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„Valakik ezt olvassák, lelki vigasztalással gerjedezzenek 
naponként az isteni szolgálatra” – Pázmány ájtatossági művei

A Pázmány Péter Válogatott Művei című négy kötere tervezett könyvsorozat első kötete 
2010-ben jelent meg: Pázmány Péter, Válogatott prédikációk, szerk. Hargittay Emil, 
Bp., PPKE, 2010 (Pázmány Péter Válogatott Művei, 1.) Most a sorozatnak az ájtatos-
sági műveket közlő kötetét nyújtjuk át az olvasónak. E kötet teljes egészében tartal-
mazza Pázmány Kempis-fordítását és részleteket közöl Imádságos könyvéből.

A Kempis-fordítás 1624-ben jelent meg, s bevezetőjében Pázmány azt írta, 
hogy tudomása szerint a mű még nem jelent meg magyarul. Bármily furcsának is 
tűnik is, úgy látszik, nem tudott arról, hogy két évvel korábban jezsuita rendtársa, 
Vásárhelyi Gergely is lefordította és Kolozsvárott kiadta a művet: „ezt a könyvet 
régen minden keresztyén nyelvekre, sőt még török nyelvre is fordították, de én 
ezideig nem láttam, hogy valaki ezt magyarul kinyomtatta volna”. Jellemző Páz-
mánynak az a megállapítása is, hogy „én a Biblia után nem olvastam könyvet, mely-
nek előtte ezt nem ítéltem volna fordításra méltónak.” A korabeli könyvkiadásra 
vonatkozó statisztikák csakugyan azt mutatják, hogy a Biblia után legtöbbet kiadott 
mű a De imitatione Christi. Először mindjárt a szerző halála után jelent meg nyom-
tatásban 1471-72-ben, Augsburgban. Még a 15. században 99 kiadásban látott nap-
világot. A 17. század eleje óta csak gyarapodott a fordítások és redakciók száma, 
a szakirodalom arról számol be, hogy 95 nyelvre tolmácsolták, és mintegy 3 000 
kiadást ért meg. Bossuet az ötödik evangéliumnak nevezte, Loyolai Szent Ignác 
mindennapi olvasmánya volt és szívesen ajándékozott belőle másoknak. Corneille 
verses fordítást készített belőle, és sokra tartották későbbi korok írói is, nemcsak 
katolikus körökben, Auguste Comte-tól Agatha Christie-ig. Hatással volt a zsidó, 
muszlim és buddhista gondolkodókra is. A latin eredeti szerzője Thomas Hemerken 
a Kempis, németalföldi ágostonrendi kanonok, a vallásos élet megújítását célzó 
középkorvégi irányzat, a devotio moderna egyik első képviselője. A mű szinte egye-
düli forrása a Biblia szövege, s bár számos helyen utal is a szerző a bibliai locusokra, 
ez csak töredéke annak a gazdag és a teljes szöveget átható forráshasználatnak, ami 
a legújabb kutatások fényében már nyilvánvaló. Kenneth Michael Becker 2002-ben 
megjelent könyvében, a De imitatione Christi teljes szövegét közölte oly módon, 
hogy az eredeti mű minden egyes sora alatt – ahol ez kimutatható volt - a megfelelő 
bibliai citátumok állnak. Munkájának eredménye: a korábban ismert mintegy 2 600 
bibliai locus-megfeleltetésen kívül további 1200-at sikerült feltárni, így összesen 
3 815 bibliai hely azonosítása vált bizonyossá. Kempis tehát a Biblia nyelvén szó-
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lalt meg, ezt a legnagyobb természetességgel tette. Meggyőződhetünk arról, hogy 
a De imitatione Christit olvasva a Biblia átforgatott, átrendezett nyelvét olvassuk 
Kempis szövege által, négy könyvbe szerkesztve. A bibliai nyelvi megformálás gyak-
ran érintetlenül kerül át Kempis szövegébe, s Pázmány magyar fordításába.

Pázmány Imádságos könyve még életében négy alkalommal látott napvilágot 
(1606, 1610, 1625, 1631), mindannyiszor átdolgozott formában. A Luther fellépése 
után Magyarországon is meginduló 16. századi reformáció idején katolikus imádsá-
gos könyv nem jelent meg. Pázmány könyve az első fennmaradt nyomtatott mű ebből 
az időszakból ebben a műfajban, s a munkája nyomán kibontakozó katolikus imád-
ságirodalom mutatja a katolikus restauráció térhódítását. Munkáját féltve őrzi, gon-
dozza, s mikor 1609-ben Mihálykó János evangélikus eperjesi prédikátor saját neve 
alatt jelenteti meg Imádságos könyve jó néhány darabját, Pázmány szót emel eljárása 
ellen, irodalomunkban először hangoztatva a szerzői jog elvét. Pázmány a középkor-
ból ismert latin szövegeket vett elő, s a legtöbb esetben saját fordításában hozza át 
a barokk korba ezeket az imádságokat. Ugyanakkor a bűnbánó zsoltárok magyar for-
dításai között ott találjuk Balassi Bálint 50. zsoltárának parafrázisát, s Pázmány utal is 
a szerző kilétére. Az Imádságos könyvben a katolikus egyház által elfogadott és gya-
korolt alapvető szövegeket tolmácsolta és tette hozzáférhetővé Pázmány, évszázadokra 
biztosítva ezzel azok kanonizációját, nemzeti nyelven közzé téve és elmagyarázva 
a hitismeret alapvető forrásait.

Hasonlóan a Válogatott prédikációk kötethez, jelen könyv is a „Pázmány és kora” 
speciális kollégiumomon részt vett hallgatók munkájának eredménye. A Kempis-for-
dítást Ágoston Péter, Csontos Nikolett, Dekiszky Csilla, Denk Zsófia, Dóbék Ágnes, 
Horváth Réka, Kiss Laura, Németh Franciska, Palánki Boglárka, Reichardt Gabriella 
és Udvardi Anett írták át a fennmaradt első kiadás (Bécs, 1624) alapján. Az Imádsá-
gos könyv szövegrészleteit Bán Izabella válogatta, s írta át a kritikai kiadás (Bp., 2001) 
alapján. Néhány röveidebb szövegrészlet átírása Ballay Balázs és Kozelka Henriett 
munkája. A kézirat elkészítésben a hallgatók egymás munkáit is ellenőrizték, s a végső 
szerkesztői feladatot Bán Izabella és Dóbék Ágnes végezte el.

Piliscsaba, 2012. október 31.

Hargittay Emil
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Piliscsaba, PPKE BTK, 2006 (Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti Konfe-
renciák; 2.), 252–259.

Bogár Judit, Pázmány Péter Imádságos könyvének forrásai = Textológia és forrás-
kritika: Pázmány-kutatások 2006-ban, szerk. Hargittay Emil, Piliscsaba, PPKE 
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A Magyarországban levő keresztyéneknek Istentűl minden jót kévánok

Az isteni tiszteletnek főbb és Isten előtt kellemetesb részét abban helyheztetik 
a keresztyény doktorok, hogy tekélletes erkölccsel és jó magunkviseléssel kövessük 
azt, akinek szolgálatjára köteleztetünk. Summa religionis est, imitari quod colas, úgy-
mond Szent Ágoston.1 Lactantius pedig így szól: Religiosissimus cultus est, imitari.2 
Sőt, a pogány Seneca is azt írja, hogy eléggé tiszteli Istent, aki követi: Satis Deos 
coluit, quisquis imitatus est. 3 Annak okáért int Szent Pál mindeneket, hogy az Istent 
kövessék: Estote imitatores Dei. 4

Ennek az isteni követésnek kívánságát gerjeszteni és útját mutatni akarván 
az Atya Isten, emberi természetben öltözteté szent Fiát, hogy az ő vezérlése és tanítása 
által megtanulnók, mint kelljen követni Istenünket. Azért Szent Pál nem egyszer int, 
hogy Christust kövessük, Imitatores mei estote, sicut et ego Christi. 5 Maga is Christus 
azt mondja, hogy aki őt követi, nem jár setétségben. Mert miképpen az ígéret földebén 
menő zsidók eleibe éjjel égő oszlopot, nappal fényes felhőt rendelt vala Isten útmuta-
tásra, úgy a mennyei boldogságra sietőknek Christust rendelte vezérlőiül; ki nemcsak 
tanításával, hanem példájával is kalauzunk lenne a tekélletes erkölcsökre.

Erről a Christus követésérűl, és a csalárd világnak megutálásárúl, ezernégyszáz-
negyvenegy esztendőben Kempis Tamás Canonicus Regularis S. Augustini négy rövid 
könyvet írt, együgyű szókkal, de csuda nagy lelki bölcsességgel;6 mely könyvrűl 
merem mondani, hogy aki ezt szerencsére felnyitja és egy részét, mely elibe akad, 
figyelmetesen megolvassa, lelki vigasztalást és isteni szolgálatra való gerjedezést 
vészen.

Noha pedig ezt a könyvet régen minden keresztyén nyelvekre, sőt még török 
nyelvre is fordították, 7 de én ezideig nem láttam, hogy valaki ezt magyarul kinyom-
tatta volna; maga én a Biblia után nem olvastam könyvet, melynek előtte ezt nem 
ítéltem volna fordításra méltónak. Azért, a hívek vigasztalására, magyarrá fordítám 
e könyvecskét. Igyekeztem azon, hogy a deák bötűnek értelmét híven magyaráznám; 8 
a szóllásnak módját pedig úgy ejteném, hogy ne láttatnék deákból csigázott homályos-
sággal repedezettnek, hanem oly kedvesen folyna, mintha először magyar embertűl, 
magyarul íratott volna. Adja a mennek földnek Istene, hogy valakik ezt olvassák, lelki 
vigasztalással gerjedezzenek naponként az isteni szolgálatra, Ámen.

 1 Aug. 8. Civit. c. 17.
 2 Lact. Lib. 5, c. 10.
 3 Epist. 95.
 4 Eph. 5 v. 1.
 5 1Cor. 4 v. 16, cap. 11, 1.
 6 Henricus Sommalius refert, in fine authographi hunc annum notari ab authore.
 7 Ita refert Sommalius in praefat.
 8 Secutus editionem anni 1600. Henrici Somalii ex autographo.
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Első könyv

I. rész 
Az Úr Christus követésérűl és e világ hiúságinak megutálásárúl

Az, ki engem követ, setétségbe nem jár, úgymond az Úr.9 Ezek Christus szavai, 
mellyekkel int, hogy az ő szent életét és erkölcsét kövessük, ha akarunk valóban 
megvilágosíttatni, és minden lelki vakságtúl megszabadulni. Azért legnagyobb 
és szorgalmatosb igyekezetünk a Christus Jesus életének elmélkedésében légyen. 

A Christus tanítása minden szentek tanításit fellülmúlja, és akiben Szentléleknek 
ajándéka volna, ebben elrejtett Mannát találna. De sokszor történik, hogy némellyek 
az Evangéliumnak gyakor hallásából kevés ájtatosságot és lelki gerjedezést éreznek, 
mert nincs a Christus lelke bennek. Aki pedig teljesen és édesdeden akarja érteni 
a Christus igéjét, szükség, hogy egész életének folyását igyekezzék ahhoz szabni 
és alkalmaztatni.

Mi haszon a Szentháromságrúl mély elmélkedéssel vetekedned, ha alázatosság 
nélkül lejendesz, kiért a Szentháromságnak kelletlen lészesz? A mély elmélkedések 
bizony szentté és igazzá nem tésznek, hanem a tekélletes élet tészen Isten előtt ked-
vessé. Inkább kívánom magamban a töredelmességet érzeni, hogysem ennek mivol-
tát általérteni. Ha az egész Bibliát bötű szerént tudnád, és minden bölcsek mondásit 
elmédben kapcsolnád is: mit használna az Isten szereteti malasztja nélkül?10 Hívsá-
gok hívsági és csak azon hívságok mindenek, és egyedül nékie való szolgálat kívül. 
Ez a derék bölcsességnek sommája: hogy e sovány és csalárd világot megutálván, 
a mennyei boldogságra áhítozzunk és siessünk. 11

Csak merő hívság azért a veszendő gazdagságkeresés, és abban való reménség 
helyheztetés. Hívság a tiszteket vadászni, és magas polcokra felemelkedni. Hívság 
a testnek kívánságit követni és ollyakra vágyódni, mellyekért végre kemény kínokkal 
kell lakolni. Hívság hosszú életet reménleni, és a szent életre kevés gondot viselni. 
Hívság csak a jelenvaló életre figyelmezni, és a következendőre nem tekinteni. Hívság 
csak azt szeretni, ami hertelenséggel elmúlik, és oda nem sietni, ahol örökkévaló öröm 
találtatik.

Megemlékezzél gyakorta ama közmondásrúl: hogy meg nem elégszik a szem 
látással, a fül sem töltetik bé hallással.12 Azon igyekezzél tehát, hogy szűvedet 
a láthatandó állatok szerelmétűl elfogjad, és a láthatatlanokra fordítsad. Mert akik 
érzékenségeknek legeltetése után járnak, megfertéztetik lelkiisméreteket, és Isten 
kedvéből kiesnek.

 9 Ioan. 8, 12.
 10 1Cor. 13, 2.
 11 Eccl. 1.
 12 Eccl. 2.

II. rész 
Embernek alázatos maga ismeretérűl

Minden ember természet szerént kívánja, hogy tudós bölcs legyen; 13 de isteni féle-
lem nélkül mi haszna a tudománynak?14 Bizony sokkal jobb renden vagyon dolga 
az alázatos pórnak, mely Istennek szolgál, hogysem a felfuvalkodott filozófusnak, ki 
magárúl elfeledkezvén, az ég forgásában töri fejét. Aki magát voltaképpen isméri, 
nagyot magárúl nem állít, és az emberi dicsíretben nem gyönyörködik. Bár e világnak 
minden titkait tudnám is, ha Istennek szeretetiben nem találtatnám, mi haszna volna 
Isten előtt, ki engemet cselekedetemből fog ítélni?

Szűnjél meg a tudománynak mértékletlen kívánságátúl, mert ebben nagy elme-
csavargás és csalatkozás találtatik. A nagy tudományú bölcsek szem előtt akarnak 
forogni, és tudósoknak mondatni. Sok dolgok vannak, mellyeknek tudása keveset, 
vagy ingyen semmit sem használ a léleknek. Nagy balgatag pedig, aki egyébre figyel-
mez inkább, hogysem üdvösségére nézendő dolgokra. A sok beszéd nem tölti bé lelke-
det; de a tekélletes élet megnyugotja szűvedet, és a tiszta lelkiismeret nagy bizodalmat 
ad Istenhez való folyamásra.

Mennél többet és jobban tudsz, annál súllyosb ítéleted lészen abból, ha szentebb 
életet nem viselsz. Tehát fel ne fuvalkodjál semminémű mesterségedben vagy tudo-
mányodban, hanem inkább rettegj a néked adatott bírának számadásátúl. Ha néked 
úgy tetszik, hogy sokat tudsz és mélyen általértesz: tudva légyen nállad, hogy sokkal 
több vagyon hátra, amit nem értesz. Igen fenn azért ne héjázz, hanem inkább tudat-
lanságodat megvalljad.15 Miért akarod magadat valakinél nagyobbnak tartani, holott 
sokan bölcsebbek találtatnak és a törvényben tudósbak nálladnál? Ha valamit haszno-
son akarsz tudni és tanulni, azt kívánjad, hogy isméretlen légy és semminek tartassál.

Ez a legnagyobb és hasznosb lecke, hogy ember magát igazán megismérje és meg-
utálja. Nagy bölcsesség és tekélletesség az, midőn ember maga felől semmit nem állít, 
egyebek felől pedig mindenkor jót és nagyot tart. Ha másnak nyilvánvaló esetit látnád, 
vagy képtelen cselekedetit értenéd is, magadat nállánál jobbnak nem kellene vélned, 
mert nem tudod, míg lehetsz állhatatos a jóban. Mindnyájan gyarlók vagyunk, de te 
senkit magadnál gyarlóbbnak ne állíts.16

 13 Eccl. 1. 
 14 Arist. 1. metaph. cap. 1.
 15 Rom. 12.
 16 Genes. 8, 21.
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III. rész 
Az igazságnak tanításárúl

Boldog, akit az Igazság magán tanít,17 nem árnyékok és elmúlandó szózatok által, hanem 
voltaképpen, amint magában vagyon. A mi vélekedésünk és értelmünk gyakran meg-
csal minket, és rövidet lát.18 Mit használnak a titkos és homályos dolgokban akadozó 
sok fortélyok, mellyeket, ha nem tudsz sem pirulsz érettek az utolsó napon? Temérdek 
gorombaság az, hogy hátrahagyván a hasznos és szükséges dolgokat, magunk kényén, 
haszontalan, sőt ártalmas dolgokra figyelmezünk, és szemünk lévén sem látunk.

Vajon s mi gondunk nékünk a teremtett állatok nemére és különböző természe-
tire? Akinek az örök Ige szól, sokféle vélekedésekből kifesel. Egy Igétől vagyon ere-
deti mindeneknek, ezt hirdetik minden állatok, és ez ama kezdet, mely minékünk szól. 
Senki e nélkül értelmes nem lehet, sem igazat nem ítélhet. Aki mindeneket ebben 
az egy Igében foglal, mindeneket erre igazít és ebben szemlél, állhatatos lehet az ő 
szűve, és az Istenben csendeszen nyugodhatik. Oh, én Istenem, tekélletes Igazság, 
tégy eggyé engem teveled az örökkévaló szeretetben. Unalmas nállam nagy gyakorta 
a sok dolgok olvasása és hallása, mert csak tebenned vagyon épen, valamit én szeretek 
és kívánok. Hallgassanak minden bölcsek, csendességben légyenek minden teremtett 
állatok a te színed előtt, és csak te egyedül szólj nékem.

Mentül inkább megvonja magát az ember és lelkében együgyüíti, annál több 
és mélyebb dolgoknak végére mehet fáradtság nélkül, mert mennyből vészen világossá-
got. A tiszta, együgyű és állhatatos lélek sokféle dolgokra nem oszol és nem szakadoz, 
mert mindeneket Isten tisztességére cselekeszik, és azon igyekezik, hogy mindenekben 
a maga tulajdon kedve-keresésétűl megszűnjék. Ki bánt, és ki háborgat téged egyéb 
a tennen szűvednek meg nem öldöklött vágyódásánál?19 A tekélletes és ájtatos ember 
elrendeli először magában minden dolgait, mellyeket külső cselekedetivel véghez kell 
vinni; és nem ezek vonják őtet a vétkes indulatoknak kívánságira, hanem inkább ő iga-
zítja ezeket az igaz okosságnak rámájára. Kinek vagyon súllyosb bajvívása, mint annak, 
aki magát meg akarja győzni? E volna bezzeg a mi dolgunk, hogy magunkon diadalmat 
vennénk, naponként vastagodnánk, és a jóban elébb- elébb mennénk.

E világi életben minden jó mellett vagyon valami fogyatkozás, és semmi elmélke-
dés nincs homály nélkül. Az alázatos magadisméreti bizonyosb út Istenhez, hogysem 
a világi tudományok vizsgálása. Nem kell vétkesíteni a tudományokat, vagy akámely 
dolognak csekély isméretit is, mert ez magában jó és Isten ajándéka; de azért min-
denkor feljebb kell böcsülni a jó lelkiisméretet, és a szent életet. Mivel pedig sokan 
inkább igyekeznek tudósok lenni, hogysem szentül élni: innen vagyon, hogy gyakran 
megcsalatkoznak, és vagy semmi hasznot nem tésznek, vagy igen keveset.

 17 Psal. 94, 12.
 18 Eccl. 3.
 19 Immortificata

Vajha ollyan szorgalmatosok volnánk a bűnöknek kiirtásában és a jószágos erköl-
csöknek beoltásában, mint a mély kérdéseknek indításában; nem volna bezzeg ennyi 
gonoszság és botránkozás a községben; a klastromokban sem volna ennyi feslettség. 
Bizony, ha eljő az ítélet, nem kérdik, mit olvastunk, hanem mit cselekedtünk; sem azt 
nem vizsgálják, mely módoson beszéllettünk, hanem mely szentül éltünk. 20 De mondd 
meg, kérlek, hol vannak most amaz urak és doktorok, kiket jól ismértél, mikor éltek 
és tudományokban virágoztak? Immár az ő koncok egyebekre szállott, és nem tudom, 
ha vannak-é csak emlékezetben is. Életekben láttattanak valaminek, most csak neve-
zetben sincsenek.

Jaj, s mily hamar elmúlik e világ dücsőssége!21 Vajha ezeknek életek egy nyomban 
járt volna tudományokkal: bezzeg jól tanultak s jól olvastak volna.22 Mely sokan gono-
szul vesznek e világon az hívságos tudomány által,23 kik az isteni szolgálattál keveset 
gondolnak! És mivel hogy inkább akarnak nagyon púposkodni, hogysem alázatos-
ságban maradni, ez az oka, hogy semmivé lészen minden gondolkodások. Valóban 
nagy, akiben nagy szeretet vagyon. Valóban nagy, aki maga előtt kicsiny, és semmire 
böcsülli minden böcsülletes tisztek méltóságát. Valóban eszes, aki ganéjnak tartja, 
valami e földön vagyon, csak Christust megnyerhesse. És bizony valóban tudós, 
aki Isten akaratját cselekeszi és maga kívánságit hátrahagyja.

IV. rész 
A cselekedendő dolgoknak eszes rendelésérűl

Nem kell sem minden szónak, sem minden indulatnak hinni; hanem okosan, tapogatva 
és hosszú várakozással, 24Isten szerént kell minden dolgot megfontolni. Jaj, s gyak-
ran hamarébb mondunk és hiszünk gonoszat egyebekrűl, hogysem jót; oly gyarlók 
vagyunk. De a tekélletes emberek nem künnyen hisznek minden csacsogásnak, 25 mert 
tudják, hogy az emberi gyarlóság hajlandó a gonoszra, és künnyen botlik beszédében.

Nagy bölcsesség az, hogy cselekedetünkben ne habahurjálkodjunk, és vakmerőül 
a mi magunk tetszéséhez ne ragaszkodjunk. Ezen bölcsességnek az is egyik része, hogy 
akár-kinek szavát el ne higgyük, sem a hallott és elhitt dolgokat ottan más ember fülé-
ben ne röpítsük. Bölcs és lelki emberrel tartsad tanácsodat; és inkább akarj nálladnál 
jobbtúl tanulni, hogysem a magad agyának találmányi után járni.26 A tekélletes élet 
Isten szerint bölccsé és sokakban látottá s forgottá tészi embert. Mentül valaki magában 
alázatosabb és Istenhez engedelmesb, annál bölcsebb és csendesebb mindenekben.

 20 Mat. 25.
 21 Eccl. 2.
 22 Tit. 1.
 23 Rom. 1.
 24 Io. 4.
 25 Gen. 8, 21.
 26 Prov. 12.
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V. rész 
A Szentírás olvasásárúl

Igazságot kell a Szentírásban keresni, nem ékesen szóllást vadászni. Az egész Szent-
írást azon Szentléleknek vezérléséből kell olvasni, amelynek tanításából írattatott. 
Hasznot kell inkább a Szentírásban keresni, hogysem bölcs beszédet. Oly örömest kell 
olvasnunk az ájtatos együgyű könyveket, mint ama nagy fennjáró bölcsességgel teljes 
írásokat. Meg ne ütközzél annak személyében, aki írt valamit; se ne nézz arra, ha mély 
vagy csekély tudománya volt-é? Hanem csak az egy tiszta igazságnak szereteti édesít-
sen téged az olvasásra. Azt azért ne kérdezzed: ki mondta emezt? Hanem arra figyel-
mezz, amit mondott.

Elmúlnak az emberek, de az Úrnak igazsága örökké megmarad.27 Személyvá-
logatás nélkül, sokképpen szól nékünk az Úristen. A mi elménknek vizsgáló szem-
fül nyughatatlan gondossága gyakorta akadékot szerez a Szentírásnak olvasásában, 
midőn ott akarunk felettébb értekezni s törődni, ahol együgyűen által kellene menni. 
Ha hasznot akarsz nyerni, alázatosan, együgyűen és híven olvass; soha pedig tudós 
nevezetre ne vágyódjál. Örömest kérdezkedjél, és csendesen rá figyelmezz a szent 
emberek mondásira.28 A vének példabeszédit fél kedvvel ne vegyed, mert ok nélkül 
nem szóllanak.

VI. rész 
A visszafordult és keresztülállott kívánságokrúl

Mihelyen az ember helytelenül kíván valamit, ottan mindjárt nyughatatlan magá-
ban. A kevély és telhetetlen soha meg nem nyughatik, a szegény és alázatos szívű 
emberek nagy békességben élnek. Amely ember magát valóban meg nem törte, hamar 
késértetben esik, és meggyőzettetik akármi kicsin és alávaló dolgokban.

Aki lélek szerént gyenge és némineműképpen még testi ember, hajlandó 
az érzékenségek alá vetett dolgokra, nehezen vonhatja el teljességgel magát a földi 
kívánságoktúl. Annak okáért sokszor megszomorodik midőn ezektűl magát elfogja; 
künnyen is bosszonkodik, ha kiakadoz dolgaiban. Ha pedig hozzájut, amire vágyódott, 
mindjárt vádoltatik lelkiisméretének furdalásátúl, mert az ő hertelen indulatját követte, 
ki nem hasznos a lelki csendességre, mellyet ő keresett. Annak okáért a mód nélkül 
való indulatoknak ellene állásával, és nem azoknak való szolgálattal találtatik a szűvnek 
valóságos csendessége. Nincs azért állhatatos békesség a test után indult, vagy a külső 
dolgokban merült ember szűvében, hanem csak az isteni szolgálatban buzgó szűvű, 
lelki emberben.

 27 Ps. 116. Curiositas
 28 Prov 1, 18.

VII. rész 
Az hívságos reménségnek és felfuvalkodásnak eltávoztatásárúl

Nagyon megcsalatik, aki emberben vagy egyéb teremtett állatban veti reménségét.29 
Ne szégyenljed, ha a Christus szerelméért másnak szolgálsz, és ez világon szegénynek 
láttatol. Ne bizakodjál tennenmagadban, hanem Istenben helyeztesd reménségedet. 
Járj el te abban, amire elég vagy, és Isten előgyámolít jó szándékidban. Ne bízzál 
tudományodban, vagy akármely élő embernek ok-ravaszságában,30 hanem az Istennek 
segítségén megnyugodjál, ki az alázatosokat gyámolítja; azokat pedig megalázza, kik 
nagyot tulajdonítnak magoknak.

Ha gazdagsággal bővelkedel, abba ne dicsekedjél, se hatalmas barátidban ne 
helyeztesd reménségedet; hanem az egy Istenben bízzál, akitűl minden jó származik, 
és mindenek felett magát is nekünk akarja adni. Fel ne fuvalkodjál sugár termetednek 
szépségében, melyet egy kis betegség meghervaszt és megrútít. Ne tessél magadnak 
elmés vagy sok dolgokra alkalmatos voltodban, hogy Istennek kedvéből ki ne essél, 
akié mindazok a jók, mellyek természetedben oltattak.

Magadat egyebeknél jobbnak ne állítsad, hogy valahogy Isten előtt alábbvalónak 
ne találtassál, akinek fínyes szemei látják,31 mi vagyon emberben. Ne kevélkedjél jó 
cselekedetidben, mert az emberi ítíletnél külömb az Isten ítíleti; és gyakran nem tet-
szik őnéki, amit az emberek javallanak. Ha valami jót találsz magadban, egyebekben 
még több jót higgy lenni, hogy eképpen alázatosságban maradhass.

VIII. rész 
A felettébb való barátságnak eltávoztatásárúl

Meg ne jelentsed minden embernek szűved titkait,32 hanem bölcs és istenfélő ember-
rel közöljed dolgaidat. Ifjakkal és külső emberekkel ritkán nyájaskodjál. Gazda-
goknak ne hízelkedjél, és ne forogj örömest nagy urak körül. Az alázatosokkal és 
együgyűkkel, az ájtatosokkal és igyenes erkölcsűkkel társolkodjál, és oly dolgokrúl 
traktálj, mellyekbűl épület származhassék. Asszonyemberek között ne forogj, 33 
hanem közönségesen minden tekélletes asszonyállatot Istennek ajánlj; csak az Isten-
nek és az ő szent angyalinak kívánjad gyakorlatos nyájasságát; az emberek ismeret-
ségét pedig elkerüljed.

 29 Hierem. 27, 5.
 30 Astutia.
 31 Exod. 3, 12.
 32 Eccl. 8, 22.
 33 Prov. 5.
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Atyafiúi szeretettel illik, hogy légy mindenekhez, de a felettébbvaló barátkozás 
nem hasznos. Sokszor történik, hogy az esméretlen személynek jó híre neve futa-
modik; 34 de az ő jelenléte elcserélteti az emberek ítíletit. Néha azt állítjuk, hogy igen 
tetszünk egyebeknek, a véllek való társalkodásból; maga inkább kiesünk kedvekből 
a bennünk megjegyeztetett, fogyatkozott erkölcsök miatt.

IX. rész 
Az engedelmességrűl, és egyebek birtoka alatt létérűl

Ugyan valóba nagy dolog az, hogy valaki engedelmesség alatt légyen, előttevalónak 
birtokában éljen, magával szabad ne légyen. Sokkal bátorságosb másnak engedelmes-
sége alatt lenni, hogysem egyebeket igazgatni. Sokan kénytelenségből vannak inkább 
az engedelmesség alatt, hogysem szeretetből. Ezeknek nagy kínjok vagyon, künnyen 
is zúgolódnak; és mindaddig sem nyernek lelki szabadságot, valamíg az Isten kedvéért 
teljes szűvből az engedelmességnek igája alá nem adják magokat. Futoss bár ide s tova, 
nem találsz csendes nyugodalmat egyébütt, hanem az előtted járónak birtoka alatt való 
alázatos engedelmességben. Az imide- amoda való gondolkodás és helyváltoztatás 
sokakat igen megcsalt.

Igaz, hogy akárki örömest maga eszén jár, és azokhoz vonszzon inkább, kik ővélle 
egyetértenek; de ha az Istennek lelke vagyon bennünk, szükség, hogy gyakran 
a magunk tetszését megvessük, az jó békességnek okáért. Mert ugyanis ki lehet oly 
bölcs, aki mindeneket teljességgel általértsen? Azért felettébb ne bízzál a te tetszé-
sedhez, hanem örömest halljad a más ember ítéletit. Bár helyes légyen is a te tetszé-
sed, mindazáltal, ha ezt hátrahagyván Istenért, mást követsz, nagyobb előmenetedre 
lészen. Gyakran hallottam, hogy bátorságosb a más tanácsát hallani és követni, hogy-
sem tanácsot adni. Az is történhetik, hogy mind egy, s mind más fél helyesen beszél, 
de azért aki ugyan nem akar egyebek tetszésén megnyugodni, noha a dolog és ok azt 
kívánná, kevélységnek és maga megkötésnek jelenségét adja.

X. rész 
A nyelveskedésnek és szóságnak eltávoztatásárúl

Amennyire lehet, elkerüljed az emberek trécselését, mert sokat árt e világi történe-
teknek beszélgetése, bár ugyan csak merő együgyűségből származzék is; mivelhogy 
csak hamar bémocskol és kötöz bennünket az hiúság. Akarnám, ha sokszor hallgattam 
volna, és emberek között nem forgottam volna. De vajon s miért szóllunk és cseve-
günk egymással ily örömest, noha lelkünk isméretinek sérelme nélkül ritkán térünk 
a hallgatásra? Azért beszélgetünk ily jó kedvvel, mert a beszélgetés által egymástúl 
vigasztalást várunk, és sokféle gondolatokban elfáradott szűvünket meg akarjuk 

 34 Minuit praesentia famam.

künnyebbíteni. Azokrúl szóllunk pedig és gondolkodunk örömesben, mellyeket vagy 
igen kedvellünk és kívánunk, vagy ártalmasoknak állítunk lenni.

De jaj, s mely gyakorta csak haszontalan a mi kívánságunk! Mert ez a külső 
vigasztalás a belső és isteni vigasztalásnak nem kevés akadályt szerez. Annak okáért 
vigyáznunk kell és imádkoznunk, hogy az üdő heába ne múljék. Ha szabad és szük-
ség szóllani, épületre való dolgokrúl beszélgess. A gonosz szokás és előmenetelünkre 
való gondviseletlenség nagy okot ád nyelvünk szabadságára. A lelki épületre nem 
keveset használ az isteni dolgokrúl való ájtatos beszélgetés, legfőképpen azok között, 
kik egyenlő szűvvel és lélekkel Isten szerént társalkodnak.

XI. rész 
A lelki békességnek megnyerésérűl és a jóban való nevekedésnek 

igyekezetirűl

Szép lelki csendességben maradhatnánk, ha magunkat nem akarnónk egyebek sza-
vaiban és cselekedetiben avatnunk, amellyekre nékünk semmi gondunk nem volna. 
Ugyanis miképpen maradhatna csendeszségben, aki más dolgaiban ártja magát? 
Aki ugyan alkolmatosságot keres a világi foglalatosságokra? Aki igen gyengén és ritkán 
száll magában? Boldogok az együgyűk, mert nagy lelki békességben élnek.

Mi az oka, hogy némely Szentek a tekélletes és istenes elmélkedésben ugyan elra-
gadtattak? Mert ők, e világi kívánságoktúl teljességgel el igyekezvén fogni szűvüket, 
öldöklötték magokat: így teljes szűvvel Istenhez ragaszkodhattak, és nagy lelki 
szabadsággal gondot viselhettek magokra. Mi igen sokat engedünk indulatinknak, 
és a veszendőkrűl igen szorgalmatoskodunk. E felett csak egy rendbéli fogyatkozá-
sunkat is ritka, hogy tekélletesen meggyőzzük; elvélte gerjedezzünk arra is, hogy 
naponként a jóban nevekedjünk: innen vagyon, hogy sem hevek, sem hidegek, hanem 
csak igen lágy melegek35 vagyunk.

Ha magunknak valóban meghóltunk volna, és szűvünket akármiben nem köte-
leznők, úgy bezzeg az isteni dolgoknak ízit éreznők, és a mennyei elmélkedést 
valami részből megkóstolhatnók. De egészlen minden derék akadékunk csak az, 
hogy a gonosz indulatoktúl és hajlandóságoktúl szabadosok nem vagyunk; nem is 
igyekezünk, hogy a szent jámboroknak tekélletes nyomdokait kövessük. Ha mikor 
pedig valami kicsiny bántásunk esik, igen hamar elhagyjuk magunkat, és emberi 
vigasztalásokhoz folyamodunk.

Hogyha férfiú módra igyekeznénk a bajvívásban helytállani, bizonyára az Isten-
nek mennyből adatott segétségét érzenők, mert ő kész segéteni a bajnakokat, kik az ő 
kegyelmességében vetik reménségeket. Ugyanis azért ád okot a harcolásra, hogy 
diadalmasok lehessünk. Ha csak a külső szertartásokban helyheztetjük a szent 

 35 Tepidi
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és szerzetes életnek tekélletességét, hamar vég lészen a mi ájtatosságunkban.  
Azért, ugyan a gyökérben vágjuk a fejszét, hogy a romlott indulatokat kiirtván, lelki 
csendességgel bírhassunk.

Ha minden esztendőben csak egy vétket kigyomlálnánk is, bezzeg hamar 
a tekélletességre jutnánk. De inkább gyakran azt tapasztaljuk magunkban, hogy meg-
térésünk elein jobb és tisztább életet viséltünk, hogysem egynéhány esztendővel szer-
zetességünk után. A mi buzgóságunknak és jóban való gyarapodásunknak naponként 
kellene nevekedni; de most nagy dolognak tetszik, ha ki az első ájtatosságnak valami 
részét megtarthatja. Ha elsőben egy kicsinnyé megerőltetnők magunkat, azután nagy 
künnyen és vígan mindeneket megcselekedhetnénk.

Nehéz a szokott dolgot elhagyni, de még ennél is nehezebb az embernek maga 
akaratja ellen valamit cselekedni. De ha csak aprólékosokban sem győzöd meg maga-
dat, vajon s mikor vehetsz győzedelmet a bajosb dolgokban? Jó idején eleit vedd első 
indulatidnak, és a gonosz szokásokból kitanulj, hogy naponként lassan-lassan nagyobb 
akadékod ne légyen. Vajha meggondolnád, mely nagy csendészséget szerzenél 
magadnak és mint megvigasztalnál egyebeket, ha magadat jól viselnéd! Elhittem, 
hogy szorgalmatosb volnál a jóban való nevekedésre.

XII. rész 
A kedvünk ellen rajtunk történt eseteknek hasznárúl

Jónkra vagyon, hogy néha oly dolgok találnak, mellyek súlyosok és kedvünk ellen 
esnek; mert ezek embert gyakran eszére hozzák, és szűvében szállítják, hogy 
megismérje számkivetésben létét és reménségét világi dolgokban ne helyheztesse. 
Jónkra vagyon azért, hogy néha ellenkezőink támadnak; és miróllunk gonosz ítíletet 
tésznek, még mikor jó igyekezetben és cselekedetekben foglalatosok vagyunk is. 
Ezek gyakran segítnek minket az alázatosságra, és a hívságos dücsősségtűl36 meg-
oltalmaznak; mert leginkább akkor folyamodunk a mi belső bizonságunkhoz, az élő 
Istenhez, mikor külsőképpen semminek tartatunk az emberektűl, és ezek előtt hitelt 
nem nyerhetünk.

Azért is kellene embernek magát teljességgel Istenre támasztani, hogy ne kel-
lene sok emberi vigasztalásokat keresgetni. Midőn az istenes ember sanyargattatik, 
vagy késértetektűl ostromoltatik, vagy gonosz gondolatoktúl fojtogattatik: akkor 
érti leginkább az isteni segítségnek szükséges voltát, megtapasztalván, hogy őnálla 
nélkül semmi jót nem cselekedhetik; akkor szomorkodik, óhajt, esedezik a rajta 
megsúllyosodott nyavalyákból kiszabadulásért; akkor megunja e világban éltét 
és kívánja halálát, hogy eloszoltasson és Christussal lehessen; akkor azt is jól eszében 
vészi, hogy tekélletes bátorság és teljes békesség e világon nem lehet.

 36 Vana gloria

XIII. rész 
A kísérteteknek ellene állásárúl

Valamíg e világon élünk, nyomorúság és kísírtet nélkül nem lehetünk. Innen 
vagyon amaz írás Szent Jóbnál: kísírtet az embernek élete e földön. Azért minden-
nek a kísírtetekben szorgalmatosnak és az imádságban vigyázónak kellene lenni, 
hogy az ördög helyt ne találna a megcsalásra, ki soha nem szunnyad, hanem kereng-
forog, keresvén kit benyeljen. Nincsen oly szent és tekélletes ember, kinek valamikor 
kísírteti nem volnának; mert lehetetlen, hogy teljességgel kísírtet nélkül maradjunk.

Mindazáltal a kísírtetek gyakran igen hasznosok, noha terhesek és kedvünk ellen 
valók, mert ember a kísírtetben megaláztatik, megtisztíttatik és megtaníttatik. Min-
den Szentek nyomorúságokon és kísérteteken mentek által, és nevekedtek a jóban. 
Akik pedig el nem viselhették a kísírteteket, megvettettenek és elfogyatkoztanak. 
Nincs oly szent szerzet, sem oly titkos rejtek, ahol kísírtetek és kedvünk ellen való 
dolgok nem találtatnának.

Mindaddig sem lehet teljességgel bátorságos ember a kísírtetektől, valamíg e föl-
dön él; mert magunkban vagyon, ahonnan kísérgettettünk, mivelhogy bűnben szület-
tettünk. Mihent egy kísírtet és háborúság megszűnik, ottan más találkozik; és min-
denkor vagyon mit szenvednünk, mert a mi boldogságunknak javától megfosztattunk. 
Sokan kerülik a kísírteteket, de annál inkább beléesnek. Csak a kerüléssel ezeken 
győzedelmet nem vehetünk; de tűrés-szenvedéssel és igaz alázatossággal minden 
ellenséginknél erősbekké lehetünk.

Aki csak kívül kerüli a kísírteteket, és gyökerét ki nem irtja, kevés hasznát vészi; 
sőt hamarébb hozzája férnek a kísértetek, és rosszabbul lészen dolga. Lassan-lassan, 
tűréssel és várakozással, Isten segítsége veled lévén, jobban győzedelmet vészesz, 
hogysem a magad keménységével és alkolmatlan törődésével. Gyakran élj tanáccsal 
a kísírtetek idején; és a kísírtetben levővel keménységgel ne bánjál, hanem inkább 
vigasztalással támogassad, szinte mint magaddal kívánnád hogy bánnának.

Minden gonosz kísírteteknek kezdeti az állhatatlan elme, és az Istenben való 
bizodalomnak csekélysége. Mert szinte, mint a hajó kormányos nélkül haboktúl ide 
s tova hányatik: úgy, amely ember lágy, és elkezdett dolgait félbehagyja, sokképpen 
kísírgettetik. Tűz próbálja meg a vasat, az igaz embert pedig kísírtet. Gyakran magunk 
sem tudjuk, mire érkézhetünk, de a kísírtet kimutatja, kicsodák és micsodák vagyunk. 
Vigyázni kell azért, legfőképpen a kísírtetnek első ostromiban; mert az ellenség 
künnyebben meggyőzetik, ha elménk kapuján őtet bé nem bocsátjuk, hanem még 
a küszöbön kívül, mihelyen kolompoz, ellene állunk. Azért mondotta egy valaki: ide-
jén vedd eleit nyavalyádnak, mert a megrögzött betegség ellen haszontalan a késő 
orvosság. Ugyanis először csak egy puszta gondolat tűnik szűvedben; azután erős 
képezés és elmélkedés; végre gyönyörködés, gonosz indulat és eltekéllett szándék: 
és így teljességgel becsúsz-mász apródonként az ellenség, mikor egyelőben mindjárt 
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ellene nem tusakodunk. És mentűl több ideig tunyálkodik valaki az ellenállásban, 
annál inkább erőtlenedik önnönmagában; az ellenség pedig őellene vastagodik.

Némellyek az ő megtéréseknek elein nagyobb kísírteteket szenvednek, némellyek 
életek vége felé, némellyek pedig teljes életek folyásában próbáltatnak. Sokan elég 
gyenge kísírteteket éreznek, az Istennek bölcs és kegyes gondviselése szerént, 
ki az embernek állapatját és érdemét nézi, és mindeneket az ő választott fiainak 
üdvösségére rendel. Annak okáért kétségben nem kell esnünk, mikor kísírtetünk: 
hanem annál buzgóságosban kell Istenünknek könyörögnünk, hogy minden szenve-
désünkben méltóztasson segíteni; ki a Szent Pál mondása szerént, oly előmenetet ád 
a kísírtetekkel, hogy azokat elviselhessük. Alázzuk meg tehát lelkünket az Istennek 
szent kezei alatt minden kísírtetben és háborúságban, mert ő az alázatos szűvüket 
megszabadítja és felmagasztalja.

A kísírtetekben és háborúságokban próbáltatik meg az ember, mennyiben jobbult, 
ezekben nagyobb érdeme vagyon, és az ő belső jószági világosban kinyilatkoznak. 
Nemigen nagy dolog, ha ájtatos és serény az ember, midőn semmi bántása nincsen; 
de bezzeg, ha a háborúságnak idején békességgel tűr és szenved, nagy reménség lehet 
előmentében. Némellyek nagy kísírtetéktűl megmenekednek, és naponként való apró-
lékos esetektűl gyakran meggyőzetnek; hogy erre nézve megaláztassanak és magok-
ban ne bízzanak a nagy kísírtetekben, kik az aprólékokban ily erőtlenek és gyengék 
voltak.

XIV. rész 
A vakmerő ítíletnek eltávoztatásárúl

Magadra fordítsad szemeidet, és egyebek cselekedetit ne vizsgáljad. Egyebek 
megítílésében ember heába munkálkodik, gyakran megbotlik, és künnyen vétkezik, 
de mikor ember magát megítíli és rostálja, mindenkor hasznoson munkálkodik. Gyak-
ran oly ítíletet tészünk akármirűl is, aminémű kedvünk ahhoz vagyon; mert akármi-
hez való kedvünk vagy kedvetlenségünk miatt az igaz ítílet mellől, künnyen elvite-
tünk. Ha kívánságunk célja mindenkor csak tisztán Isten volna, nem oly künnyen 
háborognánk érzékenséginknek ellentartása miatt, de gyakran titokban vagyon 
elrejtve valami bennünk, vagy oly külső dolog forog előttünk, mely minket is elra-
gad magával. Sokan alattomba magokat keresik cselekedetekben és ezt magok sem 
vészik eszekben; úgy tetszenek is, hogy jó békességben vannak, míg az ő módjok és 
akaratjok szerént folynak a dolgok; de ha külömben esik annál amint ők kívánják, 
hamar megváltoznak és megszomorodnak. A dolgokrúl való ítíletek külömbsége miatt 
elég gyakor versengések támadnak a jóakaró barátok és polgártársok, sőt a szerzetes 
és ájtatos emberek között is.

A régi szokást nehéz elhagyni,37 és a maga tetszése kívül akárki sem örömest 
lépik. Ha okosságodhoz és szorgalmatosságodhoz inkább támaszkodol, hogysem 
a Christus Jesusnak magához hajtó erejéhez: nem lészesz Istentűl világosíttatott 
emberré, mert Isten azt kívánja, hogy teljességgel őtőlle függjünk, és minden okosko-
dásinkat fellülhaladjuk az őhozzá gerjedező szeretet által.

XV. rész 
A szeretetből származott cselekedetekrűl

Semmi világ javáért, senki kedvéért nem kell gonoszt cselekedni: noha szűkölködő 
atyánkfia hasznáért szabad a jót néha elhagyni, vagy más nagyobb jóra fordítani; 
mert ezzel a jó cselekedet el nem rontatik, hanem jobbra változtatik.38 Szeretet nélkül 
haszontalan a külső cselekedet: valami pedig szeretetből származik, akármely kicsiny 
és egyébaránt elvettetett légyen is, mind gyümölcsössé lészen; mert az Isten inkább 
nézi, minemű indulattal ki mit cselekeszik, hogysem azt, amit cselekeszik.39 Elég 
sokat cselekeszik, akinek nagy szereteti vagyon. Sokat cselekeszik, aki valamit jól 
cselekeszik. Jól cselekeszik pedig, aki inkább szolgál a közönséges társaságnak, hogy-
sem a maga akaratjànak. Gyakran, ami szeretetnek látszik, csak az testnek és vér-
nek indulatjából származik; mert a természet szerént való hajlandóság és a mi tulaj-
don akaratunk, az jutalomnak reménsége és alkolmatosságunknak kívánsága ritkán 
maradnak ki dolgainkból.

Akinek igaz és tekélletes szereteti vagyon, semmiben maga hasznát nem keresi, 
hanem mindenekben Isten tisztességét kívánja, senkire nem irigykedik, mert magát 
illető örömet semmiben nem vadász; nem is kíván magában vigadni, hanem az Isten-
ben; és minden jóknak felette az örök boldogságot szomjúhozza. Senkinek semmi jót 
nem tulajdonít; hanem egészlen Istenre hárít minden jókat, kitűl eredet szerént minde-
nek származnak, és akiben minden szenteknek utolsó boldog nyugodalmok vagyon. 
Ah, bezzek akiben csak egy szikrája volna is az igaz szeretetnek, bizony hívsággal 
rakvának érezné minden javait e földnek!

XVI. rész 
Egyebek fogyatkozásinak elszenvedésérűl

Amit ember magában, vagy egyebekben meg nem jobbíthat; békével kell azt tűrni, 
mindaddig, míg Isten külömben rendeli. Gondold meg, hogy talám így jobb a te pró-
bádra és szenvedésednek gyakorlására, mely nélkül nem kell nagyra böcsülleni a mi 
érdeminket. Mindazáltal esedezned kell afféle akadékokért, hogy Isten hozzásegítsen, 
hogy amit reád bocsátott, békével viselhessed.

 37 Hier. 13.
 38 1Cor. 13.
 39 Luc. 7. 
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Aki egy vagy két intésnek helyt nem ád, ne versengj vélle, hanem hadd Istenre, 
hogy légyen az ő akaratja és dücsőssége minden ő szolgáiban, mert ő a gonoszt is jóra 
tudja fordítani. Egyebek fogyatkozásinak és akárminémű gyarlóságinak elviselésé-
ben békességes tűrésre, szenvedésre igyekezzél; mert tebenned is sok dolgok vannak, 
mellyeket egyebeknek kell szenvedni. Ha magadat sem teheted olyanná, aminéműnek 
akarnád, miképpen találhatsz mást kedved szerént valót? Mástúl a tekélletességet igen 
megkívánjuk, de azért a magunk fogyatkozásit meg nem jobbítjuk. Azt akarjuk, hogy 
egyebek eseti keményen megdorgáltassanak, de nem szenvedhetjük, hogy magunk 
megfeddessünk. Bánjuk az egyebek szabad életét, de azért nem örömest vésszük, 
ha a mi kívánságink be nem teljesednek. Igen javalljuk, hogy egyebek törvény alatt 
szorosan tartassanak; de magunk a zabolát nem akarjuk szenvedni. Így azért kitetszik, 
mely ritkán mérünk felebarátunknak azon fonttal, mellyel magunknak. Ha mindnyá-
jan megért tekélletesek volnánk, mit tudnánk egyebektől Isten kedvéért szenvedni? 
Most pedig Isten úgy rendelte, 40 hogy egymás terhének viselését megtanuljuk, mert 
senki sincs fogyatkozás nélkül, senki nem elégséges önnenmagának, senki bölcsessé-
gével maga dolgát bé nem éri, hanem szükség, hogy mindnyájan egymás terhét hordoz-
zuk, egymást vigasztaljuk, egymást segítsük, oktassuk és intsük. Kiben pedig mennyi 
jószág légyen, akkor tetszik meg, midőn a velünk ellenkező dolgokból alkolmatosság 
adatik; mert ugyanis, az alkolmatosságok senkit gyarlóvá nem tésznek, hanem csak 
megmutatják, kiben mi légyen.

XVII. rész 
A szerzetes életrűl

Ha egyebekkel békességben és egyességben akarsz élni, szükség, hogy sok dolgok-
ban megtörd magadat. Nem kicsiny dolog embernek klastromban avagy más közön-
séges társaságban lakni; ott panasz nélkül magát viselni, és mind szeme huntáig 
híven megmaradni. Boldog, aki ott jól élt, és futását dicsíretesen végezte. Ha úgy 
akarsz élni, amint illik, 41 és a jóban elő akarsz menni, úgy viseld magadat, mint 
számkivetett szarándok e földön. Bolonddá kell lenned Christus kedvéért, ha szer-
zetes életet akarsz viselni.

A csuklya és felberetválás keveset használnak; hanem az erkölcsnek jobbítása, 
és a vétkes indulatoknak teljességgel való öldöklése tészi embert valóságoson szerze-
tessé. Valaki a szerzetben egyebet vadász tisztán csak az egy Istennél és a maga lelke 
üdvösségénél, nyavalyánál és keserűségnél egyebet nem talál; békességben sem marad-
hat sokáig, valaki legkisebb és mindenek között utolsó nem igyekezik lenni.

 40 Gal. 6, 2.
 41 1Pet. 2.

Szolgálatra jöttél, nem egyebek igazgatására és birodalmára. Híreddel légyen, 
hogy tűrésre, szenvedésre, munkára hivattál, nem hivolkodó henyélésre, vagy trécse-
lésre. Megpróbáltatnak azért itt az emberek, mint az arany a kemencében. Itt senki 
meg nem maradhat, hanem aki teljes szűvből meg akarja magát Isten kedvéért alázni.

XVIII. rész 
A Szent Atyák példáirúl

Tekints a Szent Atyáknak eleven példájokra,42 kikben az igaz tekélletesség és szerze-
tesség tündöklött, és eszedben vészed, mely kicsiny, sőt majd ugyan semmi az, amit mi 
cselekeszünk. Jaj, s micsoda a mi jó életünk, ha azokkal összvevetjük? A Szentek 
és a Christus hív baráti, az Úr Istennek éhen, szomjúhan, fázásban és mezítelenség-
ben, munkában és fáradságban, vigyázásban és böjtölésben, imádságban és szent 
elmélkedésekben, sanyarú üldözésekben és sok gyalázatokban egyaránt szolgáltak.

Oh, mely sokféle súllyos nyomorgatásokat szenvedtek a szent apostolok, mártírok, 
confessorok, szüzek és egyszóval, valakik a Christus nyomdokát akarták követni!43 
Mert e világon meggyűlölték a magok lelkét, hogy ezt az örök életre megnyerhetnék. 
Oh, mely sanyarú és megvont életet viseltek a Szent Atyák a vad pusztákban! Mely hosz-
szú és nehéz kísírteteket szenvedtek! Mely gyakran háborgattattak amaz ellenségtűl! 
Mely kemény böjtöléseket tartottak szünetlen! Mely nagy igyekezettel és ájtatosság-
gal forgódtak az istenes életnek nevekedésében! Mely erős harcot tartottak a vétkek 
megfojtásában! Mely tiszta és igyenes igyekezettel néztenek az egy Istenre! Napestig 
munkálkodtak, étszaka hosszú imádkozásban foglalták magokat, noha szűvbéli imád-
ságoknak munkájok között sem volt szüneti.

Minden idejeket hasznoson mulatják vala, minden óra rövidnek tetszik vala 
az isteni szolgálatban, és az édes elmélkedésnek gyönyörűsége miatt ételeknek szük-
séges volta sem jut vala eszekben.44 Minden gazdagságtúl, méltóságoktúl, tisztelettűl, 
barátjoktúl és atyjokfiaitúl búcsújokat vették; semmit e világ javaiból nem kívántak; 
csak táplálásra való szükségeket is szűken vették, testeknek még ugyan szükségében 
is fél kedvvel szolgáltak. Azért valóba szegények voltak e világi jókban, de igen gaz-
dagok voltak isteni ajándékokkal és jószágos cselekedetekkel. Külsőképpen szűköl-
ködtek, de belől isteni malaszttal és lelki vigasztalásokkal tápláltattak.

Idegenek voltak e világtúl, de közel jártak Istenhez, és őneki nyájas baráti vol-
tanak.45 Magok előtt semminek tetszettek, és a világtúl megutáltattak, de Isten előtt 
drágák és böcsülletesek voltanak. Az igaz alázatosságban meggyökereztek vala, szelíd 
engedelmességben élnek vala, szeretetben és békességes tűrés-szenvedésben viselik 

 42 Heb. 11.
 43 Ioan. 12, 25.
 44 Mat. 19, 29.
 45 Jacob. 4, 4.
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vala magokat; ez okon a lelki jószágokban naponként elébb-elébb mennek vala, és Isten 
előtt nagy kedvet nyernek vala. Őket az Úr Isten például vetette minden istenes életű 
emberek eleiben; méltó is, hogy az ő példájok foganatosb légyen mibennünk a lelki 
jókban való előmenetelre, hogysem némely lankadtak tunyasága a hátramaradásra. 
Oh, mely nagy lelki serénség volt minden szerzetekben, a szent rendeknek első kezde-
tin! Oh, mely nagy ájtatosságok volt az imádkozásban! Minemű szent versengés a jószá-
gos erkölcsök követésében! Mely kemény fenyítékben éltenek! Mely nagy böcsüllet 
és engedelmesség virágzott mindenekben, az ő mesterektűl eleikben adatott regula 
alatt! Még most is tanúbizonyságot tésznek az őtőllük hagyatott nyomdokok, hogy való-
ban szent és tekélletes emberek voltanak, akik serény vitézkedésekkel a világot lábuk 
alá tiprották. Most nagy embernek tartatik, aki nagyokat nem esik, és amit egyszer fel-
vállalt, azt békeséggel viseli.

Vaj, s nem tudom mi légyen a mi állapatunk tunyaságának, hogy ottan hamar 
kifogyunk az elébbenyi buzgóságból, és gyakran életünket sem kívánjuk a magunk 
megunt restség miatt. Vaj, s adná Isten, hogy tebelőlled is teljességgel ki ne alunnék 
a jószágos erkölcsökben való gyarapodásnak kívánsága, ki gyakorta sok szent példát 
láttál az istenes emberekben.

XIX. rész 
A jó szerzetesnek foglalatosságirúl

Minden jószágos cselekedetekkel bevelkedni kell az igaz szerzetes életének, hogy belől 
is ollyan légyen, mineműnek láttatik külsőképpen emberek előtt; sőt, sokkal több 
jónak kell belől lenni, hogysem ami kívül látszik; mert az Isten reánk szemlél, kihez 
nagy böcsüllettel kell lennünk, valahol járunk-kelünk és angyali tisztaságban kell az ő 
szent színe előtt magunkat viselnünk. Mindennap meg kell újítanunk a jóra eltekéllett 
szándékunkat, és úgy kell serkegetnünk magunkat a buzgó szeretetre, mintha csak 
ma kezdenők magunkat az isteni szolgálatra adni; és így óhajtsunk Uram Isten, segélj 
az én jó igyekezetemben, és a te szent szolgálatodban. Engedd, hogy ma és most kezd-
jek tekélletesen a te szolgálatodhoz, mert semmi amit ekkoráig cselekedtem.

