hogy igy nyomorultul megh haborittatvan 
utollyára a’ lelki elömenetelrül le vegye. Tudniillik ha oly lelekre tanál, 
a’ mely nem csak a’ halálos, es a’ bocsanando bünnekis helt nem ád; De 
mégh (hogy ugy szollyunk) [131] a’ bünnek arnyekat sem szenvedi; 
akkor mivel hogy tulajdonkeppen valo bünben nem ejtheti, arra igyeke-
zik ez illyen lelket hozni, hogy bünnek higye lenni, a’ hol semmi bün 
nincsen, ugy mint valami szorul vagy hirtelen gondolatrul. A temerdek 
lelki esmeretet penigh külemben: mert ezt nagyob lelki temérdekseghre 
vinni igyekezik hogj az a’ ki annak elötte a’ bocsanando bünt restelte el 
kerülni, mostan a’ halálostis kevésre becsüllye, es naponként kevessebet 
ezekrül gondolly<uk>on. 

Ötödik. Hogy a’ Lelek a’ lelki utban elöb mehessen, szükséghes hogy 
az ellenséghnek ellenkezö reszet kövesse: ugy hogy, ha az ellenségh a’ 
lelki esmeretet tagitani akarná, ez szoricsa, ha az ördögh igen szoritani 
kivanná a’ Lelek tagicsa. Mert igy törtenik hogy el kerülven mind a’ két 
resznek veszedelmét, a’ lelek a’ nyugadalmos es batorsaghos közepire 
jusson, es szüntelenül abban megh maradgyon. 

Hatodik. Valahányszor akarván valaki szollani avagy valamit csele-
kedni, a’ mi a’ közönseges Anyaszentegyháznak szokásival, avagy az 
Elöjaroi ertelmivel nem külömbözik, es Isten dicsiretire igyekezik; Ha 
kivül valami adogatás rea ütközik igyekezven embert el inteni hogy azt 
ne szollja, avagy ne cselekedgye a’ mit magaban el rendelt vala, elö<l> 
hozvanis vagy a’ hiaban valo dicsiretnek, vagy más valami gonosz- 
sághnak festett veszedel[132]mét: akkor Istenhez fel emelye ember elme- 
jét, es ha láttja hogy a’ szo, vagy cselekedet Isten dicsiretire menendö, 
vagy hogy aval nem ellenkezik; igyenessen a’ be adogatas ellen meny-
nyen, es az ellene zörgö ellenséghnek Sz. Bernardal felellyen: Se el nem 
kezdettem, se el ne hagyom te eretted. 
 
 
Egynehány megh tartando Regula, hogy az igaz ertelmü Szentegyházzal 

igazan edgyet ercsünk. 
 

Elsö. Felre vetvén minden tulajdon itiletünket, mindenkor kész, es al-
kalmatos akarattal legyünk a’ Kristus jegyessenek es Sz. Anyánknak 
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szofogadásra, mely igaz ertelmü, közönseges, rend fejedelmes, szent 
gyülekezet. 

Másik regula. Illendö hogy dicsirjük a’ szokot bünekrül Paphoz valo 
gyonást, es az Vrnak esztendönkent el vitelit, noha dicsiretesb ehez min-
den heten, avagy bár csak egyszer minden honapban, illendö moddal 
jarulni. 

Harmadik. Ajanlani Kristus hiveinek hogy gyakorta, es aitatossan a’ 
Sz. Mise aldozattyát halgassák. A mellet hogy az Egyhazi enekleseket, 
Soltarokat, es a’ Templomokban [133] avagj azokon kivülis a’ hosszu es 
beö Imadsághokat es hogy nagyra becsüllyek az Egyhazi rendeknek na-
ponként parancsolt soltár mondast, es az bizonyos aitatosságokra el ren-
delt üdöket. 

Negyedik. Mindenkor dicsirni az Egyhazi rendeket, es Szerzeteket, es 
a’ nötelenséghet avagy szüzesseget a’ hazossagnál fölljeb becsülni. 

Ötödik. Joknak vallanj a’ Szerzetesek fogadásit, a’ Tisztasaghnak, 
Szegenységhnek es holtigh valo engedelmességhnek meg tartasirul, a’ 
töb tökelletesseghnek es parancsolat kivül szabad akaratu jo cselekedeti-
vel. De feljedzésre meltó; Mivel hogy a’ fogadas csak azokra nez, mellyek 
a’ keresztyen eletnek tökelletességhére vezerlök, másokrul, melyek inkab 
a’ tökelletesseghre akadályosok, ugy mint a’ kereskedés avagy hazosság: 
azert ezekrül soha fogadást nem kel tenni. 