Igyekezetünknek mértéke szerént vagyon a jóban való előmenetelünk; és valóba 
szorgalmatosnak kell lenni, aki öregbedni akar az szent életben. Ha még az is gyakran 
megcsökönik, aki nagy igyekezettel valamit eltekéllett: mint jár tehát, aki ritka és igen 
lágy igyekezettel szándékozik? Jóllehet sokképpen történik az elvégezett szándéknak 
félbenhagyása, és kárvallás nélkül alég mulathatunk el akármi kicsint is szokott fog-
lalatosságinkban. Az igazak igyekezeti inkább függ az Isten segítségétűl, hogysem 
a magok bölcsességétűl; azért ők is Istenben helyheztetik bizodalmokat minden elkez-
dett dolgokban, mert az ember szándékát Isten vezérli;46 nincs is embernek hatalmá-
ban az ő dolgainak véghezvitele.

 46 Prov. 16, 9.

Ha néha az isteni szolgálatért, vagy felebarátunk javáért, szokott foglalatossá-
gunkat elmulatjuk, azt ismég künnyen helyreállathatjuk; de ha magunk megunásából 
vagy tunyaságból künnyen akármit elmulatunk, elég vétkesen cselekeszünk, és kárát 
valljuk. Bár minden tehetségünkkel igyekezzünk is, de azért sokban künnyen megfo-
gyatkozunk; mindazáltal ugyan mindenkor valamit bizonyost kell előttünk viselnünk, 
és legfőképpen azok ellen, amellyekben nagyobb akadékink vannak. Mind külső-
belső magunkviselését meg kell vizsgálnunk és jó rendre kell szabnunk mert minde-
nik hasznos a jóban való előmenetelre.

Ha magadra szüntelen nem vigyázhatsz, bár csak néha szállj valóba magadban 
és legalább napjában egyszer, úgy, mint reggel vagy estve. Felköltödben elrendeljed 
és estve megrostáljad, mint viselted magadat azon a napon beszédedben, cseleke-
detedben és gondolatidban; mert nétalám ezekben gyakran megbántottad Istenedet 
és felebarátodat. Ember módon felfegyverkezzél az ördögi próbák ellen. Zabolázd meg 
a torkosságot, és minden testi vétkes indulatokat künnyebben megzabolázhatsz. Soha 
ne légy mindenestül hivolkodásban, hanem vagy olvass, vagy írj, vagy imádkozzál, 
vagy elmélkedjél, vagy a közönséges jóért valamit munkálkodjál. A kézi munkához 
pedig módjával kell nyúlni, és nem egyaránt kell mindeneknek ezeket felvállalni.

Nem kell egyebek előtt mutogatni, amit közönségesen nem szokás mívelni, mert 
az embernek magátúl választott jócselekedetit jobb szem kívül és rejtekben vég-
hezvinni. Attúl pedig megójad magadat, hogy a magad jókedvéből választott dol-
gokra serény lévén, a közönséges szokásokra meg ne restelj; hanem épen és híven 
véghezvívén azt, amivel tartozol és amire téged köteleznek, ha üdőd vagyon hozzá, 
ájtatosságod szerént tégy eleget magadnak is. Nem mindnyájan egy dologba foglal-
hatják magokat, hanem ennek egyféle s amannak másféle dolog inkább szolgál; sőt, 
az üdőnek alkolmatossága szerént, külömbféle ájtatosságokhoz vagyon kedvünk. 
Mert némely dolgoknak innepnapon érezzük nagyobb ízit, némellyeknek pedig köz-
napokon. Egyféle dologra vagyon szükségünk mikor kísírtetünk, másra pedig midőn 
békességünk és csendeszségünk vagyon. Másféle gondolatok tetszenek, mikor szomo-
rúk vagyunk, másfélék pedig, mikor az Úrban örvendezünk.

Az jeles főinnepekben meg kell újítanunk az isteni szolgálatban való 
serénségünket, és a Szenteknek érettünk való esedezését nagyobb buzgósággal 
kell kívánnunk. Minden jeles innepnapon úgy kell életünket rendelnünk, mintha 
e világtúl akkor búcsút vennénk, és amaz örökkévaló innepre költöznénk. Annak 
okáért szorgalmatos készülettel illik a szent napokon lennünk, ájtatosb erkölcsök-
ben foglalván magunkat és minden jó rendtartásokat keményben megtartván, mintha 
az Istentűl csak hamar kellene fáradságunk jutalmát vennünk; ha pedig ebben hala-
dék történik, készületlen voltunknak tulajdonítsuk és arra vessünk, hogy még méltók 
nem vagyunk arra a nagy dücsősségre, 47mely az elvégezett üdőben megjelenik mi-

 47 Rom. 8, 18.
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bennünk, és igyekezzünk jobban készülni kimúlásunkhoz. Boldog az a szolga, 48 kit, 
midőn eljövend az ő Ura, vigyázásban talál: bizony mondom tinéktek, hogy minden 
javait őreája bízza.

XX. rész 
Az egyedüllételnek és hallgatásnak szeretetirűl

Alkalmatos üdőt keress a magadban való szállásra, 49 és az Istennek jótéteményirűl 
gyakran gondolkodjál. Hagyj békét a hívságoknak, és oly dolgokat olvasgass, 
mellyek inkább töredelmességet szereznek, hogysem elmefáradságot. Ha a hival-
kodó beszélgetésektűl és haszontalan futosástúl, ha az újságok és hírek hallásátúl 
megvonszzod magadat, elég alkolmatos üdőt találsz az üdvösséges elmélkedésekre. 
Ama nagy Szentek, ahol módját ejthették, igen elkerülték az emberekkel való nyájas-
kodást, és rejtekhelyeken igyekeztek az Istennel élni.

Egyvalaki azt mondotta: valamikor emberek között voltam, 50 kárommal tér-
tem vissza; kit mi is gyakran érzünk magunkban, midőn sokáig trécselünk. Sokkal 
künnyebb hallgatni, hogysem a szóllásban módot tartani. Künnyebb otthon veszteg 
lenni, hogysem kívül forgódván, magát eléggé megőrizni.

Aki azért belső és lelki tekélletességre akar jutni, 51 szükség, hogy Jesussal egye-
tembe a sokaság közül félreálljon. Senki szem előtt bátorságoson nem forog, hanem 
csak az, aki örömest magát elrejti.52 Senki nem szól bátorságoson, hanem csak az, 
aki örömest hallgat. Senki bátorságoson másnak feje és elöljárója nem lehet, hanem csak 
aki örömest függ mástúl. Senki nem parancsol bátorságoson, hanem csak aki jól meg-
tanulta az engedelmességet. Senki nem örvendez bátorságoson, ha jó lelkiisméretnek 
bizonyságát magában nem érzi. Mindazáltal a szentek bátorsága mindenkor együtt 
járt az isteni félelemmel; nem is hattak hátra semmit szorgalmatosságokban és alá-
zatosságokban, arra való képest, hogy ím nagy lelki jókkal és isteni ajándékokkal 
tündöklöttek. A gonoszok bizakodása pedig kevélységből és magavetésből szárma-
zik, és végre maga megcsalásán végeződik. Soha e világon éltedben teljes bátorságot 
ne ígírj magadnak, akármely szent szerzetesnek és ájtatos remetének láttassál is.

Akik jobbaknak ítíltettek az emberektűl, sokszor nagyobb veszedelemben forgot-
tak a magokban való nagy bizakodásért. Azért sokaknak hasznosb, hogy teljességgel 
üresek ne légyenek a kísírtetektűl, hanem gyakorta ostromoltassanak, hogy felettébb el 
ne bátorodjanak, és így kevélységre ne vetemedjenek, se pedig a külső vigasztalásokra 
szabadosban ne hajoljanak. Oh, mely tiszta lelkiismérettel bírna, aki e világon nem kap-
dosna, és elmúlandó vígasságot soha nem vadászna! Oh, mely nagy békességben élne, 

 48 Luc. 12, 37.
 49 Eccl. 3.
 50 Seneca, epist. 7.
 51 Mat. 4.
 52 Eccl. 3.

aki minden haszontalan szorgalmatoskodást hátrahagyna, csak üdvösségére néző isteni 
dolgokrúl gondolkodnék, és minden reménségét Istenben helyheztetné!

Senki sem méltó a mennyei vigasztalásokra, valaki magát szorgalmatoson nem 
gyakorlotta a lelki töredelmességben. Ha szűvbéli töredelmességet kívánsz, szállj bé 
a te szűved rejtekében, rekeszd ki a világnak zenebonáját, az Írás mondása szerént: 
a ti ágyatokban, úgymond, szűvbéli töredelmességgel légyetek.53 A cellában talá-
lod azt, amit kívül gyakorta elvesztesz. Úgy lészen kedves a cella, ha gyakran abban 
maradsz; de ha ezt ritkán őrzöd, igen meguntatja magát. Ha a te megtérésed kezdetin jól 
hozzászokol a cellában lakáshoz, azután szerelmes lakóhelyed és kedves vigasztalásod 
lészen. Az istenes lélek hallgatásban és csendeszen lételben nevekedik minden jószá-
gokban; ebben megtanulja a Szentírás titkait, ebben találja fel a könnyhullatásnak folya-
mit, mellyekben minden éjjel megmossa és tisztogassa magát,54 hogy annál barátságos-
ban nyájaskodhassék az ő Teremtőjével, mennél távulban vagyon a világi zenebonátúl.

Aki azért megvonszza magát az ő ismerőitűl és barátitúl, Isten közelget ahhoz 
az ő szent angyalival egyetemben. Jobb embernek rejtekben lenni és magára gondot 
viselni, hogysem magárúl elfeledkezvén, csudákat cselekedni. Dicsíretes dolog a szer-
zetes emberben, midőn ritkán sétál kinn; kerüli a szem előtt forgást, és nem örömest 
szemléli az embereket.

Miért akarod látni, amit nem szabad kívánnod? Elmúlik-e világ, és annak kíván-
sági? Vágyódik a test az ide s tova való járkálásra, de minekutána az óra elmúlik, mit 
nyersz egyebet lelkiisméreted terhénél, és szűvednek sokfelé szakadásánál? A víg kime-
netel gyakran szomorú hazajövetelen végeződik;55 és az estveli vígasság szomorú reg-
gelre válik. Így minden testi örömnek kezdeti kedves;56 de a végin megmardos és megöl. 
Mit láthatsz másutt, amit helyedben nem látnál? Nem előtted-é az ég, a föld, és a több 
elementomok? Hiszem, ezekből vannak alkotva minden teremtett állatok. 

Láthatsz-é valahol valamit ollyat, aki sokáig állandó lehetne az ég alatt? Azt hiszed 
talám, hogy kedved telik? Arra soha sem juthatsz. Ha mindenek szemeid előtt volná-
nak is,57 mi hasznod egyéb benne, a heábavaló látásnál? Emeld fel szemeidet Istenhez 
magas mennyben, és könyörögj őnéki vétkeidnek és fogyatkozásidnak bocsánatjáért. 
A hivalkodóknak hadd a hiúságokat: te pedig azokra figyelmezz, mellyeket Isten néked 
parancsolt. Zárd bé magadra ajtódat, és hídd hozzád a te szerelmes Jesusodat; maradj 
ővélle a te celládban, mert másutt nem találsz ollyan csendeszséget. Ha ki nem léptél 
és híreket nem hallottál volna nagyobb lelki békességben maradtál volna. Mihelyen új 
hírhallásokban kezdesz gyönyörködni, szükség, hogy ottan szűvbéli háborúságokat 
kezdj szenvedni.

 53 Psal. 4, 5.
 54 Psal. 6, 7.
 55 Prov. 14, 13.
 56 Eccl. 1.
 57 Eccl. 3.
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XXI. rész 
A szűvnek töredelmességérűl

Ha elő akarsz menni a jóban, isteni félelemben tartsad magadat,58 és felettébbvaló 
szabadságban ne légy; hanem fenyíték alatt tartsad minden érzékenségidet, és illetlen 
vigasságra ne bocsásd magadat. Add szűvbeli töredelmességre magad; és az igaz ájta-
tosságot feltalálod. Sokféle jókat nyújt a töredelmesség, mellyeket a feslettség hamar 
elveszteget. Nagy csuda, hogy ember valaha vigadhat e világon, aki számkivetésben 
létét és lelkének sok veszedelmét meggondolja, és jól megrostálja.

A mi szűvünknek állhatatlansága és fogyatkozásinkra való gondviseletlensége 
miatt nem érezzük lelkünknek sérelmit; de sokszor mód nélkül nevetünk, mikor 
inkább sírnunk kellene. Nincs igaz szabadság, sem tekélletes vigasság az isteni 
félelem és jó lelkiisméret kívül. Boldog aki megválhatik minden ide s tova vonó 
akadékoktúl és az egy istenes töredelmességre adhatja magát. Boldog aki magárúl 
lerázza, valami megmocskolhatja és megterhelheti lelkiisméretet. Emberül viaskod-
jál: a szokás visszaszokással meggyőzetik. Ha te az emberektűl meg tudod vonni 
magadat, ők sem igen bolygatnak imádságodban. Az egyéb emberek dolgát magadra 
ne vegyed, és a nálladnál felljebvalók igyében magadat ne avassad. Magadra vigyázz 
mindeneknek előtte és minden szerelmes barátid felett magadat intsed legelőször. 
Ha kedves nem vagy az embereknél; azon meg ne szomorodjál; hanem azt neheztel-
jed, hogy nem szinte jó vigyázással viseled magadat, amint Isten szolgájához és ájta-
tos szerzetes emberhez illenék. Gyakran hasznosb és bátorságosb, hogy az embernek 
ne légyenek e világon sok vigasztalási, főképpen pedig testiek. Hogy pedig isteni 
vigasztalásoktúl megfosztatunk, avagy azokat ritkábban érezzük, magunk vétke; 
mert nem keressük a szűvbéli töredelmességet, sem teljességgel meg nem vetjük 
a külső hívságos vigasztalásokat.

Ismérd meg, hogy méltatlan vagy az isteni vigasztalásokra. Sőt, hogy méltó vagy 
sok sanyargatásokra. Mikor valóba töredelmességet érez ember, nehéz akkor néki 
és keserű mind e világ. Az istenes ember elég okot talál a bánkódásra és könnyhulla-
tásra; mert akár magát megtekintse, s akár felebarátjárúl gondolkodjék, megtapasz-
talja, hogy senki nem él e világon nyomorúság nélkül. És mentül inkább magában száll, 
annál inkább kesereg. Igaz okai belső bánatunknak és szűvünk keserűségének a mi 
vétkeink és fogyatkozásink, mellyekben úgy bekeverődzve heverünk, hogy a mennyei 
dolgoknak elmélkedésére ritkán érkezhessünk.

Ha gyakrabban gondolkodnál halálodrúl, hogysem hosszú életedrűl: kétség nél-
kül serényebb volnál magad jobbítására. Ha a pokolnak vagy purgaróriumnak követke-
zendő kínját szűved szerént megrostálnád, azt hiszem, hogy minden munkát és fájdal-
mat örömest elviselnél, és semmi sanyarúságtúl nem rettegnél; de mivel ezek szűvünkre 
nem hatnak, és a gyengéltetést kedveljük, nagy tunyaságban és restségben maradunk.

 58 Prov. 19.

Sokszor lelki fogyatkozásból vagyon, hogy a romlott test ily künnyen zúgoló-
dik. Könyörögj azért alázatoson Istennek, hogy töredelmességnek lélkét adja néked, 
és kiálts fel szent Dáviddal: Uram Isten,59 táplálj engem siralomnak kenyerével, 
és mérték szerént adj italt nékem a könnyhullatásokban.

XXII. rész 
Az emberi nyomorúságnak szemlélésérűl

Ugyancsak nyavalyás vagy, valahol vagy, s valahová fogod fejedet, ha Istenhez nem 
folyamol. Mit háborogsz, hogy ím kedved s akaratod szerént nem esik minden dol-
god?60 Vajon s kicsoda az, akinek minden kívánságában kedve telik? Sem én, sem te, 
sem egyéb senki e föld színén ezzel nem dicsekedhetik. Senki nincs e világon keserű-
ség és búsulás nélkül, sem király, sem pápa. Kinek vagyon legjobban dolga? Bizony 
annak, aki Istenért valamit szenvedhet.

Sokan a gyengék és erőtlenek közül azt mondják: bezzeg boldogságban él ez, 
vagy amaz ember! Lá, mely gazdag, mely nagy úr! Mely hatalmas és böcsülletes! 
De tekinthetsz-e csak a mennyei jókra, meglátod, hogy mindezek a világi jók csak 
semmik, bizonytalanok, sőt igen terhesek; mert ezeket törődés és rettegés nélkül 
nem bírhatni. Nem abban áll embernek boldogsága, hogy e világi jókkal bővelked-
jék; mert elég embernek amivel szükségét bééri. Bizony elég nyavalya e világi élet. 
Mentül inkább igyekezik ember a lelki életre, annál kelletlenebb néki e világban 
élte; mivel hogy jobban-jobban érzi és világosban látja a romlott emberi természet-
nek fogyatkozásit. Merthogy enni, innia kell embernek; hogy alunni és ébren lenni; 
hogy nyugodni és fáradni és a természetnek egyéb szükségi alá kell vettetni: bizony 
nagy nyavalya, és az ájtatos embernek kész nyomorúság, ki örömest ment és szaba-
dos akarna lenni minden bűntűl.

Mert valóban megterheltetik e világon a belső ember a testi szükségeknek gond-
viselésével.61 Innen vagyon, hogy Szent Dávid nagy foházkodással kéri, hogy meg-
menekedhessék efféle akadékoktúl, imigyen szólván: Uram, szabadíts meg engem 
az én sokféle szükségimből. De jaj azoknak, kik csak meg sem ismérik nyavalyás 
voltokat. Annál is nagyobb jaj azoknak, kik ugyan szeretik ezt a nyavalyás állapotot 
és elmúlandó életet. Mert sokan, akik kézi munkájokkal, sőt kuldulásokkal alig érik 
bé szükségeket, annyira e világhoz ragaszkodnak, hogy ha mindenkor itt élhetnének, 
mennyországgal keveset gondolnának.

Bezzeg bolond és hitetlen sűívű emberek azok, kik oly igen e földhöz ragaszkod-
tak, hogy minden eszek kedvek csak a testiekre veszett. De szegények végtére károkkal 
megtanulják, mely elvetett semmi volt, amit oly igen kedvellettek. Az Istennek szenti 

 59 Psal. 79, 6.
 60 Eccl. 6.
 61 Psal. 24, 17.



36 37

pedig, és az Úr Christusnak ájtatos baráti kevés gondot viseltek a testnek kedvezésére, 
és a világ előtt kellemetes dolgokra. De minden reménségek és igyekezetek a meny-
nyei jókat óhajtotta; minden kívánságok az örökkévaló és láthatatlan jókra gerjedezett, 
hogy a látható dolgoknak szereteti valahogy el ne ragadná és le ne vonná az alávalósá-
gokra. Édes atyámfia, ne hadd magadban meghűlni a lelki előmenetelre való bizodal-
mat, míg üdőd és órád vagyon hozzá.

Miért akarod naprúl napra halogatni szándékodat? Kelj fel, s mindjárt kezdj 
hozzá; és mondd ezt: most vagyon ideje a munkának, most vagyon ideje a harco-
lásnak, szinte most vagyon ideje magam jobbításának. Mikor gonoszul vagyon dol-
god, és nyomorgattatol, akkor vagyon üdőd, hogy Isten előtt érdemelj; mind tűzön-
vízen által kell menned, s úgy jutsz a kedves nyugodalomra.62 Ha magaddal nem 
tusakodol, vétkeidet meg nem bírhatod. Valamíg ezt a gyarló testet viseljük, vétek 
nélkül nem lehetünk, sem bánat nélkül nem élhetünk. Örömest akarnánk megnyu-
godni minden nyavalyátúl; de minthogy elvesztettük bűnünkkel az ártatlanságot, 
az igaz boldogságtúl is megfosztattunk: szükség tűrnünk szenvednünk, és az Isten 
irgalmasságát várnunk, mindaddig, valamíg elmúlik e csalárd világ, és a halandóság 
megemésztetik az élettűl.

Bezzeg nagy az emberi gyarlóság, mely mindenkor hajlandó a vétkekre! Ma meg-
gyónod bűneidet, holnap ismeg azon vétkekben esel.63 Egy órában reátekélled maga-
dat, hogy e többé nem lészen: és egy óra múlva szintén úgy megesel, mintha elébb 
semmi jó igyekezettel nem lettél volna. Azért méltán megalázhatjuk magunkat, 
és magunknak nagyot nem tulajdoníthatunk, mivelhogy ily gyarlók és hajlandók 
vagyunk. Hamar is elveszthetjük azt tunyaságunkkal, amit az Istennek malasztjával 
nehezen és nagy fáradsággal találtunk.

Mint lészünk még végre, ha ily idején így elhattuk magunkat? Jaj nékünk, ha úgy 
akarjuk magunkat a nyugodalomnak adni, mintha immár békesség és bátorság volna, 
holott magunk viselésébe csak nyoma sem tetszik a szentségnek. Bezzeg nagy szük-
ségünk volna rá, hogy újonnan taníttatnánk a jó erkölcsökre; mintha csak most kez-
denénk az isteni szolgálathoz, talám így reménség lehetne jobbulásunkrúl és lelki 
előmenetelünkrűl.

XXIII. rész 
A halálrúl való elmélkedésrűl

Itt igen hamar vég lészen dolgodban, meglásd azért, mint vagy el benne: ha ma él 
ember, holnap elenyészik; mikor pedig szem elől elvétetik, hamar feledékenségben 
mégyen. Oh, mely nagy az ember szűvének tompasága és keménysége; hogy csak 
a jelenvalókrúl gondolkodik, és jövendőkre gondja nincsen! Minden cselekedeted-
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ben és gondolatodban úgy kellene magadat tartanod, mintha e napon, vagy órán meg 
kellene halnod. Ha jó lelkiismérettel bírnál, nemigen rettegtetne a halál. Jobb volna 
a bűntűl távul járnod, hogysem a haláltúl futnod. A halálhoz ha ma nem vagy kész, 
holnap mint lesz merész? Bizonytalan e mai nap, és mint tudod, hogy reád kél a hol-
nap? Mi hasznunk hosszú életünkben, holott ily kevés jobbítás vagyon erkölcsünkben? 
Jaj, s nem mindenkor jobbít a hosszú élet, sőt gyakran öregbíti vétkünket. Bár csak 
egy nap viseltük volna jól magunkat e világon. Sokan számlálják esztendeit meg-
téréseknek, de gyakran kevés láttatja vagyon jobbulásoknak. Ha rettenetes a halál, 
talám a hosszú életben nagyobb veszedelem talál. Boldog, aki mindenkor halála óráját 
szeme előtt tartja, és készül naponként az istenes halálhoz. Ha láttál valaha halálra vált 
embert, meggondold, hogy azon úton kell néked is elmenned.

Reggelt ha éred, azt gondoljad, hogy estvét nem érsz. Ha pedig beestveleszel, 
reggelt ne ígírd magadnak. Készen légy tehát mindenkor, és úgy élj, hogy soha téged 
a halál készületlen ne találjon. Sokan hertelen és véletlenül meghalnak, mert az ember-
nek fia abban az órában eljő, melyben ingyen nem alítanók. Mikor amaz utolsó óra 
eljövend, sokkal külömbet kezdesz ítílni az egész elfolyt életedrűl; és igen megbánod, 
hogy oly rest és tunya voltál.

Bezzeg boldog és eszes az, aki életében igyekezik ollyan lenni, aminémű halá-
lakor kíván találtatni; mert nagy bizodalmat ád a jó kimúlásra e világnak tekélletes 
megutálása, a jó erkölcsökben való előmenetelnek buzgó kívánsága, a fenyítékben 
való életnek szereteti, a penitentiának sanyarúsága, az engedelmességnek gyorsasága, 
maga kívánságinak elhagyása, és a Christus szeretetiért akárminémű nyomorúságnak 
felvállalása. Míg egészségben vagy, sok jót cselekedhetel; de ha megbetegszel, nem 
tudom mit mívelhetsz. Kevesen jobbulnak betegségekben, és akik szarándokságot 
gyakran járnak, szentté ritkán válnak.

Ne bízzál barátidban és atyádfiaiban, se elébb ne halogasd üdvösséged dolgát; 
mert vélekedésednél hamarébb elfeledkeznek teróllad az emberek. Jobb most idején 
magadra gondot viselned, és Isten eleibe sok jót bocsátanod, hogysem egyebek segít-
ségéhez támaszkodnod. Ha te magad most magadért nem szorgalmatoskodsz, vajon 
s jövendőben kinek lészen gondja tereád? Most vagyon a drága üdő; most vagyon 
az üdvösségkereső üdő; most vagyon az igen kedves üdő. Jaj, s hogy jobban nem köl-
töd ezt az üdőt, melyben örök életet nyerhetnél ! Eljő az üdő, midőn a te életed jobbítá-
sára egy napot, vagy egy órát kívánsz; de nem tudom, ha megnyerheted.

Ihon, édes atyámfia, mely nagy veszedelemből kifeselhetsz, mely nagy félelemtűl 
szabadulhatsz, ha mindenkor félelemben lészesz, és szemed előtt forgatod halálodat! 
Úgy igyekezzél most élni, hogy halálod óráján örülhess inkább, hogysem retteghess. 
Most kezdj meghalni e világnak, hogy akkor élni kezdhess Christussal. Most utálj 
meg mindeneket, hogy akkor szabadoson mehess Christushoz. Most sanyargassad tes-
tedet penitentia tartással, hogy akkor bizonyos bátorsággal lehess.
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Oh bolond, mit ígírsz magadnak hosszú életet, holott egy bátorságos napod 
sincs e világban! Vaj ki sokan megcsalatkoztak, és véletlenül kiragadtattak a testből! 
Mennyiszer hallottál imillyen szókat: ám amazt levágták, eme’ vízben hólt, amannak 
nyaka szakadott, amaz étel közbe megdermedett, amannak játék közbe lett vége? 
Ki tűz, s ki fegyver miatt, ki döghalál, s ki tolvaj miatt veszett. Így mindeneknek 
a halál végét éri, és az emberek élete, mint egy árnyék, hertelen elmúlik.

Ki emlékezik csak meg is róllad holtod után? Avagy kicsoda imádkozik éretted? 
No, édes atyámfia, no: most cselekedhetel, valamit cselekedhetsz; mert csak azt sem 
tudod, mely órában meghalsz, és azt sem tudod, mi talál holtod után. Míg üdőd vagyon, 
addig győjts állandó gazdagságokat; üdvösséged kívül semmivel semmit ne gondolj, 
csak az isteni dologra vigyázz; most szerezz jóakarókat, a Szenteket, tisztelvén őket 
és az ő jó cselekedeteket követvén, hogy mikor kimúlandasz e világból, azok tégedet 
béfogadjanak az örökkévaló hajlékokban.64

Szarándok és jövevény számban viseljed magadat e földön és úgy, mint akinek 
semmi közi nincsen e világi dolgokhoz. Szabadságban és Istenhez mindenkor fel-
emelve tartsad szűvedet, mert itt nincs maradandó várasod. Mindennapi imádságodat 
és óhajtásidat, könnyhullatásiddal egyetembe oda feligazítsad, hogy holtod után a te 
lelked boldogul Istenhez juthasson.

XXIV. rész 
Az utolsó ítíletrűl és a vétkeknek büntetésirűl

Minden dolgaidban szemed előtt viseljed az utolsó napotés meglásd, 65 mint fogsz 
állani a kemény ítílőbírónak széki előtt, kitűl semmi el nem titkoltatik, kit ajándékkal 
meg nem engesztelhetni, ki semmi mentségnek helyt nem ád, hanem ítíletben ami 
igaz, azt követi. Oh nyavalyás, bolond, bűnös ember, mit fogsz felelni a minden titko-
kat általértő Istennek, holott sokszor a megharagudott embertűl is rettegsz! Miért nem 
készülsz az ítílet napjára, mellyen senkit más meg nem menthet, meg sem oltalmaz-
hat, hanem mindennek magárúl elég számadása lészen? Most hasznos a te fáradsá-
god, kedves siránkozásod, foganatos foházkodásod elégtételre és lelked tisztogatására 
alkolmatos kesergésed.

Elég nagy és üdvösséges purgatóriomja vagyon a békességgel tűrő-szenvedő 
embernek, kit midőn bosszúsággal illetnek, inkább szánakodik az ő ellenségének 
gonoszságán, hogysem a maga bosszúságán; ki az ellene törekedőkért örömest imád-
kozik66 és szűvből megbocsátja az ellene tett vétket; 67 ki a mástúl bocsánatkérést 
sokára nem halasztja; ki hajlandóbb a könyörületességre, hogysem a bosszúűzésre; 
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ki magát gyakran meggyőzi, és azon igyekezik, hogy testét teljességgel a lélek biro-
dalma alá hóldoltassa. Jobb most tisztítanunk magunkat a bűntűl és a vétkeket kiirto-
gatni, hogysem a másvilági tisztításra halogatni. Bizony csak magunkat csaljuk a mi 
testünknek mód nélkül való szeretetivel.

Mit fog egyebet emészteni ama tűz, hanem csak a te bűneidet? Mennyivel töb-
bet kedvezsz most magadnak és tested kívánságit követed, annyival keményben 
lakolsz érette és több égésre valót győjtesz. Amiben ember vétett, abban nagyobb 
kínja leszen. A rest tunyák égő ösztönökkel döföltetnek, a torkosok szörnyű éhséggel 
és szomjúsággal kínoztatnak, a buják és testi gyönyörűség űzők lángozó szurokkal 
és büdös kénkővel öntöztetnek, az irigyek, mint valami dühös ebek, fájdalmok miá 
ordítanak.

Semminémű bűnt nem nevezhetni, melynek maga tulajdon gyötrelme 
nem lészen. A kevélyek nagy szégyenvallottak lésznek, a fösvények fogyatkozott 
szegénységtűl szorongattatnak. Az ott való kínban nehezebb lészen egy óra, hogy-
sem itt száz esztendeig való sanyarú penitencia. Ott semmi nyugodalmok, semmi 
vigasztalások nincsen a kárhozottaknak, itt mégis néha szüneti vagyon fáradsá-
gunknak, és jóakaróinknak vigasztlásival legeltetünk. Most légy tehát szorgalmatos 
és bűneidért töredelmes, hogy az ítílet napján bátorságos lehess a megdücsőültekkel, 
mert akkoron az igazak nagy merészen szembeállanak azokkal, kik őket szorongat-
ták és lábok alá tapodták.68 Akkor ítílni fog, aki alázatoson az emberek ítíleti alá veti 
magát, akkor nagy bátorsággal lészen a szegény és alázatos, retteg pedig minden 
felől a felfuvalkodott ember.

Akkor megismérszik, hogy igazán csak bölcs volt e világon, aki Christusért bolond 
és megvettetett akart lenni.69 Akkor tetszeni fog minden háborúságnak békességes 
szenvedése, és minden álnakság bédugja száját. Akkor örvendez az ájtatos és kesereg 
minden feslett ember. Sokkal inkább vigad akkor a megsanyargatott test, hogysem ha 
mindenkor kedvére hizlaltatott volna. Akkor fínyessé változik a rongyos köntös, és 
meghomályosodik a gyenge öltözet. Akkor dicsíretesb lészen az alázatos hajlék, hogy-
sem az aranyas palota. Akkor hasznosb lészen az állhatatos, békességes tűrés, hogysem 
az egész világnak hatalmassága. Akkor feljebb magasztaltatik az együgyű engedelmes-
ség, hogysem e világnak minden ravaszsága. Akkor inkább örvendeztet a tiszta és jó 
lelkiisméret, hogysem a világi mély bölcsesség. Akkor többet nyom a gazdagságnak 
megutálása, hogysem a földieknek minden kincse. Akkor inkább vigadsz ájtatos imád-
ságidon, hogysem kedves lakodalmidon. Akkor nagyobb örömed lészen a vesztegletes 
hallgatáson, hogysem a hosszú trécselésen. Akkor többet érnek a szent cselekedetek, 
hogysem a sok szép beszédek. Akkor inkább tetszik a kemény élet és sanyarú peniten-
cia, hogysem minden e földi gyönyörűség. Tudj most egy keveset szenvedni, hogy akkor 
nagyobbaktúl légyen menedéked. Itt próbáld meg először, mit szenvedhetnél ezután. 

 68 Sap. 5.
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Ha most ily keveset szenvedhetsz, miképpen tűrheted és szenvedheted az örökkévaló 
kínokat? Ha most egy kis szenvedésért így békételenkedel, akkor tehát mire viszen 
a pokol kínja? Bizony, két örömet nem vehetsz, hogy e világon is gyönyörűségben élj, 
és osztán Christussal is uralkodjál.

Ha mind e mái napig mindenkor nagy böcsülletben és gyönyörűségben éltél 
volna is, mi hasznod volna benne, ha ezen szempillantásban meg kellene hal-
nod? Mind csak hívság azért minden az egy Istennek szereteti és hív szolgálatja 
kívül. Mert ugyanis aki teljes szűvből szereti az Istent, sem haláltúl, sem kínoktúl, 
sem ítílettűl, sem pokoltúl nem fél, mivelhogy a tekélletes szeretet bátorságos utat 
nyit az Istenhez való járulásra.70 Akinek pedig mégis gyönyörűsége vagyon a bűnök-
ben, nem csuda, ha retteg a haláltúl és ítílettűl. Mindazáltal jó az is, hogy ha a tiszta 
szeretet meg nem vonszzon téged a gonosztúl, bár csak a pokol félelme zabolán tar-
tóztasson. Ugyanis aki az Istennek félelmét hátrahagyja, sok ideig nem lehet állandó 
a jóban, de hamar az ördög tőrében akad.

XXV. rész 
Egész életünknek buzgó megjobbításárúl

Ébren és szorgalmatoson forgódjál az isteni szolgálatban,71 és gyakran meggondold 
mire jöttél, s miért vettél búcsút a világtúl? Nem azért-é, hogy életedet Istennek szen-
telnéd és lelki emberré lennél? Gerjedj fel azért a jóban való nevekedésre, mert rövid 
nap elvészed munkádnak bérét, akkor osztán nem lészen félelem és bánat a te határid-
ban. Most munkálkodol egy kicsinyt, és ezennel nagy nyugodalmot, sőt örökkévaló 
vigasságot nyerhetsz. Ha te a munkában híven és serényen forgódol, kétség nélkül 
az Isten is hív és bővkezű lészen a fizetésben. Jó reménségben kell lenned, hogy a bol-
dogságnak koronáját elveszed, de bátorságot nem kell venned, hogy valahogy meg 
ne tunyulj vagy fel ne fuvalkodjál.

Midőn egy valaki nagy lelki nyughatatlansággal, félelem és reménség között 
gyakran habozna, és egykor megepedvén bánatjában egy oltár előtt a templomban 
leborult volna imádságában, ezeket forgatja vala magában: vajha tudnám, úgymond, 
hogy végig a jóban megmaradnék! És mindjárt az Istennek belső feleletit hallá: 
mit cselekednél ugyan, ha ezt tudhatnád? Azt cselekdjed most, amit akkor fognál 
cselekedni, és jó bátorságban lészesz. És mindjárt megvigasztaltatván és megvasta-
gíttatván az Istennek jóakaratjára hagyá magát és megszűnék benne a nyughatatlan 
tétovázás, nem is fárasztotta azután magát gondos tudakozással, hogy végére menne, 
mi légyen az Istennek kedves, kellemetes akaratja minden jónak elkezdésében és vég-
hezvitelében.72
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Bízzál az Úrban és jót cselekedjél, 73 úgymond szent Dávid, bírjad a földet, és az ő 
gazdagságival legeltetel. Egy dolog vagyon, mely sokakat megtartóztat az előmeneteltűl 
és életek jobbításátúl, tudniillik az egy kevés munkátúl való irtózás vagy a bajvívásnak 
bajos volta. Ugyanis leginkább egyebek felett azok gyarapodnak a jószágos erkölcsök-
ben, kik a súllyosb és véllek leginkább ellenkező dolgokat nagy emberséggel meg igye-
kezik győzni. Mert ott vagyon embernek nagyobb előmenete és ott nyér Istentűl bővebb 
malasztot, ahol önnönmagát leginkább meggyőzi és öldökli.

De nem egyaránt vagyon kedvek mindeneknek a bajvíváshoz és a világnak való 
meghaláshoz. Azért aki szorgalmatoson igyekezik, sokkal elébb mégyen dolgában, 
ha szinte több vétkes indulatok vannak is benne, hogysem más, aki szilídebb erköl-
csű, de késedelmesb a jóban való előmenetelre. Két dolog használ főképpen az ember 
életének derék jobbítására, tudniillik; hogy erővel elvonja magát attúl, amire vétke-
sen hajol a természet és valóban serénykedjék annak a jónak megnyerésében, melyre 
nagyobb szüksége vagyon. Azt is igen eltávoztasd, amit gyakrabban nem javallasz 
egyebekben.

Mindenekből végy épületet magadnak. Ha jó példát látsz vagy hallász, azok köve-
tésére felgerjedj. Ha valami feddhetőt látandasz, megódd magadat, hogy azt ne csele-
kedjed, avagy ha valaha cselekédted, mennél hamarébb megjobbítsad magadat. Amint 
a te szemed egyebeket szemlél, úgy viszontag te is egybektűl megjegyeztetel. Oh, mely 
kedves és gyönyörűséges dolog, midőn Istenhez gerjedező, ájtatos, jó fenyíték alatt 
élő atyafiakat látunk! Mely szomorú és nehéz, mikor rendetlenekre és hivataljokban 
el nem járókra nézünk! Oh, mely veszedelmes a hivatalnak fogadása mellől elmenni 
és abban foglalni magát, ami reá nem bízatott!

Eszedben forogjon eltekéllett szándékod és szemed előtt hordozd a megfeszült 
Jesus Christus példáját. Vagyon min pirulnod megtekintvén a Christus Jesusnak éle-
tét, hogy mindeddig sem szabtad jobban az ő életéhez magadat, noha régtűl fogva nyo-
mod az Isten útját. Amely szerzetes ember figyelmetesen és ajtatoson foglalja magát 
a mi Urunk szentséges életének és szenvedésének elmélkedésében, minden hasznos 
és szükséges dolgokat bővségesen feltalál abban, nem is szükség, hogy Jesus kívül 
valamit jobban keressen. Vajha a megfeszült Jesus szűvünkbe szállana, mely hamar 
elég tudósok lennénk!

A jó szerzetes mindeneket megfogad és jól elvisel, valamiket néki parancsolnak. 
De a rest és tunya szerzetesnek egyik nyavalyája a másikat éri, és mindenfelől nya-
valyákat szenved, mert belső vigasztalása nincsen, külső vigasztalást pedig nem sza-
bad keresni. Amely szerzetes ember fenyíték alatt nincsen, közel jár a veszedelemhez. 
Aki lágyabb és tágasb utat keres, mindenkor törődik, mert vagy egy, vagy más nem 
tetszik néki.

Mint élnek sok egyéb szerzetesek, kik elég kemény életet viselnek a kalostrombéli 
fenyíték alatt? Ritkán mennek szem eleibe, magokat megvonják, szűkön tápláltat-

 73 Psal. 36.
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nak, temérdek öltözetet viselnek, sokat fáradnak, keveset szólnak, sokáig vigyáznak, 
idein kelnek, hosszan nyújtják imádságokat, gyakran olvasnak és magokat erős fenyí-
tékben tartják. Fordítsad szemeidet a carthusianusokra, cisterciensisekre, sok egyéb 
szerzetbéli barátokra és apácákra, miképpen minden étszaka az isteni dicsíretekre fel-
kelnek. Szégyen volna bizony, ha te ily szent dolgokban restelkednél, ahol a szerzetes 
embereknek ennyi sokasága vígan énekel Istennek.

Vajha semmit egyebet nem kellene mívelnünk, hanem csak a mi Urunkat Istenün-
ket szünetlen teljes szűvvel és szájjal dicsírnünk! Vajha soha se ennünk, se innunk, 
se alunnunk nem kellene, hanem csak mindenkor az isteni dicsíretben és a lelki dol-
goknak gyakorlásában foglalhatnók magunkat! Bezzeg úgy sokkal boldogbak vol-
nánk, hogysem mostan, midőn a testnek akárminémű szükségében is szolgálunk. 
Vajha nem találkoznának efféle szükségink, hanem csak lelkünket kellene mennyei 
eledelekkel táplálnunk, mellyeket jaj, s mely ritkán kóstolunk!

Mikor arra jut az ember, hogy semmi teremtett állattúl nem vár vigasztalást, 
akkor kezd először az Isten néki valóba tetszeni, akkor e világnak minden forgásit 
lelki háborgás nélkül veszi, akkor sem a nagy dolgokban nem örvendez, sem akármi 
aprólékon nem törődik, hanem teljességgel és nagy bizodalommal Istenre támasztja 
magát, aki őnéki minden mindenekben, kitűl semmi el nem vész és kinek semmi 
meg nem hal, hanem őneki mindenek élnek és akaratja szerént magok vonogatása 
nélkül szolgálnak.

Mindenkor új emlékezetben légyen nállad a te utolsó véged, és hogy az elveszett 
üdőd meg nem tér.74 Szorgalmatosság és fáradság nélkül soha a jószágos dolgokban 
elő nem mehetsz.

Ha meg kezdesz hűlni, rosszul kezdesz lenni; ha pedig serényen fogsz dolgodhoz, 
nagy lelki csendeszséget nyerhetsz, a munka is künnyebben esik az Istennek segítsé-
géből és a jószágos erkölcsökhöz való szeretetből.75 A szorgalmatos és isteni szere-
tettel gerjdéző ember kész mindenre. Nagyobb fáradság a vétkek és gonosz indulatok 
ellen tusakodni, hogysem a testi munkákban verítékezni. Aki aprólék vétkeket el nem 
kerül, lassan-lassan nagyobbakban esik.76 Estvé mindenkor vígan lészesz, ha a napot 
hasznos dolgokban mulattad. Magadra vigyázz, serkegesd magadat, intsed magadat, 
és akárki mint s hogy légyen, de te magadat vesztében ne hagyjad. Amennyire maga-
dat a jó igyekezetre megerőlteted, annyira lészen előmeneteled. 

 74 Eccl. 7.
 75 Apoc. 3.
 76 Eccl. 19.

Második könyv

I. rész 
A belső magaviselésrűl

Tibennetek vagyon az Isten országa,77 úgymond az Úr. Térj teljes szűveddel az Úrhoz 
és szakadj el e nyomorult világtúl, és nyugodalmat talál a te lelked. Utáld meg a külső 
dolgokat, és magadat adjad a belső lelki dolgokra: meglátod, hogy tereád jő az Isten 
országa, mert az Isten országa békesség és öröm a Szentlélekben,78 mely az isten-
teleneknek nem adatik. Tehozzád jő Christus, megmutatván néked az ő vigasztalá-
sát, ha tebenned méltó lakást készítesz néki.79 Minden ő dücsőssége és ékessége belől 
vagyon, és ott telik néki kedve. Gyakran meglátogatja a lelki dolgokban foglalatos 
embert, édesdeden szól-beszél véle, kedvesen vigasztalja, sok békességgel és álmél-
kodtató nyájassággal legelteti.

No, tehát te is hív lélek, készítsd el ennek a te jegyesednek szűvedet, hogy mél-
tóztassék tehozzád jőni, és tebenned lakni. Mert ő imígyen szól: ha ki engemet sze-
ret, az én beszédemet megtartja, és őhozzája megyünk, és őnála lakóhelyt szerzünk.80 
Adj helyt azért Christusnak és mindeneket őkívüle rekessz ki. Ha az Úr Christus 
tiéd léjend, elég gazdag vagy, és megéred véle. Ő lészen a te gondviselőd és minden 
igyedben hív szószólód, hogy szükséged ne légyen az emberekben vetett reménségre. 
Mert az emberek hamar elváltoznak és hertelenséggel elfogynak: Christus pedig 
örökké megmarad, és állhatatoson végig veled tartja.

Nem kell nagy bizodalmat fondálni a gyarló és halandó emberen,81 bár igen hasz-
nos és kedves légyen is. Nem kell azon is felettébb szomorkodni, hogy néha verseng 
és ellened szól. Akik ma veled tartják, holnap ellenkezőid lehetnek; és az emberek, 
mint a szél gyakran megfordulnak. Minden bizodalmadat Istenben vessed, ő légyen 
a te félelmed és szerelmed. Megfelel ő teéretted, és azt cselekszi veled, ami legjobb.82 
Itt nincs maradandó várasod, és akárhol légy is, idegen és jövevény vagy; nem is 
lészen soha nyugodalmod, hanem ha teljességgel Christushoz ragaszkodol. 

Mit nézsz itt kétfelé, ha nem ez a te nyugodalmadnak helye? Mennyben kell a te 
állandó lakásodnak lenni;83 és mint úton jártodban, csak úgy kell minden e földi dolgo-
kat szemlélned. Mindenek elmúlnak, te is véllek egyetemben: meglásd, hogy hozzájok 
ne ragaszkodjál, hogy meg ne fogadtassál és el ne véssz. Annál légyenek gondolkodásid, 
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aki magasságban lakik; és könyörgésidet szünetlen Christushoz bocsássad. Ha elmél-
kedni nem tudsz a mennyei mélységes dolgokrúl, nyugodjál meg a Christus kínszen-
vedésében, és az ő mélységes sebeiben örömest lakjál. Mert ha a Jesus sebeihez és drá-
galátos bélyegihez ajtatossággal folyamlasz, háborúságidban nagy vastagítást érzesz; 
nem is sokat gondolsz vélle, ha az emberektűl megutáltatól, és künnyen elszenveded 
a rágalmazó szókat.

Christus is megutáltatott e világon az emberektűl, és nagy szükségiben ismerőitűl 
és jó barátitúl a gyalázatok között elhagyatott. Christus szenvedni akart és meg-
utáltatni, te mégis mersz valaki ellen panaszolkodni? Christusnak ellenségi vol-
tak és rágalmazói, azt akarod-é, hogy neked mindnyájan barátid és jótevőid légye-
nek? Honnan koronáztatik meg a te tűrésed, ha semmi ellenkezés nem talál téged? 
Ha semmi galibát nem akarsz szenvedni, vajjon s mint lészesz Christusnak barátja? 
Tűrj Christussal és Christusért, ha Christussal akarsz uralkodni.84

Ha egyszer ugyan valóba a Christus titkainak belső tárházában mentél volna, 
és egy kevéssé megízelítetted volna az ő gerjedező szeretetit! Bezzeg sem hasznoddal, 
sem alkolmatlanságiddal nem gondolnál, hanem inkább örvendeznél, midőn gyalázat-
tal illettetel, mert a Jesus szerelme maga megutálást szerez emberbe. Aki szereti Jesust 
és az igazságot, aki igazán lelki ember és az illetlen vágyódásoktúl megszabadult: 
akadék nélkül Istenhez fordíthatja elméjét, és lélek szerént magát maga felibe felemel-
vén, gyönyörűségesen nyugodhatik. 

Aki mindent csak úgy ítél, amint magában vagyon, és nem az emberek szava 
s böcsülleti szerént: az bezzeg igazán bölcs ember, és Istentűl, nem emberektűl tanít-
tatott. Aki a belső lelki dolgokban el tud járni, és a külső dolgokat kevésre böcsülli: 
sem helyt nem keres, sem üdőt nem vár az ájtatosságnak gyakorlására. A lelki ember 
hamar magához tér, mert soha nem adja magát teljességgel a külső dolgoknak. 
Nem szerez akadékot néki a külső munka, sem az egy ideiglen való szükséges foglala-
tosság, hanem úgy szabja magát a dolgokhoz, amint jőnek. Aki belsőképpen jól vagyon 
rendelve, nem gondol az embereknek csudálatos és visszafordult magokviselésével. 
Annyi akadéka és nyughatatlansága vagyon az embernek, amennyire magát a világi 
dolgokhoz kapcsolja.

Ha jól volna dolgod, és lelked tiszta volna, mindenek jódra és előmeneteledre 
fordulnának.85 Azért nem tetszik sok dolog néked, és azért háborodol meg gyakorta, 
mert még tekélletesen magadnak meg nem holtál, és a földi dolgoktúl el nem szakadtál. 
Semmi úgy meg nem mocskolja, sem meg nem kötözi az ember szűvét, mint a terem-
tett állatoknak mód nélkül való szerelme. Ha megveted a külső vigasztalásokat, sza-
badon elmélkedhetel a mennyei dolgokrúl, és gyakran örvendezhetsz belsőképpen. 
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II. rész 
Az alázatosságrúl

Ne igen gondolj vélle, ki fogja néked pártodat, ki támad ellened, hanem azon fáradj 
és szorgalmatoskodjál, hogy minden dolgaidban Isten légyen veled.86 Légyen jó 
lelkiisméreted, és az Istentűl elég oltalmad lészen, mert akit Isten akar segéteni, nem 
árthat annak senki gonoszsága. Ha te tudsz hallgatni és tűrni, kétség nélkül meglátod 
az Istennek segítségét. Ő tudja idejét és módját a te szabadulásodnak, és azért kell 
magadat teljességgel őreá bíznod. Istené a segítség, és minden gyalázattúl való meg-
szabadítás. Sokszor igen hasznos az alázatosságnak nevelésére, hogy egyebek tudják 
és megdorgálják a mi fogyatkozásinkat. 

Mikor az ember magát megalázza fogyatkozásiért, akkor egyebeket is künnyen 
megengesztel, és az őreá neheztelőket kevés munkával megenyhíti. Az alázatos 
embert oltalmazza és megszabadítja Isten, az alázatost szereti és vigasztalja, az alá-
zatoshoz nyújtja kegyelmét, és lenyomattatása után felemeli őtet nagy dücsősségére. 
Az alázatos embernek megjelenti titkait az Isten, és őtet magához édesdeden vonssza. 
Az alázatos ember, ha meggyaláztatik is, elég békességbe marad, mert az Istenben 
és nem e világban helyheztette csendeszségét. Külömben ne ítíld, hogy valamennyire 
előmentél, hanem ha magadat mindeneknél alábbvalónak alítod. 

III. rész 
A jó békességes emberrűl

Elsőben magadat tartsad békességben, akkor osztán egyebeket is békéltethetsz. 
A békességszerető csendesz ember hasznosb az alkolmas tudósnál. A háborodott 
elméjű ember a jót is gonoszra vonsza és künnyen gonosznak hiszi. A jó és békes-
ségszerető ember mindeneket jóra magyaráz.87 Aki csendesz békességben vagyon, 
senkire nem gyanakodik. Akinek pedig nincs helyén szűve és felháborodott, külömb-
külömb gyanúságoktúl hordoztatik, maga sem nyugszik, mást sem hágy nyugodni. 
Gyakran ollyat mond, amit el kellene hallgatni, és azt elmulatja, amit hasznosb volna 
cselekedni. Igen szemes abban, amire egyebek kötelesek, de azt künnyen elnyegi, ami-
vel maga tartozik. Elsőben is azért a magad jobbítására igyekezzél, úgy osztán méltán 
figyelmezhetsz felebarátod jobbulására.88 

Igen jól tudod a magad cselekedetit mentegetni és szépíteni, de az egyebek ment-
ségét nem akarod bévenni. Méltóbb volna, hogy vádolnád magadat, és felebarátodat 
mentenéd. Ha azt akarod, hogy egyebek viseljék a te terhedet, te is felvállald a más 
terhét.89 Nézd mennyire távul vagy még az igaz atyafiúi szeretettűl és alázatosságtúl, 
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mely nem tud senkire haragudni vagy bosszonkodni, hanem csak magára! Nem nagy 
dolog a jókkal és szelídekkel nyájaskodni, mert természet szerént tetszik ez minde-
neknek, és ki-ki örömest békességben marad és azokat inkább kedvelli, akik ővéle 
tartják. De hogy a kemény is visszafordult, vagy a fenyíték ellen rugoldozó, és velünk 
ellenkező emberekkel békességgel élhessünk. Az bezzeg Istennek ajándéka, és felette 
dicsíretes és emberséges.

Vannak ollyak, kik magok is csendeszségben élnek, egyebekkel is békességet tar-
tanak. Ollyak is találkoznak, kik magok sem nyughatnak és egyebeknek sem hannak 
békét. Másokat megterhelnek, de magoknak mindenkor nagyobb terhekre vannak. Van-
nak viszont, kik magokat békességesen viselik és igyekeznek azon, hogy egyebeket is 
békességre vigyenek. Mindazáltal ebben a nyomorult világban teljes békességünk az 
alázatos szenvedésben áll inkább, hogysem a mi akaratunk ellen való dolgoknak elkerü-
lésében. Aki jobban tud tűrni, nagyobb békességben marad. Az illyen ember maga ellen 
diadalmas, világnak ura, Christusnak barátja, mennyországnak örököse.

IV. rész 
A tiszta szűvrűl és együgyű szándékrúl

Két szárnyon emeltetik fel ember a földtűl, tudniillik az együgyűségen és tisztasá-
gon. Az együgyűségnek szándékunkban, a tisztaságnak kívánságunkban kell lenni. 
Az együgyűség Istenhez szándékozik, a tisztaság őtet megfogja s megkóstolja. 
Semmi jócselekedet néked akadékot nem szerez, ha belől az illétlen kívánságoktúl 
ment lészesz. Ha egyébre nem igyekezel és mást nem keressz, hanem csak az Istennek 
kedves akaratját és felebarátod hasznát, belső szabadságban örvendezhetsz. Ha a te 
szűved igyenes úton járna, minden teremtett állat életednek tüköre és szent tudomá-
nyoknak könyve volna. Nincs oly kisded és elvetett teremptett állat, melyben az Isten-
nek jó volta nem tündöklenéjék. 

Ha te belsőképpen jó és tiszta volnál, bezzeg mindeneket akadék nélkül látnál, 
és jól általértenél. A tiszta szűv általhatja az egeket és a poklot. Aki minémű belől 
magában, ollyan ítéletet tészen külsőképpen. Ha e világon vigasság vagyon, az a tiszta 
szűvű embernek birtokában vagyon, és ha valahol ínség és lelki szorongatás vagyon, 
azt legjobban érzi a gonosz lelkiisméret. Mint a vas, midőn tűzben tétetik, elveszti 
a rosdát és teljességgel tüzes lészen. Úgy az ember, midőn teljességgel Istenhez térül, 
a restségből kiöltözik, és új emberré változik. 

Mihent emberbe meg kezd hűlni a lelki buzgóság, mindjárt irtózik akármi kis 
munkátúl, és örömest kap a külső vigasztaláson. De mikor tekélletesen meg kezdi 
magát győzni, és emberül kezd az Isten útján járni, akkor csak semminek alítja, amit 
annakelőtte súllyosnak tart vala.

V. rész 
Az embernek maga megvizsgálásárúl

Felettébb nem hihetünk magunknak, mert gyakran isteni malaszt és lelki érzékenség 
nélkül szűkölködünk. Kevés világosság vagyon bennünk, attúl is restségünk miatt 
hamar megfosztatunk. Gyakran eszünkbe sem vesszük, hogy belől oly vakok 
vagyunk. Gyakran gonoszul cselekszünk, és gonoszbúl mentegetjük. Néha bosszúból 
viseltetünk, és szent indulatnak alítjuk. Egyebekben akármely aprólékot megfeddünk, 
magunkban nagyobb dolgot is siketségre vészünk. Elég hamar megérezzük és nagyra 
vesszük, ha mit másoktúl szenvedünk, de mennyit tűrnek egyebek mitőllünk, 
eszünkbe sem vésszük. Aki jól, s igazán maga dolgait megfontolná, oka nem volna, 
hogy mást gonoszul megítélne.

A belső dolgokban foglalatos ember magára való gondviselését minden gond-
jánál nagyobbnak tartja, és aki magára szorgalmatoson vigyáz, könnyen megója 
magát, hogy mást meg ne szóljon. Lelki és ájtatos ember soha nem lészesz , hanem 
ha az egyebek dolgairúl hallgatsz, és tennenmagadra kiváltképpen vigyázsz. Ha tisz-
tán csak az Istenre és magadra vigyász, igen kevéssé indulsz meg azokon, amiket 
kívül érzesz.

Vajjon s hol vagy, mikor magadnál nem vagy? És midőn mindeneken általmen-
tél, magadrúl elfeledkezvén, mit használtál vélle? Ha békességednek és Istennel igaz 
egyeszségednek kell lenni, szükség, hogy mindeneket hátrahagyj és csak egyedül 
magadat viseljed szemed előtt.

Annak okáért úgy lészen nagy előmented, ha megvonszod magadat minden evi-
lági dolgoktúl. Ha pedig valami elmúlandót nagyra kezdesz böcsülleni, igen hátrama-
radsz. Semmit nagynak, semmit felséges, semmit kedves, semmit kellemetes dolognak 
ne tarts, hanem csak tisztán az Istent, és ami Istenrűl való. Mind hívságnak alítsad, 
valami vigasztalás származik a teremptett állatból. Az Isten szerető lélek, mindeneket 
az egy Isten kívül megutál. Csak az egy örökkévaló és megmérhetetlen, mindeneket 
bétöltő Isten a léleknek vigasztalása, és a szűvnek igaz öröme.

VI. rész 
A jó lelkiisméretnek vigasságárúl

A jámbor embernek dücsőssége a jó lelkiisméretnek tanúbizonysága.90 Légyen jó 
lelkiisméreted, és mindenkor víg lészesz. A jó lelkiisméret sokat elviselhet, és igen víg 
az ellenkező gonosz szerencsében is. A gonosz lelkiisméret mindenkor retteg és nyug-
hatatlan. Édesdeden nyugodhatol, ha lelkiisméreted nem vádol. Külömben ne vigadj, 
hanem csak mikor jót cselekeszel. Soha nincs igaz örömök, sem belső békességek 
a gonoszoknak, mert az Úr mondja, hogy békességek nincsen az istenteleneknek.91 
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Ha szinte azt mondják is: békességben vagyunk, semmi gonosz nem száll reánk, és 
ki mér ártani nékünk? Ne higgy nékik, mert hertelen felgerjed az Istennek haragja, 
és semmivé tetetnek az ő cselekedetek, és az ő gondolatjok elvesznek.

A háborúságokban dicsekedni nem nehéz azoknak, kik Istent szeretik,92 
mert ez a Christus keresztiben való dicsekedés.93 Rövid dücsősség az, mely embertűl 
adatik és elvétetik. A világi dücsősséggel mindenkor együtt jár a szomorúság. A jámbo-
rok dücsőssége nem emberek szájába, hanem magok lelkiésmeretibe vagyon.94 Az iga-
zak vigassága Istenrűl és Istenbe vagyon, örömök az igazságrúl. Aki az igaz és örök 
dücsősséget kívánja, nem gondol a világi dücsősséggel. És aki a világi dücsősséget 
űzi, vagy ezt szűből nem utálja, bizonyos jelenségét adja, hogy a mennyei boldogsá-
got tekélletesen nem szereti. Nagy lelki csendessége vagyon annak, aki az emberek 
dicsíretivel és szidalmával nem gondol.

Könnyen megelégszik és csendeszedik, akinek tiszta lelkiisméreti vagyon. 
Szentebb azzal nem vagy, ha dicsírtetel, sem alábbvaló, ha gyaláztatol. Aki vagy, 
ugyancsak a vagy: nagyobbnak sem mondathatol annál, aminémű vagy Isten előtt. 
Ha meggondolod mi vagy belől magadban, nem gondolsz azzal, mit szólnak felőlled 
az emberek. Az ember színedet, az Isten szűvedet látja. Az ember csak a külső cse-
lekedetet nézi, Isten pedig az igyekezetet fontolja.95 Bizonyos jelensége az alázatos 
léleknek, ha mindent jól cselekeszik, és maga felől keveset tart. Nagy tisztaságnak 
és belső bizodalomnak jelensége, midőn ember a teremptett állatoktúl semmi vigasz-
talást nem kíván. 

Aki semmi külső bizonyságot maga mellé nem keres, megtetszik, hogy teljes-
séggel Istenre hatta magát; mert a Szent Pál mondása szerént, nem az kellemetes, 
aki magát ajánlja, hanem akit Isten dicsír. A lelki embernek állapatja az, hogy belső-
képpen Istennel járjon, kívül illetlen kívánságtúl kötve ne tartassék.

VII. rész 
Jesusnak mindenek felett való szeretetirűl

Boldog aki érti mi légyen a Jesust szeretni, és magát Jesusért megutálni. Egyik szerel-
mesedet másikért el kell hadnod, mert Jesus azt akarja, hogy egyedül mindenek felett 
szerettessék. A teremptett állat szereteti csalárd és állhatatlan, a Jesus szereteti hív 
és állhatatos. Aki teremptett állathoz ragaszkodik, az elesendővel elesik, aki Jesushoz 
ragaszkodik, örökké állandó lészen. Szeressed Jesust, és barátságodban tartsad ki, 
ha mindenektűl elhagyatol is, téged el nem hágy és nem szenvedi, hogy végre elvessz. 
Mindentűl egyébtűl meg kell valamikor válnod, vagy akarod, vagy nem.
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Jesushoz ragaszkodjál, mind éltedben, holtodban, és annak hívségére bízzad maga-
dat, ki egyedül segíthet téged, mikor mindenektűl elhagyatol. A te szeretőd erkölcse 
az, hogy senkit mást társul nem vészen, hanem egyedül akarja a te szűvedet bírnia, 
és mint király székiben, úgy akar abban ülni. Ha te jól meg tudnád magadat üresí-
teni minden teremptett állatúl, örömest veled laknék Jesus. Mind veszett dolognak 
tapasztalod, valamit Jesus kívül emberekben helyheztetsz. Ne bízzál, se ne támasz-
kodjál az üres nádhoz, mert minden test széna, minden ő dücsőssége, mint szénavirág 
elesik.96 

Hamar megcsalatkozol, ha csak az emberek külső tetteire figyelmezsz. 
Mert ha egyebekben keresed a magad vigasztalását és hasznát, gyakran kárát érzed. 
Ha mindenekben Jesust keresed, bizonnyal megtalálod Jesust. Ha pedig magadat kere-
sed, magadat is megtalálod, de tulajdon veszedelmedre. Mert sokkal ártalmasb magá-
nak az ember, ha Jesust nem keresi, hogysem az egész világ és minden ellenségi.

VIII. rész 
A Jesussal való nyájas társalkodásrúl

Mikor Jesus jelen vagyon, mindenek jól vannak, és nehéznek nem tetszik semmi. 
Mikor pedig Jesus jelen nincsen, mindenek súllyosok. Mikor Jesus belől nem szól, 
semmi a külső vigasztalás. Ha pedig Jesus csak egy szót mond is, nagy vigasztalást 
szerez. Nemde Mária Magdolna nem mindjárt felkelejé a helyrűl, mellyen sír vala, 
mihent azt mondá néki Márta: itt vagyon a Mester, és téged hí.97 Boldog óra, melyben 
Jesus a siralomból lelki vigasztalásra hí. Oh, mely sovány és kemény vagy Jesus nél-
kül! Mely esetlen és hiúságos vagy, ha valamit kívánsz Jesus kívül! Nem nagyobb káré 
ez, hogysem az egész világot elvesztened?98

Mit adhat neked e világ Jesus nélkül? Jesus nélkül lenni, kemény pokol. Jesussal 
lenni, gyönyörűséges paradicsom. Ha Jesus veled lészen, nem árthat semmi ellenség.99 
Aki Jesust megtalálja, jó kincset talál, sőt minden jó felett való jóra talál.100 Aki Jesust 
elveszti, igen sokat veszt, és többet az egész világnál. Legszegínyb, aki Jesus nélkül 
él, leggazdagb, aki jól vagyon Jesussal. 

Nagy mesterség, aki tud Jesussal nyájaskodni, és igen nagy okossággal bír, 
aki Jesust meg tudja tartani. Légy alázatos és békességes, és veled leszen Jesus. 
Légy ájtatos és csendesz, és veled marad Jesus. Elidegenítheted Jesust, és az ő 
malasztját elvesztheted, ha külső dolgokra akarsz hajolni. Ha pedig őtet elkergeted 
és elveszted, kihez folyamol és kit fogadsz barátoddá? Jóakaró barátod nélkül kedve-
sen nem élhetsz. És ha Jesus nem leend minden egyebek felett barátod, igen szomorú 

 96 Isai. 40.
 97 Ioan. 11.
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 99 Rom. 8.
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és elhagyatott lészesz. Balgatagul cselekeszel tehát, ha őkívülle másban valakiben 
bízol és örvendesz. Inkább válasszad, hogy mind e világ ellenséged légyen, hogysem 
Jesust megbántsad. Azért minden kedvesek közül egyedül Jesus légyen kiváltképpen 
szerelmesed. 

Szeress mindeneket Jesusért, Jesust pedig önnönmagáért. Egyedül a Christus Jesust 
kell főképpen szeretni, ki egyedül jó és hív, minden jóakaróink felett. Őérette és őbenne 
mind barátidat, mind ellenségidet kedveljed, és mindezekért könyörögj, hogy mindnyá-
jan ismérjék és szeressék őtet. Soha azt ne kívánjad, hogy egyebek felett dicsírtessél és 
szerettessél, mert ez egyedül Istent illet, kinek nincs magához hasonlója. Azt se kívánd, 
hogy valakinek szívét elfoglaljad és abban forogj. Te se foglald magadat senki szerelmé-
ben, hanem Jesus légyen tebenned, és minden istenes emberben. 

Belől tiszta, és minden teremptett állatok kötelességétűl szabados légy. Ha nyu-
godni akarsz és látni kívánod, mely gyönyörűséges az Úr, szükség, hogy tiszta és evi-
lági kívánságokból kiöltözött szűvet viselj Istenhez. Erre pedig bizonyára nem jut-
hatsz, hanem ha az ő szent malasztjával megelőztetel és vonatol, hogy mindenektűl 
megüresedvén és felszabadulván, egyedül magával élj az Istennel. Mert mikor az Isten 
malasztja száll emberbe, akkor erős mindenre. És midőn eltávozik, akkor szegény 
és gyarló lészen, és mintha csak vereségre hagyatott volna. Ezek között nem kell maga-
dat elhadnod vagy kétségben esned; hanem az Isten akaratján csendesz elmével kell 
nyugodnod, és valami reád követkézik, eltűrnöd a Christus Jesus dücsősségére. Mert tél 
után nyár következik, az éj után felkél a nap, a fergeteg után feltisztul.

IX. rész 
Minden külső vigasztalásoknak eltávoztatásárúl

Könnyű megvetni az emberi vigasztalást, mikor Isten vigasztal. Nagy és igen nagy 
dolog mind emberi, s mind isteni vigasztalás nélkül lenni, és az Isten tisztességéért 
örömest szenvedni lelki számkivetést, semmiben magát nem keresni, maga érdemére 
nem nézni. Micsoda nagy dolog, ha víg vagy és ájtatos, mikor az Isten malasztja reád 
szállott? Mindnyájan kívánják ezt az órát. Elég gyönyörűségesen iget, akit az Isten 
malasztja hordoz. És nem csuda, ha terhet nem érez, aki a Mindenhatótúl hordoztatik, 
és a legfőbb kalauztúl vezettetik. 

Örömest vészünk vigasztalást akármiből, és nehezen öltözik ki magából az ember. 
Meggyőzé bezzeg Szent Lőric az ő papjával egyetembe e világot. Mert megutála 
mindent, valami e világon gyönyörűségesnek látszik vala, és a Christus szerelméért 
csendeszen szenvedé, hogy az Istennek főpapja, Sixtus, kit igen szeret vala, őtőlle 
elvéteték. Azért a teremptőnek szerelmével megelőze az ember szerelmét, és az emberi 
vigasztalásért inkább választa az Istennek jó tetszését. Tanuld meg te is, hogy szerélmes 
barátodat Istenért hátrahagyjad. Nehezen se szenvedd, mikor elhagyatol barátodtúl, 
tudván, hogy végre is mindnyájunknak el kell egymástúl válnunk.

Sokat és sokáig kell embernek magával viaskodni, minekelőtte teljesség-
gel megtanulja magát győzni, és minden kívánságit Istenhez vonni. Mikor ember 
magán áll, könnyen az emberi vigasztalásra fordul. De a Christusnak igaz szeretője, 
és a tekélletességnek szorgalmatos keresője nem kap a vigasztalásokon, nem is keresi 
az érezhető édességeket, hanem inkább akar Christusért erős gyakorlásokat és kemény 
munkákat viselni. 

Mikor azért lelki vigasztalás adatik Istentűl, hálaadással vegyed, de ezt Isten aján-
dékának ismérjed, nem a te érdemednek. Fel ne fuvalkodjál, felettébb ne vigadj, hiúsá-
goson magadnak nagyot ne tulajdoníts. Hanem alázatosb légy az ajándékból, okosban 
és félelmesben viseld magadat minden cselekedetidben, mert elmúlik az boldog óra, 
és kísírtet következik utána. Mikor az isteni vigasztalás elvétetik, ne essél kétségben, 
hanem alázatossággal és békességes tűréssel várjad a mennyei látogatást, mert hatal-
mas az Isten és bőségesb vigasztalással ajándékozhat téged. Nem is új, vagy szokatlan 
dolog ez az Isten útján járó embereknél, mert a nagy szentekben és a régi prófétákban 
is gyakran voltak efféle változások. Azért mondja vala egy közüllök az isteni láto-
gatásnak jelenlétekor: azt mondám az én bővelkedésemben, soha örökké meg nem 
mozdulok.101 De utánaveti mit érzett magába, mikor eltávozott az Isten malasztja, 
mondván: elfordítád rólam orcádat, és megháborodám. Ezek között pedig kétségben 
nem esik, hanem szorgalmatosban kéri az Urat és így szól: tehozzád kiáltok Uram, 
és az én Istenemhez esedezem. Végre könyörgésének gyümölcsét vészi, és bizony-
ságot tészen, hogy meghallgattatott, mondván: meghallgattatott az Úr és könyörült 
rajtam, az Úr lett én segítőm. De vajjon mibe? Az én siralmamat úgymond örömre 
fordítottad és megkörnyékeztél engem vigassággal. Ha ekképpen volt dolgok a nagy 
szenteknek, nékünk gyarló és szegény embereknek nem kell kétségben esnünk ha néha 
felgerjedünk, néha meghűlünk, mert az Istennek lelke néha hozzánk jó, s néha tőllünk 
eltávozik az ő kedves jóakaratja szerént. Azért szól így Szent Jób: meglátogatod őtet jó 
reggel, és hertelen megpróbálod őtet.102 

Miben vethetem azért reménségemet, vagy miben kell bíznom egyébben, hanem 
csak Istennek nagy irgalmasságában, és egyedül a mennyei segítségnek reménségében? 
Mert akár istenfélő emberek legyenek jelen, akár ájtatos atyafiak és hív barátink, akár 
szent könyvek és szent írások, akár gyönyörűséges énekek és versek: mindezek keve-
set használnak, kevés jó ízek vagyon, mikor megfosztatom az istennek malasztjátul, 
és magam szegínségében hagyatom. Akkor nincs jobb orvosság, mint a békességes 
tűrés, és magamat megtagadván, Isten akaratjára hagyni.

Soha oly szerzetes és ájtatos embert nem találtam, kitűl néha meg nem vonatott 
volna az Isten malasztja, avagy buzgóságának apadását nem érzette volna. Egy szent 
sem volt oly felemeltetett és világosíttatott, ki vagy idején, vagy későbben, kísírtetet 
nem szenvedett volna. Mert nem méltó az Istennek mélységes titkainak ismeretire, 

101 Psal. 29.
102 Iob. 7.
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valaki Istenért háborúságokban nem gyakoroltatott. Ugyanis következő vigasztalás-
nak jele szokott lenni az elöljáró kísírtet. mert a kísírtetben próbáltaknak ígírtetett 
a mennyei vigasztalás. Aki győzödelmet vészen, úgymond, az élet fájának gyümöl-
cséből adok enni.103

Azért adatik az isteni vigasztalás, hogy ember erősebb légyen a háborúságok 
szenvedésére, a vigasztalás után is azért következik kísírtet, hogy a jóban fel ne 
fuvalkodjék. Nem aluszik az ördög, a test sem hólt meg: azért meg ne szűnjél a baj-
viadalhoz való készülettűl, mert jobb és bal felől ellenségek vannak, kik soha nem 
nyugosznak.104

X. rész 
Az isteni malasztért való háládatosságért

Miért keressz nyugodalmot, holott munkára születtél?105 Készítsd inkább szenvedés-
hez magadat, hogysem vigasztaláshoz, keresztviseléshez inkább, hogysem örömhöz. 
Vajjon ki volna a világ fiai közül is, aki nem örömest venné a lelki vigasztalást és vigas-
ságot, ha ezt szünetlen bírhatná? Mert ugyanis a lelki vigasztalások fellülhaladják 
minden világi gyengéltetéseket és testi gyönyörűségeket. Mivel e világnak minden 
kínyességi vagy hiúságosok, vagy ocsmányok. A lelki gyönyörűségek pedig örven-
detesek és tiszták, tekélletes erkölcsökből származnak, és Istentűl öntetnek tiszta 
szűvekbe. De ezekben az isteni vigasztalásokban nem mindenkor részesül ember 
kívánsága szerént, mert a kísírtetnek ideje nem sokáig távozik.

Igen ellenkezik a mennyei látogatásokkal a mi lelkünknek hamis szabadsága, 
és magunkban való bizakodása. Jól cselekészik Isten velünk vigasztalásának malaszt-
ját nyújtván, de az ember gonoszul cselekeszik, hogy mindent Istennek nem tulajdonít 
háladással. Azért nincs szabados folyása bennünk az Isten ajándékinak, hogy háládat-
lanok vagyunk ahhoz, akitűl származnak, és nem térítjük mindenestül a forrás kútfő-
höz. Mert mindenkor újobb ajándékot érdemel, aki méltán hálálja az elvett ajándékot, 
és elvétetik a kevélytűl, ami adatni szokott az alázatosnak.

Nem kívánok oly vigasztalást, mely elvegye tőllem a töredelmességet. Nem is 
vágyódom arra ez elmélkedésre, mely viszen kevélységre. Mert nem mind szent, ami 
tettetes, nem mind jó, ami édes. Nem minden kívánság tiszta, nem mind kedves Isten-
nél, ami nállunk kellemetes. Örömest vészem azt az ajándékot, melyből alázatosb, 
félelmesb, és a magam elhagyására készebb leszek. Aki Isten malasztjának ajándé-
kával taníttatott, és ettűl megfosztásnak csapásával tudóssá tétetett, nem mér semmi 
jót magának tulajdonítani, hanem inkább magát szegínynek és mezítelennek vallja. 

103 Apos. 2.
104 1Pét. 3.
105 Iob. 9.

Istennek adjad, ami Istené, mi tiéd, azt magadnak tulajdonítsad,106 azaz Istennek hálát 
adj jó téteményiért, a bűnt pedig, és azzal érdemlett büntetést csak magadénak tartsad.

Alsó helyre ülj mindenkor,107 és felsőbbre emeltetel, mert a magas épület 
meg nem áll alacson fondamentom nélkül. Akik Isten előtt legnagyobb szentek, 
azok legkisebbek magok előtt, és mennél dücsősségesbek, annál alázatosbak magok-
ban. Akik igazsággal és mennyei áldásokkal teljesek, nem kívánják a hiúságos 
dücsősséget. Az Istenben épült és megerősödött emberek kevélyek nem lehetnek, 
és akik teljességgel Istennek tulajdonítják, valami jóval ékesíttetnek. Egymástúl 
dücsősséget nem keresnek, hanem azt a dücsősséget szomjúhozzák, mely egyedül 
Istentűl vagyon. Istent pedig magában és minden szentekben, mindenekfelett igye-
keznek dicsírni, és mindenkor csak erre vágyódnak.

Légy hálaadó a kisded ajándékokért, és méltó lészesz nagyobbak vételére. A kisded 
ajándékot nagynak tartsad, és ami megvethetőnek tetszik is, jeles ajándékul végyed. 
Ha annak méltóságára tekintesz, aki adja, semmi ajándék nem tetszik kicsinnek 
és megvethetőnek. Mert nem kicsin, ami a felséges Istentűl adatik. Ha kínokat és csa-
pásokat ád is, kedvesen kell venni, mert mindeneket üdvösségünkért cselekeszik, vala-
miket reánk bocsát. Aki az Isten malasztját meg akarja tartani, háládó légyen az Isten 
kegyelméjért, békeséggel tűrje elvételét, könyörögjön ennek visszaadásáért. Vigyázó 
és alázatos légyen ennek őrzésében, hogy ezt el ne veszesse.

XI. rész 
Kevesen vannak, kik a Jesus keresztit szeretik

Sokan vannak, kik Jesusnak mennyei országát szeretik, de kevesen akarják az ő 
keresztit viselni. Sokan kívánják a vigasztalást, de kevesen akarják a háborúságot 
szenvedni. Sok társot talál Jesus az asztalhoz, de keveset a böjtöléshez. Mindnyájan 
akarnak ővélle örvendezni, kevesen kívánnak őérette, vagy ővélle tűrni-szenvedni.108 
Sokan követik Jesust a kenyérszegésig, de kevesen a kínszenvedés poharának italáig. 
Sokan böcsüllik az ő csudatételit, kevesen követik az ő keresztinek gyalázatos szenve-
désit. Sokan addig szeretik Jesust, míg háborúságok nincsen. Sokan dicsírik és áldják 
őtet, míg őtőlle vigasztalásokat vésznek. Ha pedig Jesus magát elrejti és egy kevéssé 
tőlök eltávozik, vagy zúgolódásban, vagy magok elhagyásában esnek.

Akik Jesust Jesusért szeretik, nem a magok vigasztalásáért, őtet minden hábo-
rúságokban és szűszorongatásokban úgy áldják, mint az igen nagy vigasztalásban. 
És ha soha nékik vigasztalást nem nyújtana is, mindazáltal őtet örökké akarnák 
dicsírni és háladással tisztelni.

106 Mat. 22.
107 Luc. 14.
108 Luc. 9, 22.
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Oh, mely hatalmas a Jesusnak tiszta szereteti, mely nem elegyíttetett a magunk 
hasznával és szerelmével! Vajjon s nem mind béreseknek kell-é azokat mondani, 
kik mindenkor vigasztalást keresnek? Vajjon s nem magokat szeretik-é inkább, hogy-
sem Christust, akik mindenkor a magok hasznárúl és alkalmatosságárúl elmélked-
nek? Hol találtatik, aki Istennek ingyen akarna szolgálni?

Ritkán találkozik oly lelki ember, aki mindentűl megfosztotta magát. Igaz lelki 
szegént, és minden teremptett állat szerelméből kiöltözöttet kicsoda talál?109 Messze 
és e világnak utolsó határiban kell illyen érdemes embert keresni. Ha ember minden 
jószágát kiosztogatja is, semmi még ez, ha sanyarú penitenciát tart is, keves még ez, 
ha minden bölcsességet által ért is, még igen távuly vagyon; ha nagy jószágos erköl-
cse és igen buzgó ájtatossága vagyon is, még sok hejával vagyon. Tudniillik a heával, 
ami legszükségesb.110 Micsoda az? Hogy minekutána mindeneket elhagyott, magát 
elhagyja és eltávozzék teljességesen magátúl, semmit maga szerelméből meg nem 
tartván. És midőn mindeneket megcselekeszik, valamit tud, hogy meg kell mívelni, 
azt ítélje, hogy semmit nem mívelt. Ne ítélje nagynak, amit méltán nagynak ítélhetne, 
hanem igaz szűvel magát haszontalan szolgának mondja, az igazságnak szavaként, 
Mikor mindeneket megcselekesztek, valami nektek parancsoltatott, azt mondjátok: 
haszontalan szolgák vagyunk.111 Akkor osztán igazán lelki szegíny és mezítelen 
lehetsz, és azt mondhatod a prófétával: egyedül és szegény vagyok én. Senki nem 
gazdagb, senki nem hatalmasb, senki nem szabadosb annál, aki magát és mindeneket 
el tudja hadni és legalacsomban helyheztetni.112

XII. rész 
A szent keresztnek király útjárúl

Sokaknak keménynek tetszik ez a szó: tagadd meg magad, vedd fel keresztedet, 
és kövessed Jesust.113 De sokkal keményebb lészen amaz utolsó szót hallani, menjetek 
el tőlem átkozottak az örök tűzre! Akik örömest hallják most és követik a keresztnek 
szavát, akkor nem félnek az örök kárhozat hallásátúl.114 Ez a kereszt jel lészen az égbe, 
mikor az Úr eljő az ítéletre. Akkor a keresztnek szolgái, kik a kereszten megfeszülthöz 
szabták életeket az ítélő Christushoz nagy bizodalommal folyamnak.

Miért rettegsz tehát a keresztnek felvállalásátúl, mely által kell mennyország-
ban menni? A keresztben vagyon az üdvösség, a keresztben az élet, a keresztben 
ellenségtűl oltalom, a keresztben a mennyei édességnek velünk közlése, a kereszt-
ben lelkünk erősítése, a keresztben szűvünk vigasztalása, a keresztben a jószágos 

109 Pro. 31.
110 Mat. 16.
111 Luc. 17.
112 Psal. 24.
113 Mat. 16.
114 Mat. 23.

erkölcsök sommája, a keresztben a szentségnek tekélletessége. Nincs lélek üdvös-
ség, sem örök életnek reménsége, ha nem a keresztben. Vedd fel tehát a te kereszte-
det, és kövessed Jesust, és bemégy az örök életbe.115 Elöl ment ő, keresztét viselvén, 
és megholt teéretted a keresztfán, hogy te is viseljed keresztedet, és kívánj meghalni 
a kereszten. Mert ha ővélle meghalsz, vélle egyetembe élsz, és ha a kínokban társ 
vagy, a dücsősségben is társ lészesz.

Ihon, a keresztben áll minden, és veleje a dolgoknak abba függ, hogy magunknak 
meghaljunk, nincs más út az életre és a belső igaz békességre, hanem csak a szent 
keresztnek, és magunk mindennapi kedvünk szegésének útja. Ahon akarod, ott járj, 
amit akarsz, azt keressed, és nem találsz sem felsőbb utat magasságba, sem ide alá 
bátorságosabat a szent kereszt útjánál. Intézz és rendelj mindeneket akaratod és tetszé-
sed szerént, és nem találsz egyebet, hanem hogy mindenkor kell valamit szenvedned, 
vagy kedvedből, vagy kedved ellen, és így a keresztet mindenütt feltalálod. Mert vagy 
testi fájdalmat érzesz, vagy lelki háborúságot szenvedsz.

Néha Istentűl elhagyatol, néha felebarátodtúl háborgattatol, és ami nagyobb, 
gyakran magadnak terhére lészesz, és semmi orvossággal vagy vigasztalással szaba-
dulást vagy künnyebbséget nem nyerhetsz, hanem addig kell tűrnöd, míg Isten akarja. 
Mert Isten azt akarja, hogy a háborúságokat vigasztalás nélkül szokjad szenvedni, 
és hogy teljességgel magadat az ő akaratja alá vessed, és alázatosb légy a háborúságok-
ból. Senki oly szűből nem érzi a Christus szenvedését, mint aki hasonlókat szenvedett. 
A kereszt azért mindenkor kész, és mindenütt vár téged. El nem szaladhatsz előtte, 
akárhová fuss, mert valahová mégy, magadat veled hordozod, és mindenkor magadra 
akadsz. Tekints fel, tekints alá, tekints ki, tekints bé; mindenekbe keresztet találsz, 
és szükség, hogy mindenütt békességes tűréssel légy, ha belső békességbe akarsz 
lenni, és örök koronát nyerni.

Ha örömest viseled a keresztet, ő hordoz téged és kívánt végre vezet, ahol vége 
lészen a szenvedésnek, noha itt az nem lészen. Ha kedvetlenül viseled, terhet szerzesz 
magadnak, nehezíted magadat, mindazáltal ugyan viselned kell. Ha egy keresztet 
elvetsz, kétség nélkül mást találsz, és talám nehezebbet.

Azt hiszed-é, hogy te elkerülheted, amit egy halandó ember el nem kerül-
hetett? Melyik szent volt e világon kereszt és háborúság nélkül? Ő maga, Urunk 
Jesus Christus egy óráig kínszenvedések fájdalmi nélkül nem volt, valamíg élt. 
Szenvedni kellett, úgymond, Christusnak, és halottaiból feltámadni, és úgy meny-
nyi az ő dücsösségébe.116 Miképpen keressz te más utat, ezen a király útján kívül, 
mely a szent kereszt útja?

Christusnak teljes élete kereszt volt és mártíromság, és te nyugodalmat s örömet 
keressz? Megcsalatol, higyjed megcsalatol, ha egyebet keressz háborúságok szenvedé-
sénél, mert ez a halandó élet teljes nyomorúságokkal, és keresztül rakatott keresztekkel. 

115 Luc. 14.
116 Luc. 24.
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És mennél elébb ment valaki a lelki dolgokba, gyakran annál nehezebb kereszteket talál, 
mert az ő számkivetésének kínja nevekedik a szeretetből.

Mindazáltal, ez aki ily sok képpen gyötrődik, vigasztalások künnyebbsége nél-
kül nincsen; mert érzi a kereszt viselésnek nagy gyümölcsét nevekedni. Mert midőn 
ezt jó szűvvel viseli, minden terhét a háborúságoknak, isteni vigasztalásoknak 
reménségére fordítja. És mennél inkább törődik a test nyavalyákban, annál inkább 
vastagodik a lélek belső malaszt által. És néha a Christus keresztihez való hasonla-
tosságnak kívánságából annyira megvastagodik a háborúságok és ellenkező dolgok 
szerelmére, hogy ugyan nem kívánja, hogy fájdalom és háborúság nélkül legyen, 
mert annál kellemetesbnek ítíli magát Isten előtt, mennél többet és nehezbet szen-
vedhet őérette. Nem emberi erő ez, hanem Christus malasztja, mely azt cselekszi 
a gyarló testbe, hogy amitűl természet szerént fut és iszonyodik, azt lelki buzgóság-
gal elkezdje és szeresse.

Nem emberi indulatból vagyon, hogy ember keresztet viseljen, a keresztet sze-
resse, testét ostorozza és szolgálat alá vesse, hogy a tisztességet kerülje, a gyaláza-
tot örömest szenvedje, magát megutálja és másoktúl megutáltatni kívánja, minden 
kárt és szerencsétlenséget eltűrjön, és e világon semmi előmenetelt ne kívánjon. 
Ha magadra tekintesz, semmit effélét nem cselekedhetel magadtúl. De ha az Úrban 
bízol, erő adatik mennyből néked, és meggyőzöd a világot és testét. Sőt, ördügtűl sem 
félsz, ha hittel fegyverkezve és a Christus keresztivel jegyezve lészesz.117

Vedd reá tehát magadat, hogy mint Christusnak igaz hív szolgája, emberül viseled 
keresztit a te Uradnak, ki a te szerelmedért megfeszíttetett. Készítsed magadat sok gali-
bák és alkalmatlanságok szenvedésére ebben a nyomorult életben, mert így is lészen 
dolgod akárhon légy, és külömben nem találod, akárhová rejtezzél is. Ennek így kell 
lenni, és nincs egyéb orvosság a háborúságok és gonosz fájdalmaktúl való szabadulás-
ban, hanem hogy békeséggel tűrj.118 Az Úr poharát szomjúhozva igyad, ha neki barátja 
akarsz lenni, és részt akarsz javaiban venni.119 A vigasztalásokat hadd Istenre, csele-
kedje azt ezekkel, ami őelőtte kellemetes. Te pedig erősítsed magadat a háborúságok 
szenvedésére, és ezeket nagy vigasztalásoknak tartsad, mert nem méltók e világi szen-
vedések a jövendő dücsősségnek érdemlésére, ha mindeneket egyedül szenvednél is.

Mikor arra jutsz, hogy a háborúság kedves lészen és édesdeden esik Christusért, 
elhidd, hogy akkor jól van dolgod, mert paradicsomot találtál e földön. Valamig nehéz 
a tűrés, és ezt kerülöd, mindaddig rosszul van dolgod, és akármint fuss is, nyomodban 
lészen a háborúság.

Ha úgy rendeled magadat, amint kell rendelned, tudniillik a szenvedésre és halálra, 
hamar jobban leszesz és békességet találsz. Ha a harmadik égben ragadtatol is szent 
Pállal, ezzel bátorságos nem lész, hogy semmi ellenkezést nem érzesz. Én - úgymond 
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Jesus - megjelentem néki, mennyit kell szenvedni az én nevemért.120 Szenvedned kell 
tehát, ha Jesust szeretni és neki örökké szolgálni akarsz.

Vajha méltó volnál, hogy a Jesus nevéért szenvednél valamit!121

Minemű nagy dücsősségedre volna ez néked, mely nagy örömére a szenteknek, 
mely nagy épületire felebarátidnak? Mert a békességes szenvedést mindnyájan dicsé-
rik, noha kevesen vannak, kik tűrni akarnak. Méltó, hogy egy keveset örömest szen-
vedj Christusért, holott sokan naggyal többet szenvednek e világért.

Bizonnyal tudjad, hogy életedbe meg kell halnod. És mennél inkább valaki meghal 
magának, annál inkább kezd élni Istennek. Senki sem méltó a mennyei dolgok megfo-
gására, valaki magát Christusért minden ellenkező dolgok szenvedésére nem készíti. 
Nincs Isten előtt kedvesb néked üdvösségesb dolog e világon, mint hogy Christusért 
örömest szenvedj.

És ha választásodon állana, inkább kellene kívánnod, hogy Christusért szenved-
nél, hogysem sok vigasztalásokban örvendeznél, mert így volnál Christushoz és min-
den szentekhez hasonlatosb. Nem áll a mi érdemünk és állapatunk előmente a sok 
gyönyörűségben és vigasztalásban, hanem inkább a nagy súllyos dolgoknak háború-
ságoknak szenvedésiben.

Ha a szenvedésnél jobb és hasznosb volna valami az embereknek, kétség nélkül 
megmutatta volna ezt Christus szavával és példájával. Ő pedig a tanítványokat és min-
deneket, valakik őtet követni akarják, nyilván inti a kereszthordozásra, így szólván: 
aki énutánam akar jőni, tagadja el magát, és vegye fel az ő keresztit, és kövessen 
engem. Azért mindeneket általolvasván és megvizsgálván, e légyen végső béfejezés, 
hogy sok háborúságok által kell bémennünk Isten országába.122 
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Harmadik könyv

I. rész 
Christusnak belső szóllásárúl a hív lélekhez

Meghallom, mit mond énbennem az Úristen.123 Boldog az a lélek, mely az őbenne szólló 
Urát hallja, és az ő szájából vigasztaló igét vészen. Boldogok azok a fülek, mellyek 
az isteni sugallások folyamit vészik, és e világ suttogásira semmit nem figyelmeznek. 
Boldog fülek, mellyek nem a kívül hangoskodó szót, hanem a belől tanító igazsá-
got hallgatják. Boldog szemek, mellyek béhunyatnak a külső dolgokra, és a belsőkre 
vigyáznak. Boldogok, akik a belső dolgokat általértik, és a mennyei titkok értelmére, 
mindennapi gyakorlásokkal, inkább-inkább igyekeznek készülni. Boldogok, akik Isten-
ben igyekeznek nyugodni, és minden világi akadékokat leráznak.

Ezeket jól eszedbe vegyed, oh én lelkem, és tedd be kapuját az érzékenség gyönyör-
ködtetésnek, hogy hallhassad, mit mond benned az Úristen. Ezeket mondja a te szere-
tőd: én vagyok a te üdvösséged, a te békességed, a te életed. Maradj énvelem, és békes-
séget találsz. Hagyj békét minden múlandóknak, keresd az örökkévalókat. Micsodák 
e világi dolgok, ha nem csalárdságok? És mit használnak minden teremptett állatok, 
ha elhagyatol a teremptőtűl? Azért mindeneket megvetvén, kedvessé és hívvé tedd 
magadat a te teremptődnél, hogy részes lehess az igaz boldogságban.

II. rész 
Hogy szók zengése nélkül beszél az igazság bennünk

Szólj Uram, mert hallja a te szolgád.124 Te szolgád vagyok én, adj értelmet nékem, 
hogy tudjam a te akaratodat.125 Hajtsad szűvemet a te szájadnak igéjére, folyjon a te 
ékes szóllásod, mint a harmat. Azt mondják vala régen az Israel fiai Moisesnek: te szólj 
nékünk, és meghalljuk.126 Nem így Uram, nem így könyörgök, hanem inkább Sámuel 
prófétával alázatoson és nagy kívánsággal kérlek: te szólj Uram, mert hallja a te szol-
gád. Ne szóljon nékem Moises, vagy valaki a próféták közül; hanem te szólj inkább 
Uram Istenem, minden próféták oktatója és világosítója, mert te egyedül, azok nélkül 
engem tekélletesen taníthatsz, amazok pedig te nállad nélkül semmit nem használnak.

A szót kimondhatják, de szent lelket nem adhatnak. Bár igen szépen szóljanak is, 
de ha te hallgatsz, fel nem gerjesztik a szűvet. A bötűt kiadják, de te jelented ki értel-
mét. Titkokat mondonak, de te nyilatkoztatod magyarázatját a bépecsételt dolgoknak. 
Kiadják a parancsolatokat, de te segítesz bételjesítésére, az utat megmutatják, de te 
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vastagítasz a járásra. Ők csak kívül munkálkodnak, de te a szűveket tanítod és vilá-
gosítod. Ők kívül öntözik, de te adsz gyümölcsözést. Ők szóval kiáltanak, de te adsz 
a hallomásnak értelmet.

Ne szóljon tehát nekem Moises, hanem te, én Uram Istenem, örök igazság, 
hogy meg ne haljak és gyümölcstelen ne légyek, ha csak kívül intetem, és belől fel 
nem gerjesztetem; ne légyen nekem ítéletemre a füllel hallott és be nem teljesíttetett, 
a megismért és nem szerettetett, az elhitt és meg nem tartatott ige. Szólj azért Uram, 
mert hallja a te szolgád, mert örök életnek igéje vagyon nálad. Szólj nékem lelkem 
vigasztalására, teljes életemnek jobbítására, tenéked pedig dicséretedre, dücsősségedre 
és örök tiszteletedre.

III. rész 
Hogy az Isten igéjét alázatosan kell hallani,  

és hogy ezt sokan meg nem fontolják

Halljad fiam az én gyönyörűséges szavaimat,127 mellyek minden világi bölcsek tudo-
mányát fellülhaladják. Az én szóm lélek és élet, mellyet emberi értelemmel nem kell 
vizsgálni. Nem is kell ezt kívánságinkra vonni, hanem alázatossággal, csendesen kell 
hallgatni, és nagy kívánsággal fogadni.128 És mondám:129 boldog, akit te oktatsz Uram, 
és törvényidre tanítasz, hogy enyhítést szerezz néki a gonosz napok előtt, és el ne 
töröltessék a földrűl. Én130 - úgy mond az Úr - tanítottam eleitűl fogva a prófétákat, 
és mindeddig sem szűnöm meg, hanem szóllok mindeneknek, de sokan az én szómra 
siketek és kemények.

Sokan e világot örömesben hallgatják, hogysem Istent; könnyebben követik az ő 
testek kívánságát, hogysem Isten akaratját. E világ ideig való aprólékot ígér, és nagy 
serénséggel szolgálnak néki. Én nagyokat és örökkévalókat ígérek, még is tunya 
az emberek szűve. Ki szolgál és enged nékem mindenekbe oly szorgalmatosság-
gal, mint e világi uraknak szolgálnak? Pirulj Sidon, azt mondja a tenger, és ha okát 
kérded, okát halljad.131 Egy kis fizetésért hosszú utat futnak, az örök életért sokan 
alig emelítik egyszer lábokat a földrűl. A rossz kis hasznot szorgalmatosan keresik, 
egy pínzecskéjért néha rútul veszekednek, egy hiúságos dologért, és kevés ígéretért 
nem restelnek éjjel-nappal fáradni.

De jaj, veszély, a változhatatlan jóért, a böcsülhetetlen jutalomért, a legnagyobb 
tisztességért, a véghetetlen dücsősségért csak egy kis fáradtságot is restellenek. 
Szégyenljed azért, rest és panaszolkodó szolga, hogy egyebek készebbek a vesze-
delemre, hogysem te az életre, inkább örvendeznek ők a hiúságnak, hogysem te 
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az igazságnak. És ők reménségekben néha megcsalatnak, de az én ígíretem senkit 
meg nem csal, sem üresen nem bocsátja a bennem bízókat. Amit ígírtem, megadom; 
amit mondottam, bételjesítem; de úgy, ha ki mindvégig híven megmarad az én szere-
tetemben. Én vagyok megelégítője minden jámboroknak, és kemény próbálója min-
den ájtatosoknak.

Írd szűvedbe az én szavaimat, és forgasd szorgalmatosan, mert igen szüksége-
sek lésznek a kesértet idején. Amit nem értesz, mikor olvasod, megérted a látoga-
tásnak idején. Kétképpen szoktam választottimat látogatni, tudniillik, kesértetekkel 
és vigasztalással. És minden nap két leckét olvasok nékik, egyikben feddem az ő 
fogyatkozásokat, másikban intem a jó erkölcsök nevelésére. Akinél az én igém vagyon, 
és ezt megveti, vagyon aki megítélje őtet az utolsó napon.

Az ájtatosságnak megnyeréséért könyörgés

Uram Istenem, te vagy minden jóm!132 És ki vagyok én, hogy veled merjek szóllani? 
Szegíny nyomorult szolgácskád vagyok, elvetett féreg vagyok, sokkal szegínyb 
és alábbvaló vagyok, hogysem értem és mondani merem. Emlékezzél Uram mindaz-
által, hogy semmi vagyok, semmim nincs, semmire jó vagyok. Te egyedül jó vagy, 
igaz és szent vagy. Te mindenható vagy, mindeneket adsz, mindeneket betöltesz, csak 
a bűnöst hagyod üresen. Emlékezzél a te irgalmasságidra, és töltsd bé az én szűvemet 
a te szent malasztoddal, ki nem akarod, hogy üresen maradjon a te alkotmányod.

Mint viselhessem Uram az én terhemet ebben a szegíny világban, ha a te irgal-
masságod és malasztod nem gyámolít engem? Ne fordítsd el tőllem szent orcádat, ne 
halasszad látogatásodat, ne vond meg vigasztalásodat, hogy az én lelkem oly sovány ne 
légyen, mint a föld víz nélkül. Uram, taníts engem a te akaratodnak bételjesítésére,133 
taníts a teelőtted való illendő és alázatos forgolódásra, mert te vagy az én bölcsessé-
gem, aki engem igazán ismérsz, sőt ismértél minek előtte a világ lenne, minek előtte 
én e világra születtetném.

IV. rész 
Hogy Isten előtt igazan és alázatoson kell magunkat viselnünk

Fiam, híven járj énelőttem, és szűvednek együgyűségébe keress mindenkor engem.134 
Aki énelőttem igazságban jár, megmenekedik sok gonosz ütközettűl, és az igazság 
megszabadítja őtet a csalárdoktúl és hamisak rágalmazásitúl. 135Ha az igazság téged 
megszabadít, valóba szabados lész, és nem gondolsz az emberek hiúságos szavaival.136 
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Úgy vagyon Uram137 amint mondod, kérlek, úgy cselekedjél velem. A te igazságod 
tanítson éngem, és őrizzen üdvösséges végemig. Ez szabadítson éngem minden gonosz 
indulattúl és rendetlen szeretettűl, és így teveled járok nagy szívem szabadságába.

Én téged megtanítlak, 138 úgymond az igazság, az igaz és énelőttem kedves dol-
gokra. A te bűneidrűl nagy bánattal és töredelmességgel gondolkodjál; soha magadat 
nagynak ne alítsad jó cselekedeteidért. Bizonyára bűnös vagy, sok gonosz indulatokra 
hajlandó és kötelődzött. Magadtúl mindenkor semmire hajlasz, és hamar megesel, 
hamar meggyőzetel, hamar megháborodol, hamar fesletté válol. Semmi nincs benned, 
amivel dicsekedhetnél, de sok vagyon, amiből magadat megalázhatod, mert sokkal 
gyarlóbb vagy, hogysem ítélhetnéd.

Abban tehát, amit mívelsz, semmit nagynak ne alíts; semmit drágának és csudá-
latosnak, semmit böcsülletre méltónak, semmit felségesnek, semmit igazán dicsére-
tesnek és kívánatosnak ne tarts, hanem csak azt, ami örökké megmaradó. Mindenek 
felett kedveljed az örök igazságot, utáljad a magad alávalóságát. Semmitűl úgy ne félj, 
semmit úgy ne gyalázz és fuss, mint a te vétkeidet és bűneidet, mellyeket inkább kell 
neheztelned, hogysem akárminemű marhád kárát. Némellyek nem igyenesen járnak 
énelőttem, hanem nyughatatlan vizsgálástúl és kevélységtűl viseltetvén, tudni akar-
ják az én titkaimat, és az isteni felséget érteni, magokat és üdvösségeket elhenyél-
vén. Ezek gyakran nagy késértetekben és bűnökben esnek, mivel én ellent tartok az ő 
kevélységekben és hiúságos vizsgálásokban.

Félj az Isten ítéletitűl, rettegj a mindenhatónak haragjátúl! Ne vizsgáljad a fel-
séges Isten cselekedetit, hanem a magad álnokságit szemléljed, mely sokban vétkez-
tél, és mennyi sok jót elmúlattál. Némellyek ájtatosságokat csak könyvekbe vise-
lik, némellyek képekbe, némellyek külső jelekben és testek hajlásiban. Némellyek 
éngemet szájokban viselnek, de szűvökben csekélyen.139 Vannak, akik értelmekben 
megvilágosíttatván, akaratjokban megtisztulván, mindenkor az örökkévaló dolgokra 
áhítoznak, a földi dolgokat nehezen hallják, a természet szükségének bánkódva szol-
gálnak, és ezek érzik, mit szól nékik, az igazságnak lelke, mely őket a világ utálására 
és a mennyeiek szerelmére tanítja; e világnak elhagyására, mennyországnak éjjeli 
és nappali kívánságára gerjeszti.

V. rész 
Az isteni szeretetnek csudálatos erejérűl

Áldlak téged én mennyei atyám,140 az én Uram Jesus Christusnak szent atyja, 
hogy énróllam, szegény nyomorultról méltóztatol emlékezni. Oh, irgalmasságnak 
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és minden vigasztalásnak atyja, hálákat adok néked, ki engemet, minden vigasztalásra 
méltatlan szolgádat, néha-néha látogatsz vigasztalásiddal.141 Áldlak téged mindenkor 
és dücsőítlek, a te egyetlenegy fiaddal, és vigasztaló Szentlélekkel, örökken örökké. 
No Uram Istenem, én szent szeretőm, mikor te az én szűvemben szállasz, örvendeznek 
minden belső részeim. Te vagy az én dücsősségem, és szűvem öröme. Te vagy az én 
reménségem, és akihez folyamhatom háborúságimban.

De mivel még gyenge vagyok a szeretetbe és fogyatkozott a jószágos erkölcsbe, 
szükség, hogy tőlled vastagíttassam és vigasztaltassam. Azért látogass engem gyak-
ran, és oktass szent tanításiddal; szabadíts meg engem a gonosz indulatoktúl és gyó-
gyítsd meg az én szűvemet minden rendetlen vágyódásoktúl, hogy belsőképpen meg-
gyógyulván és jól megtisztíttatván, alkolmatos légyek a szeretetre, erős a szenvedésre, 
állhatatos a megmaradásra.

Nagy dolog a szeretet, valóba nagy jó, mely egyedül künnyebbít minden terhet 
és egyaránt elvisel minden egyenetlent. Mert minden terhet nehézség nélkül visel, 
minden keserűt édessé és jóízűvé tészen. A Jesusnak nemes szerelme nagy dolgok cse-
lekedetire izgat, és a tekélletességnek szomjúhozására szüntelen ébreszt. A szeretet fel 
igyekezik és a földi dolgoktúl meg nem tartóztatik. A szeretet szabad és minden világi 
kedvtűl idegen akar lenni, hogy az ő belső elmélkedésiben akadék ne találtassék, hogy 
e világi haszonba ne kötelődzék, se kárvallással le ne nyomassék. A szeretetnél nincs 
semmi édesb, semmi erősb, semmi felségesb, semmi kedvesb, semmi gyönyörűségesb, 
semmi teljesb és jobb az égbe és a földön; mert a szeretet Istentűl származik, és sem-
miben meg nem nyughatik, hanem csak a teremptett állatok felett való Istenben.

A szerető röpül, fut, örül, szabados és meg nem tartatik. Mindent elhágy, 
hogy mindent megnyerjen. Mindene vagyon mindenben, mert mindenek felett az egy 
legnagyobb jóban megnyugszik, melyből foly és ered minden jó. Nem nézi az aján-
dékot, hanem minden jók felett ahhoz fordul, aki ezeket adja. A szeretet nem tart 
mindenkor módot, hanem minden mód felett buzgósággal lángazik. A szeretet ter-
het nem érez, fáradságot nem szenved, többre igyekezik, hogysem ami tehetségébe 
vagyon; lehetetlenséget nem forgat, mert azt alítja, hogy mindenekre ereje és sza-
badsága vagyon. Jó tehát mindenre és sokat véghezviszen, ahol elfogyna és ledőlne, 
akiben szeretet nem volna.

A szeretet vigyáz, és mikor aluszik sem szunnyadoz; elfáradván meg nem 
bágyad; szorongattatván meg nem szorul; félvén meg nem rémül: hanem, mint sebes 
láng és az égő fáklya, felverdődik és bátran általmégyen mindenen. Akiben szeret 
vagyon, tudja mit kiált ez a szó. Az Isten füleibe nagy kiáltás a léleknek buzgó szere-
teti, mely így szól: én Istenem, én szerelmem! Te éppen enyim vagy, és én éppen tied. 
Öregbítsed bennem a szeretet, hogy az én szűvem megkóstolja, mely gyönyörűséges 
a szeretet, mely kedves a szeretetben elolvadni s úszni. Szeresselek téged, és a nagy 
buzgóság és álmélkodás miatt magamon fellül emelkedjem. Énekeljem a szerelem 

141 2Cor. 1.

énekét; kövesselek téged, én kedvesem, magasságba; elájuljon az én lelkem a te dicsé-
retedbe, gyönyörködvén a szerelembe. Szeresselek téged, inkább, hogysem magamat; 
sőt magamat ne szeressem, hanem csak teéretted. Szeressek mindeneket, valakik iga-
zán szeretnek téged, amint parancsolja a szeretetnek tőlled származott törvénye.

A szeretet gyors, igaz, ájtatos, nyájas, kedves, erős, nagy szenvedő, hív, okos, nagy 
tűrhető, vastag és soha magát nem kereső. Mert ahol valaki magát keresi, ott kiesik 
a szeretből. A szeretet vigyázó, alázatos és igaz; nem puha, nem csélcsap, nem hiúsá-
gokra figyelmező; józan, tiszta, állandó, csendesz és minden érzékenségibe maga őrző. 
A szeretet engedelmes előttevalóknak; maga szeme előtt alávaló és elvetett; Istenhez 
ájtatos és háladó, kiben mindenkor bízik, még mikor az isteni dolgoknak ízit nem érzi 
is, mert a szerelembe nem élhetni fájdalom nélkül. 

Aki nem kész mindent szenvedni és az ő szerelmesének akaratján megállani, nem 
érdemli, hogy szerető nevet viseljen. Az igaz szeretőnek minden kemény és keserves 
dolgokat örömest kell viselni az ő szerelmeséért, és ellenkező történetekért el nem kell 
hajolni tőlle.

VI. rész 
Az igaz szeretőnek próbájárúl 

Fiam,142nem vagy még erős és okos szerető. Miért, Uram?143 Mert kevés ellenkezésért 
elkezdett dolgodban hátramaradsz, és igen mohón keresed a vigasztalást.144 Az erős sze-
rető megállja a késértetet, és nem hiszen az ellenség csalárd hitegetésinek. Amint a jó 
szerencsében tetszem neki, úgy a szerencsétlenségben sem kedvetlen hozzám. Az okos 
szerető nem nézi szeretőjének ajándékát, hanem az ajándékozónak jóakaratját. 
Inkább néz kedvre, hogysem adományra; és minden adományt kevesebbre böcsül, 
hogysem szeretőjét. A nemes szerető nem az ajándékban nyugszik meg, hanem énben-
nem minden ajándék felett. Nem mind oda van dolgod, ha néha énfellőlem, vagy az én 
szentem felől, külömb gondolatok ütköznek elmédben, hogysem te akarnád. Ama jó és 
gyönyörűséges indulat, mellyet néha érzesz, az isteni malasztnak jelenvoltából ered, 
és a mennyei hazának kóstolása; erre nem kell igen támaszkodnod, mert jő, s megyen. 
Az tekélletességnek nagy jelensége és igen érdemes cselekedeti az, hogy ember erősen 
viaskodjék lelkének gonosz indulatival, és az ördögi kísztetéseket megvesse.

Meg ne háborítsanak ezért téged az idegen gondolatok, akármirűl legyenek is. Erős 
légy az eltekéllett jószándékba, és igazán Istenre nézzen igyekezeted. Nem csalatás az, 
hogy néha hertelen lelked felragadtatik, és viszont mindjárt szívednek szokott hiúsá-
gira térülsz; mert ezt kedved ellen szenveded inkább, hogysem cselekeded; és valamíg 
ellenzed, és ezekkel tusakodol, érdemed vagyon abból, nem veszedelmed.

142 Az Úr
143 Az szolga
144 Az Úr
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Tudjad, hogy a régi ellenség minden igyekezettel akadékott szerez a te jószándé-
kidba, és ki akar forgatni minden ájtatos gyakorlásokból. Tudniillik a szentek tiszte-
letibűl, az én szenvedésemnek elmélkedésébűl, a bűnöknek hasznos emlékezetibűl, 
szűvednek őrzésébűl és a jóban való nevelkedésnek erős igyekezetibűl. Sok gonosz 
gondolatokat ejt szűvedben az ördög, hogy eluntasson, elkedvetlenítsen, hogy 
az imádkozástúl és szent dolgok olvasásátúl elvonjon. Gyűlöli az ördög az alázatos 
gyónást, és ha lehetne, az Úr testének vételétűl elvonna. Ne higgy néki, ne gondolj 
vélle, ha gyakorta megveti álnokságinak tőrét. Mikor gonosz és fertelmes gondolatid 
indulnak, tudjad, hogy ő dolga. Mondd azt néki: távozz el, tisztátlan lélek! Pirulj, 
szégyen vallott! Igen ocsmány vagy, aki illyenekkel töltöd fülemet. Távozz el tőllem, 
hamis hitető, nincs énbennem semmi részed; hanem Jesus, mint erős bajnok velem 
lészen, és te megszégyenülsz. Inkább meg akarok halni, és minden kínokat szenvedni, 
hogysem néked engedni. Hallgass, némulj meg, többször nem akarom hallani szódat, 
ha sokkal több háborgatásomra igyekszel is. Az Úr az én világosságom és üdvössé-
gem, kitűl féljek?145 Ha táborok állanak ellenem, sem ijed meg az én szűvem. Az Úr 
az én segítőm és én megváltóm. 

Viaskodjál, mint jó vitéz; és ha néha gyarlóságból megesel, nagyobb erőt végy 
az elébbinél, bízván Istennek bőségesb segítségében. Igen elkerüld a hiúságos 
magadtetszését és a kevélységet; mert ezek miatt sokan megcsalatnak, és majd ugyan 
gyógyíthatatlan vakságra jutnak esetekben. Oktatásodra és szüntelen magad alázására 
légyen néked ez a kevélyeknek és bolondul magokban bizakodóknak esete.

VII. rész 
Az isteni ajándékokat alázatosságnak őrzése alatt el kell rejteni

Fiam,146 hasznosb és bátorságosb néked, ha elrejted az ájtatosságnak ajándékát, 
és ha ebből magadat fel nem magasztalod, errűl sokat nem szóllasz, ezt nem felettébb 
hányod; hanem inkább magadat megalázod, és mintha erre méltó nem volnál, rettegsz. 
Nem kell efféle ájtatos indulatokhoz keményen ragaszkodni, mellyek hamar vissza-
fordulhatnak. Mikor efféle ajándékot érzesz, azt gondold, mely szegény és nyomorult 
szoktál lenni Isten malasztja nélkül? Nem is csak abban áll a lelki életben való előme-
netel, hogy vigasztalásnak ajándékával bévelkedjél; hanem, hogy alázatoson, magad 
tagadásával, békességesen szenvedjed ennek az ajándéknak elvételét; úgy, hogy akkor 
az imádságnak gyakorlásába meg ne restülj, és a több szokott jócselekedetidet elmu-
laszd; hanem tehetséged és értelmed szerént, mennél jobban lehet, örömest műveld 
ami tőlled lehet; és szívednek soványsága és keserűsége miatt, mellyet érzesz, maga-
dat teljességgel el ne hadd.

145 Psa. 26.
146 Az Úr szól

Sokan vannak, kik midőn kedvek szerént nincs a dolog, ottan tűrhetetlenek 
és tunyák lésznek.147 Nincs mindenkor embernek hatalmába az ő útja, hanem Isten 
adja a vigasztalást, mikor akarja, mennyire akarja, és kinek akarja adni; és csak 
úgy adja, amint néki tetszik, s nem külömben. Némely gondolatlanok az ájtatos-
ságot keresvén, magokat elvesztették; mert többet akartak cselékedni tehetségek-
nél; nem nézvén erejeknek mértékére, inkább követték szűvök indulatit, hogysem 
az okosságot. És mivel nagyobbra vágyódtak, hogysem amit Isten akart, ez okáért 
az Isten malasztját hamar elvesztették. Szegínyekké lettek, levettettek, akik égben 
raktak vala fészket; hogy megaláztatván és szégyenedvén, megtanulnak, hogy nem 
kell magok szárnyán röpülni, hanem az én szárnyam alatt reménleni.148 Akik újak 
és tudatlanok az isteni szolgálatnak útján, künnyen megcsalatnak és elesnek, ha okos 
emberek tanácsát nem követik.