Hatodik. A mellet a’ Szenteknek tagjait, csontyait, melyeket Reliqui- 
áknak mondunk, tisztelljük, es ezekhez segitseghre hivó töt imadsagokkal 
dicsirjük, a’ Templomokban rendelt üdökben bizonyos aitatossagokat, 
bucsujárásokat, Indulgentiakat, eghö viasz gyertyákat, es töb illyen aita- 
tossaghra, es sz. iletre segitö eszközöket meg becsüllyük[.] [134] 

Hetedik. Nagjra becsülleni a’ hús eteltül valo megh tartoztatást es a’ 
bütelest: ugymint a’ negyven napi büjtet, a’ negy Kántort, bizonyos ün-
nepek elöt valo bütelést, Pentek es Szombat napnak a’ többivel edgyüt 
melyeken szokás szerént csak aitatossághbul sokan büjtelnek<,>. Ezek 
mellet, a’ szabad akaratbul fel vet testi sanyargatásokat melyeket Poeni- 
tencianak mondunk: ’s ezek pedig belsök es külsök. 

Nyolczadik. Dicsirni a’ Templomoknak fel epitését, azoknak ekesi- 
tesét, csinosgatásit: Szenteknek kepeit; ugy mint azert becsülletre meltók 
a’ mit jelentenek. 
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Kilenczedik. Erössiteni, feökeppen Ecclesianak minden parancsolat- 
tyat, semmikippen ezek ellen nem vinnya; hanem minden keszülettel az 
ellene vivoktul ezeket oltalmazni. 

Tizedik. A regi Atyáktul es Elöljároinktul adatot rendeleseket, paran-
csolatokat, kezrül kezre tanitásokat, szokásokat, szorgalmatossan joknak 
valani. Es noha nem tanaltatik mindenüt ezek közt a’ kevánt, es szükse- 
ghes tökelletességh, de ugyan ha valaki ezek ellen vagy a’ közenseghes 
praedicallásban, avagy köz beszedbenis szollana; inkab kárvallásra es 
botrankozásra okot adna, hogy sem haszonra avagj jobbitásra: Mert ez 
illyen beszédbül csak busitás, es gyalázás köuetkezik a’ kösség közt, 
[135] Fejedelmi es Lelki pasztori ellen. Szüksegh tehát hogy ennyhjcsük 
ez illyen szidalmazást. De mindazáltal a’ mint káros a’ tavol levö Elöl 
valokat a’ kössegh elöt megh ugatni, es gyalázni: ugy viszontag hasznos 
ezeket titkon megh inteni, melyek ha akarja ezt a’ nyavalyát megh 
orvosolhatyák. 

Tizen egygyedik. Az Szent tudomanyt nagyra becsülleni: mind azt a’ 
ki tettetöt , ’s mind a’ ki oskola beli mondatik. Mert a’ mint a’ reghi Sz. 
Doctoroknak es Tanitoknak, ugy mint Jeronymusnak, Agostonnak, Ger-
gelynek, es ezekhez hasonloknak fel tet czelljok vala, a’ hivek lelkeit az 
Isten szeretetire es szolgállattyára inditani: ugy tulajdon a’ Sz. Tamásnak, 
Bonaventurának, es a’ töb mostani Sz. Irásban jol tudóknak; az öröki 
<di> üduösséghre, szükseghes tudomanyokat tökelletesben tanitani, es 
megh magyarázni, a’ mint illet az eö üdejekben es az után eretnek- 
séghekbül tamadott tevelygeseknek megh hamissitására. Mivel hogy ez 
illyen Doctorok, a’ mint üdö szerent utolsobbak, nem csak a’ Sz. irásnak 
ertelmivel fel ekessittettek, es a’ reghi Sz. Atyák irasival megh se- 
gittettek: De az Isteni vilagossitással, az Sz. gyülükezeteknek<,> vige- 
zisivel, es a’ külembfele Anya Szentegyháznák rendelisivel, üdvössi- 
ghünk segitseghére igazan elnek es oktatnak bennünket. [136] 

Tizenkettödik. Fedhetö es el tavoztando az a’ hasonlitás, mely a’ föl-
dön valok közt (noha ezekis dicsiretre meltök legyenek) es a<’>z Isten 
szentei közt tetetik mondván: Ez tudossab Sz. Agostonnal, ez más Szen[!] 
Ferencz. Ez egyenlö az Szentséghben Sz. Pallal. avagy némely tekelletes- 
seghben nem alacsonyab. 