Ezek ha inkább akarják a magok tetszését követni, hogysem a jóban megrögzöttek-
nek hinni, veszedelmes végek lészen; de úgy azért, ha hátra nem akarják hadni magok 
eszeskedésit. Akik magokat bölcseknek véllik, ritkán szenvedik alázatoson, hogy 
mástúl vezettessenek. Jobb a csekély tudomány alázatossággal, hogysem a mély böl-
csességnek sok kincsei hiúságos dicsekedéssel. Jobb, hogy kevesed légyen, hogysem 
sokból elkevéledjél. Nem szinte okosan cselekeszik, aki magát teljeséggel vigasságra 
adja, elfeletkezvén elébbi szegénységrűl, és az Istennek tiszta félelmérűl, mely minden-
kor retteg, hogy az Istentűl nyújtott ajándékot el ne veszesse. A sincs jó értelembe, 
aki a háborúságnak és akármely nyavalyának idején kétségesen viseli magát, és énfelő-
lem kevesebb bizakodással gondolkodik, hogysem illenék.

Aki békességes üdőbe igen bizakodó, gyakran igen megijed és félelmes szokott 
lenni hadakozó üdőbe. Ha magadat tudnád mindenkor kisded és alázatos állapatba 
tartani, és a te lelkedet jól rendelni s bírni, nem oly hamar esnél veszedelemben 
és vétekben. Jó tanács az, hogy lelki buzgóságot érezvén, meggondoljad, mi lészen 
mikor a lelki világosság eltávozik. Mikor pedig erre jutsz, eszedben forogjon, 
hogy ismét megadathatik az avilágosság, mellyet ate oktatásodra és az én dücsősé-
gemre ideig megvontam.

Sokszor hasznosb efféle próbálás, hogysem ha mindenkor kedved szerént volna 
a dolog. Mert nem abból kell az Isten előtt való érdemességet ítílni, hogy valakinek 
több titkos látási és vigasztalási vannak; vagy hogy a Szentírást mélyebben érti, vagy, 
hogy nagyobb méltóságba vagyon; hanem abból, hogy az igaz alázatosságba meggyö-
kerezett, és isteni szeretettel megteljesedett; ha mindenkor tisztán és teljesen az Isten 
tisztességét keresi; ha magát semminek tartja és igazán utálja; és inkább akarja, hogy 
egyebektűl is utáltassék és aláztassék, hogysem tiszteltessék.

147 Hier. 10.
148 Isai. 14.
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VIII. rész 
Mint kelljen Isten szeme előtt embernek magát semminek ítílni

Szóllok az én Uramnak, noha por és hamu vagyok.149 Ha ennél nagyobbat tulajdoní-
tok magamnak, te ellenzed Uram; és bizonyságok ellenem az én álnakságim, kiknek 
ellene nem mondhatok. Ha pedig magamat alávalónak ítélem és semminek tartom, 
ha magamnak semmit nem tulajdonítok, és magamat pornak ismérem, minthogy 
az vagyok: kegyelmes leszen hozzám a te kegyességed, megvilágosítja szűvemet a te 
fényességed, és legkisebb magam böcsüllése is az én semmiségemnek mélységébe 
elmerül, és örökké elvész. Ott mutatod meg nékem magamat, mi vagyok, mi vol-
tam, mire jutok; mert semmi vagyok, és elébb azt meg nem ismértem. Ha magamra 
hagyatom, imé semmi vagyok, és éppen gyarlóság. Ha pedig te, Uram hertelen reám 
fordítod szemeidet, mindjárt megvastagodom és új örömmel betöltetem. Nagy csuda 
Uram, hogy engem ily hertelen felemelsz és ily kegyelmesen magadhoz kapcsolsz, 
aki magam terhével mindenkor alávonatom.

Ezt Uram a te szerelmed cselekeszi, mely ingyen megelőz engem; sok szükségim-
ben segít engem; sok veszedelmektűl őriz engem, és igazán mondhatom, hogy szám-
lálhatatlan gonosztúl megszabadít engem. Mert én magamat gonoszul szeretvén 
elvesztem; de tégedet egyedül keresvén és tisztán szeretvén, magamat és velem együtt 
tégedet megtalálván, tehozzád való szerelmemből mélyebben semminek állítom maga-
mat. Mert te, oh édes Uram, minden érdemem felett cselekeszel velem, és megelőzöd, 
amit reménleni vagy kérni mernék.

Áldott légy én Istenem: mert noha én minden jóra méltatlan vagyok, mégis a te 
nemes és véghetetlen jó voltod soha meg nem szűnik jót cselekedni, még a háladatlan 
és tőlled elidegenült emberekkel is. Téríts magadhoz minket, hogy hálaadók, alázato-
sok légyünk; mert te vagy a mi üdvösségünk, értékünk, erősségünk.

IX. rész 
Hogy mindeneket Istenért kell cselekedni, mint utolsó végért

Fiam, 150 engem kell főbb és utolsó végednek tartanod, ha igazán boldog akarsz lenni. 
Erre igyenesen nézvén, megtisztul a te kívánságod, mely sokszor magára és egyéb 
teremptett állatra horgad. Mert ha valamibe magadat keresed, mindjárt elfogysz 
és elsoványodol magadba. Azért mindeneket énérettem cselekedjél főképpen, mert én 
vagyok, aki mindeneket adtam. Mindeneket úgy személj, mint éntőllem, minden jónak 
kútfejéből származott folyamokat. Ez okáért mindeneket énreám, mint azoknak ere-
detire kell téríteni.

149 A szolga szól
150 Az Úr szól

A nagy és kisded, a szegény és gazdag énbelőllem, mint eleven kútfőből, életnek 
vizét meríti; és akik nékem szabad jóakaratjokból szolgálnak, jókedvekért jókedvet 
nyernek.151 Akik pedig énkívülem akarnak dicsekedni, vagy valami tulajdon javokban 
gyönyörködni, az igaz örömben meg nem gyökereznek, sem szűvökben ki nem terjed-
nek, hanem sok akadékok és galibájok leszen. Semmit azért a jóból magadnak ne tulaj-
doníts; senkirűl azt ne ítíljed, hogy jó erkölcse magátúl vagyon; hanem éppen Istennek 
tulajdonítsad, ki nélkül nincs semmi jó emberbe.152 A jót éppen én adom; azt akarom, 
hogy éppen enyim légyen, és ezekért a hálaadást keményen megkívánom.

Ez az igazság, mellyel elkergettetik a hiúságos dücsősség. Ha Isten malasztja és igaz 
szeret vagyon benned, nem lészen helye az irigységnek, vagy szíved komorodásának; 
sem a magad szereteti el nem foglal téged. Mert meggyőz mindeneket az isteni szeretet, 
és lelkednek minden erejét megnagyobbítja. Ha igaz okossággal bírsz, csak egyedül 
énbennem örvendesz, egyedül énbennem reménlesz; mert nincs senki jó,153 hanem csak 
egyedül az Isten, kit mindenekfelett dicsírni, és mindenekben kell áldani.

X. rész 
Hogy e világot megutálván, gyönyörűséges az Istennek szolgálni

Most ismét szóllok Uram, és nem hallgatok. Így szóllok az én Istenemhnek, az én 
Uramnak, az én mennyei királyomnak fülében: 154 oh, mely nagy a te édességednek 
sokasága, Uram, mellyet elrejtettél a téged félőknek!155 Hát mi vagy azoknak, akik sze-
retnek téged? Mi vagy azoknak, kik teljes szűből szolgálnak? Bizony Uram, kimond-
hatatlan a teróllad való elmélkedésnek édessége, mellyet közlesz a téged szeretőkkel. 
Ebben mutattad nekem főképpen a te szerelmednek édességét, hogy midőn nem vol-
nék, teremptettél éngem, midőn tetőlled távul bolyonganék, visszahoztál engem, hogy 
szolgálnék néked, és azt parancsoltad nékem, hogy szeresselek téged.

Oh, örök szerelemnek kútfeje, mit mondjak teróllad? Mint feletkezhessem el 
róllad, ki méltóztattál énfelőllem emlékezni, még minekutána megszenvedtem 
és elvesztem volna is. Minden reménség felett irgalmasan cselekedtél a te szolgáddal; 
és minden érdem felett kegyelmedet és szerelmedet nyújtottad. Mit adjak néked ezért 
a kegyelmességért? Mert nem adatott mindeneknek, hogy mindent megvetvén e világ-
nak ellene mondanának, szerzetes életet választatnának. Vajjon s nagy dolog-é, hogy 
én néked szolgálok, kinek szolgálatjára köteles minden állat? Nem méltó, hogy én 
nagyra böcsüljem azt, hogy néked szolgálok; de azt ítílem nagy és csudálatos dolog-
nak, hogy illyen szegíny méltatlant méltóztatol szolgálatodra fogadni, és szerelmes 
szolgáid közé számlálni.

151 Ioan. 4. 
152 2Cor. 4.
153 Mat. 19.
154 A szolga szól
155 Psal. 30.
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Íme Uram, mind tiéd valami énbennem vagyon, amiből néked szolgálok. Mind-
azáltal te szolgálsz inkább nékem, hogysem én tenéked. Ihon az ég és föld, mellyeket 
az emberi szolgálatra teremptettél, készen vannak, és naponként abba eljárnak, amit 
parancsoltál. E kevés, hanem az angyalokat is emberek szolgálatjára rendelted.156 
De mindezeket meghaladja, hogy te magad méltóztattál szolgálni az embernek, 
és magadat ígérted jutalomul néki.

Mit adjak Uram néked, ennyi ezer sok javaidért? Oh, bár életemnek minden nap-
ján szolgálhatnék néked! Oh, volnék elégséges arra, hogy bár csak egy nap szolgál-
hatnék úgy néked, amint illenék! Bizony Uram, igen méltó vagy te minden szolgá-
latra, minden tiszteletre. Bizony te vagy az én Uram, és én szegény, nyomorult szolgád 
vagyok, ki azzal tartozom, hogy minden tehetségemmel szolgáljak néked, és soha a te 
dicsíretedet el ne unjam. Ezt kívánom, ezt óhajtom én Istenem; és amiben megfogyat-
kozom, kérlek, te hozd helyére.

Néked szolgálni, és teéretted mindeneket megutálni, igen tisztességes és igen 
dücsőséges. Mert nagy isteni áldásokkal ékesíttetnek, valakik jókedvvel magokat a te 
szent szolgálatodra adják. A Szentléleknek vigasztalását találják, valakik a te szere-
tetedért minden testi gyönyörűségeket megvetettek. Nagy lelki szabadságot nyernek, 
akik a te nevedért szoros útra indultak, és minden világi gondokat megvetettek.157

Oh, kedves és örvendetes szolgálat, mely által ember igazán szabaddá és szentté 
lészen! Oh, áldott állapat a szerzetes szolgálat, mely embert angyalokhoz hasonlóvá, 
Istennél kellemetessé és minden híveknél dicsíretessé az ördögnek rettenetessé tészi! 
Oh, ölelésre és minden kívánságra méltó szolgálat, melyben ember örökkévaló jókat 
érdemel, és vég nélkül megmaradó örömet nyér.

XI. rész 
Hogy szűvünk kívánságit meg kell vizsgálni és mértékelni

Fiam,158 sokat kell tanulnod, amit még nem tudsz. Mellyek ezek Uram? Hogy a te 
kívánságodat teljességgel az én jóakaratomhoz szabjad; és ne légy magadkereső, 
hanem az én akaratomnak buzgó követője. Gyakran felgerjednek kívánságid és felette 
izgatnak téged; de ezekbe azt gondold meg, ha az én tisztességemtűl-é, vagy magad 
hasznátúl indíttatol? Ha énérettem indulsz, megelégszel azzal, amit én rendelek; ha 
pedig magad keresése rejtezett ebben, ez ami téged tartóztat és terhel.

Meglásd azért, hogy felette ne támaszkodjál az elszánt kívánságra, míg énvelem 
nem tanácskozol, hogy azután meg ne bánjad, és kedved ellen ne légyen, amit elébb 
kedvellettél, és mintha jobb lett volna, úgy vágyódtál reá. Mert nem minden indu-
latot kell követni, mely jónak tetszik; nem is kell minden ellenkező kívánságot első 
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tekintetből megvetni. Hasznos néha zabolán hordozni a jókívánságokat és tanúsá-
gokat, hogy szorgalmatosságod miatt elmédben tétova ne ragadtassál; hogy kemény 
magadvisélésével és rendetlenségeddel másoknak botránkozást ne szerezz; vagy egye-
bek ellenzési miatt meg ne háborodjál és el ne essél.

Néha pedig szükség erőszakkal élni, és kemény tusakodással ellenzeni az érzé-
kenységek vágyódását; 159 és arra nem figyelmezvén mit akar vagy nem akar a test, 160 
azon szorgalmatoskodni, hogy kedve ellen is a lélek birtokába maradjon.161 És addig 
kell sanyargatni és szolgálatra kénszeríteni, hogy kész legyen mindenekre: kevés-
sel megelégedjék, közdolgokban gyönyörködjék, és semmi kedvetlen dolgokon ne 
zugolódjék.

XII. rész 
A békességes tűrésnek és testi kívánságunkkal való harcolásnak tanúsága

Uram Istenem, 162 úgy vészem eszemben, hogy a békességes tűrés nékem igen szüksé-
ges, mivel e világi életben sok ellenkező dolgok történnek. Mert akármint rendeljem 
békességemet, de az én életem hadakozás és fájdalom nélkül nem lehet. Úgy vagyon, 
fiam.163 De azt akarom, hogy ne keress oly békességet, mely késértetek nélkül légyen 
és ellenkezést ne érezzen; hanem azt itéljed, hogy akkor is békességet találhatsz, mikor 
külömb-külömb nyomorgatásokban gyakoroltatol, és sok ellenkező dolgokban próbál-
tatol. Ha azt mondod, hogy sokat nem tűrhetsz, miképpen szenveded a purgatórium 
tüzét?164 Két gonosz közül mindenkor a kisebbet kell választani. Hogy azért a követ-
kezendő örök kínokat elkerülhessed, a jelenvaló alkalmatlanságokat Istenért csendesz 
elmével szenvedjen. Azt hiszed-é, hogy a világ fiai semmit, vagy keveset tűrnek? Ezt 
sohult fel nem találod, bár az igen kedvetölt kínyessékbe keressed is. Talám azt mon-
dod, hogy ezeknek sok gyönyörűségek is vagyon, és magok akaratján járván, nem 
igen sulloson viselik a háborúságokat? Bár úgy légyen, hogy mindenek kedvek szerént 
folyjanak; de vajjon mennyi ideig alítod, hogy e tart? Íme, mint a füst úgy elfogy-
nak e világi gazdagok, és emlékezete sem marad elmúlt örömöknek.165 De még mikor 
élnek sem nyugosznak javokban keserűség, unakodás és félelem nélkül. Mert azon 
dolgokban, mellyekből gyönyörűséget vésznek, gyakran a fájdalomnak büntetésit is 
érzik. Igazán bánik Isten véllek: hogy mivel rendetlenül keresik és követik a gyönyö-
rűségeket, észveszés és keserűség nélkül meg ne emésszék. 
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Oh, mely rövidek, mely csalárdok, mely rendetlenek és rútak e világ gyönyörű-
ségi! Mindazáltal ezt az emberek részegsége és vaksága nem érzi; sőt mint a bar-
mok, e romlandó életnek egy kis gyönyörűségéért lélekkárhozatban esnek. Te azért, 
fiam, kívánságid után ne járj, és a magad akaratjárúl eltérj.166 Gyönyörködjél az Úrban, 
és a te szűved kívánságit ő beteljesíti.167

Ha igazán akarsz gyönyörködni, és éntőllem bőségesben vigasztaltatni: íme, 
a világi dolgok megvetésében, és e földi gyönyörűségek távoztatásában lészen a te áldá-
sod és bőséges vigasztalásod. És mennél inkáb megvonszod magad a teremptett állatok 
vigasztalásátúl, annál édesdebb és hathatósb örömet találsz énbennem. De elsőben, erre 
nem juthatsz szomorúság és munkás harc nélkül. Ellent vét-é a megrögzött szokás? 
Szeget szeggel, jó szokással kell a gonosz szokást kiverni. Zúgolódik-é a test? Lelki buz-
gósággal megzaboláztatik. Ingerel és kísértget-é a régi kígyó? Imádkozással elkergette-
tik, e felett hasznos foglalatossággal hozzád járulásának útja bégátoltatik.

XIII. rész 
Az alázatos embernek engedelmességérűl, a Christus Jesus példájából

Fiam, 168 aki magát az engedelmesség alól ki akarja vonni, Isten kegyelméből kivonja 
magát. És, aki tulajdont keres, elveszti azt, ami közönséges. Aki örömest önkínjen nem 
akar előtte valónak birtokába lenni, jele, hogy az ő teste nem enged tekélletesen néki, 
hanem gyakorta visszarúg és zúgolódik. Hamar megtanuld azért az előtted járókhoz 
való engedelmességet, ha a magad testét igád alá akarod vetni; mert hamarébb meg-
győzetik a külső ellenség, ha a belső ember jóságos erkölcsökkel üresen nem találta-
tik. Nincs bajosb és ártalmasb ellensége a léleknek, mint magad, ha jól nem egyezsz 
a lélekkel. Teljességgel szükség, hogy igazán megutáld magadat, ha győzedelmes 
akarsz lenni a test és vér ellen.

Mivel magadat igen rendetlenül szereted, innen vagyon, hogy rettegve hagyod 
egyebek akaratjára magadat. De mi nagy dolog, ha te, ki por vagy és semmi,169 Istenért 
magadat emberek birtoka alá adod: holott én, mindenható és felséges Isten, ki semmi-
ből teremptettem mindeneket, teéretted emberek hatalma alá adtam alázatoson maga-
mat? Mindeneknél alázatosb és kisebb lettem, hogy alázatosságommal a te kevélysé-
gedet meggyőznéd. Tanulj engedni, pór! Tanulj alázatosságot, és mindenek lábaival 
tapodtatni, föld és agyag! Tanuld a tennen akaratodat megszegni, és mindeneknél 
alacsomb rendben állni.

Gerjedj fel magad ellen, és ne szenvedd, hogy felfuvalkodás találtassék benned; 
hanem oly lenyomva és alacsonon tartsad magadat, hogy mindnyájan rajtad járhassa-

166 Eccl. 18.
167 Psal. 36.
168 Az Úr szól
169 Luc. 2. 

nak, és mint az utcán lévő sárt megtapodhassanak. Mirűl panaszolkodhatol, hiúságos 
ember? Ocsmány bűnös ember, mit mondhatsz ellene rágalmazóidnak, holott Istent 
ennyiszer megbántottad, és poklot sokszor érdemletted? De megengedtem néked, 
mert drága volt a te lelked az én színem előtt; hogy megismernéd szeretetemet, háládó 
lennél jótéteménymért; hogy igaz engedelmességbe és alázatosságba foglalnád szün-
telen magad, és békességgel tűrnéd, midőn megutáltatol.

XIV. rész 
Az Isten titkos ítéletinek szemlélésérűl, hogy a jóban fel ne fuvalkodjunk

Uram, 170 a te ítéletednek fejem felett mennydörgése félelemmel és rettegéssel meg-
rázza minden csontomat, és igen megfélemlett az én lelkem. Reszketve állok, és meg-
gondolom, hogy az egek nem tiszták te előtted.171 Ha az angyalokba vétket találtál, 
és meg nem engedted, mint lészen az én dolgom? 172 A csillagok leestek az égből, 
és én por lévén mit tulajdoníthatok magamnak?173 Akiknek cselekedetek dicséretesek-
nek látszottak, áláestek; akik angyali kenyérrel tápláltatnak vala, láttam, hogy a disz-
nók kevertében gyönyörködnek.174

Semmi tehát, Uram, a szentség, ha te megvonszod kezedet. Semmi bölcses-
ség nem használ, ha te nem vezérled. Semmi erősség nem segít, ha te nem gyámo-
lítod. Semmi tisztaság nem bátorságos, ha te nem őrzöd. Semmi magunk őrzése 
nem hasznos, ha jelen nincsen a te szent vigyázásod. Mert ha elhagytunk, elmerü-
lünk és veszünk; ha látogattatunk, felemeltetünk és élünk. Állhatatlanok vagyunk, 
de tetőlled erősíttetetünk; meghűlünk, de teáltalad felgerjedünk.

Oh, mely alázatos és elvetett vélekedésben kell magam felől lennem! Mely sem-
mire kell böcsüllenem, ha mi jó láttatik bennem lenni! Oh, mely igen mélyen kell Uram 
a te felséges ítéleted alatt magamat lenyomnom, holott magamban egyebet nem találok, 
hanem semmit és csak semmit. Oh, mérték nélkül való terh! Oh, általúszhatatlan tenger, 
melyben egyebet nem találok magamban, hanem éppen csak semmit! Hon lappang tehát 
a kérkedékenség? Hon vagyon a magam tekélletességébe vetett bizodalom? A te ítéletid-
nek rajtam való mélységébe elmerült, Uram, minden hiúságos dicsekedés.

Micsoda teelőtted minden test? Vajjon dicsekedhetik-é a sár az ő alkotója ellen?175 
Mint lehetséges, hogy hiúságos dicsírettel felfuvalkodhassék, akinek szűve igazán 
enged Istennek?176 E világ fel nem fuvalkodtathatja, akit az igazság maga engedelme 
alá hajtott, és ha mind e világ dicsíri sem indul meg rajta, aki minden reménségét 
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Istenben megerősítette. Mert azok is, akik szólnak, mindnyájan semmik, elfogynak 
szavok zengésével együtt. Az Úrnak igazsága pedig örökké megmarad.177

XV. rész 
Mint viselje magát és mint szóljon ember minden kedves dolgaiban

Fiam, 178 így szólj minden dolgodban: Uram, ha teelőtted kellemetes, legyen így ez. 
Uram, ha néked tisztességedre vagyon, legyen ez a te nevedbe. Uram, ha látod nekem 
előmenetelemre, és hasznosnak ítéled, engedd, hogy ezt megnyerjem a te tisztességedre. 
De ha látod, hogy nékem ártalmas és lelkem üdvösségére nem hasznos, vedd el tőllem 
ezt a kívánságot. Mert nem minden kívánság Szentlélektűl vagyon, noha jónak és igaz-
nak tetszik. Nehéz megítélni, ha ennek vagy amannak kívánságára jó lélek izgat-e vagy 
gonosz, avagy magad lelkétűl indíttatol. Sokan végre megcsalatnak, kik elején úgy tet-
szett, hogy jó lélektűl vezettettek.

Annak okáért mindenkor isteni félelemmel és szűvnek alázatosságával kell kívánni 
és kérni, ami kívánatosnak látszik, és magadat Istenre hagyván énreám bízz mindent, és 
így szólj: Uram, te tudod mint jobb: ezt vagy amazt cselekedd, amint akarod. Add azt, amit 
akarsz, amennyit akarsz, amikor akarod. Cselekedjél úgy velem, amint te tudod, és amint 
néked leginkább tetszik, és néked nagyobb tisztességedre esik. Tégy oda engem, ahova 
akarod, és szabadon mindent cselekedjél velem. Te kezedbe vagyok, forgass és hányj-vess 
engem keresztül-kosul. Én te szolgád vagyok, mindenre kész vagyok. Mert nem akarok 
magamnak élni, hanem neked. Oh, adjad, hogy ezt illendő tekélletességgel cselekedjem.

Az Isten akaratjának teljesítéséért imádság

Engedd nékem, kegyelmes Jesus a te malasztodot,179 hogy velem légyen, velem munkál-
kodjék, és mindvégig velem maradjon! Adjad, hogy én mindenkor azt kívánjam és akar-
jam, ami néked legkedvesb, kellemetesb! A te akaratod én akaratom légyen, és az én 
akaratom mindenkor a te akaratodat kövesse, és azzal egyezzen! Egyet akarjak, és ne 
akarjak teveled, sőt, se akarhassak, se ne akarhassak egyebet, hanem csak amit te akarsz 
vagy nem akarsz!

Adjad Uram, hogy minden világi dolgokra holt légyek, és te kedvedért kívánjam, 
hogy megvetett és ismeretlen légyek e világon! Adjad, hogy mindenek felett téged kíván-
jalak, benned nyugodjam, szűvemet tebenned megcsendeszítsem! Te vagy az én szívem-
nek igaz békessége, te vagy egyedül nyugodalma. Tekívülled kemény terh és nyugha-
tatlanság vagyon mindenekben. Ebben a békességben, ugyanő magában, azaz tebenned, 
egy és örökkévaló legfőbb jóban aluszom és nyugszom.180

177 Psa. 116.
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XVI. rész 
Hogy igaz vigasztalást csak Istenben kell keresni

Valamit vigasztalásomra kívánhatok vagy gondolhatok,181 nem most várom, hanem 
jövendőbe. Ha a világnak minden vigassága enyím volna és minden gyönyörűségi-
vel egyedül élhetnék is, bizonyos, hogy sokáig nem tarthatna. Azért, oh, én lelkem, 
teljes vigasztalásod és tekélletes gyönyörűséged nem lehet egyebütt, hanem Istenben, 
ki a szegínyeket vigasztalja és az alázatosokat magához fogadja. Várj egy keveset, oh, 
én lelkem! Várd az Istennek ígéretit és minden jóknak bőségében részesülsz menny-
országban. Ha felettébb rendetlenül kívánod a jelenvalókat, elveszted az örökkévaló 
és mennyei jókat. A világi dolgokkal naponként élj, de kívánságod az örökkévalókra 
nézzen. Semminémű világi jóval meg nem elégedhetel, mert nem avégre teremptettél, 
hogy ezekben gyönyörködjél.

Ha minden teremptett jó tied volna is, ezzel boldoggá nem lehetnél, hanem a min-
den jónak teremptő Istenében vagyon tekélletes boldogságod. Nem olyan boldogság 
pedig, minéműt a világnak bolond szeretői látnak és dicsírnek, hanem olyan, amineműt 
várnak a hív keresztyének, és néha megkóstolnak a lelki és tiszta szűvű emberek, kik-
nek nyájaskodása mennyben vagyon.182 Hiúságos és rövid minden emberi vigasztalás. 
Boldog és igaz vigasztalás az, mellyet belől az igazságtúl veszünk. Az ajtatos ember 
mindenütt magával hordozza az ő vigasztaló Jesusát és így szól néki: légy velem Uram 
Jesus, minden helyen és minden üdőben. Ez légyen az én vigasztalásom, hogy teéret-
ted örömest ellégyek minden emberi vigasztalás nélkül, és ha a te vigasztalásodat is 
megvonszod, a te akaratod és igaz próbád légyen nékem legnagyobb vigasztalásom. 
Mert nem mindörökké haragszol és nem mindenkor fenyegetődöl.

XVII. rész 
Hogy minden szorgalmatosságot Istenre kell hadni

Fiam,183 ne tarts ellent, hadd cselekedjem azt veled, amit én akarok: én tudom, mi hasz-
nos néked. Te úgy gondolkodol, mint ember, te sok dolgokban azt ítéled, amit az emberi 
indulat javall. Uram, 184 igazat mondasz. Nagyobb a te reám való gondviselésed, hogy-
sem minden gondom, mellyet magamra viselhetek. Igencsak szerencsén áll, valaki 
tereád nem hagyja minden szorgalmatosságát. Uram, csak légyen az én akaratom igaz 
és állhatatos tehozzád, cselekedd azt velem, ami néked tetszik. Mert jónál egyéb nem 
lehet, valamit velem cselekeszel.

181 A szolga szól
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Ha azt akarod, hogy setétségbe légyek, áldott légy; ha azt akarod, hogy megvilá-
gosíttassam, azért is légy áldott. Ha éngem megvigasztalsz, légy áldott; és ha azt aka-
rod, hogy háborgattassam, egyenlőképpen légy mindenkor áldott.

Fiam,185 így kell bezzeg magadat viselned, ha velem akarsz járni. Oly készen 
kell lenned a szenvedésre, mint az örömre, oly jó kedvvel kell venned a fogyatkozást 
és szegínséget, mint a teljes gazdagságot.

Uram,186 jó kedvvel szenvedem éretted, valamit reám bocsátasz, válogatás nélkül 
akarom a te kezedből venni a jót és gonoszt, az édest és keserűt, a víg és szomorú 
állapatot, és minden történetekért néked hálákat adok. Oltalmazz Uram engem min-
den bűntűl, és nem félek sem haláltúl, sem ördögtűl. Csak te örökké el ne vess engem, 
és az élet könyvéből le ne törölj, semmit nem árt, akárminemű háborúságok érjenek.

XVIII. rész 
Hogy a Christus példájából jó kedvvel kell szenvedni  

evilági nyomorúságokat

Fiam,187 én a te üdvösségedért mennyből alászállottam, a te nyomorúságidat felvet-
tem, nem kételenségből, hanem szeretetből: hogy a békességes tűrést megtanulnád, 
és a világi ínségeket bosszonkodás nélkül tűrnéd. Mert születésem órájátúl fogva 
a keresztfán kimúlásomig meg nem szűnt bennem a fájdalmak szenvedése. Minden-
napi szükségimben sok fogyatkozásim voltak, gyakran sok panaszolkodást hallottam 
ellenem, pirulást és gyalázatot kegyesen tűrtem, jótéteményimért háladatlanságot, 
csudatételimért káromlásokat, tanításomért dorgálásokat szenvedtem.

Uram,188 mivel te nagy tűrhető voltál, és kiváltképpen ebben teljesítetted 
Szent Atyád akaratját, igen méltó, hogy én nyomorult bűnös a te akaratod szerént 
békességesen szenvedjek mindent, valamíg te akarod, hogy üdvösségemért a rotha-
dandó testnek terhét viseljem. Mert noha súllyosnak látszik ez a mostani élet, mindaz-
által a te malasztoddal igen érdemes, a te példáddal és szenteid nyomdokival a gyarlók-
nak tűrhetőbb és fényesb. Sőt, sokkal vigasságosb most, hogysem az Ó Törvényben, 
mikor a mennyország kapuja bézárva volt, homályosbnak is tetszett a mennyország 
útja, mikor ily kevesen igyekeztek a mennyország keresésére. De még akik igazak 
és üdvösségre menendők voltak is, a te szenvedésed és szent halálod előtt mennyor-
szágban nem juthattak.

Oh, mely nagy háladással tartozom Uram, hogy igaz és jó utat mutattál nékem és 
minden hívednek a te örökkévaló országodban! Mert a te életed mi utunk, és a békes-
séges tűrés által járulunk tehozzád, ki nekünk koronánk vagy. Ha te előttünk nem 
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jártál és nem tanítottál volna, ki igyekeznék téged követni? Jaj, mennyin messze hát-
ramaradnának, ha a te jeles példáidra nem néznének! Ihon, még így is lágy melegek 
vagyunk, noha ennyi csudáidat és tanításidat hallottuk. Mi lenne, ha ily nagy világos-
ságunk nem volna a te követésedre?

XIX. rész 
A bosszúságok szenvedésérűl, és ki légyen az igazán békességes tűrő?

Mit mondasz, fiam? 189 Szűnjél meg a zúgolódástúl, gondold meg az én szenvedése-
met és a szentekét.190 Még véred hullásáig nem harcoltál. Kevés, amit te szenvedsz 
azokhoz képest, akik annyi sokat tűrtek, oly nagy késértetekben voltak, oly nehezen 
háborgattattak, oly sok képpen próbáltattak. Szükség azért, hogy egyebeknek nehe-
zebb szenvedési eszedben jussanak, hogy a te kevés terhedet künnyebben viseljed. 
Ha a te szenvedésidet kicsinyeknek nem alítod, meglásd, hogy ez a te tűrhetetlen 
voltodból ne származzék. De akár kicsin, akár nagy légyen, azon igyekezzél, hogy 
mindent békével szenvedj.

Mennél jobban készülsz a szenvedéshez, annál okosban cselekeszel és annál 
inkább előmégy, künnyebben is tűröd, ha eltekéllett szándékkal és jó szokással ezek-
hez serényen készülsz. Ne mondd azt, hogy ettűl az embertűl ezt fel nem vehetem, 
nem méltó, hogy ezeket eltűrjem, nagy kárt tett, ollyal gyaláz, kit sohasem gondoltam, 
azért mástúl örömest szenvedem, amit szenvedhetőnek látok. Bolond gondolat efféle, 
mely a békességes tűrésnek jószágos voltát nem tekinti, sem azt nem gondolja, kitűl 
várja ennek koronáját, hanem személyre és maga bántására néz.

Nem igaz tűrő, valaki szenvedni nem akar egyebet, hanem csak ami néki tetszik, 
és akitűl ő akarja. De az igaz tűrő nem nézi, kitűl szenved, magánál nagyobbtúl-é vagy 
egyenlőtűl vagy alábbvalótúl, jámbor és szent embertűl-é vagy gonosz és méltatlan 
személytűl? Hanem válogatás nélkül mindenektűl, valamennyi ellenkezési és vala-
hányszor történnek, azokat mind Isten kezéből háladással vészi és nagy nyereségnek 
tartja. Mert Isten előtt akármely kicsin dolog is, mellyet Istenért szenvedünk, jutalom 
nélkül nem marad.

Készen légy tehát a harchoz, ha győzedelmes akarsz lenni. Viadal nélkül nem jut-
hatsz a szenvedésnek koronájához.191 Ha tűrni nem akarsz, nem akarsz koronáztatni. 
Ha pedig a koronát kívánod, emberül viaskodjál, békével tűrj. Munka nélkül nem 
mehetsz a nyugodalomra, harc nélkül nem juthatsz a győzedelemre.

189 Az Úr szól
190 Heb. 15.
191 2Tim. 2.
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Uram,192 adjad, hogy a te szent malasztoddal vihessem véghez, ami lehetetlennek 
látszik a természetnek. Te látod, hogy keveset szenvedhetek és hogy hamar lenyoma-
tom akármi kicsin ellenkezésektűl. Váljék szerelmessé és kedvessé a te nevedért min-
den háborúságok szenvedése, mert igen üdvösséges az én lelkemnek, hogy teéretted 
szenvedjen és bántogattassék.

XX. rész 
Magunk gyarlóságának megvallása, és evilági nyomorúságokrúl

Megvallom magam ellen hamisságomat, megvallom, Uram,193 teelőtted gyarlóságo-
mat.194 Gyakorta igen kicsin dolog, amely engem levet és megszomorít. Elrendelem, 
hogy vastagon tartom magamat, de mihent egy kisded késértet ér, nagy gyötrődésben 
esem. Néha igen semmirekellő dolog, ahonnan nagy késértet támad. És midőn kés-
értet nem érezvén, magamat mentnek alítom, csaknem győzöttnek találom magamat 
egy kis fuvallástúl.

Lássad azért, Uram, az én kicsin voltomat195 és erőtlen gyarlóságomat, mellyet 
teljességesen általértesz.196 Könyörülj és vonj ki engem a sárból, hogy el ne sillyedjek 
és teljességgel meg ne győzessem. Ez Uram, ami engemet teelőtted gyakorta hátravér 
és megszégyenít, hogy ily esedékeny vagyok és ily erőtlen a gonosz indulatok zabo-
lázásiban. Noha nem engedek szinten nékik, mindazáltal unalmas és nehéz azok-
nak ostromlása és elunom így élni a mindennapi veszekedésben. Abból ismérem 
erőlenségemet, mert az utálatos gondolkodások sokkal könnyebben esnek szűvemben, 
hogy sem eltávoznak.

Oh, Israelnek hatalmas Istene, hív lelkeknek buzgó szeretője, tekints a te szolgád 
fáratságira és fájdalmira és légy mellette minden útjaiban. Vastagíts engem mennyei 
erősséggel, hogy a régi ember, a szegény test, mely a léleknek nem szinte engedelmes, 
hatalmat és birodalmat ne végyen, mely ellen mindaddig kell harcolni, míg utolsó 
pihentésünk lészen ebben a nyomorult életben. Jaj, micsoda élet ez, melyben szűnetle-
nek a háborúságok és nyomorúságok, és mindenek rakvák meghányott tőrrel és ellen-
séggel? Mert mihent egyik háborúság vagy késértet eltávozik, ottan más következik, 
sőt még az első ütközet fenn vagyon és véletlenül sok több harc érkezik.

Vajjon mint szerethetjük ezt az életet, mely ennyi keserűség, ínség, nyomorúság 
alá vettetett? Miért nevezhetni ezt életnek, mely ennyi halált és dögöt nemz? Mind-
azáltal sokan szeretik ezt, és gyönyörűséget keresnek benne. Gyakran rágalmaztatik 
a világ, hogy csalárd és hiúságos, mindazáltal nehéz megválni tőlle, mert a testi kíván-
ságok igen uralkodnak. De külömb okok vonzszanak a világ szerelmére, külömbek 
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megvetésére.197 A világ szerelmére vonzszon a testnek kívánsága, a szemnek vágyó-
dása, az életnek kevélysége, de aminemű büntetések és nyomorúságok ezeket követik, 
a világ gyűlölségét és megunását nemzik.

De jaj, meggyőzi a gonosz gyönyörűség a világhoz ragaszkodott lelket, 
mely az érzékenségekben helyhezteti gyönyörűségét,198 mivel az Istennek édességét 
és a jószágos erkölcsöknek belső szépségét nem látta, sem kóstolta. Akik e világot 
tekélletesen megvetik és szent fenyíték alatt igyekeznek szolgálni Istennek, azok tud-
ják, mi légyen az Istennek édessége, mely ígértetett a világmegvetőknek, azt is nyil-
ván látják, mely igen téveleg e világ és sokképpen csalatik.

XXI. rész 
Hogy minden jók felett Istenben kell megnyugodni

Mindenek felett és mindenben,199 az Úrban nyugodjál mindenkor, oh, én lelkem, 
mert ő a szenteknek örök nyugodalma. Engedd édes szerelmes Jesusom, hogy minden 
teremptett állatok felett tebenned nyugodjam, minden egészség és ékesség, minden 
dücsősség és tisztesség, minden hatalom és méltóság, minden tudomány és elmésség, 
minden gazdagság és mesterség, minden öröm és vigasság, minden hírnév és dicsíret, 
minden édesség és vigasztalás, minden reménség és ígíret, minden érdem és kíván-
ság, minden adomány és ajándék felett, mellyet te adhatsz és szűvemben önthetsz, 
minden vigasság és örvendezés felett, mellyet elmém megfoghat és érezhet, végezetre 
az angyalok, arkangyalok és minden mennyei seregek felett, minden látható és látha-
tatlan állatok felett: mindenek felett, valami te nem vagy, én Istenem.

Mert te, én Uram Istenem, mindeneknél jobb vagy, te vagy egyedül felséges, egye-
dül hatalmas, egyedül teljességgel elégséges, te vagy egyedül gyönyörűséges vigasz-
talás, te vagy egyedül szép és szerelmes, te vagy egyedül gazdag és mindenek felett 
dücsősséges, kiben minden jó tekélletesen együtt vagyon, mindenkor együtt volt 
és lészen. Azért mind kevés és elégtelen, valamit adsz magad kívül, vagy magad felől 
megjelentesz, vagy ígérsz, mikor téged nem látlak, és éppen nem bírlak. Mert az én 
szűvem igazán meg nem nyughatik, és teljességgel meg nem elégedhetik, hanem 
ha minden ajándékot és minden teremptett állatot felüllhaladván tebenned nyugszik.

Oh, én szerelmes jegyesem, Christus Jesus, tisztaságos szeretőm, minden 
állatoknak Ura,200 ki adja az igaz szabadságnak szárnyát nékem, hogy felrepüljek, 
és tebenned nyugodjam? Oh, mikor lészen az, hogy egyéb dolgaimtúl üresedvén, 
teljességgel csak néked szolgáljak és lássam, mely édes vagy én Uram s én Istenem? 
Mikor csatlom teljességgel tehozzád magamat, hogy a te szeretetedért magamrúl 
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elfeledkezvén, minden mód és érzékenség felett csak téged érezzelek oly móddal, 
mely nincs tudva mindeneknél? Most pedig gyakran foházkodom és az én boldog-
talanságimat fájdalommal viselem. Mert sok alkalmatlanságim találkoznak ebben 
a nyomorúságnak völgyében, mellyek engem gyakran háborgatnak, megszomorítnak 
és elbódítanak, gyakran tartóztatnak és sokfelé vonzszanak, csalogatnak és megkö-
töznek, hogy szabad utam ne légyen hozzád, és a te kedves ölelgetésidben ne gyö-
nyörködjem, színed előtt állván szünetlen a mennyei szentekkel. Indulj meg Uram 
az én fohászkodásimon, és evilági nyomorúságimon.

Oh, Jesus, örök dücsősségnek fényessége, szarándok lelkemnek vigassága, szó nél-
kül is tehozzád nyílik az én szájam, hallgatásom is kált tehozzád. Meddig késik, és el 
nem jő az én Uram? Jőjön hozzám, szegíny nyomorultjához, és vigasztaljon engem. 
Nyújtsa ki kezét, és ragadjon ki engem, nyomorultat minden ínségemből. Jöjj el, jöjj el 
Uram, mert nállad nélkül víg napom és órám nem lészen, mert te vagy az én örömem, 
és tenállad nélkül üres az én asztalom. Nyomorult vagyok, mint tömlöcben vettetett 
és vasban veretett, valamíg a te jelenlétednek világosságával nem táplálsz, szabad-
ságra nem hozsz, és kegyes orcádat meg nem mutatod.

Keressenek egyebek tehelyetted mást, amit akarnak, nékem egyéb sem most nem 
tetszik, sem ezután nem fog tetszeni, hanem csak te, én Istenem, én reménségem 
és örök üdvösségem. Nem hallgatok, könyörgéstűl meg nem szűnöm, valamíg a te 
malasztodat vissza nem adod, és énbennem így nem szóllasz: ihon, jelen vagyok!201 
Ihon, hozzád jöttem, mert segítségül híttál engem, a te siralmid és lelki kívánságid, 
a te alázatosságod és töredelmes szűved meghajtottak engem, és tehozzád hozták. 
Én is akkor így szólok néked: 202 Uram, híttalak téged, kívántalak téged, kész voltam 
mindent megvetni teéretted, mivel elsőben te indítottál fel engem, hogy követnélek 
téged. Áldott légy azért Uram, ki ezt a jót cselekedted a te szolgáddal, a te irgalmas-
ságodnak sokasága szerént.

Mit mondhat egyebet a te szolgád teelőtted, hanem hogy magát igen megalázza 
színed előtt, megemlékezvén mindenkor a maga álnakságirúl és rossz voltárúl? 
Nincs Uram semmi tehozzád hasonló az égi és földi csudák között. A te alkotmányid 
igen jók, ítéletid igazak, és gondviseléseddel vezéreltetnek mindenek. Dicséret azért 
és dücsősség néked, oh, Atya Istennek bölcsessége! Téged dicsírjen és áldjon az én 
szám, az én lelkem, és velem együtt minden teremptett állatok.

201 Az Úr szól
202 A szolga szól

XXII. rész 
Az isteni sok jótétemények emlékezetirűl

Nyisd meg Uram203 az én szűvemet a te törvényedben, és taníts engem a te paran-
csolatid szerént való járásra. Adjad, hogy értsem a te akaratodat és nagy böcsüllettel 
és szorgalmatos figyelmezéssel emlékezzem mind a közönséges, mind a kiváltképpen 
való ajándékidrúl, hogy ezekért néked méltó háladást adhassak. De tudom és meg-
vallom, hogy ezeknek legkisebb cikkelyéért méltó háladásnak dicsíretit nem adha-
tom. Érdemem felett van Uram, valami jót velem cselekedtél, és midőn a te felségedet 
szemlélem, ennek nagy voltán elájul az én lelkem.

Valami vagyon lelkünkben és testünkben, valamit kívül vagy belől, természet 
folyásából vagy természet felett bírunk, mind te ajándékid, és tégedet kegyesnek, 
jótevőnek dicsírnek, kitűl minden jót vettünk. Noha egy többet vett, más kevesbet, 
de azért ugyan mind te ajándékod, és nállad nélkül legkisebb jóban sem lehe-
tünk részesek. Amaz, aki többet vett, nem kérkedhetik érdemével, sem egyebek 
felibe magát nem helyheztetheti, sem az alacsombat nem csúfolhatja, mert Isten 
előtt nagyobb és jobb, aki magának keveset tulajdonít, és a háladásban alázatosb 
és ajtatosb; és aki magát mindeneknél alábbvalónak véli és méltatlambnak ítéli, 
alkalmatosb nagyobb ajándékok vételére.

Aki kevesebbet vett, ne szomorkodjék, ne neheztelje, és ne irigykedjék arra, 
aki bővessebb, hanem terád fordítsa, én Istenem, elméjét és a te jó voltodat dicsírje, 
hogy ily bőségesen, ily kegyesen és jókedvvel személyválogatás nélkül osztoga-
tod ajándékidat. Mindenek tetőlled vannak Uram, azért méltó, hogy mindenekben 
dicsírtessél. Te tudod, kinek minémű ajándék hasznos, mi legyen oka, hogy ennek 
kevesebb, amannak több adatott, nem miénk a vizsgálása, hanem tied, kinél minde-
neknek érdeme tudva vagyon.

Azért, Uram Istenem, nagy jótéteménynek tartom azt is, hogy nem sok afféle 
ajándékom vagyon, mely az emberek előtt dicsíretesnek és dücsősségesnek látszik. 
Így azért szegínségét és alacson állapatját ember meggondolván, nemcsak neheztelést, 
szomorúságot és magának elhagyását nem kell ebből venni, de sőt vigasságot és nagy 
vidámulást, mert te, Úristen, szegínyeket, alázatosokat, világtúl megutáltakat válasz-
tottál társul és házicselédül.204 Bizonyságink erre a te apostolid, kiket az egész földön 
fejedelmekké tettél, mindazáltal megfeddhetetlenül éltek e földön, oly alázatosok, egy-
ügyűk, gonoszság és csalárdság nélkül voltak, hogy örömmel szenvednék teéretted 
a gyalázatokat205 és amitűl e világ idegen, azt ők nagy kedvvel fogadták.

Azért a téged szeretőt és jótéteményid ismerőt semmi úgy nem vigasztalja, 
mint a te jóakaratod és örök végezésed. Ezzel úgy megelégszik és vigasztaltatik, 

203 A szolga szól
204 1Cor. 1.
205 Act. 5.



80 81

hogy szinte oly örömmel veszi az alacson állapatot, mint más kívánná az felsőbbséget, 
és oly békességesen megelégszik az utolsó hellyel, mint más az elsővel; oly jó kedv-
vel marad hírnév nélkül, megutálva és elvettetve, mint egyebek a világi legnagyobb 
tisztességekben. Mert Uram, a te akaratod és a te tisztességednek szerelme méltó, 
hogy mindeneket megelőzzön, és inkább tessék s kedvesb vigasztalást szerezzen, 
hogysem minden ajándékok, mellyek néki adattak vagy adathatnak.

XXIII. rész 
Négy dolog szerez nagy békességet

Fiam,206 ezennel megtanítlak téged a békességnek és az igaz szabadságnak útjára. Uram, 
cselekedd meg amit mondasz, mert én azt kedvesen hallom.207 Fiam, azon igyekezzél, 
hogy inkább más akaratján járj, hogysem magadén.208 Mindenkor kevesebbet válassz 
inkább, hogysem sokat.209 Utolsó helyt keress mindenkor, és hogy mindenkinél alább 
légy. Kívánd és kérjed mindenkor, hogy tebenned az Isten akaratja bételjesedjék.210 
Amely emberben ezek találtatnak, bément az a békességnek és nyugodalomnak hatá-
rában.

Uram, ez a te rövid mondásod nagy tekélletességet foglal magában; kevés szó, 
de teljes értelemmel, és bőséges gyümölccsel.211 Mert ha ezeket híven megtartanám, 
nem kellene ily künnyen megháborodnom; mivel valamikor magamat nyughatatlan-
nak és megterheltnek érzem, azt tálalom, hogy ettűl a tanítástúl eltávoztam. De te, 
ki mindenható vagy és a lelkek előmentét mindenkor kedvelled, neveld bennem a te 
malasztodat, hogy beteljesíthessem a te szódat, és véghezvihessem üdvösségemet.

Gonosz indulatok ellen való imádság

Uram Istenem, ne távozzál el tőllem.212 Én Istenem, figyelmezz az én segítségemre, 
mert sok gondolatok és lelkem gyötrő nagy félelmek támadtak ellenem. Mint mehetek 
által ezeken sérelem nélkül? Mint szaggathatom meg ezeket? Te szavaid Uram ama-
zok: én előtted megyek és e földnek dücsősségesit megalázom, megnyitom a tömlöc 
ajtaját, és a titkoknak rejtekit megjelentem.213 Ezt míveld Uram, amit mondasz, és fus-
sanak el szemed elől minden hamis gondolatok. Ez az én reménségem és egyetlen egy 
vigasztalásom, hogy minden háborúságimban tehozzád folyamom, tebenned bízom, 
téged szűből segítségül hílak, és békességgel várom a te vigasztalásodat.
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Szűvünk világosításáért imádság

Világosíts meg engem, oh áldott Jesus, belső fényességnek világosságával, és végy 
ki az én szűvem hajlékából minden setétséget. Zabolázd meg sok tétovázó gondo-
latimat, és rontsd meg az én ellenem tusakodó késérteteket. Harcolj keményen éret-
tem, és győzd meg a fene oktalan állatokat, azaz édesgető és hitegető vágyódásimat; 
hogy a te hatalmas erőd által légyen békesség, és a te dicsíretednek bősége hangoskod-
jék a te szent udvarodba, azaz a tiszta lelkiisméretbe. Parancsolj a szeleknek és a ten-
ger habjainak; mondd azt a tengernek: csendeszedjél; és az északi szélnek: ne fújj, 
és mindjárt nagy csendesség lészen.214

Bocsásd ki a te világosságodat és igazságodat, hogy fényeskedjenek a földön, mert én 
üres és puszta föld vagyok, valamíg engem nem világosítasz. Önts ki magasságból kegyel-
mességedet, öntözd az én szűvemet mennyei harmattal; ádj ajtatosságnak vizét e földnek 
nedvesítésére, hogy jó és hasznos gyümölcsöt terempthessen. Emeld fel bűnnel megterhelt 
lelkemet, és minden kívánságimat mennyei dolgokhoz kapcsoljad, hogy megkóstolván a 
mennyei boldogságnak édességét, resteljem a földi dolgokrúl való gondolkodást.

Ragadj el engem, és szabadíts ki minden teremptett állatoknak múlandó 
gyönyörűségétűl; mert semmi teremptett állat teljesen meg nem nyugothatja, meg sem 
vigasztalhatja az én kívánságomat. Foglalj magadhoz engem szerelmednek elválha-
tatlan kötelével; mert te egyedül elég vagy szeretődnek, és tenállad nélkül mindenek 
csak hiúságok.

XXIV. rész 
Hogy el kell távoztatnunk a más ember életének vizsgálását

Fiam, ne légy vizsgáló, és haszontalan szorgalmatosságokban ne foglald maga-
dat.215 Mi közöd néked ehhez vagy amahhoz? Kövess te éngemet. Mi közöd néked, 
ha ez illyen vagy amollyan? Avagy ha ez így vagy amúgy cselekeszik vagy szól? 
Te nem tartozol másért felelni, hanem magadért adsz számot. Miért ártod tehát abba 
magadat? Imhol én mindeneket ismérek és mindeneket látok, valamik ég alatt van-
nak; és tudom, ki-ki mint vagyon, mit gondol, mit akar és mivégre néz igyekezeti. 
Azért reám kell mindeneket hadni, te pedig tarts jó békességbe magadat. Aki for-
gódik, hagyj békét neki, forgódjék, amint akarja. Fejére száll, valamit cselekeszik 
és mond, mert engem meg nem csalhat.

Ne gondolj a nagy névnek árnyékával, se sokaknak társaságokkal, se az emberek-
nek kiváltképpen való szeretetivel. Mert ezek elmetétovázást és szűvhomályosságot 
nemzenek. Örömest szóllanék néked, és titkaimat megjelenteném, ha az én jövetele-
met szorgalmatoson eszedbe vennéd, és szűved ajtaját megnyitnád nékem. Légy jó 
gondviselő és vigyázz az imádságokban, és alázd meg magadat mindenekben.

214 Mat. 18.
215 Az Úr szól
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XXV. rész 
A szűvnek állandó békessége és igaz előmenetele miben álljon

Fiam, én szóm amaz: 216 Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek; 
nem úgy adom én néktek, mint e világ adja.217 A békességet mindnyájan kívánják, de 
nem mindnyáján viselnek azokra gondot, mellyek az igaz békességet szerzik. Az én 
békességem az alázatosokkal és szelíd szűvüekkel vagyon. A te békességed a nagy 
békességes tűrésben lészen. Ha én hozzám hallgatsz és szómat fogadod, nagy békes-
ségben élhetsz. Meggyek tehát Uram?218 Minden dologban magadra vigyázz; meglásd 
mit mívelsz és mit mondasz, és minden igyekezetedet arra igazítsad, hogy egyedül 
nékem kedveskedjél, és énkívüllem semmit ne kívánj vagy keress.219 Sőt, az egyebek 
szavát vagy cselekedetit se ítíljed vakmerőjül; ne is ártsad magadat a reád nem bízatott 
dolgokban, és így arra juthatsz, hogy kevéssé, vagy ritkán háborodol meg.

Hogy pedig soha semmi háborodást ne érezz, és szűvednek vagy testednek alkal-
matlanságát ugyan ne kóstoljad, a’ nem mostanra való, hanem az örök nyugodalom-
nak állapatját illeti. Ne ítéld azért, hogy igaz békességet találtál, mikor semmi nehéz-
séget nem érzessz; azt se alítsad, hogy mind jól vagyon dolgod, ha senki veled nem 
ellenkezik; abban se helyheztesd tekélletességedet, ha mindenek kívánságod szerént 
folynak. Magadnak nagyot ne tulajdoníts, se Isten előtt kiváltképpen kellemetesnek 
magadat abból ne ítíld, ha nagy ajtatosságot és lelki vigasztalást érzesz; mert ezekből 
meg nem ismérszik a jóságos erkölcsnek igaz szereteti; nem is ezekben áll az ember-
nek előmenetele és tekélletessége.

Miben tehát Uram?220 Abba,221 hogy teljes szűveddel Isten akaratjára hagyjad 
magadat, nem keresvén magadat sem nagyba sem kicsinbe, sem örökkévalóban sem 
elmúlandóban, úgy, hogy egyaránt, orcaváltozás nélkül, háladásban maradj mind ked-
ves, mind ellenkező állapatban, mindeneket egyenlő fontban vetvén. Ha oly vastag, 
és a reménségben oly várakozó lészesz, hogy a belső vigasztalásoktúl megfosztatván, 
készen találod szűvedet nagyobb szenvedésekre is, és magadat nem mented, mintha ily 
sokat nem kellene szenvedned, hanem mindenekben engemet mentesz és igaznak val-
lasz: akkor bezzeg a békességnek igaz és igyenes útján jársz; és bizonyos reménséged 
lehet, hogy viszontag az én színemet örvendetesen meglátod. Ha magadnak tekélletes 
megvetésére jutandasz, tudjad, hogy akkor a békességnek bővségében fogsz örven-
dezni, amenyire e mostani számkivetés szenvedi.

216 Az Úr
217 Ioan. 14.
218 A szolga
219 Az Úr
220 A szolga
221 Az Úr

XXVI. rész 
A szabados léleknek nagy méltóságárúl, mellyet inkább érdemel az imádság, 

hogysem az olvasás

Uram,222 tekélletes ember dolga az, hogy soha lelkét el ne hagyja vonni a meny-
nyei dolgoknak kivánságátúl, és a sok gondokon úgy általmenjen, mintha gond nél-
kül volna, ezt pedig nem tompa tunyaságból cselekeszi, hanem kiváltképpen való 
privilégiomából a szabados léleknek, mely semminémű teremptett állathoz rendetlen 
vágyódással nem ragaszkodik.

Kérlek téged, én kegyelmes Istenem, őrizz meg engem e világ gondjaitúl, hogy 
ezekben felettébb ne kötelődzem a testi szükségek miatt, meg ne fogattassam a lelki 
akadékoktúl, a világi gyönyörűségektűl; inamrúl le ne üttessem, a nyavalygatásoktúl 
megrontatván. Nem azokrúl a dolgokrúl szóllok Uram, mellyeket teljes vágyódással 
kíván a világi hiúság; hanem azokrúl a nyomorúságokrúl, mellyek az emberi nemzet-
nek közönséges átkából223 a te szolgád lelkét keservesen terhelik és tartóztatják, hogy 
kívánsága szerént a lelki szabadságra ne juthasson.224

Oh, én Istenem és kimondhatatlan édességem, tedd keserűvé nékem a testi 
vigasztalásokot, mellyek engem elvonszanak az örökkévaló jóknak szerelmétűl, 
és valami tettetes gyönyörködtető jónak elmúlandó színe alatt gonoszul csalogatnak. 
Ne végyen diadalmat rajtam én Istenem, ne vegyen a test és vér; meg ne játszottasson 
e világ és az ő rövid dücsőssége; meg ne csaljon engem az ördög és az ő álnaksága. 
Adj erőt, Uram az ellenállásra, békességes szenvedést az eltűrésre, állhatatosságot 
a végig maradásra. E világnak minden vigasztalásiért add a te lelkednek gyönyörűséges 
malasztját; a testi szerelem helyett öntsed a te nevednek szerelmét szűvemben.

Még az étel, ital, ruházat és egyéb testi táplálásnak szüksége is terhére vagyon 
a buzgó léleknek. Engedd Uram, hogy efféle testgyámolító dolgokkal mértékletesen 
éljek, és ezeknek felettébbvaló kívánságiban ne merüljek. Ezeket mindenestül meg 
nem vethetem, mert a természetet táplálni kell; hogy pedig szükség felett és ollyat 
keressek, mely inkább gyönyörködtet, a te szent törvényed tiltja, mert ha külömben 
cselekedném, a test rugoldozna a lélek ellen. Ezek között, kérlek Uram, igazgasson 
és oktasson engem a te kezed, hogy semmibe felettébb el ne menjek.