 

97 
 

Tizen harmadik. Végezetre hogy a’ közönseges Anya-Szent egyház-
zal mindenekben egy akaratuk, es egy formajuk legyünk: ha valamit a’ 
mi nekünk fejérnek latzik lenni feketenek magyarázna, tartozunk, hogy 
miis feketenek mongyuk. Mert ketségh nelkül hinnünk kel hogy Vrunk 
JESVS Kristusnak es az igaz ertelmü Ecclesiának, az eö jegyesenek egy 
lelke legyen, mely altal igazgattatunk, es vezerlettetünk az üdvösséghre: 
nemis más az Isten a’ ki reghen atta az Tizparancsolatot; annal, a’ ki 
most tanittya, es igazgattja az Anyaszentegyházat. 

Tizen negyedik. Arrais jol vigyázzunk hogy noha minden ketségh 
nelkül igaz hogy senki más nem üdvözül, hanem csak a’ ki Istentül elöl 
el rendelt: de ugyan eszesen kel errül szollani, hogy ne talám az Isteni 
malasztot es az Elölrendelést felyeb ki terjesztvén, a’ szabad akaratnak 
ereit, es a’ jo cselekedeteknek erdemit latassuk ki rekeszteni: vagj ne 
talám ezeknek igaz igassagh [137] fölet többet, tulajdonitvan, azokat a’ 
mellet kissebbicscsük. 

Tizen ötödik. Hasonlo ok miat az elöl el rendelésrül valo gyakor be-
szednek bekét hagyunk, es ha neha elö hozatik, oly mertekletesseggel 
legyen, hogj a’ nepnek ne adassék alkalmatosságh valami tevelgésre, es 
mondásra: hogy ha az üdvösseghemrül, avagy el karhozatrul el rendel- 
tetet, bár gonoszul, ’s bár jol cselekedgyem máskeppen nem törtenhetik: 
miokaért sok jo cselekedetet el mulatnak, es más sok üdvösseghre valo 
segitsegetis. 

Tizen hatodik. Törtenik ugyan gyakorta hogj a’ hitnek mod nelkül 
valo dicsiretibül minden megh valasztás es megh fejtés nelkül, oköt ve-
gyen a’ nép a’ jo cselekedetekben valo tuny<á>asághra, melyek a’ hit-
nek elöljároi, vagj köuetöi, de immár az szeretetnek kötelesseghevel ki 
formaltatot. 

Tizen hetedik. Az Isteni malasztrul ugj praedicállyunk hogy a’ halga- 
tokban valami halalos tevelygesre alkalmatossaghot ne indicsunk el ra-
gadván szabad akaratunkat. A malasztrul szabad ugyan szollanunk, de 
csak közensegesen es a’ mennyire Istennek nagyob dicsiretire illendö, 
alkalmaztatván magunkat ezekre a’ veszedelmes [138] üdökre; hogy ne 
talám mondgják, hogy ember szabad akarattal nem elhet, es hogy a’ jo 
cselekedeteknek hathatoságok nincsen. 
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Tizennyolczadik. Noha nagy dicsiretre meltó es igen hasznos, csupan 
Szeretetbül Istennek szolgalni; mindazonáltal igen igen ajanlásra meltó 
eö Sz. Felseghe felelmeis. Es nem csak az melyet fiui felelemnek mon-
dunk, mely aitatos es Szent, hanem azis, melyet Szolgai félelemnek 
mondunk: ugymint embernek igen igen hasznos, es gyakorta szükséghes 
hogy a’ halálos bünbül, midön abba törtenik esnünk hamarsággal igye-
kezünk fel kelni, melytül megh szabadulván; könnyebben az fiui 
filelemhez, ugymint Istennek leg kedvesbhez lephetünk, mely filelem 
nekünk az Isteni szeretettel egyesseghet szerez; es azt megh tartya. [139] 
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Rendi az Elmélkedéseknek, Hozzá tételeknek, es Feljedzéseknek, 
melyek ebben a’ könyvben foglaltatnak . 
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