XXVII. rész 
Hogy a magunk szereteti a mennyei jóktúl igen tartóztat

Fiam, 225 szükség hogy magadat mindenestül adjad a minden jóért, és semmit magadból 
magadnak ne tarts. Tudva légyen nállad, hogy a magad szeretése inkább árt néked, 

222 A szolga
223 Gen. 3.
224 Rom. 7.
225 Az Úr szól
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hogysem akármely világi dolog. Aminémű szeretetet és kedvet viselsz, annak mértéke 
szerént vagy igen, vagy gyengén ragad akármi hozzád. Ha a te szereteted tiszta, egy-
ügyű, jól rendeltetett, semmi dolognak rabja nem lészesz. Ne kívánd, amit nem szabad 
tieddé tenned. Ami néked akadékot szerezhet és belső szabadságodtúl megfoszthat, 
azt ne tartsad. Nagy csuda, hogy teljes szűvedből reám nem hagyod magadat, mind-
azokkal, valamiket kívánhatsz és bírhatsz.

Miért emészted magadat hiúságos bánattal? Mit fárasztod magadat haszontalan 
gonddal?226 Hadd az én jóakaratomra magadat, és semmi kárt nem vallasz. Ha emezt 
vagy amazt keresed, és itt vagy amott akarsz lenni magad hasznáért és kedved töltésé-
ért: soha nyugodalomba és szorgalmatosságoktúl üres nem lészesz, mert mindenben 
vagyon valami fogyatkozás, és minden helyen találkozik, aki veled ellenkezzék.

Nem használ azért akármely külső dolog, mellyet kaptál vagy szaporítottál, 
hanem az használ, ha ezt megutálod, és gyökerestül szűvedből kiirtod. Ezt pedig 
nemcsak a pínzrűl és gazdagságrúl értsed, hanem a tisztesség keresésrűl, a hiúságos 
dicsíretnek kívánságárúl, mellyek a világgal együtt elmúlnak. Kevés oltalmadra van 
a hely, ha lelki buzgóság nincs benned, nem is tart sokáig a kívül keresett békesség, 
ha a te szűvednek állapatja igaz fundamentomon nem állapodik. Azaz, ha énbennem 
nem állasz, változtathadd magadat, de meg nem jobbítod. Mert alkalmatosságot talál-
ván és vévén, reáakadsz arra, amit kerültél, és annál nagyobbra is.

Szűvünk tisztulásáért és mennyei bölcsességért imádság

Vastagíts engem, Úristen, Szentlélek malasztjával. Adj értéket, hogy a belső ember-
ben erősedjem,227 és szűvemet minden haszontalan szorgalmatosságtúl és hidegségtűl 
kiüresítsem, hogy se rossz, se drága dolgoknak kívánságitúl tétova ne vonassam, 
hanem mindeneket úgy szemléljek, mint múlandókat, kikkel együtt magam is elmú-
lom, mivel az ég alatt semmi sincs állandó, hanem mindenek csak hiúságok és lélek-
gyötrelmek.228 Oh, mely okos, aki így gondolkodik!

Adj Uram mennyei bölcsességet nékem, hogy téged mindenek felett keresse-
lek és megtaláljalak, mindenek felett téged tudjalak és szeresselek, tekívülled pedig 
egyebekrűl oly ítéletet tegyek, amint magokban vannak a te bölcs rendelésedbűl. 
Engedd, hogy e világot okosan elkerüljem mikor hízelkedik, és békességgel tűrjem 
mikor ellenkezik; mert ez az igaz bölcsesség, hogy meg ne háborodjunk minden szó 
szélen, fülünket se hajtsuk a hízelkedő Sirenának, mert így járhatunk bátorsággal 
az előnkben vett úton.

226 Exod. 18, Mich. 4.
227 Eph. 3.
228 Eccl. 1, 2.

XXVIII. rész 
Az emberszólló nyelvek ellen

Fiam,229 ne bánd, ha némellyek gonosz ítéletben vannak felőlled és ollyat mondanak, 
amit nem örömest hallasz. Néked magadrúl gonoszabb ítéletet kell tenned, elhívén, 
hogy senki nálladnál gyarlóbb nincsen. Ha belől jól vagy, nemigen fontolod a szél 
szókat. Nem kicsin okosság az, hogy ember hallgasson a gonosz üdőben, és magába 
szállván, az emberek ítéletin meg ne háborodjék.

Ne légyen a te békességed az emberek szájában. Mert akár jóra s akár gonoszra 
magyarázzák, azzal más emberré nem változol. Hon vagyon az igaz békesség és igaz 
dücsősség? Nem énbennem-é? Valaki nem kívánja, hogy embereknek tessék, és nem 
fél az emberek kedvetlenségétűl, nagy békességben él. A rendetlen kívánságból és hiú-
ságos félelemből származik szűvünknek minden nyughatatlansága, és érzékenségünk 
tétovázása.

XXIX. rész 
A háborúságnak idején mint kelljen Istent áldani, és segítségül hínya

Uram,230 légyen áldott a te neved örökké, ki ezt a késértetet és háborúságat reám 
bocsátottad. El nem szaladhatok előtte, hanem hozzád kell folyamnom, hogy engem 
segíts és jómra fordítsad. Uram, háborúságba vagyok; nem jól áll az én szűvem, mert 
igen nyomorgattatom a jelenvaló indulattúl. Mit mondjak tehát szerelmes Atyám?231 
Szorongatás között vagyok. Szabadíts ki ebből az órából. De azért jutottam ebben 
az órába, hogy te dücsűíttessél, mikor én igen megaláztatom, és teáltalad megszaba-
dulok. Teljék kedved Uram, hogy kiments engemet; 232 mert mit cselekedhetem én nyo-
morult, és hova folyamodjam tekívülled? Adjád Uram, hogy ezúttal is tűrjem békével 
látogatásodat. Segíts engem én Istenem, és nem rettegek, akármint megterheltessem.

Most pedig a nyavalya között mit mondjak? Légyen a te akaratod,233 Uram, mert én 
igen megérdemlettem, hogy nyomorgattassam és terheltessem. El kell azért tűrnöm; 
adjad, hogy békével várjam, míg elmúlik ez a fergeteg, és jobbra forduljon. Hatalmas 
pedig Uram a te kezed, mely ezt a késértetet elveheti róllam és az ő szörnyűségét 
megenyhítheti, hogy teljességgel meg ne győzessem, amint hogy ezelőtt is sokszor 
cselekedtél illyen kegyelmességet velem, én Istenem, én irgalmasságom. És mennél 
nehezebb nekem, annál künnyebb néked hatalmas kezeddel ezt megváltoztatnod.

229 Az Úr szól
230 A szolga szól
231 Mat. 26.
232 Psal. 39.
233 Mat. 6, 10.
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XXX. rész 
Hogy Istent kell segítségül hínunk, és bíznunk az ő malasztjának 

visszanyerésében

Fiam, 234 én vagyok az Úr, ki bátorítlak a háborúságnak napján. Jöjj hozzám, mikor 
nem jól van dolgod.235 Ez, ami felette tartóztatja a mennyei vigasztalást, hogy későb-
ben kezdesz az imádkozáshoz. Mert minekelőtte engemet szorgalmatoson kérnél, 
azelőtt sok vigasztalásokat és külső mulatságokat keressz. Innen vagyon, hogy mind-
azok keveset használnak, valamíg eszedben nem vészed, hogy én vagyok, aki megsza-
badítom a bennem bízókat, és hogy énkívüllem nincs foganatos segítség, sem hasznos 
tanács, sem állandó orvosság. Azért egyszer immár a fergeteg után vidámodjék lelked, 
gyógyulj meg az én irgalmasságomnak fínyességében, mert közel vagyok - azt mondja 
az Úr -, hogy mindeneket helyreállassak, nemcsak éppen, de bőségesen és tetézve.

Vajjon, s nehéz-e valami nékem?236 Vagy hasonló vagyok-é ahhoz, aki fogadja, 
de meg nem teljesíti? Hon a te hited? Keményen állj és állhatatoson! Légy várakozó 
és vastag férfiú, eljő a te vigasztalásod, mikor ideje lészen. Várj engemet, várj! Eljö-
vök, és meggyógyítlak téged. Késértet ez, amely téged most búsít; és hiúságos féle-
lem, amely téged rettegtet. Micsoda egyéb haszna, hogy törődöl a jövendő bizonytalan 
dolgokon, hanem, hogy szomorúságodat terheled szomorúsággal? Elég a napnak az ő 
gonoszsága.237 Hiúság és haszontalan a jövendő dolgokon búsulni vagy örvendezni, 
mellyek talám sohasem lésznek.

De emberi gyarlóság, hogy efféle gondtolatoktúl játszódtatik, és igen kis-
ded szűnek jelensége, hogy ily künnyen hordoztatik az ellenségnek suttogásitúl. 
Mert az ördög nem gondol azzal, ha valóságos vagy tettetes dologgal játszodtatja 
és csalja az embert, ha a jelenvalók szerelmével-é, vagy a jövendők félelmével ejti 
meg. Azért meg ne háborodjék a te szűved, és ne féljen. Higgy énbennem, és az én 
irgalmasságomban vessed reménségedet. Mikor te azt alítod, hogy távul vagyok 
tőlled gyakorta ollyankor vagyok közelebb. Mikor azt ítéled, hogy majd mind odava-
gyon dolgod, sokszor ollyankor érdemednek nagyobb nyeresége közelget. Nem mind 
veszettül van dolgunk, mikor kedvünk ellen esik valami. Ítíletet aszerint ne tégy, 
amint most érzed magadat, és akárhonnan s akárminémű nehéz igyed következzék 
is, abba úgy meg ne akadj, és azt meg ne ítéld, mintha semmi reménség nem volna 
abból való kiverdődésrűl.

Ne ítéld, hogy teljességgel elhagyattál, noha ideig háborúságot bocsátottam reád, 
vagy a kívánatos vigasztalást megvontam, mert így mennek mennyországban. Kétség 
nélkül hasznosb néked és a több szolgáimnak, hogy ellenkezésekben gyakoroltassatok, 

234 Az Úr szól
235 Matt. 1.
236 Mat. 23.
237 Mat. 5.

hogysem ha kedvetek szerént folyna minden dolog. Ismérem én a titkos gondolatokat, 
azért igen hasznos a te üdvösségedre, hogy néha soványon hagyassál, hogy nétalám 
a jó előmenetelben fel ne fuvalkodjál, és magadnak abban dicsekedjél, ami nem vagy. 
Amit adtam, elvehetem, és vissza is adhatom, mikor kedvem tartja.

Amit adok, az enyim, mikor megvonszom, nem a tiédet vészem el, mert minden jó 
adomány és minden tekélletes ajándék enyim.238 Ha terhes dolgot bocsátok reád, avagy 
akárminemű ellenkezést, ne bosszonkodjál, és meg ne hervadjon szűved, én igen 
hamar megkünnyebbíthetlek, és minden terhet örömre fordíthatok. És mindezekben, 
valamiket cselekeszem, igaz vagyok és dicsíretre méltó.

Ha igazán bölcs vagy, és igaz ítéletet tészesz, soha nem kell háborúságidban maga-
dat elhagyván szomorkodnod, hanem inkább örvendezned és hálákat adnod. Sőt, csak 
ezt kell örömnek tartanod, hogy fájdalmokkal gyötörvén, nem engedek néked.239 
Amint szeretett engem az én Atyám, én is úgy szeretlek titeket.240 Ezeket a szókat 
kedves tanítványimnak mondottam, kiket nem küldöttem evilági örömre, hanem nagy 
bajvívásra, nem böcsülletes tisztekre, hanem fáradtságra, nem nyugodalomra, hanem 
hogy gyümölcsöt teremptsenek békességes tűréssel. Eszedbe tartsad, fiam, ezeket 
a számos igéket.

XXXI. rész 
Minden teremptett állatokat hátra kell vetnünk, hogy azoknak teremptőjét 

megnyerhessük

Uram,241 még nagyobb malasztodra vagyon szükségem, ha oda kell jutnom, 
ahol nekem sem ember, sem egyéb teremptett állat akadékot nem szerezhet. Mert vala-
míg engem magához kapcsol valamely állat, addig szabadoson hozzád nem röpülök. 
Szabadoson akart röpülni, aki azt mondotta: „Ki ád nékem szárnyat, mint a galamb-
nak, és röpülhetek és megnyugszom?”242 Mi lehet csendesb az együgyű szemnél? 
És kicsoda szabadosb annál, aki semmit nem kíván e földön? Szükség tehát minden 
teremptett állatot fellülmúlni, magát tekélletesen elhagyni, és az elmének álmélkodó 
gondolatjával szemlélni tégedet, ki mindenek teremptője vagy, és teremptett állatidhoz 
semmiben hasonlatos nem vagy. Valamíg ember minden teremptett állatoktúl meg 
nem menekedik, szabadjában nem foglalhatja magát az isteni dolgokban. Ugyanis 
azért találtatnak kevesen mennyei dolgokrúl elmélkedők, mert kevesen tudják mago-
kat teljességgel megvonni az elveszendő teremptett állatoktúl.

238 Isac. 1.
239 Iob. 6.
240 Ioh. 16.
241 A szolga
242 Psal. 54.
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Ehhez kiváltképpen való malasztja kívántatik Istennek, mely a lelket felemelje, 
és maga feliben ragadja. Ha ember lélek szerént fel nem emelkedik, és minden 
teremptett állattúl meg nem szabadul, és magát teljességgel Istenhez nem kapcsolja, 
akármit tudjon, akármivel bírjon, sem kell nagyra böcsülleni. Hamar megapróso-
dik és alátapodtatik, aki valamit nagyra böcsül, az egy, véghetetlen és örökkévaló 
jónak kívülle. Mert valami nem Isten, a semmi, és semminek kell tartani. Nagy 
külömbség vagyon a mennyei bölcsességgel megvilágosíttatott ajtatos ember között, 
és a világi bölcsességekben tudós, egyházi ember között. Sokkal nemesb tudomány 
az, mely magasságból, Istentűl származik, hogysem amely munkáson, emberi elmél-
kedésből tanultatik.

Sokan kívánják a mennyei elmélkedést, de azt nem akarják gyakorlani, 
ami ahhoz kívántatnék. Nagy akadék, hogy a külső szertartásokban és érzékenység 
alá vettetett dolgokban akadozván, a tekélletes maga meggyőzésben keves részünk 
vagyon. Nem tudom, mi dolog ez, és micsoda lélektűl viseltetünk, vagy mire nézünk, 
akik lelki embereknek látszunk, hogy ennyi munkát és nyughatatlanságot felveszünk 
a rossz, múlandó dolgokért, belső állapatunkrúl pedig alég és elvélte gondolkodunk 
tekélletesen.

Oh, veszély! Egy kicsinnyé magunkban szállunk, és ottan hamar ismét kibontako-
zunk, cselekedetinket kemény számvetéssel meg nem rostáljuk. Hon heverjen kívánsá-
gunk, meg nem gondoljuk, és nem siratjuk, hogy mindenképpen mocskosok vagyunk. 
Ugyanis minden test megbontotta útját, és azért lén a nagy özönvíz.243 Mivel azért 
belső indulatunk igen megbontakozott, következik, hogy ebből származott cselekede-
tink is feslettek, és jelensége, hogy belső vastagságtúl megfosztattunk. A tiszta szűből 
származik a jó életnek gyümölcse.

Azon tudakozunk, ki mit mívelt, de minémű jószágos erkölcsből cselekedte, nem 
oly szorgalmatoson vizsgáljuk. Tudni akarjuk, ha erős, gazdag, szép, alkalmatos-é, 
ha jó író, jó énekes, jó munkás valaki? Sokan arrúl semmit nem szóllanak, minémű 
lelki szegíny, mely szilíd, és mely tűrhető, mely ajtatos és lelki ember. A természet kül-
sőképpen szépíti az embert, de Istennek malasztja belső részünket illeti. Ama gyakran 
megcsalatik, e pedig Istenben veti reménségét, hogy meg ne játszódtassék.

XXXII. rész 
Magunk megtagadásárúl és minden vágyódásnak megvetésérűl

Fiam,244 tekélletes szabadsággal nem bírhatsz, ha teljességgel magadat meg nem 
tagadod. Vasba vert rabok, minden tulajdonosok, magokszeretők, kívánósok, nyug-
hatatlan vizsgálók, fel s alá búdosók, kik mindenkor gyengéltető puhaságot keres-
nek. Ezek nem a Jesus Christust keresik, hanem elmélkedésekkel ollyat faragnak 

243 Gen. 6, 12.
244 Az Úr szól

s raknak, amely nem állandó, mert mind elvész, valaminek Istentűl nincs eredeti. 
Foglald elmédben ezt a rövid és tekélletes mondást: hagyj el mindent, hogy megtalálj 
mindent! Hadd el a gonosz kívánságot, és nyugodalmat nyerhetsz! Ezt jól elmédben 
forgasd, és mikor azt bétöltöd, mindeneket értesz.

Uram,245 e nem egynapi munka, és nem gyermekjáték, sőt ebben a rövid mondás-
ban foglaltatik minden tekélletessége a szerzeteseknek. Fiam,246 hátra ne térj, és el 
ne essél a tekélletességnek útján halván, sőt nagyobbra igyekezzél, és ha egyebet 
nem mívelsz is, ezeket fohászkodva kívánjad! Vajh, volna úgy dolgod, és arra jutottál 
volna, hogy magadszerető ne volnál, hanem az én akaratom szerént, és az elődbe 
rendelt lelki atyád rendelése szerént igyenesen járnál, bezzeg akkor tetszenél 
nékem, és teljes életedet örömben és békességben mulatnád. Még sok dologtúl 
kell megválnod, mellyekben, ha teljességgel az én akaratomra nem hagyod maga-
dat, meg nem nyered, amit kívánsz.247 Tanácsot adok: végy éntőllem tüzes aranyat, 
hogy meggazdagodjál, azaz mennyei bölcsességet! Láb alá tapodj minden világi 
dolgot, vesd hátra a világ bölcsességét, mind egyebeknek, s mind magadnak való 
kedveskedéssel egyetembe!

Nagy dolgot mondok: hogy ami embereknél legdrágább és böcsülletesb, azon elve-
tett dolgot vásárolj, mert rossznak, kicsinnek és félretettnek látszik a mennyei böl-
csesség, mely magának nagyot nem tulajdonít, sem evilági felmagasztaltatást nem 
keresi. Ezt sokan szájjal dicsírik, de életek messze jár tőlle, noha ez ama drágakő, 
mely sokaktúl elrejtetett.248

XXXIII. rész 
A szűvnek nyughatatlanságárúl, és hogy Isten utolsó célja szándékunknak

Fiam,249 ne higgy a mostani kívánságodnak, mely hamar másra változik. Valamíg élsz, 
változandó vagy kedved ellen is, úgyhogy néha víg, s néha szomorú és háborodott, 
néha ajtatos, néha sovány, néha szorgalmatos, néha tunya, néha megért, néha csintalan 
vagy. De a bölcs, és lelki dolgokban tudós ember efféle változások felett áll: nem néz 
arra, mit érez magában, vagy mely felől fú az állhatatlanságnak szele, hanem azon 
vagyon, hogy minden szándéka és elmélkedése illendő, jó végre igazíttassék. Mert így 
maradhat magához hasonló és győzedelmes, igyenesen és szünetlen énhozzám igazít-
ván igyekezetit, ennyi sok változandó esetek között.

Mennél tisztább a jó igyekezetnek szeme,250 annál állhatatosban járhatunk 
a sok külömböző habok között. De sokakban igen sandal a jó igyekezetnek szeme,  

245 A szolga
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249 Az Úr szól
250 Math. 6, 22.
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és csakhamar azokra a gyönyörködtető dolgokra tekint, mellyek előnkbe jőnek, 
mivel igen ritka az, hogy valaki teljességgel szabados légyen a maga keresésének 
mocsokjátúl. Így a zsidók régen Bethániában mentek vala Márta és Mária asszony-
hoz, de nemcsak Jesusért, hanem hogy Lazárt is látnák.251 Meg kell azért tisztítani 
igyekezetünknek szemét, hogy együgyű, igyenes légyen, és minden egyéb felett 
énhozzám igazíttassék.

XXXIV. rész 
Hogy Isten az ő szeretőinek mindenekfelett és mindenekben tetszik

Ihon az én Istenem, én mindenem: mit akarok többet?252 Mit kívánhatnék boldogbul? 
Oh, jóízű édes ige, de azoknak, kik nem a világot és világi dolgokat szeretik. Én Iste-
nem, és mindenem! Értelmesnek elég mondás, és az igaz szeretőnek gyönyörűséges 
ezt gyakran hallani. Mikor te jelen vagy, Uram, mindenek gyönyörűségesek, mikor te 
távuly vagy, mindenek ízetlenek. Te adsz csendesz szűvet, nagy békességet és vigassá-
gos örömet. Te cselekeszed, hogy mindenek felől jó ítéletet tégyünk, és mindenekben 
téged dicsírjünk. Semmi nem lehet kedves sokáig nállad nélkül, hanem ha kedvesnek 
és jóízűnek kell valaminek lenni, szükség hogy a te malasztod jelen légyen, és a te 
bölcsességednek savával jó ízt vegyen.

Akinek te tetszel, mi nem tetszik annak? És akinek te nem tetszel, mi lehet annak 
gyönyörűséges? De elesnek a te bölcsességed mellől a világ bölcsei és a testben gyö-
nyörködők, mert amabban sok hiúság, ebben halál találtatik. Akik pedig e világ meg-
vetése és test sanyargatása által tégedet követnek, valóban bölcsek, mert a hiúságból 
igazságban, a testből lélekben öltöznek. Ezeknek tetszik az Isten, és valami jót talál-
nak a teremptett állatokban, éppen a teremptőnek dücsősségére fordítják. Higgyed, 
hogy külömböző ízi vagyon a teremptőnek, hogysem a teremptett állatnak, az örök-
kévalónak, hogysem az ideig tartónak, annak a világosságnak mely nem teremptett, 
hogysem a megvilágosítatott fínyességnek. 

Oh, örök világosság, mely fellülhaladsz minden teremptett fínyességet, 
villámljék a te fínyességed magasságból, és hassa által az én szűvemnek minden rej-
tekét. Tisztítsad, vigasztaljad, fényesítsed, elevenítsed az én lelkemet minden erejé-
vel egyetembe, hogy tehozzád ragaszkodjam örvendetes ragadtatásokkal. Oh, mikor 
jő el az a boldog óra, hogy jelenléteddel megelégítesz éngem és te lész mindenem 
mindenekben? Valamíg azt meg nem nyerem, teljes örömem nem lészen. Jaj, veszély: 
él még bennem a régi ember, meg nem feszült és teljességgel meg nem holt. Még erő-
sen vágyódik a lélek ellen, belső hadat támaszt és nem szenvedi, hogy a léleknek 
országa békességes légyen.253

251 Ioan. 11.
252 A szolga
253 Rom. 8.

De te, Uram, ki a tenger erején uralkodol, és az ő habjainak indulatit csendeszíted, 
kelj fel, segíts engem.254 Oszoltasd el a népeket, mellyek hadat kívánnak, rontsd meg 
őket hatalmasságoddal, mutasd meg a te felségedet, és dücsőíttessék a te jobb karod, 
mert nincs egyéb reménségem és oltalmam nekem, hanem csak te, én Uram Istenem.

XXXV. rész 
Hogy e világon éltünkben a késértetektűl bátorságos menedékünk nincsen

Fiam,255 e földön éltedben soha bátorságos nem vagy, hanem valamíg élsz, szük-
séged van a lelki fegyverre. Ellenség között forgasz, mind jobb, s mind bal felől 
ostromoltatol.256 Ha azért minden felől nem forgatod a békességes szenvedésnek 
pajssát, sok ideig nem maradsz seb nélkül. Efelett, ha szűvedet állhatatoson énreám 
nem támasztod, eltekéllvén, hogy mindeneket eltűrsz énérettem, meg nem állha-
tod az erős ütközeteket, és a boldogok győzedelmére nem juthatsz. Szükség azért, 
hogy mindeneken által menj férfiú módra, és körmös kézzel nyúlj az ellenkező aka-
dékokhoz. Mert a győzedelmesnek adatik a manna, a tompa tunyáknak pedig nagy 
nyomorúság hagyatik.257

Ha e világon nyugodalmat keressz, vajjon mint juthatsz az örök nyugodalomra? 
Ne készülj itt nagy nyugodalomra, hanem sok tűrésre. Az igaz békességet ne keresd 
e földön, hanem az égben, nem az emberekben vagy egyéb teremptett állatokban, 
hanem egyedül Istenben. Az Isten szerelméért mindeneket örömmel kell szenvedned, 
tudniillik munkát, fájdalmat, késértetet, bosszontást, szomorgatást, szükséget, beteg-
séget, hamistételt, rágalmazást, dorgálást, kisebbséget, pirongatást, feddést, meg-
utálást. Ezek gerjesztnek a jószágos erkölcsre, ezek próbálják a Christusnak új szol-
gáit, ezek szerzik a mennyei koronát. Örökkévaló jutalmat adok én a rövid munkáért 
és véghetetlen dücsősséget a múlandó pironságért.

Azt hiszed-é, hogy mindenkor kedved szerént lelki vigasztalásid lésznek? Az én 
szenteim ezt meg nem nyerték, hanem sok nehézségek, különböző késértetek és nagy 
magaunások volt. De mindeneket békességgel tűrtek, és inkább bizakodtak Istenben, 
hogysem magokban, jól tudván, hogy nem méltók a világi szenvedések a követke-
zendő dücsősségnek érdemlésére.258 Mindjárt akarsz-e te arra jutni, amit sokan nagy 
könnyvhullatások és fáradságok után csak alég nyertek? Várjad az Urat, emberül 
viseld magadat, végy szűvet, kétségben ne essél, helyt állj, testedet és lelkedet szenve-
désre adjad az Isten tisztességéért. Megfizetek én bőségesen, veled lészek én minden 
háborúságidban.259
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XXXVI. rész 
Az embereknek hiúságos ítéletekrűl

Fiam, erősen támazd e te szűvedet Istenhez, és ne félj az emberek ítéletitűl, mikor 
lelkiesmereted ment és ártatlanná teszen.260 Jól és boldogul vagyon, aki így szenved, 
nem is nehéz annak, aki alázatos szívű és inkább bízik Istenben, hogysem magában. 
Sokan sokat szólnak, és azért kell keveset hinni. A sem lehetséges, hogy mindenek-
nek eleget tegyünk. 261 Noha Szent Pál igyekezett azon, hogy mindeneknek tetszenék 
az Úrban,262 és mindeneknek minden lett:263 mindazáltal semminek tartotta az embe-
reknek rólla való ítéletit.

Eleget fáradott az emberek épületiért és üdvösségeért, amennyire őrajta állott 
és tőlle lehetett, de szerét nem tehette, hogy egyebektűl meg ne ítéltetnék, és ne gya-
láztatnék. Azért mindeneket Istenre hagyott, aki mindent tudott: a hamisan szólló 
nyelvek, a hiúságos és csalatkozott gondolkodások, a kedvek szerént fecsegők ellen 
nagy békességes tűréssel és alázatossággal oltalmazta magát,264 mindazáltal néha 
mégis felelt, hogy hallgatásából botránkozást ne vennének a kisdedek.265

Ki vagy te, hogy a halandó emberek ítéletitűl rettegj? Ma vagyon és holnap elenyé-
szik.266 Istentűl félj, és az emberek rettegtetésétűl meg nem ijedsz. Mit árt valaki néked 
szavával és bosszontásával? Többet árt magának, hogysem néked és nem kerülheti 
az Isten ítéletit, akárki légyen. Istent viseld szemed előtt és ne pántolódjál panaszolkodó 
szókkal.267 Ha most úgy tetszik, hogy meggyőzetel és oly szégyent vallasz, mellyet nem 
érdemlettél? azon ne bosszonkodjál, és tűrhetetlenséged miatt ne kissebbítsed koro-
nádat, hanem énhozzám fordítsad az égben szemeidet, aki megszabadíthatlak minden 
kisebbségtűl és bosszúságtúl, és megfizethetek mindeneknek cselekedetek szerént.

XXXVII. rész 
Hogy a szű szabadságnak megnyeréseért épen és tisztán Istenre kell 

magunkat hadni

Fiam,268 hadd el magadat, és megtalálsz engem. Ha nem válogatsz és nem tulajdonozsz, 
mindenkor nyertes lészesz. Mert mihent magadat az én akaratomra hagyod, és ezt meg 
nem másolod, ottan bőségesb malaszt adatik néked. Uram, 269 mennyiszer kell reád 
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hadnom magamat, és mibe hadjam el magamat? Mindenkor és minden órában, mind 
nagy s mind kicsin dologban: semmit ki nem vészek, hanem azt kívánom, hogy min-
denekből kiöltözzél.270Mint lehetsz te enyim és én tiéd, ha tulajdon kívánságidtúl 
kívül-belöl teljességgel meg nem fosztod magadat? Mentűl hamarébb eljársz ebben, 
annál jobban lészen dolgod, mentűl teljesben és tekélletesben véghezviszed ezt, annál 
többet nyersz és nékem nagyobb kedvembe lészesz.

Némellyek magokat reám hadják, de valamit kivésznek, mert Istenben nem bíz-
nak teljességesen, és azért igyekeznek magokra gondot viselni. Némellyek elsőbe épen 
bemutatják magokat, de késértetektűl sürgettetvén tulajdonokra térnek, és ez okon 
nem mennek elébb a jószágos erkölcsökben. Effélék a tiszta szűnek szabadságára 
és az én gyönyörűséges nyájaskodásomnak malasztjára nem jutnak külömben, hanem 
ha elsőben magokat épen reám hadják és mindennap áldozzák, mert ezek nélkül nincs 
és nem lészen a velem való gyönyörűséges egyesülés.

Sokszor mondottam néked, és ismét mondom: hadd el magadat, hadd énreám 
magadat, és nagy belső békességben vigadsz. Mindenestül add magadat énéret-
tem, semmit ki ne végy, semmit vissza ne kérj. Tisztán és állhatatosan ragaszkodjál 
énhozzám, és én tied lészek. Szabados lészesz szűvedben, és a setétség le nem tapod 
téged. Erre igyekezzél, ezt kérjed, ezt kívánjad, hogy minden tulajdonodtúl meg-
foszthassad magadat és mezítelen kövessed a mezítelen Jesust. Magadnak meghalj, 
és nékem örökké élj. Mikor erre jutsz, megszűnnek akkor minden hiúságos gondol-
kodások, hamis háborodások és felettébb való szorgalmatosságok. Akkor eltávozik 
a mértékletlen félelem és meghal a rendetlen szerelem.

XXXVIII. rész 
A külső dolgoknak jó rendelésérűl,  

és hogy Istenhez kell folyamni veszedelmes igünkben

Fiam,271 arra kell figyelmetesen igyekezned, hogy minden külső cselekedetedben 
és foglalatosságidban belől szabados légy, magaddal bírj, és mindenek tealattad legye-
nek, nem te őalattok; hogy a te cselekedetidnek ura légy és vezére, nem szolgája, 
nem rabja, hanem inkább azok hatalma alól kivétetett272 és az Isten fiainak szabadsá-
gában helyheztetett légy, kik e világon élvén az örökkévaló dolgokra figyelmeznek, 
a múlandókat bal szemmel nézik, a mennyeieket jobbal, kiket az elmúlandó dolgok 
nem kapcsolják magokhoz, hanem inkább ők vonszzák ezeket, hogy jóra szolgáljanak 
az Istennek szerzése és a fő alkotónak rendelése szerént, ki az ő teremptett állatiban 
semmit rendetlenül nem hagyott.

270 Az Úr
271 Az Úr szól
272 Hebraeus 
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Ha a világi történetekben nem a külső színt nézed, nem testi szemmel szemléled 
amit látsz és hallasz, hanem minden dologban Moysest követvén, az Isten sátorában 
mégy, hogy az Úrtúl kérj tanácsot: néha az Isten feleletit meghallod, és sok jelen-
való és jövendő dolgokrúl megtaníttatol. Mert Moyses mindenkor az Isten sátorában 
folyamodott kétes dolgoknak és kérdéseknek megfejtéséjért, az imádkozásnak segít-
ségéhez folyamott a veszedelemnek és emberi zúgolódásoknak künnyebbítéseért.273 
Úgy te is menj szűvednek belső rejtekiben, szorgalmatoson kérvén az Isten segít-
ségét. Azért csalaték meg Josue és az Izrael fiai a gabaonitáktúl, mert Istent elébb 
meg nem kérdék, hanem az édes beszédnek nagy hitelt adván a tettetes jámborságtúl 
megcsalattanak.274

XXXIX. rész 
Hogy ember ne légyen nyughatatlan dolgaiban

Fiam,275 reám bízzad mindenkor a te igyedet, én jól rendelem, mikor annak ideje 
lészen. Várd az én rendelésemet, és előmeneteledre lészen.276 Uram,277 igen örömest 
mindeneket reád hagyok, mert az én gondolkodásom keveset használ. Vaj, s bár ne 
ragaszkodnám ennyire a jövendő történetekhez, hanem a te jóakaratodra hadnám 
magamat minden tétovázás nélkül.278

Fiam279, az ember gyakorta forgatja elméjében amit kíván, de mikor ahhoz jut, 
mást gondol, mert nem állandók azon egy dologrúl való kívánságok, hanem egybűl 
másba ütköznek. Nem kicsin dolog tehát akármi kicsin dologban is magát elhagyni.280

Az embernek igaz előmenetele a maga megvetése, és aki magát megtagadta, igen 
szabados és bátorságos. De ama régi ellenség, ki minden jót ellenz, meg nem szűnik 
a késértettűl, hanem éjjel-nappal csalárdul incselkedik, hogy a vigyázatlant veszedel-
mes tőrében ejtse. Vigyázzatok és imádkozzatok, úgymond az Úr, hogy késértetben 
ne essetek.281
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XL. rész 
Hogy emberben magátúl semmi jó nincsen,  

és semmibe nem dicsekedhetik

Uram,282 micsoda az ember, hogy megemlékezel rólla? Vagy micsoda az embernek fia, 
hogy őtet meglátogatod? Mit érdemlett az ember, hogy malasztodat nyújtanád néki?283 
Mit panaszolkodhatom, ha engem elhadsz? Vagy mit hányhatok elő igazán, ha meg nem 
adod, amit kérék? Ezeket bizony igazán gondolhatom, és mondhatom: Uram, semmi 
vagyok, semmit nem mívelhetek, semmi jóm nincsen magamtúl, hanem mindenekben 
fogyatkozott vagyok, és mindenkor semmire megyek. És ha tetőlled nem segíttetem 
és belöl nem taníttatom, teljességgel meghűlök és gonoszulok.

Te, Uram, mindenkor ugyanazon vagy: örökké megmaradsz,284 mindenkor jó, 
igaz, és szent vagy; jól, igazán, szentül cselekeszel mindent és bölcsen rendelsz min-
dent. Én pedig, aki hajlandóbb vagyok a fogyatkozásra, hogysem az előmenetelre, nem 
maradok mindenkor azon állapatban, mert hét üdők változnak énrajtam. Mindazáltal 
ottan jobban van dolgom, mihent néked tetszik, és segítő kezeidet nyújtod, mert te 
egyedül, emberi eszköz nélkül segíthetsz engem és úgy megvastagíthatsz, hogy többé 
az én színem másra ne változzék, hanem egyedül tehozzád forduljon, és tebenned 
nyugodjék az én szűvem.285

Azért, ha jól meg tudnám vetni az emberi vigasztalásokat, (vagy az ajtatosságnak 
megnyeréseért, vagy a kételenségért, mellyel izgattatom, hogy téged keresselek, mivel 
oly ember nincsen, aki engem megvigasztaljon) bezzeg osztán méltán reménlhetném 
a te malasztodat, és örvendezhetnék az új vigasztalásnak ajándékán.

Hála néked, akitűl ered valami jó származik reám. Én pedig változandó és gyarló 
ember, csak hiúság és semmi vagyok teelőtted. Miben dicsekedhetem tehát, vagy miért 
kívánok böcsülletet? Talám a semmiért? Bezzeg nagy hiúság volna ez! Bizony a hiú-
ságos dicsekedés gonosz merígy, nagy hiúság, mert elvonszzon az igaz dücsősségtűl 
és megfoszt a mennyei malaszttúl. Mert mikor ember tetszik magának, nem tetszik 
néked, mikor ez ember dicsíretét óhajtja, megfosztatik az igaz jószágos erkölcsöktűl.

Igaz dicsekedés, szent vigasság az, mikor tebenned dicsekedik ember, nem magá-
ban, a te nevedben örvendez, nem a maga erejében, és semmi teremptett állatban 
nem gyönyörködik, hanem csak tebenned. Uram, dicsírtessék a te neved, nem az enyim, 
magasztaltassék a te cselekedeted, nem az enyim; áldott légyen a te szent neved, nekem 
pedig semmi részem ne legyen az emberi dicsíretekben. Te vagy az én dücsősségem, 
te vagy az én szűvemnek öröme. Tebenned dicsekedem és örvendezek napestig, magam 
részérűl pedig csak az én gyarlóságimban dicsekedhetem.

282 A szolga
283 Psal. 8, 5. 
284 Psal. 102, 13. 
285 1Reg



96 97

Keressenek a zsidók egymástúl dücsősséget, én azt keresem, mely egyedül Istentűl 
vagyon. 286Mert minden emberi dücsősség, minden múlandó tisztesség, minden világi 
felség, ha az örök dücsősség mellé vettetik, csak hiúság és bolondság. Oh, én igazsá-
gom és én irgalmasságom, én édes Istenem, teljes Szentháromság! Csak néked egye-
dül adassék dicsíret, tisztesség, hatalom és dücsősség, mindörökkön örökké.

XLI. rész 
Minden világi tisztességnek megutálásárúl

Fiam, 287 meg ne szomorodjál, ha látod, hogy egyebek tiszteltetnek és felemeltetnek, 
te pedig megvettetel és aláztatol. Emeld fel szemedet az égben, és meg nem szomorít 
az emberek utálása e földön. Uram, 288 vakságban vagyunk és a setétségtűl hamar 
megcsalatunk. Ha magamat igazán megtekintem, soha semmi teremptett állat hamisat 
nem tett nékem, azért nem panaszolkodhatom méltán ellened.

Mivel pedig gyakorta nagyot vétettem néked, méltán fegyverkezik ellenem min-
den teremptett állat. Méltán illet azért éngem a szégyenvallás, téged pedig a dicsíret, 
tisztesség és dücsősség. Ha magamat arra nem készítem, hogy örömest elhagyassam 
és megvettessem minden teremptett állattúl és teljességgel semminek tartassam, soha 
belső békességet és állandóságot nem nyerhetek, sem lélek szerént meg nem világosít-
tatom, sem tehozzád teljességgel nem foglaltatom.

XLII. rész 
Hogy békességünket nem kell emberekben helyheztetni

Fiam, 289 ha a te békességedet valamely személyben helyhezteted tetszésedért és 
vélle való nyájaskodásodért, nyughatatlan és kötöztetve lészesz. De ha a mindenkor 
élő és maradandó igazsághoz folyamol, meg nem szomorít barátod eltávozása vagy 
halála. Énbennem kell megállapodni barátod szeretetinek, énérettem kell szeretned, 
aki néked jónak és e világon kedvesednek látszik. Énnállam nélkül nem jó és nem 
állandó a barátság, nem igaz és nem tiszta szeretet az, mellyet nem én foglalok egybe. 
Oly holt számban kell lenned szerelmes barátidhoz való indulatodban, hogy (ami raj-
tad áll benne) minden emberi társalkodás nélkül kívánnál lenni. Annyival közelebb jár 
ember Istenhez, mennél távulyb kerül minden földi vigasztalást. Annál inkább közelít 
Istenhez magasságban, mennél mélyebben magába száll és kisebb maga előtt.

Aki magának tulajdonít valami jót, akadékot vét, hogy reá ne szálljon az Isten 
malasztja, mert a Szentlélek malasztja mindenkor alázatos szűvet keres. Ha maga-
dat tekélletesen semmivé tudnád tenni és minden teremptett szeretettűl kiüresíteni, 

286 Ioan. 8, 50. 
287 Az Úr
288 A szolga
289 Az Úr

akkor nagy malasztommal együtt benned kellene lakoznom. Mikor a teremptett 
állatokra nézsz, a teremptőnek látása elvétetik tőlled. Tanuld meg azt, hogy a te 
teremptődért mindenekben meggyőzzed magadat, és akkor juthatsz az Istennek 
esméretire. Akármely kicsin dolog légyen is, de ha ezt rendetlenül szereted és szemlé-
led, megrútít és megtartóztat a legnagyobb jótúl.

XLIII. rész 
A hiúságos világi bölcsesség ellen

Fiam, 290 meg ne indulj az embereknek szép és kegyes mondásokon mert az Isten 
országa nem szép szóban áll, hanem a jóságos erkölcsökben.291 Figyelmezz az én sza-
vaimra, mellyek a szűveket felgerjesztik, az elméket megvilágosítják, törödelmességet 
indítnak és külömb-külömb vigasztalásokat nemzenek. Avégre soha semmit ne 
olvass, hogy tudósbnak és bölcsebbnek láttassál. Igyekezzél vétkeidnek öldöklésére, 
mert ennek több haszna van, hogysem a sok mély kérdések tudásának.

Ha sok dolgokat olvastál és tanultál is, ugyanaz első kezdethez kell térned. 
Én vagyok, aki az embereket igaz bölcsességre tanítom, és a kisdedeknek nagyobb 
értelmet adok, hogysem az emberi tanítások. Akinek én szóllok, hamar bölccsé lészen 
és a lelki dolgokban igen előmégyen. Jaj azoknak, kik sok haszontalan kérdéseket tanul-
nak az emberektűl, és arra kevés gondjok vagyon, mint kelljen nékem szolgálni. Eljő 
az üdő és nem késik, midőn a mestereknek mestere a Christus, az angyalok ura, min-
denek leckéjét meghallgatja, azaz kinek-kinek lelkiesméretit meghányja-veti: akkor 
megvizsgálja Jeruzsálemet világos lámpásokkal, és kinyilatkoznak a setétségnek rej-
teki, megnémulnak pedig a nyelvek bizonysági.

Én vagyok, aki egy szempillantásban felemelem az alázatos elmét, hogy az örök 
igazságnak több titkait általértse, hogysem aki tíz esztendeig tanult iskolában. Én szó-
zengés nélkül, vélekedések elegyítése nélkül, dücsősségnek felfuvalkodása nélkül, 
bizonyításoknak ellenkezése nélkül tanítok. Én vagyok, aki arra tanítlak, hogy a föl-
det benne valóval egyetembe megutáljad, az örökkévalókat keressed, a böcsülletes 
tiszteket elkerüljed, a botránkozásokat elszenvedjed, minden reménségedet énben-
nem helyheztessed, énkűvülem semmit ne kívánj, engemet pedig mindeneknek felette 
buzgó szűvel szeress. 

Egyvalaki, engemet szűből szeretvén, az isteni dolgokban igen tudóssá vált 
és csudálatos dolgokat mond vala. Többet tanult, elhagyván mindeneket, hogy-
sem a mély dolgokat tanulván. De némellyeknek közönséges dolgokrúl szóllok, 
némellyeknek kiválasztott titkokrúl, némellyeknek jelekben és árnyékokban édes-
deden megjelenem, némellyeknek pedig nagy fényességben kinyilatkoztatom titka-
imat. A könyvekben egy szó nem egyaránt oktat mindeneket. Én belől tanító doktor 

290 Az Úr szól
291 I. Cor. 4, 20.
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vagyok: igazság, szű vizsgáló, gondolatok általlátó, cselekedetek gyámolyító vagyok; 
mindeneknek úgy osztogatom ajándékimat, amint méltónak ítílem.

XLIV. rész 
Hogy a külső dolgokat nem kell magunkhoz kapcsolnunk

Fiam,292 sok dolgokban tudatlanná kell lenned, úgy viselvén magadat, mintha megholtál 
volnaés mintha néked az egész világ megfeszíttetett volna.293 Sokat siketségre vévén, 
füled mellől kell bocsátanod, arra figyelmezvén inkább, ami csendesz békességedre 
való. Hasznosb szemedet elfordítanod a kedved ellen való dolgokrúl, és kinek-kinek 
az ő értelmében békét hadnod, hogysem versengő szókban elegyedned. Ha jól vagy 
Istennel és az ő ítíletit szemléled, künnyen szenveded, mikor mástúl meggyőzetel.

Oh, Uram, mire jutottunk?294 Ihon a világi károkat siratjuk, egy kis nyereségért 
fáradunk, futosunk, a lelki kárvallás pedig feledékenségbe mégyen és későre csak 
alég vesszük eszünkben. Ami keveset vagy semmit sem használ, arra igen reá vigyá-
zunk, és ami legszükségesb, azt restül keressük, mert az ember teljességgel a külső 
dolgokra hajol és ha gyorsan eleit nem vészi, végre ugyan örömest hever a külső 
foglalatosságokba.

XLV. rész 
Hogy nem kell mindennek hinni, és mely künnyű a szóllásban vétkezni

Uram,295 adj segítséget háborúságimból kimenekedésemre, mert haszontalan az embe-
rek segedelme! Mennyiszer történt, hogy ott nem találtam hívséget, ahol nagy 
reménséget vetettem? Mennyiszer volt az is, hogy ahol ingyen nem reménlettem, 
ott találtam igazságot? Haszontalan tehát az emberekben helyheztetett reménség, 
hanem az igazak reménsége te vagy, felséges Isten. Áldott légy, én Uram, Istenem 
mindenekben, valamiket réám bocsátasz! Gyarlók és változandók vagyunk, hamar 
megcsalatunk és megváltozunk.

Kicsoda, aki oly vigyázva és oly szemesen őrizhesse magát mindenben, 
hogy valaha csalatkozásban és tébolyodásban ne essék? De Uram, akik tebenned bíz-
nak és téged együgyű szűvel keresnek, nem esnek meg oly künnyen. És ha a tebenned 
bízó valami háborúságban esik és akármint békeveredik is, hamar kiszabadul teálta-
lad és tetőlled megvigasztaltatik, mert mindvégig el nem hagyod a benned bízókat. 
Te, Uram, te vagy egyedül hív mindenekben és nincs illyen senki más tekívülled.

Oh, mely igazán bölcs volt annak a szent embernek lelke, aki magárúl 
így szóllott: az én lelkem megerősödött és Christuson fundáltatott. Vajha így volna 

292 Az Úr szól
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az én dolgom, nem ily künnyen szorgalmaztatna az emberi félelem, sem a szóllásnak 
nyilai meg nem mozdítanának. Kicsoda, aki mindent jól elől meggondolhat és min-
den következendő gonoszt eltávoztathat? Ha azoktúl is megsértetünk, mellyeket 
idején eszünkben vettünk, mint lehessen, hogy igen meg ne sebesíttessünk véletlen 
nyavalyáktúl? De vajjon s miért nem viseltem jobb gondot magamra? Miért hittem ily 
künnyen másnak? Emberek vagyunk, és gyarló embereknél egyebek nem vagyunk, 
ha szinte sokan minket angyaloknak alítnak és mondanak is. Kinek higgyek azért, 
Uram, kinek, ha nem csak tenéked? Igazság vagy, meg sem csalatol s meg sem csal-
hatsz. Azért viszontag azt mondom, hogy minden ember hazug, gyarló, változandó 
és kiváltképpen szavaiban esetre hajlandó, azért hertelen el nem kell hinni, ami külső 
színnel igaznak látszik.

Bezzeg igazán intettél Uram, hogy az emberektűl oltalmazzuk magunkat 
és hogy embernek ellenségi a vélle lakók és nem kell hinni, ha ki azt mondja: ihon 
itt, vagy amott296. Kárommal tanultam ezt én, adjad, hogy szorgalmatosb őrizkedé-
semre essék, s ne balgatagságomra! Eszeden járj, azt mondja egyvalaki, eszeden járj! 
Elmédben tarts, amit mondok: Mikor a szóllástúl megszűnöm és titoknak vélem, 
amaz, aki titkon vette, nem hallgathat, hanem elfordulván mind éngem, s mind magát 
elárulja. Efféle szóhordozó és magagondolatlan emberektűl oltalmazz engem, Uram, 
hogy az ő kezekben ne jussak és effélékben ne vétkezzem! Igaz és tekélletes szót adj 
az én számban, és az álnak nyelvet távoztasd tőllem! Amit mástúl nem akarok szen-
vedni, azt magamnak is minden úton el kell kerülnöm.

Oh, mely szent és békességes dolog a mások dolgairúl hallgatni, válogatás nélkül 
mindent el nem hinni és a szót künnyen elébb nem röpíteni, titkainkat kevés emberrel 
közölni, a szűvek általlátóját mindenkor keresni, és minden szóllásnak szelétűl tétova 
nem hordoztatni; hanem minden külső-belső dolgokat Isten akaratjának jó tetszése 
szerént kívánni, hogy bételjesedjenek! Vaj, ki bátorságos a mennyei áldomások meg-
tartására, hogy azt elkerüljük, ami tettetes az embereknél és azt ne kívánjuk, ami kül-
sőképpen csudálatosnak látszik, hanem teljes szorgalmatossággal annak megnyerésé-
ben serénkedjünk, ami életjobbítást és az isteni dolgokban buzgóságot szerez!

Vaj, ki sokaknak veszedelmekre volt, hogy jóságos erkölcsök megesmértetett, 
és üdő nap előtt dicsírtetett! Vaj, ki üdvösséges haszna van annak, hogy az Isten aján-
déka elrejtve őriztetik e gyarló életben, mely éppen késértetnek és vitézkedésnek 
neveztetik!

296 Mich. 7, 5.
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XLVI. rész 
Hogy Istenben kell bíznunk, mikor a nyelvek nyilai reánk bocsáttatnak

Fiam,297 vastagon állj és énbennem bizakodjál! Micsoda a szó, ha nem csak szó, 
a levegőégen eloszol, de követ nem ront. Ha megérdemletted a szóllást, tekéld el, hogy 
megjobbítod magadat! Ha vétkedrűl nem vádol lelkiesméreted, végezd el, hogy ezt 
Istenért örömest szenveded. A sem volna elég, ha néha vereséget szenvednél; honnan 
vagyon tehát, hogy néha csak egy kemény szót sem szenvedhetsz? Vajjon mi az oka, 
hogy efféle aprólék szűvedben hat? Nem az-e, hogy testi ember vagy és inkább tar-
tasz az emberek szavátúl, hogysem kellene? Mivel attól félsz, hogy meg ne utáltas-
sál, nem szenvedheted, hogy megdorgálnak fogyatkozásidért, hanem ottan mentségek 
árnyékit keressz.

De tekints jobban magadra és megesméred, hogy él még benned a világ és hiú-
ságos vágyódás az embereknek való kedveskedésre. Mert midőn vonogatod magadat 
a megalázástúl és vétkeidért való pirongatástúl, nyilván megismérszik, hogy nem vagy 
igaz alázatos, és hogy igazán meg nem holtál a világnak és a világ sem feszíttetett meg 
néked. De figyelmezz az én szómra, és nem gondolsz az embereknek tízezer szava-
ival! Ha mindazt kiáltanák is reád, amit álnakul költhetnek az emberek, mit ártana 
néked, ha mind füled mellől bocsátanád és csak annyinak tartanád, mint egy szálkát? 
Vajjon kivonhatják-é csak egy szál hajadat is?

De akinek szűve belső dolgokban nem forog és Istent nem viseli szeme előtt, 
igen künnyen felindul akármi bosszúbeszéden. Aki pedig énbennem bízik és nem 
kívánja a maga ítéletit követni, az emberek félelmétűl üres. Mert én vagyok a bíró 
és minden titkokat általlátok, én tudom, mint történt a dolog; tudom én, ki tett és szen-
vedett bosszút. Én engedtem, hogy ez a szó essék, hogy sok szűvek gondolati kinyilat-
kozzanak. Megítílem én mind a bűnöst s mind a bűntelent, de titkos ítíletemmel mind 
a kettőt meg akarom elsőben próbálni.

Az emberek tanúbizonysága gyakran megcsal, az én ítíletem igaz, állandó és fel 
nem forgattatik, és noha sokszor titkos és kevesen értik mindenekben, de azért soha 
nem hibál és meg sem csalathatik, ha szintén a balgatagok szemei előtt igaznak nem 
látszik is. Tehát minden ítíletekbe énhozzám kell folyamni, és tulajdon tetszésekhez 
nem kell támaszkodni.298 Mert az igaz meg nem háboroszik, akármi következzék 
reá Istentűl. Ha szinte valamit hamisan mondanak is ellene, nem sokat gondol vélle. 
Azon sem vigad hiúságoson, ha egyébtűl méltán megmentetik, mert elméjében for-
gatja, hogy én a szűveket és veséket vizsgálom, ki nem a külső szín és emberi tettetés 
szerént ítélek, mivel sokszor az én szemem előtt vétkesnek találtatik, aki emberi ítílet 
szerént dicsíretesnek látszik.299

297 Az Úr szól
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Uram, Istenem,300 igaz bíró, erős és nagy tűrhető, ki az emberek gyarlóságát 
és álnakságát esméred, légy nékem erősségem és teljes bizodalmom, mert nem elég-
séges a magam lelkiesmereti. Tudod te, amit én nem tudok, ez okon minden dorgálás-
ban méltó magamat megaláznom és szelíden tűrnöm. Bocsásd meg pedig kegyelmesen, 
valamennyiszer ezt nem cselekedtem, adj új malasztot nagyobb tűrésre, mert hasznosb 
nékem a te bőséges irgalmasságod bűnöm bocsánatjára, hogysem az én titkos lelkem 
isméretem mentségére magam vélekedésével álmodott igazságom. És ha lelkiesméretem 
semmivel nem vádol is, ezzel nem igazíthatom magamat, mert ha félretétetik a te irgal-
masságod, nem igazul a te színed előtt egy élő is.

XLVII. rész 
Hogy minden terhet el kell viselni az örök életért

Fiam, 301 meg ne kedvetlenítsenek a munkák, mellyeket énérettem felvállaltál, a hábo-
rúságok se verjenek le ínadrúl teljességesen, hanem az én ígéretem vastagítson 
és vigasztaljon téged minden igyedben. Vagyon nékem értékem arra, hogy minden mód 
és mérték felett megfizessek. Itt nem sokáig fáradsz, és nem mindenkor terheltetel fáj-
dalmakkal. Várj egy keveset, és hamar végét látod nyavalyáidnak. Eljő amaz egy óra, 
mikor megszűnik minden munka és zenebona, kevés és igen rövid mindaz, valami 
elmúlik az üdővel.

Azt míveld, amit mívelsz, híven munkálkodjál az én szőlőmben, én leszek a te 
nagy jutalmad! Írj, olvass, énekelj, fohászkodjál, hallgass, imádkozzál, emberül szen-
vedd az ellenkező dolgokat: mindezeket és ezeknél nagyobb harcokat is megérdemel 
az örök élet. Eljő a békesség egy napon, mely tudva van az Úrnál, és az nem evi-
lági nap vagy éj lészen, hanem örökkévaló világosság, végtelen fényesség, állandó 
békesség és bátorságos nyugodalom. Nem mondod akkor: kicsoda szabadít ki engemet 
e halálnak testéből?302 Azt sem kiáltod, jaj nékem, hogy ittlakásom meghosszabbítta-
tott. Mert akkor a halál nyakra vettetik és fogyhatatlan üdvösség, semmi szomorúság, 
boldog öröm, kedves és ékes társalkodás lészen.303

Vajha látnád a szenteknek örökkévaló koronáját mennyekben és minemű 
dücsőségben örvendeznek, kik régenten világ előtt utálatosoknak és életre is méltatla-
noknak látszottak, bizonyára mindjárt földig megaláznád magadat és inkább kívánnál 
mindenek birtoka alá vettetni, hogysem csak egy emberen uralkodni, nem is kívánnád 
a világnak örvendetes napjait, hanem inkább azon vigadnál, ha Istenért sanyargattat-
nál és azt tartanád nagy nyereségnek, ha az emberek között semminek látszanál.

300 A szolga szól.
301 Az Úr szól.
302 Rom. 7, 24.
303 Psal. 119, 5.
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Oh, ha ezeknek ízit érzenéd és mélyen szűvedben hatnának, vajjon miképpen 
mernél csak egyszer is panaszolkodni? Nem kell-é az örök életért minden munkás dol-
gokat tűrni? Nem kicsin dolog az, hogy megnyerjük vagy elveszessük az Isten orszá-
gát. Emeld fel tehát szemeidet az égben! Íme, én és minden szenteim velem együtt, 
kik a földön nagy harcokat tartottak, most örvendeznek, most vigadnak, most bátorsá-
gosok, most nyugodnak és vég nélkül az én Atyámnak országában maradnak.

XLVIII. rész 
Az örökkévaló naprúl és evilági nyomorúságokrúl

Oh, magasságbeli városnak boldog lakása! 304 Oh, örökkévalóságnak fényes napja, 
mellyet az éj be nem homályosít, hanem a tekélletes igazság szüntelen világosít sugá-
rival!305 Oh, mindenkor víg nap, mindenkor bátorságos, melynek állapatja soha vissza 
nem változik. Oh, bár költ volna fel az a nap és minden elmúlandónak volna vége! 
Úgy vagyon, hogy az a nap örökkévaló fényességgel világoskodik a szenteknek, 
de a földi szarándakoknak csak igen távuly és tükör által fénlik.

Tudják a mennyben lakos polgárok, mely örvendetes nap légyen az. Sírnak Évá-
nak számkivetett fiai, érezvén, mely keserves és unalmas e világi élet. E mostani 
üdőnek napjai kevesek és gonoszok, fájdalmakkal és ínségekkel rakvák, ahol ember 
sok bűnökkel fertéztetik, sok gonosz indulatokkal köteleztetik, sok félelmektűl szo-
rongattatik, sok gondokkal csigáztatik, sok vizsgálásokkal tétova ragadtatik, sok hiú-
ságokban keverődzik, sok munkával őrlődik, késértetekkel terheltetik, gyönyörűsé-
gekkel erőtlenedik, fogyatkozásokkal kínoztatik.

Oh, mikor lészen vége ezeknek a nyomorúságoknak? Mikor szabadulok ki a vét-
keknek alávaló szolgálatjátúl?306 Mikor leszen, Uram, hogy csak egyedül teróllad emlé-
kezzem? Mikor örvendezek tekélletesen tebenned? Mikor leszek az igaz szabadságban 
minden akadék nélkül és minden testi-lelki nehézség nélkül? Mikor lészen ama való-
ságos békesség, bátorságos és felbonthatatlan békesség, belső és külső békesség, min-
den felől állandó békesség? Aldott Jesus, mikor jutok a te látásodra? Mikor szemlélem 
a te országodnak dücsőségét? Mikor lész nékem mindenekben mindenem? Oh, mikor 
leszek veled a te országodban, mellyet öröktűl fogva készítettél szeretőidnek? Ellen-
ség földén, számkivetésbe és szegínségbe hagyattam, ahol mindennapi harcok és nagy 
szerencsétlenségek vannak.

Vigasztald, Uram, az én számkivetett állapatomat, enyhítsed bánatimat! Ugyanis 
minden terh nékem, valamit ez a világ vigasztalásra nyújt. Teljes szűből kevánom, 
hogy tebenned kedvesen nyugodjam, de még téged meg nem foghatlak. Kevánom, 
hogy a mennyei jókhoz ragaszkodjam, de lenyomnak e világi dolgok és a meg nem 

304 Az szolga szól
305 Apo. 21.
306 Rom. 7.

győzetett indulatok. Lélek szerént minden teremptett állatnak felette akarnék lenni, 
de akaratom ellen, a testnek gyarlósága miatt, ezek alá vettetem. Így viaskodom én, 
boldogtalan ember magammal és magamnak is terhére vagyok, mivel a lélek felvágyó-
dik és a test alatt akar lenni.307

Oh, mennyit szenvedek, midőn elmémben mennyei dolgokat forgatok és imádko-
zásomban nagy hertelen a testi gondolatoknak serege ütközik szűvemben! Én Istenem, 
el ne távozzál tőllem és el ne térülj haragodban a te szolgádtúl!308 A te villamásidnak 
fényességével kergesd el ezeket, bocsásd ki nyilaidat és oszoljanak el az ellenség-
nek minden incselkedő képezési. Térítsed hozzád minden érzékenségimet, felejtess el 
velem minden világi dolgokat, adjad, hogy hamar kivessem elmémből és megutáljam 
a vétkeknek képezésit. Jőj segítségemre örökkévaló igazság, hogy meg ne tántorítson 
engem semmi hiúság! Jőj el mennyei gyönyörűség és távozzék el színed elől minden 
tisztátalanság! Bocsásd meg azt is és irgalmason engedd meg, valamikor imádságim-
ban valamit tekűvülled elmémben forgatok! Igazán megvallom, hogy tétovázni szok-
tam gondolkodásimmal. Mert sokszor ott nem vagyok, ahol test szerént állok vagy 
ülök, hanem inkább ott vagyok, ahol az én gondolatom vagyon. Gondolatom pedig 
gyakorta ott forog, ahol vagyon, amit szeretek. Hamar eszemben jut, amiben termé-
szet indulatjából gyönyörködöm vagy ami szokásból kedves.

Ez okon te, ki igazság vagy, nyilván mondottad: ahon a te kincsed, ott van 
szűved.309 Ha mennyországot szeretem, örömest mennyei dolgokat forgatok. Ha e vilá-
got szeretem, örvendezek evilági boldogságon és szomorkodom szerencsétlenségin. 
Ha a testet szeretem, gyakorta testi dolgokrúl elmélkedem. Ha a lelkit szeretem, a lelki 
dolgokrúl való gondolatokban gyönyörködöm. Mert valamit szeretek, arrúl örömest 
szóllok és hallok, és efféléknek képezésit szűvemben hazaviszem. De boldog ember 
az, Uram, aki teéretted minden teremptett állatnak búcsút ád, aki meggyőzi a termé-
szetet és a testi kívánságokat lelki buzgósággal megfeszíti, hogy tiszta lelkiesmérettel 
tiszta imádságot bocsásson tehozzád és méltó légyen, hogy az angyalok rendiben áll-
jon, minden világi dolgokat kívül és belöl elrekesztvén magátúl.

XLIX. rész 
Az örök életnek kívánságárúl, és minémű jók ígértettek a jó bajnakoknak

Fiam,310 mikor az örök boldogságnak kívánsága magasságból szűvedben öntetik 
és kívánkozol a testnek hajlékából kimenni, hogy az én fényességemet változásnak 
árnyéka nélkül szemlélhessed, terjeszd ki szűvedet és minden kívánságoddal fogadjad 
ezt a szent indulatot! Bőséges hálákat adj a magasságbeli Jónak, ki teveled eképpen 
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méltóztatik cselekedni: kegyesen látogat, buzgósággal ébreszt, hatalmason felemel, 
hogy magad terhével a földiekre ne essél. Mert ez nem a te gondolatodból vagy igye-
kezetedből származik, hanem csak az mennyei kegyelemnek és isteni tekintetnek mél-
tóztatásából. E pedig avégre adatik, hogy a jóságos erkölcsökben és mélyebb alázatos-
ságban nevekedjél és magadat jövendő viadalokra készítsed és énhozzám ragaszkodjál 
szűvednek teljes kívánságával és buzgó akarattal igyekezzél szolgálni nékem!

Fiam, sokszor ég a tűz, de a láng füst nélkül nincsen. Így vagyon némellyeknek 
dolga, kiknek kívánsága gerjedez a mennyei dolgokra, de azért a testi kívánságoknak 
késértetitűl meg nem szabadultak. Ez az oka, hogy nem tisztán csak az Isten tisztes-
ségéért keresik azt, amit oly nagy kívánsággal Istentűl kérnek. Sokszor illyen a te 
kívánságod is, mellyet ily unalmason jelengetsz. Mert nem lehet tiszta és tekélletes, 
valami elegyíttetik a tulajdon haszonnal.

Kérj, de ne ollyat, ami néked gyönyörűséges vagy hasznos, hanem ami énelőttem 
kellemetes és böcsülletes, mert ha igazat ítélsz, minden kívánságodnál és kívánatos dol-
gaidnál nagyobbra kell böcsüllened és inkább követned az én rendelésemet. Tudom a te 
kívánságodat és gyakran hallottam fohászkodásidat. Azt akarnád, hogy immár az Isten 
fiai dücsőségének szabadságában volnál, gyönyörködtet immár téged az örökkévaló haj-
lék, az örömmel teljes mennyei haza, de még el nem jött az az óra, hanem még most más 
üdő vagyon, tudniillik hadakozásnak ideje, fáradságnak és próbának ideje. Kívánod, 
hogy megteljesedjél ama felséges jóval, de még most arra nem juthatsz. Én vagyok, várj 
engem, úgy mond az Úr, míg eljön az Isten országa.311

Meg kell elébb próbáltatnod e földön és sokakban kell gyakoroltatnod. 
Néha vigasztalás adatik néked, de bőséges elégség nem engedtetik. Erősedjél meg 
tehát és vastag légy a természet indulati ellen való dolgoknak mind cselekedésiben 
s mind szenvedésiben.312 Új emberben kell öltöznöd,313 más férfiúvá kell változnod. 
Gyakorta azt kell cselekedned, amit nem akarsz és azt el kell hadnod, amit akarsz. 
Amit más akar, az elővétetik, amit te akarnál, hátramarad. Amit más mond, meg-
hallgattatik, amit te mondasz, semminek tartatik. Egyebek amit kérnek, megnyerik, 
te kérhetsz, de semmit nem nyersz.

Az emberek nyelvén nagy híre lészen másoknak, tefelőlled pedig mindnyá-
jan hallgatnak. Egyebekre eme vagy ama dolog bízatik, te pedig semmirekellőnek 
ítéltetel. Ezekért a természet néha megszomorodik és nagy dolog, ha zúgolódás nél-
kül tűröd. Ezekben és ezekhez hasonlókban próbáltatik az Istennek hív szolgája, 
miképpen tagadja és győzi meg magát mindenekben. Alég vagyon, amiben inkább 
kívántatik a magad győzedelme, mint hogy azokat lássad és szenvedjed, mellyek 
akaratoddal ellenkeznek, legfőképpen pedig midőn ollyat parancsolnak, ami néked 
képtelennek és haszontalannak látszik. És mivel más birtoka alatt levén, nem mersz 

311 Iob. 7, 1.
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ellene állani a felsőbb hatalomnak, az okáért neheznek látszik néked, hogy más 
ember akaratján kell járnod és félre kell hadnod a magad tetszését. 

De meggondold, fiam, ezeknek a munkáknak gyümölcsét, gyors végét és felette 
nagy jutalmát, és nem lészen ebben nehézséged, hanem inkább nagy vigasztalása 
lészen tűrésednek. Mert a mostani kevés kedvszegésért mindenkor bételjesedik aka-
ratod mennyországban. Ott megtalálod, valamit akarsz, valamit kívánhatsz. Ott min-
den jóra tehetséged lészen, elvesztésnek félelme nélkül. Ott a te akaratod mindenkor 
egyez énvelem, és nem kéván semmit külsőt vagy tulajdont. Ott senki ellened nem 
áll, senki nem panaszolkodik ellened, senki nem tészen akadékot, senki elődben nem 
áll; hanem valamit kévánhatsz, mind jelen lészen és minden kívánságid tetézve betöl-
tetnek. Ott én a békességgel szenvedett bosszúságért dücsőséget adok, a szomorúsá-
gért dicséretnek öltözetit, az utolsó helyért örökös királyi széket. Ott esmérszik meg 
az engedelmességnek gyümölcse, örvendez a penitenciának fáratsága, dücsőségesen 
megkoronáztatik az alázatosság.

Most azért mindenek keze alatt hajolj meg alázatoson és ne nézz arra, ki mondotta 
vagy ki parancsolta! Hanem arra vigyázz, hogy akár előtted járó, akár nálladnál ifjabb 
vagy hozzád hasonló kívánjon tőlled valamit, mind jóra magyarázd és igaz akarattal 
igyekezzél azoknak megteljesítésére! Emez ezt, amaz amazt keresse bátor: dicseked-
jék ez ebben, s amaz amabban, és bátor ezerni ezerképpen dicsírtessék, de te se ebben, 
se amabban, hanem a magad megvetésében és az én jóakaratomban s tisztességemben 
örvendezz! Azt kell kívánnod, hogy akár életed s akár halálod által dicsőíttessék min-
denkor Isten tebenned.

L. rész 
Mint kelljen az elhagyatott embernek magát Isten kezében ajánlani

Uram Isten,314 én mennyei szent Atyám, most és mindörökké légy áldott, mivel így 
akartad, így lett és valamit cselekeszel, mind jó. Tebenned örvendezzen a te szolgád, 
nem őmagában, sem másban akárkiben, mert te vagy egyedül az igaz öröm, te vagy 
az én reménségem és koronám, te vagy, Uram, az én örömem és tisztességem. Mi van, 
Uram, egyéb a te szolgádban, ha nem amit érdeme felett tetőlled vett?315 Mind tied, 
valamit adtál és valamit teremptettél. Szegény vagyok én és ifjúságomtúl fogva fára-
dok, és néha úgy megszomorodik az én lelkem, hogy sírnom kell miatta, néha pedig 
magára is bosszonkodik a felindult kívánságokért.316

Kévánom a békességnek örömét. Óhajtom a te fiaidnak békességét, kik a te vigasz-
talásidnak fényességével legeltetnek. Ha békességet adsz, ha szent örömet öntesz 
szűvemben, a te szolgád lelke teljes lészen vigasságos énekléssel, ajtatos is lészen 
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a te dicséretedben. De ha magadat megvonszod, amit sokszor cselekeszel, nem futhat 
a te parancsolatidnak útján, hanem inkább letérdepelvén mellyét veri, mert nincs úgy 
dolga, mint tegnapelőtt, mikor a te fényességed tündöklött feje felett, és a te szárnyaid 
árnyéka alatt oltalmaztatik vala a reá rohanó késértetektűl.

Igaz és minden dicséretre méltó Atyám, eljött az óra, hogy megpróbáltassék 
a te szolgád. Szerelmes Atyám, méltó, hogy ez órában szenvedjen valamit teéretted 
a te szolgád. Örökké tisztelendő Atyám, eljött az óra, mellyet öröktűl fogva tud-
tál eljövendőnek, hogy egy kevés ideig külsőképpen meggyőzessék a te szolgád, 
belsőképpen pedig mindenkor éljen tenállad. Egy kevéssé semminek tartassék, 
megaláztassék, megfogyatkozzék az emberek előtt, szenvedésekkel és betegségek-
kel megtöressék, hogy viszont veled egyetembe az új világosságnak hajnaljában fel-
támadjon és mennyországban dücsőíttessék. Szent Atyám, te így rendelted és így 
akartad, úgy lett, amint te akartad.

Mert ez a te barátidhoz mutatott kegyelmesség, hogy a te szerelmedért szenved-
jenek és gyötrődjenek e világon, valamikor és valakik által ezeket reájok bocsátod. 
A te tanácsod és gondviselésed nélkül és ok nélkül semmi sem lészen e földön. 
Jómra van Uram nékem, hogy megaláztál engem, hogy megtanuljam a te igazsági-
dat és elvessem minden felfuvalkodásomat és magamnak való nagy tulajdonítást. 
Hasznos nékem, hogy pironság béfogta orcámat, hogy tégedet keresnélek inkább 
vigasztalásomra, hogysem embereket.317 Meg is tanultam ebből a te vizsgálhatatlan 
ítéletidtűl való félelmet, ki az igazat ostorozod együtt a hamissal, de nem igazság 
és illendő ok nélkül.

Hálát adok néked, hogy el nem szenvedted az én gonoszságimat, hanem keserves 
verésekkel ostoroztál, fájdalmokat és külső-belső szorongatásokat bocsátván reám. 
Mindazok között, akik ég alatt vannak, senki nincs, aki vigasztaljon engem, hanem 
csak te, én Uram, Istenem, lelkeknek igaz orvosa, aki megsebesítesz és meggyógyí-
tasz, pokolra viszz és onnan visszahozsz.318 A te ostorozásod rajtam van és a te vesz-
sződ oktat engem.319

Ihon, szerelmes Atyám, kezedben vagyok, jobbító vessződ alatt meghorgadok. 
Verd mindaddig hátamat, nyakamat, hogy a te akaratodra meghajtsam görcsös-
ségemet! Tégy engem szelíd és alázatos tanítvánnyá, amint szoktál cselekedni, 
hogy akaratod szerént viseljem magamat! Magamat és mindenemet néked ajánlom, 
hogy megjobbítsad. Jobb itt ostoroztatnom, hogysem a másvilágon. Te tudsz minde-
neket és semmi titka nincs teelőtted az emberek lelkiismeretinek. A jövendő dolgokat 
tudod, minek előtte meglésznek, és nem szükség, hogy valaki téged tanítson vagy 
tudósítson a földön levő dolgokrúl. Te tudod, mely hasznos az én előmenetelemre, 
amennyi gyümölcse vagyon a háborúságoknak, a bűnök rosdájának tisztítására.  

317 Psal. 118, 71.
318 Tob. 13, 2.
319 Psal. 17, 36.

Cselekedjél vélem a te kedves jóakaratod szerént és meg ne utáld bűnnel terhelt éle-
temet, mellyet senki jobban és nyilvábban nem tud tenálladnál.

Engedd, Uram, hogy tudjam azt, amit kell tudnom, szeressem azt, amit kell sze-
retnem, dicsírjem azt, ami neked leginkább tetszik, becsüljem azt, ami előtted drága, 
gyalázzam azt, ami teelőtted büdös! Ne szenvedd, hogy a szemnek külső látása szerént 
tegyek ítéletet, se hogy a tudatlan emberek füle hallása szerént mondjak szentenciát, 
hanem igaz ítélettel megválasszam a látható dolgoktúl a lelkieket és mindenek felett 
a te akaratodnak jó tetszését mindenkor kövessem!

Gyakran megcsalatnak az emberi érzékenségek az ítéletben, megjátszottatnak 
a világ szeretői, csak látható dolgokat kedvelvén. Mennyevel jobb az ember abból, 
hogy az emberektűl nagyra böcsültetik? A csalárd csalárdot, a hiúságos hiúságost, 
a vak vakot, a beteg beteget csal meg, mikor őtet felmagasztalja, és igazság szerént 
inkább meggyalázza, mikor hiúságoson dicséri. Mert az alázatos Szent Ferenc azt 
mondja, hogy minden ember csak annyi, és annál nem nagyobb, amennyi a te sze-
med előtt, Úristen.

LI. rész 
Hogy alacson dolgokban kell magunkat foglalnunk,  

mikor kifogyunk a nagy elmélkedésekből

Fiam,320 nem maradhatsz mindenkor a jóságos erkölcsöknek buzgó kívánságában, 
sem az elmélkedésnek felső garádicsán nem állhatsz, hanem az eredendő bontako-
zás miatt kénszeríttetel néha a földi dolgokra szállani, és a halandó életnek terhét 
viselned kell akaratod ellen és unalmason is. Valamíg halandó testet viselsz, gyakran 
megunakodol és szűved nehézségét érzed. Szükség azért, hogy amíg testben élsz, gya-
korta a testnek terhén fohászkodjál azért, hogy a lelki dolgokban és az isteni elmélke-
désekben nem lehetsz szünetlen foglalatos.

Ollyankor hasznodra vagyon, ha valami alázatos külső cselekedetekben foglalod 
és jó munkák által vigasztalod magadat, az én eljövetelemet és a mennyei látoga-
tást erős bizodalommal várván. A te számkivetésedet pedig és szűvednek sovány-
ságát békességesen viseljed mindaddig, valamíg viszontag éntőllem meglátogattatol 
és kiszabadulsz minden háborúidból. Mert én elfelejtetem veled fáradságidat, 
és belső nyugodalommal megáldlak. Kiterjesztem előtted az Szentírásnak szép zöld 
mezejét, hogy kiterjedett szűvel, futva járj az én parancsolatim útján. Akkor magad 
is azt mondod: nem méltók e világi szenvedések a jövendő dücsőségre, mely kinyi-
latkozik mibennünk.321

320 Az Úr szól
321 Rom. 8, 18.
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LII. rész 
Hogy embernek nem kell magát méltónak ítélni az isteni vigasztalásokra, 

hanem inkább ostorozásokra

Uram,322 nem vagyok méltó a te vigasztalásodra, sem valami lelki látoga-
tásra. Azért igazán bánol velem, mikor engem nyavalyásul és elvetettül hadsz. 
Mert ha annyit könnyvezhetnék is, mint a tenger, nem volnék méltó a te vigaszta-
lásodra. Azért semmit egyebet nem érdemlek, hanem vereséget és büntetést, mert 
tégedet sokszor igen megbántottalak és felette sokban vétkeztem. Az igaz okos-
ságnak ítílete szerént csak legkisebb vigasztalást sem érdemlek. De te, kegyes és 
irgalmas Isten, ki nem kívánod alkotmányodnak veszedelmét, hogy megmutatnád 
jó voltod gazdagságát az irgalmasságnak edényihez, érdem nélkül is méltóztatol 
vigasztalni a te szolgádat minden emberi mód felett, mert a te vigasztalásid nem 
hasonlók az emberi beszélgetésekhez.

Mit cselekedtem, Uram, hogy nekem mennyei vigasztalást adnál? Én nem emlí-
tem, hogy semmi jót cselekedtem volna, hanem azt találom, hogy mindenkor hajlandó 
voltam a gonoszra, késedelmes a jobbításra. Igaz ez, és nem tagadhatom. Ha külömbet 
mondanék, te állanál ellenem és senki sem menthetne. Mit érdemlek egyebet bűneimért, 
ha nem pokolt és örök tüzet? Igazsággal vallom, hogy minden gyalázatra és kisebbségre 
méltó vagyok, nem is érdemlem, hogy a te ajtatos szolgáid közé számláltassam. És noha 
ezt nem örömest hallom, mindazáltal magam ellen, az igazság mellett, megfeddem 
bűneimet, hogy künnyebben megnyerhessem irgalmasságodat.

Mit mondjak én bűnös, én minden gyalázattal teljes ember? Nem mondhatok egye-
bet, hanem csak emez igéket: vétkeztem, Uram, vétkeztem, irgalmazz nekem, bocsásd 
meg nékem! Szenvedd el, Uram, egy kevessé, hadd sirassam az én fájdalmimat, minek 
előtte a setét és halál homályosságával beborult földre menjek!323 Mit kívánsz, Uram, 
egyebet a szegény, bűnös és kárhozatérdemlő embertűl, ha nem hogy töredelmes 
szűvel megalázza magát bűnejért? Az igaz töredelmességből és szűbeli alázatosságból 
származik a bocsánatnak reménsége, megcsendeszedik a felháborodott lelkiesméret, 
helyrehozatik az elveszett malaszt, megoltalmaztatik ember jövendő haragtúl és egy-
más eleiben szent csókkal jőnek az Isten és a penitenciatartó lélek. A bűnökrűl való 
alázatos töredelmesség Isten előtt kellemetes áldozat, mely sokkal kedvesb illatú 
Istennél, hogysem a temjénégetés. Ez ama drága kenet, mellyet akarád, hogy lábaidra 
öntsenek, mert a megalázott és töredelmes szűvet soha meg nem utáltad. Ez az ellen-
ség haragja előtt oltalomhely. Ez által megtisztíttatik és lemosatik, valami mocsok 
és vétek másunnan reánk ragadott.

322 A szolga szól
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LIII. rész 
Hogy az Isten malasztja nem közöltetik a földi dolgok kedvellőivel

Fiam,324 drága dolog az én malasztom, nem hagyja magát külső dolgokban, sem a földi 
vigasságokban elegyíttetni. Azért el kell vetned az én malasztomnak akadékit, ha kívá-
nod ennek belédöntését. Keress rejtekhelyt, szeressed az egyedüllételt, senki nyájaskodó 
beszélgetését ne kívánjad, hanem inkább Istenhez bocsásd ajtatos könyörgésedet, hogy 
töredelmes szűvet és tiszta lelkiesméretet bírhass. Az egész világot semminek tartsad, 
az Istennek hivatalját minden külső dolgoknál feljebb böcsüljed. Mert kettő nem lehet: 
hogy énbennem foglalatoskodjál és az elmúlandó dolgokban is egyaránt gyönyörködjél. 
Ismerőidtűl és kedvesedtűl el kell távoznod, és minden múlandó vigasztalástúl el kell 
fognod elmédet. Azt kívánja szent Péter apostol, hogy a Christus hívei e világon úgy 
viseljék magokat, mint jövevények és úton járók.325

Oh, mely nagy bizodalma lészen halála óráján annak, akit semmi dolognak kíván-
sága nem tartósztat e világban! De ez erőtlen lélek meg nem foghatja, mely drága 
dolog legyen, mikor embernek szűve így elvált mindenektűl, mivel a testi ember nem 
tudja, mi légyen a belső embernek szabadsága, maga, aki valóban lelki ember akar 
lenni, szükség, hogy ellene mondjon mind idegeneknek s mind rokonoknak, és magát 
senkitűl úgy ne őrizze, mint önnönmagátúl. Ha magadat tekélletesen meggyőzöd, 
egyéb dolgokon künnyebben győzedelmet vehetsz. Tekélletes győzedelem az, mikor 
valaki magát teljességgel megbírja. Mert, aki magával bír, úgy hogy érzékensége 
okosságának, az okosság pedig nekem enged mindenekben, e bezzeg valóban maga 
győző és ura e világnak.

Ha erre a tekélletességnek tetejére akarsz jutni, emberül kell hozzá kezdened, 
és a fejszét gyökérben kell vágnod, hogy kiszaggassad és kitörjed ama titkos és ren-
detlen hajlandóságot, mely magadhoz és a magad tulajdon világi javaihoz vonzszon. 
Majd mindenestül ebből a fogyatkozásból, hogy ember magát rendetlenül szereti, 
származik, valamit gyökerestül meg kell győznünk. Mihent ezt a vétket meggyőzzük, 
és birtokunk alá vetjük, ottan igen nagy békesség és csendesség következik. De mivel 
kevesen igyekeznek arra, hogy magoknak teljességgel meghaljanak, és szinte meg-
győzzék magokat, ez az oka, hogy észveszettül maradnak, és lélek szerént magok 
felibe nem emelkedhetnek. Akik énvelem szabadoson akarnak járni, szükség, hogy 
minden gonosz és képtelen indulatjokat megfojtsák, és semmi teremptett állathoz, 
magok kedvéjért, vágyódással ne ragaszkodjanak.

324 Az Úr szól
325 1Pet. 2, 11.
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LIV. rész 
A természetnek és az Isten malasztjának különböző indulatirúl

Fiam,326 szorgalmatoson reá vigyázz a természetnek és a malasztnak indulatira, 
mert igen alattomban és ellenkezőképpen indulnak; egyebek a lelki és belől megvilágo-
síttatott emberek kívül csak alég választhatják meg ezeket. Mindnyájan jót kévánnak, 
és szavokban s cselekedetekben valami jóra néznek; innen vagyon, hogy a jónak színe 
alatt sokszor megcsalatnak. A természet álnak, sokakat magához vonzszon, tőrben ejt, 
megcsal, és mindenben magát veti célul. De ez Istennek malasztja együgyűven jár, 
és eltávoztatja még a színét is a gonosznak, csalárdságot nem forgat, és mindeneket 
Istenért cselekeszik, kiben mint utolsó végben nyugszik. 

A természet kedvetlenül hal meg, nem örömest nyomorog, nem örömest győzetik 
meg, nincs jó kedvvel más ember birtoka és igája alatt. Az Isten malasztja pedig igye-
kezik a maga öldöklésére, ellene áll az érzékenségek vágyódásinak, kévánja, hogy más 
birtoka alatt legyen, akarja, hogy meggyőzessék, nem igyekezik maga szabadságá-
val élni, örömest fenyíték alatt tartatik, és nem kívánja, hogy parancsoljon valakinek, 
hanem mindenkor az Isten birtoka alatt akar élni, maradni és lenni, és az Istenért kész 
minden emberi birodalma alatt meghajolni. A természet maga hasznáért munkálko-
dik, és arra figyelmez, mi haszna lehet néki másbúl; a malaszt pedig nem arra vigyáz, 
ami magának hasznos és alkalmatos, hanem inkább arra, ami sokaknak előmenetekre 
vagyon. A természet örömest vészi a tiszteletet és böcsülletet, a malaszt pedig minden 
tisztességet és dücsősséget híven Istenre fordít. 

A természet retteg a szégyenvallástúl és gyalázattúl; a malaszt pedig örven-
dez, mikor Christus nevéjért kisebbséget szenved. A természet szereti a henyélést 
és testnyugotást; a malaszt pedig nem lehet hivalkodó, hanem örömest munkálkodik. 
A természet szereti a cifrát és csinosságot, irtózik az alávaló és temérdek öltözettől; 
a malaszt pedig gyönyörködik a köz és alázatos öltözetben, nem általkopott goromba 
posztóban öltözni. A természet a múlandókra figyelmez, örül a földi nyereségnek, 
szomorkodik a kárvalláson, megháborodik egy kis bosszúbeszéden; de a malaszt 
az örökkévalókra figyelmez, nem ragaszkodik az elmúlandókhoz, meg nem háborodik 
a kárvalláson, meg nem keseredik a kemény szón: mert az ő kincsét és örömét menny-
országban helyheztette, ahon semmi el nem vész.

A természet sokat kíván, örömesben vészen hogysem ád, a maga tulajdonát sze-
reti, a malaszt pedig könyörületes és közönséges, nem keresi a tulajdonát, kevéssel 
megelégszik, boldogabbnak ítéli az adást, hogysem a vételt. A természet hajlandó 
a teremptett állatokhoz, a maga testéhez, a hiúságokhoz és szóbéli nyájaskodáshoz.327 

De a malaszt Istenhez vonzszon és a jóságos erkölcsökhöz; ellene mond a teremptett 
állatoknak, megveti e világot, gyűlöli a testi kívánságokat, megzabolázza az elmecsa-

326 Az Úr szól
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vargásokat, szégyenli a szem előtt forgást. A természet örömest vészi a külső vigasz-
talást, mellyel érzékenségi gyönyörködjenek; de a malaszt csak Istenben akar vigadni, 
és mindenekfelett a minden jónak kútfejében gyönyörködni.

A természet nyereségért és maga hasznáért cselekeszik mindent, semmit ingyen 
nem mívelhet, hanem jótéteményért vagy hasonló jót, vagy nagyobbat, vagy dicséretet 
és kedvet akar nyerni, és azt kívánja, hogy az ő cselekedete vagy adománya nagyra 
böcsültessék. A malaszt pedig elmúlandót nem keres, az egy Istennél egyéb jutal-
mat bérül nem vár, nem is kéván a világi szükségre többet, hanem csak amennyi őtet 
az örökkévaló jóknak megnyerésére segítheti.

A természet örül barátinak és atyafiainak sokaságán, dicsekedik nemes helyén 
és nemes nemből születésén, kedveskedik a hatalmasoknak, hízelkedik a gazdagok-
nak, örvendez magához hasonlóknak. A malaszt pedig ellenségit szereti, barátinak 
sokaságában fel nem fuvalkodik, születésének helyét vagy nemzetségét nem böcsülli 
külömben, hanem, ha azokban nagyobb jóságos erkölcsök találtattak, inkább kedvez 
a szegénynek, hogysem a gazdagnak; inkább szánakodik az ártatlanon, hogysem 
a hatalmason; örvendez az igazmondónak, nem a csalárdnak; inti a jókat, hogy az Isten 
ajándékit szomjúhozzák és igyekezzenek az Isten fiához jó erkölcsök által hasonla-
tossá lenni. A természet hamar panaszolkodik a fogyatkozásrúl és alkalmatlanságrúl, 
a malaszt vastagon eltűri a szegénséget.

A természet mindeneket magához koporít, magáért viaskodik és feddődik, 
a malaszt pedig mindeneket Istenhez térít, akitűl vagyon eredendő származások, 
semmi jót magának nem tulajdonít, magárúl kevélyen nagyot nem alít, nem verseng, 
maga tetszését a más ítéleti feliben nem veti; sőt, minden tetszésben és értelemben 
az örök bölcsesség és az Isten ítéleti alá veti magát. A természet titkokat akar tudni 
és újságokat hallani, tekintetes akar lenni és sok dolgokban forgani, azt kívánja 
esmeretségben légyen és ollyakat cselekedjék, mellyekből dicsíret és csudálkodás 
származik. De a malaszt nem gondol az újságokkal és hiúságok értésével, mert efféle 
kívánságok a régi romlott állapatból származnak, mivel semmi új és állandó nincs 
a földön. Azért arra tanít a malaszt, hogy az érzékenségeket megzabolázzuk, a hiúsá-
gos dicsekedést és mutogatást eltávoztassuk, ami bennünk dicsíretre és csudálkozásra 
méltó, azt alázatosan elrejtsük, és minden dologba, minden tudományba hasznos gyü-
mölcsöt és az Isten dicsíretét és tisztességét keressük; nem akarja, hogy vagy maga, 
vagy cselekedete dicsírtessék, hanem azt kívánja, hogy felmagasztaltassék Isten min-
den ajándékiba, aki mindeneket csupán csak maga szerelméből adott.

Ez a malaszt, természet felett való világosság és Istennek kiváltképpen való 
ajándéka, a választottaknak bélyege, az örök üdvösségnek zálaga, mely embert 
a földiektűl a mennyei dolgoknak szerelmére emeli, és a testi emberbűl lelki emberré 
változtatja. Azért mennél inkább lenyomatik és meggyőzetik a természet, annál 
bőségesb malaszt adatik, és a belső ember Istennek újobb látogatási által naponként 
az Isten ábrázatjára megújtattatik.
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LV. rész 
A természetnek romlott voltárúl és az isteni malasztnak erejérűl

Én Uram Istenem,328 ki engem magad ábrázatjára és hasonlatosságára teremptettél, 
add nékem ezt a malasztot, mellyet ily szükségesnek mutattál az én üdvösségemre, 
hogy ennek erejével meggyőzzem az én természetemet, mely bűnre és veszedelemre 
vonszzon. Mert érzem testemben a bűnnek törvényét, mely ellenkezik az én értelmem-
nek törvényével és fogva viszen sok dolgokban az érzékenségnek vágyódásának enge-
delmességére, nem is állhatok külömben ellene az ő indulatinak, hanem ha mellettem 
lészen buzgósággal szűvemben öntetett szentséges malasztod.329

Szükséges a te malasztod, és kiváltképpen való nagy malasztod, hogy meggyőzes-
sék a természet, mely ifiúságátúl fogva mindenkor hajlandó a gonoszra. Mert az első 
emberben, Ádámban, elesvén, a bűn által megromolván, ennek a rútságnak büntetése 
minden emberekre hatott, úgyhogy amely természet tetőlled jól és igazán teremptetett 
vala, most immár azon a bűnt értjük és a romlott természetnek erőtlenségét, ezért 
tudniillik, hogy az ő indulati magán gonoszra és világi dolgokra vonszanak.330 
Mert ami kevés erő maradott benne, ollyan mint a hamuban elrejtett szikra. Ez a ter-
mészetnek okossága, mely megkörnyékeztetett temérdek köddel, ítéletet és választást 
tud tenni a jó és gonosz, a hamisság és igasság között, noha ereje nincsen, hogy betel-
jesítse mindazokat, amiket javall, nem is bír immár sem az igazságnak teljes világával, 
sem kívánságának egészséges állapatjával.

Innen vagyon, én Istenem, hogy belső ember szerént gyönyörködöm a te tör-
vényedben, tudván, hogy a te parancsolatod jó, igaz és szent, mely minden gonoszt 
és eltávoztató bűnt erősen dorgál, test szerént pedig a bűn törvényének szolgálok, 
mikor érzékenségim vágyódásinak inkább engedek, hogysem az okosságnak.331 

Innen vagyon az is, hogy a jó kívánság megvagyon bennem, de a véghezvitelt nem 
találom magamban. Ez az oka, hogy gyakorta sok jóra szándékozom, de mikor erőt-
lenségem segítő malaszt nélkül vagyok, egy kis akadék miatt hátramászok és elfo-
gyok. Innen vagyon, hogy a tekélletességnek útját ismerem, és nyilván látom, mit kell-
jen mívelnem, de magam romlandóságának terhétűl lenyomatván, a tekélletességre 
nem jutok.

Oh, mely szükséges, Uram, nékem a te szent malasztod, hogy a jót elkezdjem, 
abba továbbmenjek és azt végbenvigyem! Mert anélkül semmit nem mívelhetek, 
mindeneket véghezvihetek pedig teáltalad, vastagítván engem a te malasztod.332 
Oh, valósággal mennyei malaszt, mely nélkül nincs semmi érdemünk, és a ter-
mészetben oltatott ajándékok nem hasznosok. Teelőtted Uram, a malaszt nélkül,  
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semmi a tudomány, semmi a gazdagság, semmi az erő és szépség, semmi az elme 
és ékesen szóllás. Mert a természet javai jókban és gonoszokban találtatnak, 
a malaszt pedig és az isteni szeretet tulajdon ajándéka a választottaknak, mellyel 
akik felékesíttetnek, méltók örök életre. Oly igen fellülhalad mindent ez a malaszt, 
hogy e nélkül semmire böcsültetik a prófétálásnak ajándéka, a csudatétel és akár-
minemű mélységes elmélkedés. Sőt sem a hit, sem a reménség, sem egyéb jóságok 
teelőtted nem kedvesek szeretet és malaszt nélkül.

Oh, áldott malaszt, mely a lelki szegént jóságos erkölcsökkel gazdaggá teszed, 
és az alázatos szűvűt sok jókkal meggazdagítod. Jöjj el, szállj szűvemben, teljesíts meg 
engem idején a te vigasztalásiddal, hogy elmémnek fáratsága és soványsága miatt el 
ne fogyatkozzék az én lelkem. Kérlek Uram, találjak kegyelmet a te szemed előtt, mert 
elég nékem a te malasztod, ha egyebet meg nem nyernék is, amit a természet kéván. 
Ha késértetem és sok háborúságokkal gyötörtetem is, nem félék semmi gonosztúl, 
mikor vélem lészen a te malasztod. Ez az én erősségem, ez ád jó tanácsot és segítséget. 
Minden ellenségimnél erősebb ez, és minden bölcseknél bölcsebb.

Ez az igazságnak mestere, jó oktatásoknak doktora, szűvnek világossága, 
nyomorgatásoknak vigaszsága, szomorúságnak elkergetője, félelemnek elvevője, 
ajtatosságnak nevelője, könnyhullásoknak megszerzője. Mi vagyok e nélkül, ha nem 
egy aszú fa és elvetendő haszontalan tőke? Azért Uram, a te malasztod engemet min-
denkor megelőzzön és kövessen, és jóban való szünetlen foglalatoskodást engedjen, 
a te szent fiad Jesus Christus által. Amen.

LVI. rész 
Hogy magunkat megtagadván, Christust kell a kereszt által követnünk

Fiam,333 amennyire eltávozhatol magadtúl, annyira közelgethetsz énhozzám. 
Amint hogy belső békességet szerezz, ha semmi külső dolgot nem kívánsz, azonkép-
pen Istenhez kapcsoltatol, ha magadtúl belsőképpen elválol. Azt akarom, hogy meg-
tanuld magadat tekélletesen az én akaratomra hadni, ellenzés és zúgolódás nélkül. 
Kövess engemet: én vagyok az út, az igazság és az élet. Út nélkül nem járhatni, igaz-
ság nélkül tudomány nem lehet, élet nélkül nem élhetni. Én vagyok az út, mellyet 
kell követned, az igazság, melynek kell hinned, az élet, mellyet kell reménlened. 
Én bontakozhatatlan út vagyok, csatlakozhatatlan igazság vagyok. Én igyenes út 
vagyok, felső igazság vagyok, igaz élet, boldog élet, kezdet nélkül való élet vagyok. 
Ha az én utamon maradsz, megesméred az igazságot, és az igazság megszabadít 
téged, és örök életed lészen.

Ha életre akarsz jutni, tartsd meg a parancsolatokat. Ha igazságot akarsz tudni, 
higgy nékem. Ha tekélletes akarsz lenni, adj el mindeneket. Ha én tanítványim köziben 
akarsz számláltatni, tagadd el magadat. Ha örök életet akarsz bírnya, e jelen való életet 

333 Az Úr szól



114 115

utáld meg. Ha fel akarsz magasztaltatni mennyországba, alázd meg magadat e világon. 
Ha velem akarsz uralkodni, viseld velem együtt a keresztet. Mert csak a keresztnek 
igaz szolgái találják fel a boldogságnak és igaz világosságnak útját.334

Uram Jesus,335 mivel szoros a te utad és a világ előtt gyalázatos, adjad, hogy e vilá-
got megutálván, téged kövesselek. Mert nem nagyobb a szolga az ő uránál, a tanítvány 
sem feljebbvaló mesterénél. Törődjék a te szolgád a te utadon, mert ebben vagyon 
az én üdvösségem és igaz szentségem. Valamit ezen kívül olvasok vagy hallok, nem 
künnyebbít, tekélletesen sem vigasztal.

Fiam,336 mivelhogy ezt tudod és olvastad, boldog lész, ha ezt cselekeded. Aki-
nél az én parancsolatim vannak, és ezeket megtartja az, aki szeret engem, én is 
szeretet őtet és megjelentem magamat néki, és velem együtt leültetem az én Atyám 
országában.

Uram Jesus Christus,337 amint mondád és ígéred, úgy cselekedjél, és ezekre légyek 
méltó. Felvettem, felvettem kezedből a keresztet, elviselem és halálomig viselem azt, 
amint reám adtad. Bizony, a jó szerzetesnek élete kereszt, de paradicsomban vezet. 
Elkezdetted, nem szabad hátratérni, nem is kell elhadni.

No tehát, édes atyámfia, menjünk tovább együtt, velünk lészen Jesus, Jesusért 
vettük fel ezt a keresztet, Jesusért végig viseljük a keresztet! Segítőnk lészen, aki veze-
tőnk és előttünk járónk. Ihon előttünk mégyen a mi királyunk, aki harcol érettünk. 
Menjünk utána emberül, ne féljen senki és ne rettegjen, légyünk mindnyájan készek 
életünk letételére ebben a hadban, meg ne gyalázzuk dücsősséges hírünket, elfutván 
a keresztnek zászlója mellől.

LVII. rész 
Hogy ember felettébb el ne hadja magát, mikor valami vétekben esik

Fiam,338 inkább kedvellem én a szerencsétlenségekben való békességes szen-
vedést és alázatosságot, hogysem a jó szerencsének idejében való vigasztalást 
és ajtatatosságot. Miért szomorít meg téged akármi kicsin ellened való cselekedet vagy 
mondás? Ha nagyobb dolog lett volna, sem kellene így megindulnod. Hadd múljék el 
ez most; sem első, sem új dolog ez, és ha sokáig élsz, utolsó sem lészen. Elég bátor 
vagy, míg bántásod nem érkezik; jó tanácsot is adsz, és egyebet bátorítasz szavaiddal; 
de mikor ajtódon kolompoz a véletlen nyavalya, mind tanácsodban s mind erődben 
megfogyatkozol. Vedd eszedben a te nagy gyarolóságodat, mellyet gyakorta aprólékos 
dologban megtapasztalsz, noha mindezek és ezekhez hasonló történetek üdvösségedre 
lésznek. 

334 Mat. 19, 17.
335 A szolga
336 Az Úr
337 A szolga
338 Az Úr szól

Mennél jobban tudod, készítsed ezekhez szűvedet, és ha belédütköznek, le ne üsse-
nek, se sokáig meg ne kötözzenek. Ha örömmel nem tűrheted, legalább tűrd békével. 
Ha nem örömest hallod és bosszonkodást érzesz is, tartóztasd magadat és képtelen 
szót ne ejts, melyből a kisdedek megbotránkozzanak. Hamar lecsendesedik a felindult 
bosszúság, és a belső fájdalom megédesedik az Isten malasztjának visszatérésével. 
Élek én - úgymond az Úr - kész vagyok megsegéteni téged, és szokásom felett bősé-
gesben megvigasztalni, ha énbennem bízol, és ajtatatosan hísz segítségre.

Csendeszb lélekkel légy, és nagyobb szenvedésre készülj. Nem mind oda van dol-
god, ha gyakorta nyomorgattatol és súllyosan késértetel. Ember vagy, nem Isten; test 
vagy, nem angyal. Mint maradhatnál te mindenkor a jóságos erkölcsöknek azon egy 
állapatjában, ha az angyalnak mennyben, és az első embernek paradicsomban ez nem 
engedtetett? Én vagyok, ki a megkeseredetteket felemelem jobb állapatra; és a magok 
gyarlóságának megesmerőit az én istenségemhez felviszem.

Uram,339 áldottak a te szavaid, édesebbek az én számban a lépesméznél. Hova len-
nék ennyi sok háborúságimban és szorongatásimban, ha nem bátorítanál engem 
szent igéddel? Mit gondolok vélle, akármit és mennyit szenvedjek, csak jussak végre 
az üdvösség partjára! Adj jó véget, adj üdvösséges kimúlást e világból! Emlékezzél 
róllam én Istenem, és igazgass engem igyenes úton a te országodban! Ámen.

LVIII. rész 
Hogy a felséges dolgokat és az Istennek titkos ítéletit nem kell vizsgálni

Fiam,340 ne vetekedjél a mélységes dolgokrúl és az Istennek titkos ítéletirűl: mi légyen 
oka, hogy emez így elhagyatik, amaz oly nagy szentségre magasztaltatik? Miért nyo-
morgattatik emez annyira, amaz pedig annyira felemeltetik? Ezek megelőzik az emberi 
okosságot; és semmi elmélkedés vagy vélekedés meg nem vizsgálhatja az Isten ítéletét. 
Mikor azért efféléket bocsát szűvedben az ellenség, vagy a nyughatatlan vizsgálók errűl 
tudakoznak tőlled, ama próféta mondását feleljed: igaz vagy Uram, és igaz a te ítéle-
ted.341 És amazt: az Istennek ítéleti igazak, megigazodtak őmagokban.342 Az én ítéleti-
met rettegni kell, nem vizsgálni, mivel emberi elmével megfoghatatlanok.

A szentek érdemérűl se tudakozzál vagy vetekedjél; mellyik másiknál szen-
tebb, vagy mellyik nagyobb mennyországba? Effélékből gyakran haszontalan per-
lekedések és vetekedések támadnak; nevelik is a kevélységet és hiúságos dicseke-
dést, mellyekből származnak az irigységek és visszavonások, midőn nagy kevélyen 
ez ama szentet, amaz a másikat akarja feljebbvalóvá tenni. Efféléket tudni és vizs-

339 A szolga szól
340 Az Úr szól
341 Psal. 118, 137.
342 Psal. 18, 10.
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gálni haszontalan, és a szenteknek sem kedves, mert nem vagyok én visszavonás-
nak, hanem békességnek Istene, mely békesség inkább függ az igaz alázatosságba, 
hogysem a maga felmagasztalásba.

Némellyek buzgó szeretetből inkább vonzsznak ezekhez a szentekhez, hogy-
sem amazokhoz; de ez inkább emberi indulatból vagyon, hogysem isteni szeretetből. 
Én teremptettem mindegyig a szenteket, én adtam malasztot, én adtam dücsősséget 
nékik. Tudom én mindeneknek érdemét; én előztem meg őket az én áldomásimnak 
édességével. Én esmértem világ kezdetinek elötte kedvesimet, én választottam ki őket 
a világból, nem ők választottak éngem.343 Én híttam malasztommal, hozzám vontam 
irgalmasságommal, és sokféle késérteteken általvittem. Én öntöttem szűvökben nagy-
ságos vigasztalásokat; én adtam a végig maradást; én koronáztam meg az ő tűréseket.

Én tudom közüllök kicsoda első és utolsó; én őket mindegyig böcsülhetetlen sze-
retettel kedvellem. Engem kell minden szenteimben dicsírni; engem kell mindenek-
felett áldani és tisztelni minden szentekben, kiket ily dücsősségesen felmagasztaltam 
és öröktűl fogva elválasztottam minden elöljáró érdemek nélkül. Aki azért egyet a leg-
kisebb szenteim közül megutál, a nagy szentet sem tiszteli, mert én alkottam mind 
a nagyot, s mind a kisdedet. És aki gyaláz valamely szentet, engem gyaláz és mind 
egytűl egyig azokat, akik mennyben vannak. Azok mindnyájan egyek a szeretet köte-
lében, egyet értenek, egyet akarnak, mindnyájan egy végre szeretik egymást. Mégpe-
dig (ami nagyobb) engemet inkább szeretnek, hogysem magokat és a magok érdemét, 
mert magokon fellyülragadtatván és maguk szeretetin kívül vitetvén, mindenestül 
az én szeretetemre sietnek, melyben nyugodalmasan örvendeznek. Semmi ettűl őket 
el nem vonhatja, se le nem nyomhatja, mert örök igazsággal teljesek lévén, az eloltha-
tatlan szeretetnek tüzével lángolnak. Szűnjenek meg azért az szentek állapatjárúl való 
versengéstűl a testi és földi emberek, kik csak a magok vigasságát tudják kedvelleni, 
és nem az örök igazságnak tetszése, hanem a magok indulatja szerént vagy elvésznek 
a szentek dolgaiban, vagy hozzátoldanak.

Sokakban vagyon a tudatlanság, és azokban főképpen, akikben kevés világosság 
vagyon és ritkán tudnak valakit tekélletes lelki szeretettel kedvelleni. Effélék, termé-
szet indulatjából és emberi szeretetből, emehhez vagy amahhoz vonzsznak, és amint 
viselik magokat az itt alatt való dolgokban, úgy gondolkodnak a mennyei dolgokrúl 
is. De egymáshoz vethetetlen külömbség vagyon azok között, amit a fogyatkozott 
emberek gondolnak, és amit az Istentűl megvilágosíttatott szentek magasságbéli jele-
nésből szemlélnek.

Elkerüld azért fiam azoknak vizsgálásit, mellyek fellyülhaladják a te tudományo-
dat, hanem inkább arra vigyázz, abba fáradj, hogy az Isten országában bárcsak legki-
sebb lehess. De bár valaki tudná is, ki légyen szentebb vagy nagyobb mennyországba, 
mit használna ez a tudomány, ha ebből magát meg nem alázná, és az én nevemnek 
nagyobb dicsíretire nem igyekeznék?

343 Ioan. 15, 16.

Sokkal kedvesb dolgot cselekeszik Isten előtt, aki vétkeinek nagy voltát és jósá-
gos erkölcsének fogyatkozását szemléli és meggondolja, mely távuly vagyon a szen-
tek tekélletessségétűl, hogysem aki az ő nagyobb vagy kisebb állapatjokrúl veteke-
dik. Jobb a szenteket ajtatos könyörgéssel és könnyvhullatással engesztelni és az ő 
dücsősséges esedezéseket alázatos elmével kérni, hogysem az ő titkokat haszontalan 
tudakozással vizsgálni.

A szentek igen megelégedtek állapatjokkal, ha az emberek meg tudnának elégedni 
és hiúságos beszédeket meg tudnák fogni. Nem dicsekednek a szentek tulajdon érde-
mekben, mert magoknak semmi jót nem tulajdonítnak, hanem éppen nékem tulaj-
donítnak mindent, mivel véghetetlen szeretetemből adtam mindent nekik. Oly nagy 
isteni szeretettel és bővelkedő örömmel megtöltetnek, hogy semmi héjával nincs 
dücsősségek, semmi fogyatkozás nem lehet boldogságokban. A szentek mennél 
nagyobb dücsősségben vadnak, annál alázatosbak magokban, énhozzám pedig annál 
közelbek és nékem kedvesbek. Azért vagyon írva, hogy koronájokat Isten eleiben 
letették, és leborulván a Bárány előtt, imádták az örökkön-örökkévalót. 

Sokan tudakoznak azon, kicsoda nagyobb mennyországba? Kik nem tudják, 
hacsak a legkisebbek közé bévetetnek-é mennyégben. Nagy dolog, aki legkisebb lehet 
mennyországba, holott mindnyájan nagyok, mert mindnyájan Isten fiainak neveztet-
nek és azok is lésznek. Aki ott legkisebb, ezernél jobb, és a százesztendős bűnös 
meghal. Mikor azért azt kérdenék a tanítványok: ki volna nagyobb mennyországban? 
Illyen válaszok lén: ha meg nem tértek, és ollyanokká nem lésztek mint a kisde-
dek, be nem mentek mennyországban.344 Jaj azoknak, kik magokat a kisdedekkel jó 
kedvekből meg nem alázzák, mert a mennyországnak alacson ajtaja nem szenvedi, 
hogy odamehessenek. Jaj a gazdagoknak is, kiknek itt vigasztalások vagyon, mert 
mikor a szegények bémennek az Isten országában, ők kinn maradnak nagy jajgatás-
sal. Örvendezzetek alázatosok és vigadjatok szegények, mert tiétek az Isten országa, 
úgy azért, ha igazán jártok.345

LIX. rész 
Hogy minden bizodalmot és reménséget egyedül Istenben kell vetni

Uram, micsoda bizodalmom vagyon nékem e világon?346 Vagy micsoda az én 
legnagyobb vigasztalásom az ég alatt? Nemde nem te vagy-e, én Uram Istenem, 
kinek irgalmassága számlálhatatlan? Vajjon hon volt jól dolgom tenállad nélkül? 
Vagy mikor voltam rosszul a te jelenlétedkor? Inkább akarok szegény lenni teéretted, 
hogysem gazdag nállad nélkül. Inkább búdosom teveled e világon, hogysem az eget 
bírjam nállad nélkül. Ahon te vagy, ott vagyon a mennyország, és ahon te nem vagy, 

344 Mat. 18, 3.
345 Mat. 5.
346 A szolga szól
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ott vagyon a halál és pokol. Te vagy az én kévánságom, és azért kell teutánnad 
fohászkodnom, kiáltanom, esedeznem. Végezetre, senkiben nem bízhatom teljesség-
gel, aki alkalmatos segítséget nyújtson szükségemben, hanem csak tebenned, én Iste-
nemben. Te vagy az én reménségem és bizodalmom, te vagy az én vigasztalásom, 
és hű mindenekben.

Mindnyájan a magokét keresik, te csak az én üdvösségemet és előmenetelemet 
kívánod és mindeneket jómra fordítasz. Ha sok késértetekre és háborúságokra bocsá-
tasz is, azt éppen az én hasznomra rendeled, aki ezerképpen szoktad próbálni akiket 
szeretsz. Mely próbákban szinte úgy kell téged szeretni és dicsírni, mintha mennyei 
vigasztalásokkal látogatnál. 

Azért tebenned helyheztetem, Uram Istenem, teljes reménségemet és oltalma-
mat, teelődbe terjesztem minden nyomorúságimat és háborgatásimat, mert valamit 
tekívülled látok, mind gyarlónak és állhatatlannak találom. Nem használnak sok jó 
barátim, nem segíthetnek erős segítőim; nem adhatnak hasznos tanácsot okos taná-
csim; nem vigasztalhatnak a tudós emberek könyvei; semmi drága marha meg nem 
szabadíthat, ha te magad nem lész mellettem, ha nem segítesz, erősítesz, vigasztalsz, 
oktatsz és oltalmazsz.

Ugyanis valami a békességnek és boldogságnak megnyerésére alkalmatosnak lát-
szik, mind semmi, ha te távuly vagy, és igazság szerént semmi boldogságot nem sze-
reznek. Azért minden jónknak vége, életünknek felmagasztaltatása, ékesen szóllásnak 
mélysége csak te vagy. A te szolgáidnak pedig erős vigasztalása az, hogy mindenek 
felett tebenned helyheztessék reménségeket. Tereád néznek az én szemeim, tebenned 
bízom én Istenem, irgalmasságnak atyja. Áldd meg és szenteld meg az én lelkemet 
mennyei áldással, hogy légyen te szent hajlékod és örök dücsősségednek lakóhelye, 
ne is találtassék semmi a te méltóságod templomában, ami a te szent felséged szemeit 
megbántsa. A te jóvoltodnak nagysága és irgalmasságodnak sokasága szerént tekints 
reám és hallgasd meg a te szegény szolgád könyörgését, aki tőlled távuly, számkive-
tésben vagyon, a halál árnyékának tartományába. Őrizd és tartsd meg a te szolgácskád 
lelkét a romlandó életnek ennyi sok veszedelme között, és a te malasztodnak késérésé-
vel vezéreljed a békességnek útján, az örök fényességnek hazájában. Amen. 

Negyedik könyv

Az oltári szentségrűl 
Rövid intés az Úrnak vételére

Jöjjetek hozzám mindnyájan,347 akik fáradtok és meg vattok terhelve, és én 
megkünnyebítlek titeket, úgymond az Úr.348 Amely kenyeret én adok, én testem, a világ 
életéjért.349 Vegyétek és egyétek, ez az én testem, mely tiérettetek adatik. Ezt cseleked-
jétek az én emlékezetemre.350 Aki észi az én testemet és issza az én véremet, énbennem 
lakik, és én őbenne. Amely igéket én mondottam nektek, lélek és élet.351

I. rész 
Melly nagy böcsüllettel kelljen Christust fogadni

Te mondásid ezek, örök igazság Christus Jesus, noha nem egy üdőben mondottad 
ezeket, nem is egy helyen vannak írva.352 Mivel azért te szavaid és igaz mondá-
sok, örvendetesen és híven kell nekem ezeket vennem. Te szavaid és te mondottad. 
Örömest veszem ezeket a te szent szádból, hogy mélyebben oltassanak szűvemben. 
Felébresztnek engem ezek a kegyes és minden édességgel és szerelemmel teljes mon-
dások. De rettentnek vétkeim, és ily nagy elrejtett titoknak vételétűl hátravonszon 
fertelmes lelkiesméretem. Bátorít engem a te szavaidnak édessége, de terhel bűne-
imnek sokasága.

Azt parancsolod, hogy bízvást menjek hozzád, ha azt akarom, hogy részem légyen 
teveled, és hogy a halhatatlanságnak táplálását vegyem, ha örök életet és dücsősséget 
akarok nyerni. Jőjetek énhozzám, úgymond, mindnyájan, akik fáradtok és meg vattok 
terhelve, és én megkünnyebítlek titeket.353 Oh, édes és barátságos szó a bűnösök fülé-
ben, hogy te Uram Istenem, a szűkölködőt és nyomorultat hívod a te szent testednek 
vételére! De ki vagyok én Uram, hogy hozzád merjek járulni? Ímé, az egeknek egei 
téged meg nem fognak, és azt mondod: jőjetek hozzám mindnyájan?

Honnan vagyon ez a kegyes méltóztatás és ily barátságos hivatal? Mint merjek hoz-
zád menni, holott semmi jót nem esmérek magamban, melyből bizakodást vehessek? 
Mint fogadjalak téged hajlékomban, holott ily gyakorta megbántottam kegyes színe-
det? Az angyalok és archangyalok tisztelnek téged, a szent és igaz emberek rettegnek 
teelőtted, és te azt mondod: jőjetek énhozzám? Ha te magad nem mondanád ezeket, 

347 Az Úr szól
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ki hinné igaznak? És ha te nem parancsolnád, ki merne hozzád járulni? Noe igaz ember 
vala, száz esztendeig munkálkodék a bárkacsinálásban, hogy kevesedmagával megtar-
tanék:354 én tehát mint készülhessek egy óráig a világ termptőjének méltó vételéhez?

Moises, a te nagy szolgád és kiváltképpen választott barátod, rothatatlan fából 
csinálá a szekrényt és tiszta arannyal borítá, hogy a törvénynek tábláját abban 
helyheztetné,355 én tehát, rothatandó férgecske, mint merjelek téged, ki a törvény-
nek szerzője és életünknek megadója vagy, ily künnyen magamhoz venni? Salamon, 
aki legbölcsebb volt az Izrael királyi közül, hét egész esztendeig rakatá ama drága temp-
lomot a te nevednek dicséretire,356 és nyolc napig illé annak szentelését, ezer engesztelő 
áldozatokat tévén, és a frigynek szekrényét nagy trombitazengéssel és víg énekekkel 
helyhezteté a megkészített helyre.357 Tehát én, boldogtalan és nyomorult ember, mikép-
pen vegyelek be téged házamban, holott alég tudok fél órát ajtatosságban múlatni? 
És bárcsak vagy egyszer illendőül múlatnék fél órát!

Oh, én Istenem, mennyit cselekedtek az említett szentek, hogy néked kedvesked-
nének! Jaj mely kevés, amit én mívelek, mely rövid üdőt töltök az áldozathoz való 
készületben! Ritkán vagyok teljességgel jelen magamnál, ennél is ritkábban vagyok 
üres a tétova csavargó elmélkedésektűl! Maga a te üdvösséges felséged előtt létemben 
nem kellene csak elmémben is ütközni semmi illetlen gondolatnak, nem illenék, hogy 
valami teremptett dologban foglaltatnám, mert nem angyalt, hanem az angyalok Urát 
akarom hozzám venni.

Nagy külömbözés vagyon a frigyszekrénye s bennevaló eszközök, és a te tisztasá-
gos tested s annak kimondhatatlan jószági között. Amaz ó törvénybeli példázó áldoza-
tok között és a régi áldozatoknak beteljesítő szent testednek igaz áldozatja között, igen 
nagy külömbség vagyon. Mi az oka tehát, hogy a te böcsülletes jelenlétedre inkább fel 
nem gerjedek? Miért nem készülök szorgalmatosban a te szentséged vételéhez, holott 
ama régi pátriárkák és próféták, királyok és fejedelmek, az egész kösséggel, oly nagy 
kedvvel való ajtatosságot mutattak az isteni szolgálathoz?

Teljes erejéből táncolt amaz ajtatos Dávid király az Isten szekrénye élőtt,358 elmé-
jében forgatván a régi atyákhoz való jótéteményét Istennek, sok külömbféle orgoná-
kat csinála, soltárokat szerze, örvendetes énekléseket rendele, maga is sokszor énekle 
citara mellett, és Szentlélek malasztjával izgattatván, az Izrael népét Istennek teljes 
szűből való dicsírésére és mindennapi dicsíreteknek éneklésére tanítá. Ha akkor ily 
nagy buzgósága volt az isteni dicsíretnek, most tehát, ennek a szentségnek jelenlétébe, 
a Christus felséges testének vételébe, minémű nagy böcsüllettel és ajtatossággal kell 
lennem nékem és minden keresztyén kösségnek?

354 Gen. 6.
355 Exod. 25, 26
356 3Reg. 6.
357 3Reg. 8.
358 2Reg. 6, 14.

Sokan ide s tova mennek a szentek teteme látni, és csudálkoznak, hallván ezeknek 
életeket, nézik a templomoknak tágas épületit, csókolgatják aranyban és selyemben takart 
szent csontjokat. És ímé, én Istenem, szenteknek szente, mindenek teremptője, angyalok 
Ura, te itt jelen vagy nállam az oltáron. Amazok látásában gyakorta emberi nyughatatlan 
szemfülség és újság látásának kívánsága vagyon, keves haszon is van effelébe, főképpen 
ahol igaz töredelmesség nélkül vagyon a vándorlás. Itt pedig az Oltáriszentségbe az én 
Uram Istenem, az ember Jesus Christus épen jelen vagyon, és ott bőségesben adatik 
az örök üdvösségnek gyümölcse, valamikor méltán és ajtatosan vétetik. Ennek vételére 
pedig nem vonzszon valami marconaság vagy látásnak és érzékenség gyönyörköttetés-
nek kívánsága, hanem az erős hit, ajtatos reménség és tiszta szeretet.

Oh, világnak láthatatlan teremptő Istene, mely csudálatoson bánsz velünk! 
Mely édesdeden és kedvesen rendeléd dolgát választottidnak, kiknek eledelül adod 
magadat a szentségben! Ez bezzeg minden értelmet fellyülhalad, ez ami legfőképpen 
hozzádvonzsza az ajtatos szűvét, felgerjeszti szerelmét. Mert a te igaz híveid, kik teljes 
életeket magok jobbítására fordítják, ebből a böcsülletes szentségből gyakorta nagy 
ajtatosságnak malasztját és jóságos erkölcsökre való igyekezetet vésznek.

Oh, csudálatos és elrejtett malasztja ennek a szentségnek, mellyet csak a Christus 
hívei tudnak, a hitetlenek pedig és bűnben heverők nem esmérhetik. Ebben a szent-
ségben lelki malaszt adatik, az elvesztett szentség felépül, és az bűnnel megrútíttatott 
szépség helyrehozatik. Oly nagy pedig néha ez a malaszt, hogy az újdonnan adatott 
ajtatosságnak teljes voltából nem csak lelkünk, de az erőtlen test is nagyobb erőt érez.

Igen kell azért bánnunk és szánnunk a mi hideg és tunya voltunkat, hogy nem 
oly nagy buzgóssággal vágyódunk a Christus vételéhez, noha őbenne vagyon min-
den reménsége és érdeme a választottaknak. Mert ő a mi megszentelésünk és váltsá-
gunk, ő az útonjárók vigasztalása, és a szenteknek örök boldogsága. Méltó tehát nagy 
bánatra, hogy sokan ezt az üdvösséges szentséget ily kevéssé őrzik, noha ez az egeket 
vigasztalja, és az egész világot oltalmazza. Jaj, vakság, és az emberi szűnek kemény-
sége, hogy ily kimondhatatlan ajándékot inkább nem tisztelünk, és a mindennapi 
vételnek szokásából ugyan böcsülletlensségre is jutottunk. 

Ha ez az áldott szentség az egész világon csak egy helyen szolgáltatnék, 
csak egy pap áldoznék, mit gondolsz, minémű nagy kívánsággal vágyódnának 
az emberek arra a helyre, ahhoz az Isten papjához, hogy hallhatnák az isteni szentség-
nek szolgáltatását? Most pedig sokan lettek pappá és sok helyen bemutatik Christus, 
hogy Istennek az emberekhez annál nagyobb kegyelmessége és szerelme kinyilat-
koznék, mennél killyebb terjedne e világon a szentségnek részesülése. Hálákat adok 
néked áldott Jesus, örök Pásztor, ki minket szegény számkivetetteket méltóztatol 
drága testeddel és véreddel táplálni, és ennek az elrejtett szentségnek részesülésére 
tulajdon szavad igéjével hínya, így szólván: jőjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtok 
és meg vattok terhelve, és én megkünnyebbítlek titeket. 359

359 Mat. 11, 28.
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II. rész 
Hogy Istennek nagy jóvolta és szerelme  

jelentetik emberekhez az Oltáriszentségben

Jóvoltodban és nagy irgalmasságodban bízván Uram, tehozzád járulok: 360 beteg orvo-
somhoz, éhszomjú életnek kútfejéhez, szűkölködő mennyei királyhoz, szolga úrhoz, 
teremptett állat teremptőhöz, szomorúságban elhagyatott kegyes vigasztalóhoz. 
De honnan vagyon ez, hogy te jőj énhozzám? Ki vagyok én, hogy magadat adjad 
nékem? Mint mer a bűnös ember elődben menni, te is miképpen méltóztatol bűnöshöz 
jőni? Te esméred a te szolgádat és tudod, hogy semmi jó nincs benne, mellyért ezt 
cselekedd véle. Megvallom tehát az én alávalóságomat, vallást tészek a te jóvoltodrúl, 
dicsérem kegyességedet, hálákat adok mértéktelen szerelmedért. Mert tennenmaga-
dért cselekedted ezt, nem az én érdememért, hogy jóvoltod inkább megesmértessék, 
szereteted inkább kiterjedjen, alázatosságod tökélletesben dicsírtessék. Mivel tehát 
néked így tetszik, és így parancsoltad, hogy légyen, kedvesen fogadom én is méltózta-
tásodat. Oh, engedd, hogy az én bűneim ebben ellent ne vessenek!

Oh, gyönyörűséges és irgalmas Jesus, minémű nagy böcsüllettel, háladással 
és örök dicsírettel tartozunk néked, a te szent testednek vételéjért, melynek méltóságát 
nincs, aki kimondhassa. De vajjon mirűl kell gondolkodnom, mikor Uramhoz járulok 
és azt veszem, akit méltó tisztelettel nem illethetek, és mindazonáltal ajtatoson akarok 
hozzám venni? Mirűl gondolkodhatom jobbrúl és hasznosbrúl, hanem hogy maga-
mat teljességgel megalázzam teelőtted, és a te véghetetlen jóvoltodat felmagasztaljam. 
Dicsírlek téged én Istenem, és örökké magasztallak. Megutálom magamat, és alávaló-
ságomnak mélységében tealád vetem magamat. 

Ímé, te szenteknek szente vagy, én pedig bűnök undoksága. Ímé, te énhozzám 
hajlasz, ki méltó nem vagyok, hogy reád nézzek. Ímé, te jősz énhozzám, velem akarsz 
lenni, a te lakadalmodra hísz, te nékem mennyei eledelt akarsz adni, az angyalok 
kenyerét akarod ennem adni, 361 azaz tennemmagadat, eleven kenyért, ki az égből alá-
szállottál és életet adsz e világnak.362

Ímé, honnan származik a szeretet, minémű nagy méltóztatás világoskodik, 
mely nagy háladással és dicsírettel tartozunk mindezekért néked! Oh, mely üdvössé-
ges és hasznos a te tanácsod, mellyel ezt a szentséget rendeled, mely édes és gyönyörű-
séges lakodalom az, mikor tennenmagadat adtad eledelül! Oh, mely csudállatos Uram 
a te cselekedetet, mely erős a te hatalmasságod, mely kimondhatatlan a te igazságod! 
Mondottad, és mindenek meglettek, és úgy lett, amint te hadtad.

Csuda dolog, és az emberi elmét megelőzi, de méltó hitelre, hogy te, én Uram Iste-
nem, igaz Isten és igaz ember, a kenyérnek és bornak egy kis színe alatt éppenséggel 

360 A tanítvány szól
361 Psal. 77, 24. 
362 Ioan. 6.

jelen vagy, és megemésztés nélkül a téged vevőktűl megétetel. Te, aki mindeneknek Ura 
vagy, és semmi nélkül nem szűkölködöl, a te szentséged által bennünk akartál lakni. 
Oltalmazd azért Uram az én szűvemet és testemet tisztán, hogy víg és tiszta lelkiisme-
rettel gyakran részesülhessek a te szentségedben, és amit főképpen magad tisztességére 
és örök emlékezetre rendeltél, azt én is örök üdvösségemre vehessem.

Örvendezz én lelkem, és adj hálát Istennek az ily nemes ajándékért és kivált 
vigasztalásért, mely e siralom völgyébe néked adatott. Mert valahányszor ezt a szent-
séget meggondolod, és Christus testét vészed, annyiszor a te váltságod cselekedetidbe 
foglaltatol és részesülsz Christusnak minden érdemében. Mert a Christus szereteti soha 
nem kisebbedik, és az ő engesztelésének nagy volta soha el nem fogy. Azért mindenkor 
új lelki készülettel tartozol ehhez alkalmaztatni magadat, és figyelmetes elmélkedéssel 
meggondolni a te üdvösségednek nagy szentségét. Oly nagynak, újnak, gyönyörűséges-
nek tessék néked, mikor Misét mondasz vagy hallasz, mintha legelsőben azon a napon 
szállana Christus a szűznek méhében, és akkor lenne emberré, avagy mintha a kereszt-
fán függve akkor szenvedne, és meghalna az emberek üdvösségéért.

III. rész 
Hogy hasznos gyakorta részesülni a szentségbe

Ímé, én tehozzád járulok Uram,363 hogy jól legyen dolgom a te ajándékodból, megvi-
gasztaltassam a te szent lakodalmodban, mellyet édességedből szegényeknek szerzet-
tél, én Istenem. 364 Ímé, tebenned vagyon épen, valamint kell kívánnom és kívánha-
tok, te vagy az én üdvösségem és váltságom, reménségem és erősségem, ékességem 
és dücsősségem. Vigasztald meg tehát az mái napon a te szolgád lelkét, mert tehoz-
zád emeltem, Uram Jesus, lelkemet. Ajtatoson és nagy böcsüllettel akarlak téged 
fogadni, hajlékomban akarlak téged bévinni, hogy Zachaeussal áldásodat nyerjem, 
és Ábrahám fiai közé számláltassam. Az én lelkem szent testedet kívánja, szűvem 
a veled egyesülést óhajtja. 

Magadat add nékem, és elég, mert tekűvülled haszontalan minden vigasz-
talás. Nállad nélkül nem lehetek, látogatásod nélkül nem élhetek. Azért szük-
ség, hogy gyakran hozzád járuljak, és üdvösséges orvosságomra téged vegyelek, 
hogy az úton el ne fogyatkozzam, ha mennyei eledeltűl üres lészek. Te, irgamlasságos 
Jesus, mikor a népnek prédikállanál és sok nyavalyákat gyógyítanál, imígyen szóllál 
egyszer: nem akarom éhen bocsátani házokhoz, hogy az úton el ne fogyatkozzanak. 
Így cselekedjél azért énvelem is, ki a te híveidnek vigasztalására magadat hadtad 
a szentségben, mert te vagy a léleknek édes táplálása, és aki téged méltán észen, 
részes lészen az örök boldogságba. Felette nagy szükségem vagyon, hogy aki ily 
gyakran megesem és vétkezem, ily hamar elfáradok és fogyok, gyakor imádság, 

363 A tanítvány szól
364 Psal. 67, 11.
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gyónás és szent tested vétele által magamat újítsam, tisztítsam, gerjesszem, hogy 
netalám ha sokáig enélkül lennék, szent igyekezetem mellől elesném.

Mert igen hajlandók az emberi érzékenségek a gonoszra ifjúságtúl fogva, 365 és ha 
Isten nem orvosolja, hamar aláesik ember a gonoszba. Elvonszzon azért a szent áldo-
zat a gonosztúl, és vastagít a jóban. Ugyanis, ha most ily sokszor tunya és lágy meleg 
vagyok, mikor az Úrban részesülök vagy áldozom, mi lenne, ha orvossággal nem élnék, 
és ily nagy segítséget nem keresnék? És, noha nem vagyok minden nap alkalmatos, 
sem az áldozathoz készült, mindazáltal igyekszem azon, hogy alkalmatos üdőkben 
a mennyei szentséget végyem, és ily nagy ajándékban részesüljek. Mert az egyik főbb 
vigasztalása a hív léleknek, míg a halandó testben szarándokságban vagyon, hogy 
gyakran emlékezvén Istenérűl, az ő szeretőjét ajtatos szűvvel hozzávegye.

Oh, isteni kegyességnek hozzánk való csudálatos méltóztatása, hogy te Úristen, 
minden lélkeknek teremptője és elevenítője, méltóztatol a szegíny lélekhez jőni, és tel-
jes istenségeddel s emberségeddel éhezését hízlalni. Oh, szerencsés elme és boldog 
lélek, mely arra méltó, hogy téged, Urát Istenét, ajtatatoson magához végyen, és a te 
vételedben lelki vigasztalással bételjesedik. Oh, mely nagy Urat fogad bé, mely szerel-
mes vendéget viszen házában, mely kedves társot talál, mely hív barátját vészi hozzá, 
mely ékes, nemes és minden kedvesek s kívánatosok felett szerelmesb jegyest ölel 
magához! Én édes szeretőm, mind semmik tehozzád képest az egek, a föld és ezeknek 
minden ékességi, mert valami dicsíretre méltó ékességek vagyon, te adakozásodnak 
méltóztatásából vagyon, és nem érkeznek a te nevednek dücsősségéhez, kinek bölcses-
ségének száma nincsen. 366

IV. rész 
Hogy sok jókkal megáldatnak a szentségvévők

Én Uram Istenem,367 előzd meg a te szolgádat álmodásidnak édességével, hogy a te 
felséges szentségedhez ajtatosan és méltán járulhassak.368 Ébrezd fel hozzád az én 
szűvemet, és a nagy restségtűl ments meg engem. Látogass meg a te üdvösségeddel, 
hogy lélek szerént megkóstoljam édességedet, mely ebben a szentségben, mint kútfő-
ben, teljesen találtatik. Világosítsd meg az én szememet, hogy láthassam ezt a nagy 
szentséget, és vastagíts engem ennek bizonyos hitelére. Mert ez te alkotmányod, 
nem emberi erőjé, te szent rendelésed, nem emberi találmány, nem is találkozik, aki 
ezt magátúl megfogja és értse, mely az angyali értelemnek élességét is fellyülhaladja. 
Én tehát, méltatlan bűnös ember, föld és hamu lévén, mint vizsgálhatom vagy érthe-
tem ezt a felséges titkot?

365 Gen. 8, 21.
366 Psal. 146,5.
367 A tanítvány szól
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Uram, az én szűvemnek együgyűségében, erős igaz hitben, a te parancsolatod 
szerént nagy böcsüllettel és reménséggel hozzád járulok, és bizonnyal hiszem, hogy te 
igaz Isten és ember itt a szentségbe jelen vagy. Te akarod Uram, hogy tebenned része-
süljek, és szeretet által magamat hozzád kapcsoljam. Azért kérem irgalmasságodat, adj 
nékem arra kiváltképpen való malasztot, hogy a te szerelmedben elolvadjak, és ezután 
semmi egyéb vigasztalást ne vegyek. Mert ez a felséges és méltóságos szentség lelki 
és testi üdvösség, minden lelki nyavalyának orvossága, mely által vétkeim tisztíttat-
nak, gonosz indulatim zaboláztatnak, késértetim meggyőzetnek vagy megenyhíttet-
nek, nagyobb malaszt adatik, az elkezdett jóságos erkölcs öregbedik, erősödik a hit, 
vastagodik a reménség, tüzesedik és terjed a szeretet.

Én Istenem, és lelkemnek gyámolya, minden gyarlóságomnak vastagítója, min-
den belső vigasztalásoknak ajándékozója, sok javaidat osztogattad, és osztogatod 
gyakran most is, ebben a szentségben a te szeretőidnek és ajtatoson részesülőknek. 
Mert a világi sok háborúságok győzedelmére sok vigasztalásokat öntesz szűvökben, 
és a magok erőtlenségének alsó fenekérűl oltalmadnak reménségével felemeled és csu-
dálatos új malaszttal őket belől vigasztalod és világosítod, hogy akik a részesülés előtt 
rettegők és kedvetlenek voltak, a mennyei ételnek és italnak táplálása után magok-
ban tapasztalják, hogy jobban van dolgok. Ezt a te választottiddal azért cselekeded, 
hogy bizonyoson ismérjék és próbálva tudják, minémű jót és malasztot nyernek teál-
talad. Mert magoktúl hidegek, kemények, ajtatlanok, teáltalad pedig buzgókká, gyor-
sokká, ajtatosokká változnak. Ugyanis kicsoda járult alázatoson az édességnek for-
rásához, aki ebből valami kevés édességet nem merített volna? Avagy kicsoda állott 
a nagy rakás tűznél, aki valamennyire meg nem melegedett volna? 369 Te pedig Uram, 
forrás vagy, mely kifoly, de mindenkor teli. Tűz vagy, mely ég mindenkor, de soha 
meg nem szűnik.

Azért, ha a forrásnak teljességéből nem szabad merítenem és szomjúságom oltá-
sáig innom, mégis a mennyei csévnek likát illetem szájammal, hogy onnan bárcsak 
kicsin cseppecskét kaphassak szomjúságom oltására, hogy teljesen el ne fáradjak. 
És ha nem lehetek szinte mennyei és oly lángalló, mint a cherubinok és serafinok, 
igyekezem mégis, hogy ajtatosságba foglaljam magamat, és szűvemet készítsem, hogy 
az elevenítő szentségnek alázatos vételéből valami kis szikráját vehessem a meny-
nyei tűznek. Valami fogyatkozás vagyon bennem, te, áldott Jesus, énérettem vidd 
helyre azt kegyelmesen és irgalmason, aki mindeneket méltóztatol magadhoz hínya, 
így szólván: jőjetek hozzám minnnyájan, akik fáradtok és meg vattok terhelve, és én 
megkünnyebbítlek titeket.370

Úgy vagyon, hogy homlokom verítékében fáradok, szűfájdalommal kínlódom, 
bűnnel terheltetem, késértetek miatt nyughatatlankodom, sok gonosz indulatoktúl 
kötöztetem és szorongattatom, és nincs ki megsegíllyen, megszabadítson és üdvözítsen,  

369 Isai. 12, 3.
370 Mat. 11, 28.
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hanem csak te, én üdvözítő Uram Istenem. Néked ajánlom magamat, és valamim 
vagyon, hogy engem őrízz és örök életre vezérelj. Fogadj hozzád engem a te neved-
nek dicsíretire és tisztességére, ki a tennen testedet, véredet ételül és italul készítetted 
nékem. Engedd, én üdvösségemnek Ura Istene, hogy a szentségnek gyakorlásával neve-
kedjék ajtatossághoz való kedvem.

V. rész 
A szentségnek nagy méltóságárúl és a papi rendrűl

Ha angyali tisztaság és keresztelő János szentsége találtatnék benned, úgysem volnál 
méltó, hogy ezt a szentséget vennéd és kezedbe forgatnád.371 Mert nem emberi érdem-
nek kell azt tulajdonítani, hogy a Christus szentségét ember szenteli, kezében fogja, 
és az angyalok kenyerét eledelül vészi. Nagy titok ez, és nagy méltósága a papoknak, 
kiknek az adatott, ami nem engedtetett az angyaloknak. Mert csak az Anyaszentegy-
házban törvény szerént szentelt papoknak vagyon hatalmok az áldozásra és Christus 
testének szentelésére. A pap ebben Isten szolgája, ki Isten igéjévél él, Isten parancso-
latja és rendelése szerént, de Isten ebben fő ok és láthatatlan cselekedő, kinek hatalmá-
ban vagyon, valamit akar és meglészen, valamit parancsol. Többet kell a mindenható 
Istennek hinned ebben a felséges szentségben, hogysem a magad érzékenséginek, 
vagy egyéb látható jelenségnek. Azért félelemmel és nagy böcsüllettel kell ehhez 
járulnod.372 Magadra vigyázz, és eszedbe vedd, egyházi ember, micsoda szolgálatra 
választattál a püspök kezének reád vetésével. Íme, pappá lettél, a szolgálatra felszen-
teltettél, meglásd, hogy híven és ajtatoson mutasd Istennek az áldozatot, mikor annak 
ideje vagyon, és magadat feddhetetlenül viseljed. Nem künnyebbítetted terhedet pap-
ságoddal, hanem szorosabb fenyítéknek kötelével szoríttattál, és nagy szentségnek 
tekélletességére köteleztettél. A papnak minden jóságos erkölcsökkel ékesítettnek kell 
lenni, és egyebeknek jó életre való példát kell adni. Az ő gyakor társalkodásának nem 
a köznéppel, hanem mennyekben az angyalokkal, avagy a földön tekélletes emberek-
kel kell lenni.

Mikor a pap a szent ruhában öltözik, Christus képét viseli, hogy Isten magáért 
és az egész kösségért alázatoson kérje.373 Öltözetinek mind első s mind hátulsó részén 
kereszt vagyon, hogy a Christus szenvedésérűl szünetlenemlékezzék. Előtte keresztet 
visel a papi öltözőn, hogy a Christus nyomdokát szorgalmatoson szemlélje és serényen 
kövesse. Hátulsó része is az öltözetnek kereszttel jegyeztetik, hogy valami ellenke-
zést mástúl szenved, szelíden tűrje Istenért. Előtte keresztet visel, hogy a maga bűneit 
könnyvhullatással mosogassa, hátul pedig, hogy egyebek vétkét is szánakozva sirassa, 
és eszébe vegye, hogy az Isten és bűnös ember között mint közbenjáró helyheztetett, 
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azért meg ne szűnjék az imádságtúl és szent áldozattúl valamíg Istentűl kegyelmet 
és irgalmasságot nem nyér. Mikor a pap áldozik, Istent tiszteli, az angyalokat vigasz-
talja, az Anyaszentegyházat építi, az eleveneket segíti, a holtaknak nyugodalmat sze-
rez, magát pedig minden jóban részessé teszi.

VI. rész 
Kérdés a részesülés előtt való készületrűl

Uram,374 mikor a te méltóságodat és az én méltatlanságomat tekintem, igen megrette-
nek, és eszem vész magamban. Mert ha hozzád nem járulok, az élettűl futok, ha pedig 
méltatlan magamat előtolom, haragot érdemlek. Mit míveljek azért én Istenem, én segít-
ségem és szükségimben tanácsom? Te taníts éngem igaz útra. Mutass valami rövid gya-
korlást a szent részesüléshez való készülethez. Mert igen szükség tudnom, mint kelljen 
szűvemet ajtatoson és böcsülletesen készítenem a te szentségednek üdvösséges vételé-
hez, avagy ennek az isteni nagy áldozatnak szolgáltatásához.

VII. rész 
Lelkiesméretünknek vizsgálásárúl, jobbulásinknak eltekéllésérűl

Mindenekfelett kívántatik,375 hogy az Isten papja nagy szűbéli alázatossággal, aláza-
tos böcsüllettel, teljes hittel, Isten tisztességének buzgó kívánságával járuljon ennek 
a szentségnek áldozásához, osztogatásához és vételéhez. Megvizsgáld szorgalmato-
son lelkiesmeretedet, igaz törödelmességgel és alázatos gyónással tehetséged szerént 
megtisztítsad és fényesítsed lelkedet úgy, hogy semmi nehézséged ne maradjon, 
mely tudomásod szerént furdalná lelkiesmeretedet és akadékot tenne a szentséghez 
való szabad járulásodnak. Szánjad - bánjad közönségesen minden vétkeidet, a min-
dennapi vétkeidért pedig ugyan nevezet szerént bánkódjál és keseregj, és ha az üdő 
szenvedi, a te szűved rejtekében vallást tégy Istennek minden gonosz indulatidnak 
nyavalyájárúl.

Fohászkodjál és bánjad, hogy mégis ily testi és világi vagy, hogy ily győzetle-
nek a te gonosz indulatid, hogy ily rakva vagy gonosz vágyódások kívánságival, 
hogy ily gondviseletlen vagy külső érzékenségednek őrzésében, hogy ily gyakran 
hiúságos gondolkodásokban keverődzöl, hogy ily hajlandó vagy a külső dolgokra, 
ily tunya a belsőkre, ily gyors a nevetésre és feslettségre, ily kemény a siralomra 
és töredelmességre, ily hajlandó a szabadságra és testi alkolmatosságokra, ily kése-
delmes a kemény életre és lelki buzgóságra, ily furcsa az új hír hallásra és ékes dolgok 
látására, ily kedvetlen az alacson és alávaló dolgokban forgolódásra, ily telhetetlen 
a győtésben, ily fösvény az adakozásban, ily markos a megtartásban, ily gondolatlan 
a szóllásban, ily tartózhatatlan a hallgatásban, ily feslett erkölcsödben, ily habahurja 
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cselekedetidben, ily telhetetlen életedbe, ily siket az Isten igéjére, ily gyors a nyu-
godalomra, ily késedelmes a munkára, ily ébren vigyázó a mesékre, ily aluszékony 
a szent vigyázásokra, ily siető az elvégezésre, ily tétovázó a fügyelmetességre, ily rest 
a zsolozsmára, ily tunya az áldozásban, ily sovány az Úrnak vételében, ily hamar 
másuva gondolkodol, ily ritkán szállasz valóságoson magadba, ily hamar felgerjedsz 
a haragra, ily künnyen megutálsz egyebeket, ily hajlandó vagy az egyebek ítíletire, 
ily kemény az egyebek dorgálásába, ily víg az jó szerencsékben, ily gyakran sok jóra 
igyekezel és keveset viszz végben. 

Ezeket és hasonló fogyatkozásidat bánattal és tulajdon gyarlóságidnak nagy 
gyűlölségével meggyónván és megsiratván erős végezéssel rendeld el életed jobbítá-
sát és jóban előmenetedet. Azután teljességgel Istenre hagyván magadat éppen égő 
áldozatul az én nevemnek tisztességére, azaz testedet, lelkedet híven reám bízzad, 
hogy ekképpen méltán járulhass az áldozatmutatáshoz és az én testemnek szentségét 
üdvösségesen vehessed.

Ugyanis nincs kellemetesb ajándék, sem a bűnök eltörlésére hasznosb elégtétel, 
mint mikor ember a misében vagy részesülésben Christus testének bemutatásával 
együtt magát tisztán és épen Istennek adja. Ha meg nem fogyatkozik ember abban, 
ami tőlle lehet, és igazán penitenciát tart, valamennyiszer bocsánatért és malasztért 
hozzám járul, élek én, az Úr, ki a bűnösnek halálát nem kívánom, hanem inkább hogy 
megtérjen és éljen, az ő bűneirűl többször meg nem emlékezém, hanem mindenek 
megbocsátva lésznek.376

VIII. rész 
Christusnak a keresztfán maga bemutatásárúl  

és mimagunknak Istenre hagyásárúl

Amint én a keresztfán kiterjesztett kézzel és mezítelen testtel jó kedvemből bemutat-
tam magamat az Atyaistennek a te bűneidért,377 úgy, hogy semmi nem maradna ben-
nem, ami éppen az Isten engesztelésére áldozatul nem kelne, úgy kell néked is magadat 
minden erőddel és kívánságiddal jó kedvedből és mentül nagyobb ajtatossággal lehet, 
minden nap a misében tiszta és szent áldozatul bémutatnod. Mit kívánok én tetőlled 
inkább annál, hogy magadat éppen reám bízzad? Valamit magadon kívül adsz, sem-
minek tartom, mert nem a te adományodat keresem, hanem tégedet.

Amint hogy néked elég nem volna, ha mindennel bírnál is énkívüllem, úgy nékem 
sem tetszik, akármit adj is, ha magadat nem adod. Magadat add nékem, mindenestül 
adjad pedig magadat Istenért, és kedves lészen adományod. Ládd-é, hogy én épen 
bémutattam magamat az Atyának, mindenestül adtam néked testemet ételül, véremet 
italul, hogy én épen tiéd lennék és téged enyimmé tennélek. Ha magadra támaszkodol 
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és jó kedvvel magadat az én akaratomra nem hagyod, nem teljes a te áldozatod, nem is 
lészen közöttünk teljes egyesülés. Ha azért énelőttem kegyelmet akarsz nyerni, min-
den cselekedetid előtt kell járni az Isten kezeíben való magad ajánlásának. Azért jut-
nak ily kevesen a mennyei világosításra és belső szabadságra, mert nem tudják mago-
kat teljességesen reám bíznya. Állandó szentenciám amaz nékem, ha ki ellent nem 
mond mindeneknek, nem lehet én tanítványom.378 Tehát ha azt kívánod, hogy én tanít-
ványom légy, magadat és minden kévánságidat nékem ajánljad.

IX. rész 
Hogy magunkat és mindenünket Istenre kell bíznunk  

és mindenekért imádkoznunk

Uram,379 valami az égben és a földön vagyon, mind tiéd. Azért magamat jó aka-
rattal bémutatott ajándékul néked ajánlom, és örökké tiéd akarok lennem. Uram, 
az én szűvemnek együgyűségében ma mutatom be néked magamat örök szolgájul, 
engedelmességedre és örök dicséretednek áldozatjára. Fogadj hozzád éngem ezzel 
a te drágalátos testednek bemutatásával, mellyet az angyalok láthatatlan jelenlétében 
bemutatok, hogy nekem és a te népednek légyen üdvösséges.

Uram, elődben terjesztem a te könyörületességednek oltárán minden bűneimet 
és fogyatkozásimat, mellyeket teelőtted és a te szent angyalaid előtt cselekedtem attúl 
a naptúl fogva, mellyen vétkezhettem mind e jelenvaló óráig, hogy te azokat minde-
nestül felgyújtsad és szeretetednek tüzével megégessed, letöröljed bűneimnek min-
den undokságát, megtisztítsad lelkiesmeretemet minden vétkekből, visszaadjad a bűn 
miatt elvesztett malasztot, mindeneket teljesen megengedj és a békességnek csókjára 
irgalmason hozzád eressz.

Mit mívelhetek jobbat bűneimért, hanem hogy ezeket alázatoson meggyón-
jam és sirassam és a te bocsánatodat szüntelen kérjem? Kérlek tégedet, én Istenem, 
hallgass meg engem kegyelmesen, midőn előtted állok. Minden bűneimet igen gyű-
lölöm, nem akarok soha azokra ezután térni, hanem bánom és valamíg élek, bánni 
fogom; kész vagyok penitenciát tartani és tehetségem szerént ezekért eleget tenni. 
Bocsátsd meg Úristen, bocsátsd meg bűneimet szent nevedért! Szabadítsd meg lel-
kemet, melyet drága véreddel megváltottál. Ímé a te irgalmasságodra hagyom maga-
mat, kezeidben ajánlom magamat. Cselekedjél velem a te jó voltod szerént, nem az én 
gonoszságom és hamisságom szerént.

Te kezedben ajánlom valami jó vagyon bennem, noha az igen kevés és fogyatko-
zott, hogy te megtisztítsad és megszenteljed, hogy kedvesen vegyed és magad előtt 
kellemetessé tegyed. Engemet pedig, tunya és haszontalan embert mindenkor jobbítá-
somra vezérelj és boldog, üdvösséges kimúlásra juttass.

378 Luc. 14, 33.
379 A tanítvány szól
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Néked ajánlom az ajtatos embereknek minden istenes kévánságokat. Minden szük-
ségit szüleimnek, barátimnak, atyámfiainak, húgaim-nénéimnek, kedvesimnek. Azok-
nak is, kik velem vagy másokkal jót tettek a te szerelmedért, akik imádságot vagy misét 
magokért vagy hozzájok tartozókért tőllem kívántak és kértek, akár még testben éljenek 
s akár világból kimúltak légyenek. Hogy ezek minnnyájan a te malasztodnak segítségét, 
vigasztalásodnak bátorítását, veszedelembűl oltalmat, büntetéstűl szabadulást nyerjenek, 
és hogy minden gonosztúl megmenekedvén nagy háladásokat vígan adjanak néked.

Könyörgésimet és engesztelő áldozatimat azokért is kiváltképpen bémutatom 
néked, akik valamiben éngem megbántottak, szomorítottak, rágalmaztak vagy valami 
kárt és nehézséget szerzettenek. Azokért is, akiket valaha megszomorítottam, hábo-
rítottam, terheltem és megbotránkoztattam szómmal, cselekedetimmel tudva vagy 
tudatlanul, hogy nekünk, mindnyájunknak egyenlőképpen bocsátsd meg bűneinket 
és egymás ellen való vétkeinket. Végy ki Úristen a mi szűvünkből minden gyanú-
ságot, bosszúságot, haragot, versengést és mindent, valami a szeretetet megsértheti 
és az atyafiúi jóakaratot kisebbítheti. Irgalmazz Uram, irgalmazz azoknak, kik a te 
irgalmasságodat kérik, adj malasztot a szűkölködőknek és tégy ollyanokká minket, 
hogy méltók lehessünk a te malasztodnak részesülésében, és előmehessünk az örök 
életnek megnyerésében. Amen.

X. rész 
Hogy a szent részesülést nem kell künnyen elmulatni

Gyakran kell folyamni az isteni malasztnak és irgalmasságnak forrásához,380 a min-
den jónak és teljes kegyességnek kútfejéhez, hogy gonosz indulatidból és vétkeid-
ből kigyógyulhass és az ördögnek minden kísérteti és csalárdsági ellen hatalmasb 
és vigyázóbb lehess. Tudván az ellenség, hogy a szentségnek részesülésében nagy 
haszon és erős orvosság vagyon, minden úton és alkalmatosságon tehetsége szerént el 
akarja ettűl vonni és tartóztatja a hív és ajtatos embereket.

Mert midőn némellyek az Úr vételéhez készülnek, nagyobb ördögi incselkedéseket 
szenvednek. A gonosz lélek az Isten fiai közé mégyen, amint szent Jób írja, hogy eze-
ket szokott gonoszságával megháborgassa vagy igen félelmessé tégye és megbódítsa, 
hogy ekképpen jó indulatjokat kisebbítse, vagy ugyan el is vesztesse a hitet ostromol-
ván, ha effélékkel azt szerezheti, hogy elhadják a részesülést vagy, félhidegen járulja-
nak hozzá.381 De nem kell semmit gondolni az ördögnek csalárdságával, és akármely 
rút és szörnyű gondolatokkal, hanem efféle képezést az ő fejére kell téríteni. Csak meg 
kell utálni és csúfolni szegínt, és az ő háborgatásiért és izgatásából támadott indulato-
kért el nem kell hadni a szent részesülést.

Gyakorta akadékot szerez az ajtatosságkeresésnek felettébbvaló szorgalmatossága, 
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és a gyónáshoz való készületnek szűszorongatása. A bölcsek tanácsa szerént cselekedjél, 
és vesd ki a szűszorongatást és hamis vélekedésből származott lelkiesmeretfurdalást, 
mert akadékot vét az Isten malasztjának és elveszi ajtatosságodat. Valami kicsin hábo-
rúságért vagy nehézségért el ne múlasd az Úr vételét, hanem menj el hamar, gyónjál 
meg és bocsátsd meg örömest, amivel megbántódtál. Ha pedig te bántottál valakit, 
alázatoson bocsánatot kérj, Isten is örömest megenged.382

Mit használ a gyónásnak és a szent részesülésnek halogatása? Mennél hama-
rébb tisztulj ki, pökd ki gyorsan a mérget, siess az orvosságvétellel és jobban 
lészen dolgod, hogysem ha későre halasztanád. Ha ma ezért elmúlatod, talám hol-
nap más nagyobb akadékod történik és így sokáig megtartóztathatol a részesüléstűl, 
és alkalmatlamb lehetsz. Mennél hamarébb lehet, feseljél ki efféle haszontalan ment-
ségekből és tunyaságbúl, mert semmit nem használ sokáig gyötrődni és háborodott 
állapatban maradván a mindennapi akadékokért az isteni dolgoktúl magadat elfogni. 
Sőt, felette ártalmas a részesülést sokáig vontatni, mert ebből nagy lelki tunyaság 
szokott származni. Jaj, veszély! Némely félmelegek és szabados életűk azért tésznek 
örömest halasztást a gyónásban, azért vontatják messzére a szent részesülést, hogy ne 
köteleztessenek nagyobb magok őrzésére.

Jaj, mely kevés szeretet és gyenge ajtatosság vagyon azokban, kik ily künnyen 
halasztják a szent részesülést! Mely boldog és Istennél kedves, aki úgy él, 
és lelkiesméretit oly tisztán tartja, hogy kész volna mindennap részesülni és ezt meg 
is cselekedné, ha ebből meg nem jegyeznék őtet. Ha ki alázatosságért vagy egyéb 
méltó okból elmúlatja néha, dicséretet érdemel a megböcsüllésért. Ha pedig tunya-
ságból cselekeszi, fel kell magát ébreszteni és megcselekedvén, ami tőlle lehetséges, 
Isten erre a jóakaratra való képest, mellyet néz leginkább, megsegíti a jókívánságot.

Mikor pedig méltó oktúl megtartóztatol, a jó szándékot és részesüléshez való 
ajtatos indulatot megtartsad, és így nem maradsz a szentség gyümölcse nélkül. 
Mert az ajtatos ember minden nap, sőt minden órában üdvösségesen és akadék nélkül 
járulhat a Christusnak lélek szerént való részesüléséhez. Mindazáltal bizonyos napo-
kon, szabott üdőben, az ő üdvözítőjének szent testét nagy szeretettel és böcsülettel kell 
venni a szentségben, és ebben a vételben inkább kell az Istennek dicsíretit és tisztessé-
gét keresni, hogysem a maga vigasztalását. Mert mindannyiszor lélek szerént részesül 
és láthatatlanul tápláltatik, valamennyiszer a Christus testesülését és halálát ajtatoson 
meggondolja és az ő szeretetire felgerjed.

Aki csak akkor készül, mikor közelget az innep vagy mikor szokásból erre indíttatik, 
gyakorta készületlen marad. Boldog, aki magát Istennek épen égő áldozatul adja, vala-
mikor részesül vagy áldozik. Ne légy a misemondásban igen lassú, se igen siető, hanem 
azoknak közönséges jó szokását kövessed, akik között lakol. Nem kell egyebek neheztelé-
sére vagy megunásra okot adnod, hanem közönséges úton kell járnod, a régiek rendelése 
szerént. Inkább keressed az egyebek hasznát, hogysem a magad ajtatosságát vagy kedvét.

382 Mat. 5.
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XI. rész 
Hogy a Christus teste és a Szentírás felette szükségesek a hív léleknek

Oh, édes Uram Jesusom,383 mely nagy gyönyörűsége vagyon az ajtatos léleknek, 
mely a te lakodalmadban veled lakozik? Ahon néki nem egyéb eledel adatik, hanem te, 
egyetlenegy szeretője és szűvének mindenekfelett kellemetesbe. Igen gyönyörűséges 
volna, ha a te jelenlétedben szűvemnek buzgó indulatjából sírhatnék és az ajtatos 
Magdolnával lábaidat könnyhullatásimmal öntözhetném. De hon vagyon most 
ez az ajtatosság? Hon találtatik a szent könyvhullatásnak bőséges folyása? Bizony 
teelőtted és szent angyalid előtt az én szűvemnek égni és örömből olvadni kellene. 
Mert te jelen vagy a szentségben, noha idegen szín alatt elrejtezve.

Ugyanis a te tulajdon és isteni fényességedbe nem nézhetnének reád az én sze-
meim, sőt az egész világ sem állhatná el a te dücsősséged felségének fényességét. 
Ezzel azért, hogy a szentségben magadat elrejted, gyarlóságomhoz szabod magadat. 
Ugyanaz vagyon itt és azt imádom, akit mennyégben imádnak az angyalok, de én 
még most hit által, az angyalok pedig színrűl színre és homály nélkül. Meg kell elé-
gednem a hitnek világosságával és mindaddig abban kell járnom, míg fel nem kél 
az örök fényességnek napja és a példák árnyéka el nem hanyatlik. Midőn pedig eljő 
a valóság, megszűnik a szentségek vétele, mert a mennyei dücsősségben uralkodó bol-
dogok nem szűkölködnek a szentségek orvossága nélkül, mivel örökké vigadnak Isten 
előtt színrűl színre szemlélvén az ő dücsősségét és fényességből isteni fényességnek 
mélségében öltöznek, úgy kóstolván az Istennek testté lett igéjét, amint kezdetben volt 
és örökké marad.

Megemlékezvén ezekrűl a csudálatos dolgokrúl, igen unalmas nállam akármely 
lelki vigasztalás is, mert valamíg az én Uramat nyilván az ő dücsősségében nem látom, 
mind semminek tartom, valamit e világon látok és hallok, te vagy nékem bizonyságom 
Úristen, hogy semmi teremptett állat meg nem elégít engem, hanem csak te, én Iste-
nem, kinek örökkévaló látását kívánom. De erre nem juthatok, míg ez a halandó élet 
tart, azért szükség, hogy nagy szenvedéshez készüljek és minden kívánságimat tereád 
hadjam. Mert a te szenteid is, Uram, kik immár mennyországban veled örvendeznek, 
e földön éltekben nagy hittel és szenvedéssel várták a te dücsősségednek eljövetelét. 
Amit ők hittek, azt hiszem, amit ők reménlettek, azt reménlem, ahová ők jutottak, 
bízom én is, hogy a te malasztod által oda jutok. Azonban a te szenteid példájával 
erőssíttetvén, hit által járok. Vannak szent írások is, mellyek életem tüköri és vigasz-
talásim, de mindenekfelett kiváltképpen való és oltalmam a te szentséges tested.

Ugyanis két dolgot látok legszükségesbnek a világon, mellyek nélkül viselhetetlen 
volna ez a szegíny élet. A testnek tömlöcében lévén megvallom, hogy két dolog nélkül 
szűkölködöm: tudniillik étel és világosság nélkül. Nékem azért erőtlen betegednek 

383 A tanítvány szól

testi és lelki táplálásul szent testedet, szent igédet pedig égő lámpásul adtad járásomra. 
E kettő nélkül jól nem élhetek, mert az Isten igéje lelkem világossága, a te szentséged 
életünk kenyere. Ezeket mondhatjuk két asztalnak, mellyek az Anyaszentegyháznak 
tárházában helyheztettek. Egyik asztal a szent oltár, mellyen a szent kenyér vagyon, 
azaz a Christusnak drága teste. A másik Isten törvényének asztala, ezen a szent tudo-
mány vagyon, mely igaz hitre oktat és igaz úton viszen a superláton belől való szent 
helynek szentebb részébe. Hálákot adok néked Uram Jesus, örökkévaló világosságnak 
fényessége, a szent tudománynak asztaláért, mellyet nékünk a te szolgáid, prófétáid, 
apostolid és egyéb doktorid által szolgáltattál.

Hálákot adok néked emberi nemzet teremptőjének és megváltójának, ki meg akar-
ván esmértetni az egész világgal szerelmedet, nagy vacsorát készítettél, mellyben nem 
ama példázó húsvéti bárányt, hanem a te szentséges testedet, véredet adtad eledelül.384 
Megvigasztalván minden híveket szent lakodalmoddal, és üdvösséges pohárral meg-
részegítvén, melyben vannak minden gyönyörűségi a paradicsomnak, és ezzel velünk 
együtt lakoznak a szent angyalok, noha ők boldogb gyönyörűségben.385

Oh, mely nagy és böcsülletes a papok hivatalja, kiknek az a méltóság adatott, hogy 
a felséges Ura szent igékkel szenteljék, szájokkal áldják, kezekben tartsák, szájokkal 
vegyék és egyebeknek osztogassák. Oh, mely tisztáknak kell lenni azoknak a kezek-
nek, mely tiszta szűvnek, mely szent testnek, mely makula nélkül való szűvnek, mely-
hez ennyiszer mégyen a tisztaságnak alkotója? A pap szájából, mely a szentségek 
ennyiszer vészi, nem kell egyébnek származni, hanem csak szent, csak tisztaságos, 
csak hasznos dolognak.

Az ő szemeinek együgyűveknek, szemérmeteseknek kell lenni, mellyek a Christus 
testét szemlélik; keze szükség, hogy tiszta és égbe felemelt légyen, mely a mennek 
földnek teremptőjét szokta illetni. A törvényben is kiváltképpen a papoknak mondatik 
amaz; szentek legyetek, mert én, a ti Uratok Istentek, szent vagyok.386

Mindenható Isten, e te malasztod segítsen hozzá, hogy akik papságra emeltettünk, 
illendőjül és ajtatosan szolgáljunk neked, minden tisztaságba és jó lelkiesmeretbe. 
És ha oly ártatlan életet nem viselhetünk, amint kívántatnék, engedd, hogy illendő-
képpen sirassuk gonosz cselekedetinket és alázatos lélekkel s jóakaratnak szándékával 
teneked ezután nagyobb buzgósággal szolgáljunk.

384 Luc. 14.
385 Psal. 22, 5.
386 Lev. 19, 20.
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XII. rész 
Hogy aki részesülni akar Christusban,  

nagy szorgalmatossággal kell hozzákészülni

Én tisztaságnak szeretője, és minden szentségnek megadója vagyok.387 Én a tiszta 
szűvet keresem, és abban vagyon helye nyugodalmomnak. Készíts nékem nagy 
és megterített ebédlőházat, és nállad tartom a húsvétet tanítványimmal egyetembe. 
Ha azt akarod, hogy hozzád menjek és nállad maradjak, tisztítsd ki a régi kovászt 
és ékesítsd fel a te szűved hajlékát. Rekeszd ki az egész világot és minden vétkek 
zenebonáját, ülj veszteg, mint a magán szakadott veréb a ház fedelén és meggondold 
vétkeidet lelki keserűséggel. Mert minden szerető az ő szerelmesének legszebb és jobb 
helyt készít, mivel ebből esmérszik, minemű szűvel fogadtatik a szerető.

Tudjad mindazáltal, hogy ehhez a készülethez elégséges nem vagy a te cselekedetid 
érdeméből, bár egész esztendeig készülnek és egyebet semmit elmédben nem forgat-
nál is. Azért csak az én kegyelmességemből és malasztomból bocsáttatol az én aszta-
lomhoz, nem külömben, mintha kuldust gazdag asztalához ültetne, ki semmivel nem 
hálálhatná a jótéteményt, hanem csak megalázván magát, megköszönné. Míveld meg, 
ami lehet tőlled és azt szorgalmatoson míveld, nem szokásból, nem kötelességre nézvén, 
hanem nagy félelemmel, szeretettel, buzgó indulattal vegyed testét a te szerelmes Urad-
nak Istenednek, ki tehozzád méltóztatik jőni. Én vagyok, aki hílak, én parancsoltam, 
hogy így légyen, én helyére viszem, ami heával vagy. Jere, végy magadhoz engem!

Mikor ajtatosságnak malasztját nyújtom, adj hálát Istenednek, nemhogy méltó vol-
tál, hanem hogy én könyörültem rajtad. Ha ajtatosság nélkül vagy és soványon érzed 
magadat, el ne hadd az imádságot, óhajts, zörgess, meg ne szűnjél, valamíg az üdvös-
séges malasztnak morsáját vagy cseppét nem vészed. Néked van szükséged énreám, 
én nem szűkölködöm nállad nélkül. Nem azért járulsz te énhozzám, hogy megszen-
telj engem, hanem én azért mégyek hozzád, hogy megszenteljelek és jobbítsalak téged. 
Te azért jössz, hogy énáltalam megszenteltessél, hozzám foglaltassál, új malasztot végy 
és magad jobbítására felgerjedj. El ne mulasd ezt a nagy malasztot, hanem készítsd el 
szűvedet minden szorgalmatossággal és vidd be hozzád a te szeretődet.

Kívántatik pedig, hogy nemcsak a részesülés előtt készítsed magadat 
az ajtatossághoz, hanem hogy a szentség vétele után is azon ajtatosságban tartsad 
magadat szorgalmatossággal. Nem is kívántatik kisebb magaőrzés a részesülés után, 
hogysem az előtt való készületben. Mert a részesülés után való jó magaőrzés legjobb 
készület a nagyobb malasztnak vételére. Ugyanis abból lészen akárki is igen készület-
len, ha ottan hamar külső vigasztalásokra adja magát. Őrizd magadat a sok szóllástúl, 
légy magadon és vigadj a te Istenedben. Mert az vagyon nállad, akit tőlled el nem 
vehet az egész világ. Én vagyok, akinek kell magadat adnod mindenestül, úgyhogy 
ezután nem magadba, hanem énbennem élj minden szorgalmatoskodás nélkül.

387 Az Úr szól

XIII. rész 
Hogy a Christussal való egyesülést a szentség által teljes szűből  

kell az ajtatos léleknek kívánni

Uram,388 kicsoda adja azt nékem, hogy téged egyedül találaljalak és mindenestül 
kiterjesszem néked szűvemet és lelkem kívánsága szerént veled örvenezzek, és ezután 
immár éngemet senki meg ne utáljon, semmi termptett állat meg ne bántson, se velem 
ne gondoljon, hanem egyedül csak te szólj nékem, és én néked, miképp szokott szerető 
szeretőjével szólani és barátjával jó barátja nyájaskodni.389 Azt kérem, azt kevánom, 
hogy teljességgel egyesüljek veled, szűvemet minden temptett állattúl elvonjam 
és a gyakor részesülés és misemondás által a mennyei és örökkévaló bölcsességnek 
tudományában öregbedjem. Ah, Uram Isten, mikor egyesülök teveled és elmerülök 
benned teljességesen, magamrúl elfeletkezvén. Engedd, hogy te énbennem és én 
tebenned egyenlőképpen együtt maradhassunk.390

Bizony te vagy az én szeretőm, sok ezerek közül kivált szeretőm, mellyben 
kedve tölt az én lelkemnek, hogy őbenne maradjak teljes életemnek napjain.391 
Bizony te vagy az én békességszerzőm, kiben nagy békesség, igaz nyugodalom 
vagyon, és aki nélkül fáradság, fájdalom és véghetetlen nyomorúság vagyon. 
Bizony te vagy az elrejtett Isten és nincs gonoszokkal tanácsod, hanem az alázato-
sokkal és együgyűkkel vagyon nyájaskodásod.392 Oh, mely kedves, Uram, a te lel-
ked, ki, hogy megmutatnád fiaidhoz édességedet, mennyből szállott gyönyörűséges 
kenyérrel táplálod őket.393 Bizony nincs más oly nagy nemzetség, kihez az ő Istene 
ily közel járna, mint te, mi Istenünk,394 jelen vagy minden híveidnél, kiknek maga-
dat adod ételül és táplálásul mindennapi vigasztalásokra és szűvöknek mennyben 
emelésére.

Ugyanis hol vagyon más ily tiszteletes nemzetség, mint a keresztyén nép? 
Avagy micsoda teremptett állat oly kedves Istennél, mint az ajtatos lélek, mely-
hez az Isten mégyen, hogy őtet dücsőséges testével táplálja? Oh, kimondhatatlan 
kegyelem! Oh, csudálatos méltóztatás! Oh, véghetetlen szeretet, mely kiváltképpen 
emberekhez mutattatik! De mit adjak viszont az Úrnak ezért a kegyelemért, ezért 
a nagy szeretetért? Semmit kevesbet nem ajándékozhatok, hanem hogy Istenemnek 
szűvemet adjam teljességesen és éppen Istenemhez kapcsolljam. Akkor örvendez-
nek lelkemnek minden belső érzékenségi, mikor az én lelkem tekélletesen Istenhez 
ragaszkodik. Akkor így szól nékem: ha te énvelem akarsz lenni, én veled akarok 
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390 Ioan. 15.
391 Cant. 5, 10.
392 Prov. 3, 31.
393 Sap. 12.
394 Deut. 4, 7.
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maradni. Én pedig így felelek neki: méltóztassál, Uram, velem maradni, én örö-
mest akarok veled lenni! Ez nekem minden kévánságom, hogy az én szűvem veled 
egyesüljön.

XIV. rész 
Mely nagy buzgósággal kívánják némely attatosok a Christus testét

Oh, mely nagy, Uram, 395 a te édességednek bősége, mellyet titkon tartasz a téged 
félőknek!396 Mikor eszemben jutnak némely ajtatosok, kik a te szentségedhez nagy 
kedvvel és ajtatossággal járulnak, megszégyenlém magamat és elpirulok, hogy én a te 
oltárodhoz ily lágymelegen, sőt hidegen járulok, hogy ily sovány és szűvgerjedezés 
nélkül maradok, hogy teljességgel fel nem gyulladok a te színed előtt, én Istenem, 
és oly buzgó indulattal tehozzád nem ragadtatom, mint sok ajtatosok, kik a részesü-
lésnek kívánsága és szűvökben érzett szeretet miatt könnyhullatástúl magokat meg 
nem tartóztathatták, hanem szűvök és testek szájával tehozzád, Úristen, élő kútfőhöz 
nagy belső indulattal vágyódtak. Mivel az ő éhségeket nem enyhíthették, bé sem 
tölthették külömben, hanem a te szent testednek gyönyörűséges és lelki kívánsággal 
való vételével.

Oh, mely buzgó hit vagyon effélékben, kik a te jelenlétednek hihető bizonysá-
gát magokban érzik!397 Ezek valóba megesmerik Urokat a kenyérszegésben, akik-
nek szűvök ily igen gerjedez a véllek járó Jesus szeretetivel. Sokszor igen távuly 
járok én efféle indulatok és ajtatosságoktúl, efféle nagy szeretettűl és gerjedezéstűl. 
Könyörülj rajtam irgalmas, szent, édes Jesusom és engedd a te szegény, nyomorult 
kuldusodnak, hogy bár csak néha érezze a te szeretetednek szűbeli indulatját a szent 
részesülésben, hogy ezzel hitem vastagodjék, jóvoltodban való reménségem gyara-
podjék és az egyszer valóban fellobbant szeretet a mennyei mannát megkóstolván 
soha meg ne fogyatkozzék.

Megadhatja a te bőkezű irgalmasságod a tőlled kért malasztot, és mikor a te 
jó tetszésednek napja eljő, felgerjedett szűvel meglátogathatsz engem kegyel-
mesen. Mert noha nem gerjedezek oly kívánsággal, mint a te választott ajtatosid, 
mindazáltal a te ajándékodból kívánom azokat a lángozó kívánságokat kérvén 
és óhajtván, hogy részes légyek a te buzgó szeretőidnek ajtatosságába és az ő szent 
gyölekezetekben számláltassam.

395 A tanítvány szól
396 Psal 30, 20.
397 Luc. 24.

XV. rész 
Hogy az ajtatosságot alázatosság és magunk elhagyása által nyerjük

Szükség, hogy az ajtatosságnak malasztját szünetlen keressed,398 kívánsággal kérjed, 
békességgel és reménséggel várjad, örömmel fogadjad, alázatosan őrizzed és azzal 
szorgalmatoson munkálkodjál, a mennyei látogatásnak pedig határát és módját Istenre 
bízzad, míg eljő! Akkor kell főképpen megaláznod magadat, mikor belöl keves vagy 
semmi ajtatosságot nem érzesz. De azért akkor sem kell felettébb elhadnod magadat 
és rendetlenül törődnöd. Sokszor az Isten rövid üdő alatt megadja, amit sokáig meg 
nem adott. Gyakorta az imádkozásnak végén megadja, amit kezdetin meg nem adott.

Ha mindenkor hamar és kívánságunk szerént adatnék az isteni malaszt, a gyarló 
ember ezt nehezen viselné el. Az okáért jó reménséggel és alázatos tűréssel kell várni 
az ajtatosságnak ajándékát. De azért magadra és bűneidre vess, mikor az ajándék nem 
adatik vagy titkon tőlled elvétetik! Néha az isteni malasztnak kicsin dolog akadékot 
vét és azt elfogyatja, ha kicsinnek és nem igen nagy dolognak kell azt mondani, ami 
ily nagy jótúl embert megfosztja. Ha azért ezt a kicsin vagy igen nagy akadékot kire-
keszted és valóba meggyőzöd, megnyered, amit kérsz.

Ugyanis, mihelyen magadat teljes szűből Istennek adod és ezt vagy amazt 
kevánságod szerént nem keresed, hanem teljességgel Istenre hagyod magadat, Isten-
nel egyesült és magadban csendesz leszesz, mert semmi nem fog néked úgy tetszeni 
és úgy megenyhíteni, mint az Isten akaratjának kellemetes tetszése. Valaki azért 
szándékát Istenhez felemeli együgyű szűvel és magát a teremptett állatoknak rendet-
len szeretetitűl és gyűlölségétűl megüresíti, jó készülettel vagyon az isteni malaszt-
nak vételéhez és méltó az ajtatosságnak ajándékára. Mert az Isten oda önti áldo-
másit, ahon üres edényt talál. És mennél tekélletesben ellene mond valaki a földi 
dolgoknak, mennél inkább meghal magának maga megutálása által, annál hamarébb 
adatik és bőségesben béöntetik az Isten malasztja és a szabados szűvet magasabban 
felemeli.

Akkor az ilyen embernek szűve eszébe vészi magát, bővelkedik, csudálkozik 
és kiterjed szűve,399 mert az Isten keze rajta lévén magát teljességgel Istenre bízza 
mindörökké. Íme, így áldatik meg az ember, aki teljes szűből keresi az Istent és hiába 
nem vészi lelkét. Az Oltáriszentségnek vételében Istennel való egyesülésnek kivált-
képpen való malasztját érdemli az illyen ember, mert nem néz a maga ajtatosságára 
és vigasztalására, hanem minden ajtatosság és vigasztalás felett az Isten dücsőségére 
és tisztességére.

398 Az Úr szól
399 Isai. 60, 5.
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XVI. rész 
Hogy Christus eleiben kell terjeszteni szükséginket  

és őtőlle kérni segítséget

Oh, édes, szerelmes Uram,400 kit most ajtatoson akarok magamhoz vennem, te tudod 
az én gyarlóságomat és sok fogyatkozásomat, mellyeket szenvedek. Mennyi sok nya-
valyákba és vétkekben heverek, mely gyakran elunakodom, késértetem, búsíttatom, 
megrútíttatom. Orvosságért hozzád járulok, vigasztalásért és künnyebbségért hozzád 
kiáltok. Annak szóllok, aki tud mindent, akinél nyilván vadnak minden belső titkaim, 
aki egyedül adhat nékem tekélletes vigasztalást és segítséget. Te tudod, mi nélkül szű-
kölködöm legfőképpen és mely szegíny vagyok a jóságos erkölcsökben.

Ihon szegény és mezítelen lévén előtted állok malasztot kérvén és irgalmasságért 
esedezvén. Táplálj engem, éhező kuldusodat, gerjeszd fel hidegségemet szerelmed 
tüzével, világosítsad vakságomat jelenlétednek fényességével! Minden világi dolgot 
tégy keserűvé nékem, minden nehéz és ellenkező dolgok viselésére adj békességgel 
tűrést, minden teremptett állatot gyűlöltess és felejtess el vélem! Emeld fel szűvemet 
hozzád mennyekben és ne szenvedd, hogy e földön búdossam! Ezután csak te egyedül 
légy mindörökké az én édességem, mert egyedül te vagy az én ételem, italom, szerel-
mem, örömem, édességem és minden jóm!

Oh, gyújtanál meg engem jelenléteddel, elegítenél és változtatnál el, hogy veled 
egy lélekké lennék malasztodnak belső egyesítése és égő szerelmednek elolvasztása 
által! Ne bocsáss el, Uram, magadtúl éhen és szárazon, hanem cselekedjél velem 
irgalmason, amint gyakorta csudálatoson cselekedtél szenteiddel! Nem volna csuda, 
ha tetőlled éppen megtüzesedném és magamban elfogynék, mivel te oly tűz vagy, 
mely mindenkor égsz és soha el nem fogysz, oly szeretet vagy, mely a szűveket meg-
tisztítod és az elméket megvilágosítod.

XVII. rész 
Hogy Christust buzgósággal kell szeretni  

és az ő vételét nagy kedvvel kívánni

Uram,401 nagy ajtatossággal és buzgó szeretettel, szűvemnek teljes kévánságával 
és gerjedezésével akarlak téged fogadni, amint kévántanak téged a részesülésben 
sok szent és istenes emberek, kik teelőtted kedvesek voltak szentségekért és buzgó 
ajtatosságban éltenek! Oh, én Istenem, örök szeretet, minden jó, végtelen boldogság, 
oly nagy kívánsággal és méltó tisztelettel akarlak téged magamhoz venni, amineműt 
valaha valamely szent magában érezhetett!

400 A tanítvány szól
401 A tanítvány szól

És noha méltatlan vagyok azoknak az ajtatos indulatoknak érzésére, mindazál-
tal szűvemnek minden kevánságit éppen néked ajánlom, mintha egyedül énbennem 
volnának mindazok a teelőtted kedves, buzgó kívánságok. De efelett valamiket gon-
dolhat és kívánhat az ajtatos elme, mindazokat nagy böcsüllettel és teljes akarat-
tal néked nyújtom és bemutatom. Semmit nem akarok magamnak tartani, hanem 
magamat, és valamim vagyon, jó kedvvel és örömest néked áldozom. Én Uram, Iste-
nem, én teremptőm és megváltóm, oly szándékkal, böcsüllettel, dicsérettel, tiszte-
lettel, oly háladással, méltósággal, szeretettel, oly hittel, reménséggel, tisztasággal 
kívánlak tégedet ez mái napon venni, amint kévánt és fogadott téged a szent anyád, 
a dücsőséges Szűz Mária, mikor testesülésednek titkát örvendetesen hirdető angyal-
nak alázatoson és ajtatoson felele: ihon az Úrnak szolgálója, légyen nékem a te mon-
dásod szerént!402

És miképpen a te elöljáród, keresztelő boldog Szent János, jelenlétedben vigad-
ván a Szentlélek örömében, röpdösött anyjának méhében. Azután is, látván Jesust 
az emberek között, igen megalázván magát, ajtatos indulattal így szólla: a vőlegény-
nek barátja, aki áll és látja őtet, örömmel vigad a vőlegény szaván.403 Én is hasonló-
képpen kévánom, hogy igen nagy és szent kévánságokkal felgerjedjek és néked teljes 
szűből magamat bémutassam. Ez okon magamért és mindazokért, kik imádságimban 
ajánlották magokat, minden ajtatos szűveknek vigasságit, égő kívánságit, elmeragad-
tatásit, magasságbéli világosításit neked bémutatom, minden jóságos erkölcsökkel 
és mindazokkal az isteni dicsíretekkel, mellyek az égbe és e földön voltak és lésznek, 
hogy te mindenektűl méltán dicsírtessél és örökké dücsőíttessél!

Én Uram, Istenem, vedd kedvesen az én kévánságimat és a te véghetetlen 
dicsíretednek és örökkévaló áldásodnak óhajtását, mellyek téged méltán illetnek a te 
kimondhatatlan nagy voltodért. Ezekkel tisztellek és tisztelni akarlak téged minden nap, 
sőt minden szempillantásban és mind az mennyei lelkeket, s mind a te híveidet óhajtás-
sal hívom és kérem, hogy velem együtt néked hálákat és dicsíreteket mondjanak.

Dicsírjenek téged minden nemzetségek, népek és nyelvek, a te szent és mézzel 
folyó nevedet nagy örömmel és égő ajtatossággal magasztalják! És valakik a te fel-
séges szentségedet méltó böcsüllettel és ajtatossággal szolgáltatják és teljes szűvel 
vészik, kegyelmet és irgalmasságot nyerjenek tőlled és énérettem, bűnösért imádkoz-
zanak! És mikor a kévánt ajtatosságba és örvendetes egyesülésben részesülnek és jól 
megvigasztaltatván és csodálatosképpen megelégíttetvén szent asztalodtúl elmennek, 
róllam is, szegény bűnösrűl, méltóztassanak emlékezni!

402 Luc. 1, 38.
403 Ioh. 1.
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XVIII. rész 
Hogy nem kell emberi nyughatatlanságból vizsgálni ezt a szentséget,  

hanem értelmünket a hitnek engedelmessége alá vetvén,  
Christust kell követnünk

Ha azt akarod,404 hogy a kételkedésnek mélységes fenekébe ne merülj, ennek a mély-
séges szentségnek haszontalan és hiúságos vizsgálásátúl megőrizd magadat! A fel-
ségnek vizsgálója lenyomatik a dicsőségtűl.405 Többet cselekedhetik Isten, hogysem 
az ember érthet. Tűrhető az igazságrúl való alázatos és ajtatos értekezés, mely kész 
tanulni és a szent atyák értelme szerént járni.

Boldog együgyűség, mely elhagyván a mély kérdéseknek tövises útját, az Isten 
parancsolatjának igyenes és bizonyos ösvényén jár. Sokan elvesztették az ajtatosságot, 
akarván vizsgálni a magok értelme felett való dolgokat. Hit kívántatik tőlled és tiszta 
élet, nem elmélkedés és isteni mély titkoknak mély tudománya. Ha nem érted, 
és meg sem foghatod azokat, mellyek alattad vannak, mint érted által azokat, mellyek 
feletted vannak? Higgy Istennek és a hitnek engedelmességére alázd meg értelmedet 
és tudománynak világossága adatik néked, amennyire hasznos és szükséges lészen. 

Némellyek nehéz késérteteket szenvednek a hitrűl és szentségrűl, de ez nem ő vét-
kek, hanem az ellenségé. Ne gondolj és ne kötődjél efféle gondolatokkal, meg se felelj 
az ördögtűl indíttatott kételkedésekre, hanem higgy az Isten szavának, higgy az ő 
szentinek és prófétáinak, és elfut tőlled a gonosz ellenség. Gyakorta hasznos, hogy 
effélét szenved az Isten szolgája. Mert az ördög nem kísérti a hitetleneket és gonoszo-
kat, kiket immár bátorsággal tart birtokában, az igaz és ajtatos embereket pedig sok 
képpen késérti és háborgatja.

Járulj azért együgyű és tekélletes hittel és alázatos böcsüllettel a szentséghez, 
és valamit nem értesz, azt bátorságosan Istenre bízzad! Meg nem csal az Isten. 
Megcsalatik, valaki magának sokat hiszen. Együgyűkkel jár az Isten, megjelenti magát 
az alázatosoknak, értelmet ád a kisdedeknek, megnyitja szemeket a tiszta szűvűknek, 
elrejti pedig malasztját a hiúságos vizsgálók és kevélyek előtt. Az emberi okoskodás 
igen gyarló és megcsalatkozhatik, de az igaz hit meg nem csalattatik.

Minden értelem és természet szerént való okoskodás azzal tartozik, hogy kövesse 
a hitet, ne előzze és rontsa. A hit és szeretet ebben a szent és felséges szentségbe első 
helyet foglal és csudálatosképpen munkálkodik. Az örök, véghetetlen és mindenható 
Isten nagy és vizsgálhatatlan dolgokat cselekeszik az égbe és a földön, nem is mehet 
végére senki az ő csudálatos cselekedetinek. Ha az isteni cselekedeteket künnyen meg-
értené az emberi okosság, nem mondhatnók ezeket csudálatosoknak és kimondhatat-
lanoknak.
LAUS DEO SEMPER!

404 Az Úr szól
405 Prov. 25, 27.



Imádságos könyv 
mellyet írt, és most negyedszer kinyomtatott  
Pázmány Péter cardinal és esztergami érsek 
Nyomtatták Pozsonyban, 1631. esztendőben
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Hieron. Contra Lucifer. Cap. 6

Ha igazán hinném, amit hiszek, mikor az én Istenemnek könyörgök, szívemet megtisz-
títván, mellyemet verném, orcámat könnyhullatással öntözném, az én Uram lába előtt 
leborulnék, siralmimmal mosogatnám, hajammal törleném szent lábait, az ő kereszti-
hez ragaszkodnám, és ezt addig el nem bocsátanám, míg irgalmasságot nem nyernék.

Most pedig, gyakran imádságimban, a piacon sétál elmém, gyakran számot vet, 
és valamely gonosz gondolattúl elragadtatván oly dolgokban forog, mellyeket szégyen 
csak meg is mondani.

A keresztyén olvasónak, Istentűl üdvösség

Az minémű magyar imádságos könyvet ez elmúlt huszonhat esztendő forgásában 
háromszor kinyomtattam, az immár úgy eloszlott és fogyott, hogy sokan keresvén sze-
rét nem tehetik. Azért, az ájtatos keresztyének lelki vigasztalására most negyedszer 
azon könyvet kinyomtatám. Az Úr Istennek alázatossan könyörgök, hogy az ő válasz-
tottinak lelki vigasztalására és tekélletes erkölcsök gyarapodására szolgáljon fáradsá-
gom. Téged pedig, keresztyén olvasó, szorgalmatossan kérlek, hogy énérettem, bűnös 
szolgatársodért, mind életemben, s mind hóltom után Istent imádj! Légy egészségen!
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Első része

Az Miatyánkrúl, Üdvözletrűl, Hiszek-Istenrűl

Mint kelljen a Miatyánkat értelmessen mondani

Minthogy magunktúl csak azt sem tudjuk, mit kelljen Istenünktűl kérnünk. Az Atya-
istennek bölcsessége, a mi megváltónk, és Isten előtt szószóllónk, oktatni akarván 
tudatlanságunkat, amaz közönséges mindennapi imádságra tanítá, nemcsak nyilván 
a sokaságot, de titkon tanítványit is. Mert midőn azon kérték volna Christus Urunkat, 
hogy imádságra tanítaná őket, miképpen Keresztelő János isteni könyörgésre tanította 
vala követőit, azt parancsolá üdvözítőnk, hogy imígyen könyörögjenek: Mi Atyánk, 
ki vagy mennyekben, etc. Mely imádságban foglalá rövideden mit és minémű renddel 
kelljen Istentűl kérnünk. Úgyhogy amint Szent Ágoston írja, noha különb szókkal is 
könyöröghetünk, de annál egyebet nem kérhetünk, ami ebben az imádságban fog-
laltatik. Annak okáért minden imádságok között első és böcsülletesb helyt érdemel 
ez a könyörgés, mivel az imádságnak legfőbb mestere szerzette a Miatyánkat. Azért 
valaki e szerént könyörög, bár attúl ne féljen, hogy azt feleljék néki, amit a Zebedeus 
fiainak, hogy nem tudja, mit kérjen. 

Ezt pedig a rövid könyörgést, noha mindnyájan tudjuk és mondjuk naponként, 
de sokan vagy nem értik, vagy meg nem gondolják ennek elrejtett méltóságát, böl-
csességét, erejét és mélységes titkait. Annak okáért rövideden megmondom, minémű 
elmélkedéssel, értelemmel és lelki ájtatossággal kellessék a keresztyén embernek 
mondani a Miatyánkat.

Mi Atyánk

Én mennyei szerelmes szent Atyám és teremtő Istenem. Mikor a te véghetetlen fel-
ségedet és méltóságodat az én elvetett kicsin állapatommal egybevetem, nem mer-
lek téged Atyámnak nevezni, holott csak arra sem vagyok méltó, hogy szolgáid közé 
számláltassam. De mivel a te szerelmes Szent Fiad bátorított engem, hogy tehozzád 
folyamjam, és előmbe adta, mint kelljen könyörgenem Szent Felségednek, nem az én 
érdememből, hanem csak a te Szent Fiadnak kegyességéből merlek téged Atyámnak 
nevezni. Ismérd meg Uram a te Fiadnak könyörgését, mert ő az, aki tenéked miben-
nünk és miáltalunk könyörög. Tudom Uram, hogy nem általlod, ha azoktúl Atyának 
neveztetel, kiket a te szerelmes Szent Fiad atyjafiainak nevezett. Tudom, hogy inkább 
kedvelled a szeretetnek és kegyességnek nevét, hogysem a félelemre indító neve-
zeteket, és ez okon kedvesben hallod, mikor Atyánknak mondunk, hogysem mikor 
bosszúálló Istennek nevezünk, mivel azt kívánod, hogy fiúi szűvel szeressünk téged, 
és szolgákhoz illendő félelmet kirekesszünk lelkünkből.

Csudálatos Uram és megfoghatatlan a te bölcsességed és hatalmasságod, 
de kegyességed és jó voltod megelőzi a több isteni cselekedetidet, merthogy irgalmas-
ságodnak véghetetlen gazdagságát megismértetnéd, nemcsak mikor engem semmiből 
teremtél és atyai, bölcs gondviseléseddel fogantatásomnak és születésemnek órájátúl 
fogva csudálatosan vezérlettél és tápláltál, de főképpen mikor malasztoddal meglá-
togattál és érdemem nélkül kedvedben fogadtál, ugyanakkor fiaid közé is számláltál.

A mi sok, számtalan vétkeink bűnnek szolgáivá, sőt az pokolbéli sátánnak fia-
ivá tettek minket. De te, Uram, könyörülvén rajtunk, Szent Fiadat adád érettünk, 
hogy a keresztfának ágyában, sok vére hullásával és keserves kínszenvedésivel fiakat 
szülne néked és a bűnnek fogságátúl, az ördög hatalmátúl, a kárhozattúl megszaba-
dítván minket az eleven hitnek általa te fiaid lennénk a te természet szerént való Szent 
Fiadnak pedig atyjafiai és örökös társai.

Hogy pedig az atyai kegyes névnek emlékezetivel szerelmedre és bizodalommal 
való könyörgésre indítanál, Szent Fiadnak lelkében részessé től minket, mely tégedet 
miáltalunk szüntelen Atyánknak nevez, és oly Atyánknak, kinek szorgalmatos gond-
viselése és atyai jóvolta annyira fellyülhaladja a több atyák gondviselését, hogy ezek 
tehozzád képest atyai nevet sem érdemelnek. Annak okáért méltó én Istenem, 
hogy csak téged egyedül híjalak Atyámnak. Ábrahám nem ismért engem, Jákob nem 
tudott engem, nem tudta az én anyám, mint oltottál és formáltál engem az ő méhé-
ben, és hogy atyai gondviselésed inkább kinyilatkoznék. Úgyan szent kezeidre írtad 
az én nevemet, hogy künnyebben elfeledkezhetnék akármely anya fiárúl, hogysem te 
énróllam elfeledkeznél és gondviselő szerelmedet töllem megvonnád.

Ha azért szent Dávid, mikor királyi méltóságra emelteték, álmélkodván jó volto-
don, imigyen szólla: Uram, ki vagyok én, hogy ennyire felemeltél engem? Micsoda, 
Uram, az ember, hogy csak meg is emlékezel rólla? Mint érdemlette az ember, hogy 
megismértesd magadat vélle, és valamire böcsüljed őtet? Mentűl inkább így szólhatok 
én tenéked, felséges Úristen: Uram, ki vagyok én, hogy fiaddá és örökösöddé fogadj 
engem? Honnan érdemlette a te méltatlan szolgád, hogy ennyire felmagasztaljad őtet, 
minden e világi méltóság és dücsösség felett?

Áldott légy én mennyei szent Atyám ezért a te véghetetlen jóvoltodért. Kérlek én 
Istenem, önts az én lelkembe tehozzád való fiúi szeretetet és bizodalmot, hogy minden 
szükségimben, és nyavalyáimban oly bátran várjak tetölled oltalmat és segítséget, mint 
a fiú édesatyjátúl. Adj a te atyai gondviselésed alatt bátorságos életet. Te oktass, táp-
lálj, vezérelj engem minden igyemben, és mikor üdvösségemre szükséges, atyai osto-
riddal meg is látogass.

Ne szenvedd szerelmes Atyám, hogy a tékozló fiúnak példája után induljak 
és atyai gondviselésed alól elkívánkozzam, sőt ha gyarlóságomból tölled elszakad-
nék is, te, irgalmasságnak Atyja lévén mutasd atyai kegyelmességedet hozzám, fogadj 
szárnyad alá és miképpen e világi atyák szorgalmatosok fiokra való gondviselések-
ben, úgy te is Uram, vigyázz az én óltalmomra. Mindeneknek felette pedig azt kérem 
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szent felségedtűl, hogy miképpen te énvelem az atyai gondviselésnek és szerelemnek 
minden cikkelyit bételjesíted, én is a te szent lelked által mindenekben a fiúi enge-
delmességnek hivatalját bétöltsem és megismérvén azt a méltóságot, melyre emelél, 
midőn fiaddá fogadál, soha arra a gyalázatos állapatra ne térjek, melyből szent fiad 
által kihozál, mikor az ördög rabságából felszabadítván fiaddá fogadál és a világosság-
nak fiaihoz illendő ajándékiddal felékesítél.

Minthogy pedig nékünk fejenként közönséges Atyánk vagy, mi pedig mindnyá-
jan atyafiak és azon atyai boldogságnak örökösi vagyunk. Végy ki szívünkből min-
den irigységet, bosszúállást és haragtartást. Adj oly atyafiúi szeretetet lelkünkbe, 
hogy senkit meg ne utáljunk, hanem mint atyánkfiait úgy szeressünk mindeneket, úgy 
tiszteljünk minden felebarátinkat, mint te fiaidat. 

És mivelhogy nem akartad, hogy semmit csak egyedül magamnak kérjek, hanem 
amint azon egy testnek tagjaihoz illik, melyeket azon egy lélek éltet, mindeneként 
parancsoltad, hogy úgy könyörögjek, mint magamért. Adjad, hogy igaz atyafiúi szere-
tettel, azon jókat kívánjam felebarátomnak, melyeket magamnak kívánok.

Ki vagy mennyekben

Én Istenem, noha jelen vagy mindenütt és bétöltesz mindeneket, de azért 
azt parancsolád, hogy imádságom kezdetin, mennyekben lételedrűl emlékezzem. 
Ezzel akarván ébreszteni, hogy imádságomnak idején égbe emeljem szűvemet, ahon-
nan tetölled segítséget kell várnom. Arra is emlékeztetsz, hogy mennyben vagyon 
az én örökségem és maradandó hajlékom, itt pedig számkivetésben és szarándokságban 
vagyok. Azért, én Uram és mennyei királyom, ébreszd fel szent malasztoddal lel-
kemet, hogy az én kincsem és kívánságom mennyben légyen és ez árnyékvilághoz, 
azaz számkivetett bujdosásom tömlöcéhez ne ragaszkodjam, mint a világ fiai.

Oh én szerelmes Atyám, ki az égben lakozol, vígy bé engem szent országodba, 
és míg bé nem viszesz, segíts szent malasztoddal, hogy az én nyájaskodásom menny-
ben légyen és a világnak gyönyörűségirűl elfeledkezvén ama drága kövekből épí-
tett mennyei Jeruzsálembe, szent színed látására, úgy kívánkozzam, mint a szomjú 
szarvas az élő kútfőhöz. Mert ugyanis ha a te számkivetett fiadnak tömlöcét az okta-
lan állatok istállóját, ezt a földet ennyi sok szépséggel felékesítetted, ily szép meny-
nyezettel, úgymint fényes csillagokkal tündöklő kerek éggel béfödted. Mentül szebb 
és gyönyőrűségesb az örökkévaló mennyegzőre készített ház, melynek öröme és vilá-
gossága te magad vagy? Serkenj fel, oh, én lelkem, serkenj fel, és ha részes akarsz 
lenni ama boldog örömben, melynek bővséges folyamit csak meg sem gondolhatja 
az emberi elme, mennyei erkölcsökben öltözzél. Mert semmi undokság és fertelmes-
ség bé nem mégyen a te Atyádnak országába.

Szenteltessék te neved

Minthogy az atyák böcsülleti fiokra is háramlik, és a jámbor fiú nem csak tiszteli 
atyját és örvendezvén dücsösségén, bánkódik gyalázatján, de nagy kívánsággal 
szomjúhozza, hogy egyebek is ismérjék, böcsüljék és dücsőítsék őtet. Azért mi is 
méltatlan fiaid elsőben azon kérjük Szent Felségedet, hogy téged minden nemzet-
ségek ismérjenek, dicsírjenek, felmagasztaljanak. És miképpen a serafin angyalok, 
és a mennyei seregek szünetlen azt kiáltják: szent, szent, szent a seregeknek Istene, 
aki vagyon, aki volt, és aki mindenkoron lészen, mi is azonképpen magasztaljuk min-
denkor szent felségedet és a te szent nevednek emlékezetire meghajoljanak minden 
teremtett állatnak térdei.

Tudom én Istenem, hogy nem szűkölködöl az emberi dicsíret nélkül, mert ha mi 
nem dicsírnénk is téged, de a mennyei seregek fáradhatatlan kiáltással dücsőítik 
szent nevedet, az egek hirdetik hatalmas felségedet, az égi madarak és folyóvizek, 
a föld és az ő gyümölcsi nem egyebek, hanem hatalmasságodnak, bölcsességednek, 
jóvoltodnak, irgalmasságodnak hirdetői. De mivel az embert, minden látható terem-
tett állatok között, leginkább felmagasztaltad és őtet mindeneknek urává tetted méltó, 
hogy az emberi állat mindenek felett dicsérje és magasztalja szent nevedet. 

Oh én mennyei szent Atyám, mivel a te nevednek dücsössége főképpen abban 
áll, hogy mindnyájan higgyék az mit megjelentettél, reméljék amit ígírtél, engedjenek 
azoknak amiket parancsoltál, imádjanak, tiszteljenek és mindenek felett szeressenek 
téged. Kérlek, a te szerelmes Szent Fiadnak vére hullásaért adj igaz hitnek világossá-
gát minden tévelygőknek, hogy minden országok és rendek egy szűvel és egy szájjal, 
egy értelemmel és akarattal áldjanak, dicsírjenek, felmagasztaljanak tégedet. Vedd el 
az hitetlenségnek homályát az emberek szűvéről és gyomláld ki minden botránkozás-
nak és káromlásnak gyökerét ez világból. Adj igaz és tekélletes reménséget, buzgó 
és állhatatos szeretetet híveidnek, hogy a te parancsolatidnak ösvényin járjanak igaz 
isteni isméretből származott dicsírettel és hálaadással böcsüljék, szenteljék mindnyá-
jan a te nevedet, és mindenek előtt, mindenek felett szent neved dicsíretinek terjedését, 
akaratodnak bételjesítését kívánjuk és szomjúhozzuk mindnyájan.

Uram, ne szenvedd, hogy én is azokhoz hasonló légyek, kiknek gonoszságokért 
gyaláztatik a te neved, hanem inkább cselekedd azt irgalmasan velem, hogy életem vilá-
gosodjék az emberek előtt és látván tekélletességemnek tündöklését, dicsírjenek téged. 
Mert ugyanis, ha mi jó vagyon a te ajándékodból bennem, nem kívánom, hogy ezekért 
én dücsőíttessem, hanem mindenekben csak te dicsírtessél és magasztaltassál. 

Oltsa el, Uram, énbennem a te dücsösségednek kívánsága minden hiúságos dicse-
kedésnek és felfualkodott dücsösségnek indúlatit, mert tudom, hogy minden dücsösség 
mely te kívülled vagyon és az te tisztességedre nem fordíttatik, gyalázat és kisebbség 
teelőtted.
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Mivel pedig úgy dücsőíttetik a te neved mibennünk, ha szent fiadnak tanítása 
szerént rendeljük életünket: adjad Uram, hogy téged mindenek felett szeressünk, fele-
barátunknak annyi jót kívánjunk, mint magunknak, gonosz akaróinknak veszedelmét 
ne szomjúhozzuk, hanem ellenségünknek is jóval légyünk és mindezekben a mi meny-
nyei Atyánkat kövessük, ki mind jókra, gonoszokra egyaránt terjeszti a nap fényes-
ségét. Ugyanis nagy kisebbséggel illetnénk tégedet, ha keresztyén nevet viselvén 
éktelenségben, ragadozásban, bosszúálló viszálkodásban, hamis esküvésben, része-
geskedésben és világi gazdagságnak telhetetlenségében foglalnók életünket. Azért ezt 
az egy dolgot kérem Szent Felségedtül, hogy életemben és halálomban dücsőíttessék 
mindenkor a te szent neved. Amen.

Jöjjön te országod

Mennynek, földnek hatalmas királya, kitűl vagyon eredeti minden hatalmasság-
nak, birodalomnak, királyságnak, kinek királyi széke az ég, a föld pedig lábának 
sámolya. Kinek hatalmassága ellen semmi erő nem állhat, emlékezzél meg a te régi 
fogadásodrúl, mellyel prófétáid által arra kötözted magadat, hogy örökkévaló orszá-
god lészen miközöttünk és az ördögnek kegyetlen birtokából kiszabadítván országod-
nak békességes csendességében megnyúgodtatsz minket, és mind az egész világot 
királyi pálcád alá téríted. 

Tekints meg kegyelmes Atyánk, mennyi sok nemzetségek vannak, kik a te 
királyi istápodnak fejet nem hajtottak, hanem mégis az ördögnek setét tömlöcében 
és rabságban hevernek, és a te országodnak boldogságát és gyönyörűséges szabad-
ságát nem is tudják kívánni, nem értvén, hogy a néked való szolgálat igaz szabadság 
és uralkodás.

Lásd meg kegyelmes szemeiddel, mennyin vannak a te országodhoz tartozók 
közül az anyaszentegyház tagjai közül, kik, noha bélyegedet és birodalmodnak jelét 
viselik, de mindazáltal pártot ütvén ellened, cselekedetekkel a te országod ellen vias-
kodnak. Mindnyájan pedig, valakik a rothadandó testet viseljük, sok ellenségink ostro-
mival háborgattatunk, mert e világ hízelkedik és csalárd igíretivel el akar szakasztani 
tölled, testi indúlatink szüntelen furdalnak a kárhozott angyalok, kik mennyországból 
lehányattanak, uralkodni akarnak rajtunk.

Cselekedjél irgalmasan, Uram, mindnyájunkkal és jöjjön el mihozzánk a te orszá-
god, hogy csak te egyedül uralkodjál mindenekben, csak téged ismérjünk mindnyájan 
Urunknak és Fejedelmünknek, csak tebenned higgyünk, néked engedjünk és szol-
gáljunk. Te légy értelmünknek vezére, kívánságunknak határa, szívünknek örökös 
királya úgy, hogy semmi része ne légyen bennünk e világ fejedelmének, az sátánnak. 
Bizony méltó dolog Úristen, hogy csak te uralkodjál rajtunk, néked engedjünk és min-
denekben szófogadók légyünk, mivelhogy nemcsak a teremtésért tiéid vagyunk ter-
mészet szerént, de azért is, hogy drágalátos nagy kincsen a te tulajdon szent véreden 
vettél minket.

Igazgass azért minket, mi igaz királyunk mindenekben, bátorítsad szívünket szol-
gálatodra, erősítsed gyarlóságinkat ellenségiddel való hadakozásra, hogy miképpen 
az állhatatos szent mártírok, a gyenge szép szűzek, a tekélletes szent confessorok a te 
országodnak oltalmáért sem fáradságokat, sem életeket nem kímélették. Azonképpen 
mibennünk úgy tündököljék a te országodnak győzhetetlen hatalmassága, hogy min-
den ördögi incselkedések, minden testi kívánságok, minden világi hiúságok ellen győ-
zedelmet vegyünk, és ne csak a te mennyei dücsösségedben való nyugodalmas uralko-
dást, de e földön a te királyi zászlód alatt való fáradságos bajvívást is szomjúhozzuk, 
és teéretted minden nyavalyákban gyönyörködjünk.

Minekutána pedig itt e világon elkezded mibennünk birodalmodat és naponként 
öregbíted bennünk a te országod törvényének engedelmességét, kimúlásunk után jöjjön 
mireánk, szarándok szolgáidra, a te örökkévaló boldogságodnak országa, melyet híveid-
nek készítettél, hogy téged színrűl színre látván bételjesedjünk a te házadnak örömével, 
megelégedjék a mi nyughatatlan kívánságunk teveled, örök életnek folyó kútfejével.

Oh, áldott ország! Oh mely gyönyörűségesek, Uram, a te hajlékid! Megszakaszkodik 
ennek kívánsága miatt az én szívem, mely úgy kívánkozik az én Istenem országába, 
mint a szomjú szarvas a szép folyó kútfőhöz. Kicsoda szabadít meg engem, boldogtalan 
embert e halandó testnek tömlöcétűl? Jaj, nékem, hogy ennyire nyújtatik az én számki-
vetésemnek szarándoksága. Kívánom, Uram, hogy eloszoljak és teveled légyek. Jöjj el, 
Uram, és ne késsél immár! Jöjjön mireánk a te országod, a te boldogságod! Amen.

Légyen te akaratod, miképpen mennyben, azonképpen földön is

Noha kívánjuk, Uram, hogy késedelem nélkül a te dücsösséges országodnak nyugo-
dalmában részesüljünk, de tudjuk, hogy ezt csak azoknak igírted, kik mindenekben 
szent akaratodhoz szabják magokat. Annak okáért alázatossan könyörgünk néked, 
hogy a te hatalmas malasztoddal a mi délceg és ellened tusakodó akaratunkat lágyítsd 
meg, és térítsed engedelmességedre, hogy miképpen a mennyben lakozó szentek 
csak a te akaratodat nézik, mi is, kiket az ellened pártolkodó angyalok székiben 
választottál, csak arra vigyázzunk minden igyekezetünkben, hogy a te akaratodnak 
bételjesítésében serénykedjünk, melyet parancsolatidban kinyilatkoztattál és a Szent-
lélek Istennek belső izgatásával megjelentettél híveidnek.

Ó én szerelmes Jesusom, ki azért jöttél e világra, hogy nem a te kívánsági-
dat, hanem az Atyának akarattyát cselekednéd, adj erőt szent malasztoddal, 
hogy minden dolgaimban és igyekezetimben csak a te akaratodnak bételjesítésén 
szorgalmaskodjam. Nem akarom Uram, az én tulajdon akaratomat követnem, 
mert ez igen vak kalauz volna. Nem hallgatom a testnek akarattyát, mert ez minden-
kor tusakodik a lélek ellen. Nem követem az Ördögnek akarattyát, mert ez a gonoszra 
hanyatlott. Nem adok helyt a világ akarattyának, mert ez csak hiúsággal teljes, 
hanem csak azt kívánom, hogy énbennem mindenkor a te akaratod légyen, mely csak 
egyedül igaz mérő sinóra minden jó akaratnak.
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És bizonyára, ha a köteles szolgák az ő urok akarattyát oly szorgalmatossággal 
bételjesítik, noha sem oly nagy jutalmat nem várnak, sem oly rettenetes büntetéstűl 
nem félnek, mint mi, vajon s nem méltóbb-e, hogy mindenekben a te szent akaratodhoz 
szabja magát a te elvetett teremtett állatod, mely az ő keresztségének idején arra köte-
leztetett, hogy ellene mondván ellenségidnek, teljes életében csak néked akar szolgálni?

De mivelhogy ezekre elégtelen a mi gyarlóságunk, ha szent malasztoddal nem 
vastagítasz minket, adj erőt Uram, a te méltatlan fiadnak, hogy miképpen a mennyei 
szentek mindenekben szent akaratodat követik nagy gyorsasággal, állhatatosággal, 
szeretettel és tekélletességgel, úgy mi is buzgó szeretettel, késedelem és magunk 
vonogatás nélkül a te szent akaratodban megnyugodjunk. És miképpen a te szerelmes 
Fiad mind halálig engedelmes volt, úgy hogy, mikor az halálnak keserves kínjaival 
tusakodnék is, azt mondá, hogy ne az ő kívánsága, hanem a te akaratod maradjon 
helyén. Adjad, hogy én is minden nyavalyámban és háborúságimban, minden ostorid 
és próbáid között ugyanezent mondjam és mindenekben kövessem a te akaratodat, 
melyért a mi igaz Mesterünk is félre tévé az ő tulajdon kívánságát.

Mi kenyerünket, minden napiat, adjad nékünk ma

Oh én szerelmes szent Atyám, mivel azt kívánod, hogy e földön mennyei életet visel-
jünk, és a te akaratod úgy bételjesedjék mibennünk, mint a mennyei szentekben, vasta-
gítsad az én lelkemet, mennyből alá szállott kenyérrel, mellyel a te csudálatos vacsorád-
ban hízlalod, és örök életre táplálod a te híveid lelkét. Táplálja Uram az én lelkemet, a te 
szent malasztodnak látogatása, mely az én értelmemet igaz isteni ismérettel megvilá-
gosítsa, akaratomat buzgó szeretetre indítsa, hogy én is teljes szűvből azt mondhassam, 
hogy az én eledelem az én mennyei Atyám akaratjának bételjesítésében vagyon. 

Bocsáss Úr Isten, igaz tanítókat a te híveid közé, kik megszegjék az éhen váróknak 
szent igéd kenyerét, mert ugyanis nemcsak kenyéren él ember, hanem a te szent igéd-
del, melynek éhségét nagy ostorúl szoktad a háládatlanokra bocsátani. Mivel azért 
meg nem elégítheti lelkünket az emberi bölcsességnek kevélysége, sőt még a te szent 
igéd is ízetlennek tetszik sokaknak, akik inkább akarnak a tékozló fiúval disznók 
eledelivel zabállódni és töltözni, inkább óhajtják az Egyiptombéli büdös hangyákat 
és keserű gyönyörűségeket, hogy sem a te szent igéd mannáját, annak okáért úgy 
adjad nékünk ezt a kenyeret, hogy ízit érezzük szent igédnek.

De mivelhogy a mi gyarló testünk is naponként való táplálást kíván, és tudjuk, 
hogy haszontalan minden fáradságunk és földdel való bajlódásunk, ha a te áldomásod 
meg nem szaporítja testi eledelünket. Tehozzád mint kegyes Atyánkhoz folyamunk, 
tölled reménjük táplálásunkat, mert ha e világi embereknek fiai az ő atyjoktúl várják 
eledeleket, mentül inkább illik, hogy mi tetölled várjuk táplálásunkat, kiknek a te 
szent Fiad ugyan megparancsolta, hogy minden szorgalmatoskodásunkat reád vessük, 
mert ha az égi madarakra és a földnek virágára gondod vagyon, meg nem fogyatkozik 
atyai kegyességed fiaidhoz.

Nem kérünk Uram tölled sok eledellel terheltetett asztalt, hanem mértékletes 
táplálást és te kuldúsid lévén kenyeret kérünk tölled. Ezt is pedig nem akarád, hogy 
csak magunknak kérjük, hanem közönségesen mindeneknek, hogy bételjesítsük szent 
Fiadnak parancsolatját, melyben arra kötelez, hogy ellenségeinkért is imádkozzunk, 
és azzal tegyek tudományt, hogy ha ellenségemet éhen látnám, ételt adnék néki, mivel 
Istentűl neki is kenyeret kérek.

Hogy pedig benned való bizodalmunk és hozzád való fohászkodásunk minden-
napi volna, azt akarád, hogy miképpen a sidóknak csak egy napra való mannát kell 
vala szedniek, azonképpen mi is csak a mái napra való eledelt kérjük tölled, és a felet-
tébb való gondviselésnek nyughatatlanságát megvetvén atyai gondviselésed alatt 
csendesz lélekkel szolgáljunk néked, és minden nap úgy könyörögjünk, mintha annál 
több napot nem engedtél vólna nékünk szolgálatodra.

Azért, Uram, én is csak tebenned vetem minden reménségemet és azon könyör-
gök szent Felségednek, hogy mind testemben-lelkemben szüntelen táplálj engem, 
mert ha csak egy szempillantásban megvonszod töllem malasztodnak kenyerét, ottan 
megszakaszkodik és elmerül a bűnben gyarlóságunk.

Es bocsásd meg nékünk a mi vétkeinket,  
miképpen mi is megbocsátunk ellenünk vétetteknek

Tartozom, Uram, néked, mint kegyes Atyámnak fiúi szeretettel és engedelmességgel, 
mint teremtő Istenemnek félelemmel és böcsüllettel. Tartozom sok jótéteményidért 
háladással, ellened való sok bűneimért tartozom méltó büntetéssel. Mert ha szinte 
valaki oly szentségre jutott is, hogy az Istent Atyjának mondhatja és ama cégéres 
vétkektűl magát szent malasztoddal megoltalmazza, de ugyan nincs oly élő ember, 
ki sokszor ne vétkezzék és minden nap azon ne könyöröghessen, hogy az ö vétkét 
megbocsássad.

De mivel magamtúl e sok adósságnak semmi részét le nem szállíthatom, 
sőt naponként számtalan vétkeimmel terhelem lelkemet. Ha igazságod szerént 
cselekeszel velem, ha megkívánod rajtam minden adósságimat, el kell veszni az én 
szegény lelkemnek.

Azért, én Istenem, nagy alázatosan irgalmasságodnak széki előtt leborulok, 
és mivelhogy azt parancsolod, hogy bocsánatot kérjek tölled, mert kész vagy megke-
gyelmezni bűnös fejemnek. Könyörgök néked, mosd le az én lelkemnek undokságit, 
bocsásd meg az én sok számtalan adósságimat. Nem az én érdememért, hanem a te 
szent Fiadnak drágalátos vére hullásáért.

Igaz igíreted tartja Uram, hogy ha megbocsátom az én felebarátomnak kevés adós-
ságát, te is kegyelmesen megengeded minden adósságimat. Azért ihon tiszta szűből 
megengedem, valamiben megsértett engemet felebarátom vagy szavával, vagy taná-
csával és cselekedeteivel, csak te is bocsásd meg az én sok gonoszságimat. Oh, csudá-
latos cserélés! Én te ellened számtalanszor nagyot vétettem, az én felebarátom ritkán 
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és keveset vétett ellenem, ki csak por és hamu vagyok, mégis bocsánatot igírsz nékem, 
ha én is megbocsátok ellenem vétetteknek. Ebben mutatád meg, mely igen kívánod, 
hogy megbocsássunk egymásnak, mert oly ok alatt igíred bününk bocsánatját, ha mi 
is megbocsátunk és mindennapi imádságunkban oly formán parancsolád, hogy mi 
felebarátunk vétkeinek bocsánatjárul vallást tennénk, hogy ha szívünkből minden 
haragot ki nem vetünk, magunk ellen mondjunk igaz sentenciát, mert midőn azon 
könyörgünk, hogy úgy bocsássa meg Isten a mi büneinket, miképpen mi is megbocsá-
tunk ellenünk vétetteknek, annyi, mintha azt mondanók, hogy bár meg ne bocsásson 
nékünk, ha meg nem bocsátunk felebarátunknak.

Önts azért, én Istenem, igaz Atyafiúi szeretetet szűvembe, hogy miképpen a mi 
Urunk Iesus Christus, midőn ártatlan szenvede a keresztfának kínjai között, legelő-
ször is ellenséginek kére bocsánatot, azonképpen én is minden irigységet és gyű-
lölséget kirekesztvén lelkemből, tégedet mindenek felett, felebarátomat pedig mint 
ennenmagamat szeressem, és így minden adósságimnak menedékét nyerjem szent 
Felségedtűl.

Es ne vigy minket kisértetbe

Mi haszna Uram, az elébbi bűneimnek bocsánatjának, ha ismét sárban keverődzöm? 
Látom és jól ismérem gyarlóságomat. Tudom, hogy míg e világon élek és e háború 
tengerben evezek, veszedelem és reménség között vagyok, bátorságos nem vagyok. 
Tudom, hogy az ördögnek, a testnek és e világnak sok álnok tőri között járok, kik engem 
hol gyönyörűséggel, hol fenyegetéssel, hol háborúsággal, hol jó szerencsével, hol 
dicsíretekkel, hol gyalázatokkal és külső-belső háborúsággal ingerlenek a bűnre. Jut 
eszembe, hogy Saul királynál jobb férfiú nem vala az Isten népe között, mikor királlyá 
választaték, de végre megvetteték. Említem a Szent Dávid esetit, bölcs Salomonnak 
bálványozásit, az apostolok fejedelmének tagadásit. Tudom, hogy sokan félelemmel, 
sokan e világnak jó szerencséjével megejtettek. Annak okáért e számtalan veszedelmek 
között nem vagyok bátorságos, sőt, mint a bárány a farkasok között, úgy az én lelkem 
a sok ellenség között megkörnyékeztetett sok veszedelmektűl.

Azért, Uram, a te szárnyaid alá folyamom, oltalmazz, én Istenem, engem minden 
veszedelmektűl, világosítsad elmémet, hogy az incselkedő ellenségek csalárdságit 
megismérjem, bátorítsad szűvemet és rontsd el az énreám törőknek mérges nyilait.

Tudom, Istenem, hogy te gonoszra nem kísértesz engem, hanem mikor ellensége-
met reám bocsátod, mint Szent Jóbra, akkor próbálsz, és bajvívásom után boldogság-
nak koronájára akarsz vinni. Azért légyen mindenekben a te akaratod. Ámbár próbálj, 
csak erőm felett ne hagyj kísérteni.

De szabadíts gonosztúl.

Ha Szent Felségednek úgy kedves, kellemetes, ha az én gyarlóságomnak isméretire 
és alázatosságomra úgy szükséges, hogy kísértetben éljek, és az én imádságomat is, 
mint régen a Szent Pálét, abban meg nem hallgatod, hogy elvegyed róllam a kísértete-
ket, ebben is légyen áldott a te szent akaratod, csakhogy az én lelkemet megőrizzed, 
mint a szent Jóbét, hogy téged meg ne bántson. Ments meg engem a lelki gonosztúl, 
a bűntűl és a bűnnek sóldjátúl, a kárhozattúl.

E világi gonosz szerencséket is, mellyek a bűnre vinnének, úgy mint gyalázatot, 
kárvallást, nyomorúságot és belső gonosz indúlatokat, távoztass el töllünk.

Amen

Mindezeket, Uram, nagy merészen kérjük szent Felségedtűl, mivelhogy nem a mi 
érdemünknek bizakodása, hanem a te voltod és irgalmasságod adja ezt a bátorsá-
got nékünk, és a te Szent Fiad adta ezeket a szókat szájunkba. Azért, én Istenem, 
ne nézd a mi méltatlanságunkat, hanem tekints a te Christusodnak orcájára, aki min-
ket tehozzád küldött, hogy ő nevében és ő általa nagy bizodalommal könyörgenénk 
Szent Felségednek. Amen.

Az Miatyánk végén, szent Máténál, némely görög könyvekben találjuk ama rövid 
és szép isteni dicsíretet: „mert tiéd az ország, a hatalom és a dücsőség,” melyet most 
is a görögök a Miatyánk végin szoktak mondani. Ezt mi nem kárhoztatjuk, 
noha közönségessen nem mondjuk a Miatyánk végin, mert eleitűl fogva, egész ezeröt-
száz esztendeig, soha csak egy deák Bibliában sem volt ez a dicsíret a Miatyánk végi-
ben. Ennek felette, noha szent Ieronymus deákul fordítá a Bibliát, és mind ő s mind 
Cyprianus, Tertullianus, Szent Ágoston és Szent Ambrus többekkel egyetemben 
megmagyarázák írásokban a Miatyánkat, de soha errűl a dicsíretrűl nem emlékeznek. 
Sőt Szent Lukácsnak 11. részében, holott a Miatyánkat olvassuk, mind e mái napig sem 
deák, sem görög könyvben nem találtatik ez a dicsíret, még a Luther, Calvinus, Beza 
és Károlyi fordításában is. Annak okáért mi Szent Lukácsot követjük, mikor ezt elhagy-
juk. Végezetre önnön maga, Beza, magyarázván Szent Máténak 6. részét megvallja, 
hogy ez az isteni dicsíret a Miatyánk végében nem találtatik a deák Bibliában, sőt régi 
görög Bibliám is vagyon úgymond, melyben ezt nem olvasom.

Miképpen azért mind mi s mind a görögök minden sóltár után el szoktuk mondani 
ama rövid dicsíretet: „Dücsösség Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek”. Az Üdvöz-
légy Mária után pedig a görögök emezt szokták mondani: „mert te szüléd a mi Üdvözítőn-
ket,” mi pedig ama rövid könyörgést mondjuk: „Asszonyunk szűz Mária, etc.”. Azonkép-
pen szokták vala a görögök a Miatyánk után ezt az isteni dicsíretet mondani: „Mert tiéd 
az ország, etc.”. És mivel ezt Aranyszájú Szent János, Theofilactus és egyebek meg szok-
ták vala a község előtt prédikációjokban magyarázni, mint a Miatyánknak egyik részét, 
végre a szent Máté evangéliumához ugyan hozzá irák némely görög könyvekben.
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Aki azért ezt a Miatyánkhoz akarja adni, nem kárhoztatjuk, csak megértse, 
hogy méltó és bizonyos okai vannak, mellyekért az Anyaszentegyház nem akarja 
az ő régi szokását a Miatyánk mondásában elváltoztatni, hanem Szent Lukácsot követ-
vén elhagyja ezt a dicsíretet.

A Boldog Asszony üdvözletit mint kelljen értelmesen mondani

Üdvözlégy Mária

Üdvözlégy mennyországnak királyné asszonya, Istenünknek választott szent anyja. 
Üdvözlégy Mária, azaz tenger csillaga, bűnösöknek oltalmazója, megkeseredteknek 
vigasztalója, Atyaistennek jegyese, mennyei királynak szent Anyja. Üdvözlégy Mária, 
mert te benned kezdeték el a mi üdvösségünk, mikor méhedben fogadád az üdvözítőt. 
Te változtatád el az Éva nevét, mert ha őáltala kezdeték veszedelmünk, mikor e világra 
hozá a bűnt és halált, a kígyónak hatalma alá vetvén az emberi nemzetet. Te általad 
lőn kezdeti váltságunknak, bűntűl és haláltúl való szabadságunknak, midőn méhed-
nek gyümölcsével megrontád a kígyónak fejét. Örvendezz, szeplőtelen Szűz Mária, 
ezen a te üdvözleteden, és könyörgéseddel ébreszd fel az én lelkemet, hogy nagy ájta-
tossággal modhassam néked ezt az Angyali üdvözletet.

Malaszttal teljes

Oh, áldott Istennek szent Anyja, egyebek ámbár nevezzenek téged Jessze virágnak, 
mennyország kapujának, bölcsesség hajlékának, de én az angyallal malaszttal tel-
jesnek, Isten hajlékának nevezlek. Üdvözlégy választott edény, mely az isteni gaz-
dagságnak tárházává lettél, minden kincseivel megajándékoztattál. Nincs tebenned 
semmi helye a kígyó fullákjának, a bűn mérgének, mert teljes, mind tested-lelked, 
mind értelmed s akaratod, mind gondolatod s cselekedeted mennyei bölcsességgel, 
isteni szeretettel és minden szentséggel. Oh, irgalmasságnak anyja, és isteni malaszt-
nak tengere, ha a tengerből származnak a folyóvizek, hogy visszafolyhassanak, árad-
jon ki az én lelkemre is a te könyörgésed által, az Isten malasztja, mely az én lel-
kemnek ürességét bétöltvén azt mívelje, hogy az én cselekedetim teljesek légyenek 
szent Fiad előtt.

Úr vagyon teveled

Noha a te szent Fiad, Emmanuel, velünk lakozó Isten, de teveled sokkal különben 
vagyon, hogysem egyéb emberekkel. Teveled vagyon az Úr, mert természeti szerént 
mindenütt jelen vagyon. Teveled vagyon malasztja által, de sokkal böcsülletesben, 
hogysem a több szentekkel, mert csak tégedet választott, hogy az Isten Anyjának 
böcsülletes méltóságára emeltetnél, és méhedben kilenc hólnapig lakozván, értel-
medet, akaratodat, és minden cselekedetidet igazgatná. Oh áldott szép szűz, kérjed 

a teveled lakozó Urat, hogy az ő szent kegyelme által, énvelem lakozék, és az én 
akaratomat oly erős szeretettel bírja, hogy soha töllem el ne távozzék.

Te vagy áldott asszonyi állatoknak közötte

Méltán neveztetel áldottnak asszonyi állatok között, mert csak te egyedül menekedtél 
meg a magtalanságnak átkátúl, szüzességednek épen megmaradásával. Szabados vol-
tál a fájdalommal való szülésnek átkátúl. És noha a több asszonyi állatok férfiak bir-
toka alatt vannak, de az Isten Fia tizenkét esztendős korában is engedelmesen tetölled 
hallgatott, és birodalmod alatt volt. Áldott vagy nemes asszonyunk, Szűz Mária, mert 
teáltalad születék nékünk a mennyei áldomásoknak kútfeje, a te méhednek gyümöl-
cse. Szabadíts meg engemet imádságid által, minden átkoktúl, hogy a te Fiadnak 
kedvessen szolgálhassak, mindörökkön örökké. Amen.

És áldott a te méhednek gyümölcse, Jesus Christus

Mivelhogy a te méhednek gyümölcse eleven kútfeje minden áldomásnak, az ő kifolyó 
teljességében részesüljünk te általad, oh boldogságos szűz, és a régi gyümölcs ételből 
származott nyavalyánkat rontsa el a te méhednek gyümölcse, az élet fájának üdvössé-
ges gyümölcse,a mi Urunk Jesus Christus. Amen.

Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, 
imádj mi érettünk bűnösökért, most és halálunknak óráján

Hogy a te Fiadnak érdeme által mi is az őtölle nyert boldogságban részesülünk 
és miképpen te veled és tebenned volt az Úr, mibennünk is lakozzék szentelő malaszt-
jával életünkben, kimúlásunk után pedig az örök boldogságban részessé tégyen. Amen.

Credo, vagy Apostoli vallás

Hiszek Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jésus 
Christusban, ő egy Fiában, mi Urunkban. Ki fogantaték Szentlélektűl, születék 
Szűz Máriátúl. Kínzaték Poncius Pilatusnak alatta, megfeszítteték, meghala, 
és eltemetteték. Szálla poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada. Méne meny-
nyekbe, ül az Atya, mindenható Istennek jobbjára. Onnan lészen eljövendő ítélni 
eleveneket és holtakat.

Hiszek Szentlélekben, közönséges Anyaszentegyházat, szenteknek eggyezségét, 
bűnöknek bocsánatját, testnek feltámadását és az örök életet. Amen.
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A Nicaea-béli gyölekezet vallása

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden látható 
és láthatatlan állatoknak teremtőjében.

És az egy Úr Jesus Christusban, Istennek egyetlenegy Fiában, ki az Atyátúl szü-
letett minden üdőknek előtte. Istentűl Istent, világosságtúl világosságot, igaz Istentűl 
igaz Istent. Aki született, nem teremtetett, az Atyával egyenlő természetű, ki által 
mindenek alkottattak. Ki miérettünk emberekért, és a mi üdvösségünkért mennyek-
ből alászálla és megtestesüle a Szentlélek által Szűz Máriátúl, és emberré lőn. Meg is 
feszítteték miérettünk Poncius Pilátusnak alatta. Kínt szenvede és eltemetteték, 
és feltámada harmadnapon az írások szerént, és felméne mennyekbe, ül az Atya Isten-
nek jobbján, és ismét eljövendő dücsösségben, hogy megítélje az eleveneket és a holta-
kat, akinek országának vége nem lészen.

Hiszek az elevenítő Szentlélek Úrban, ki az Atyátúl és Fiútúl származik. 
Ki az Atyával és Fiúval egyenlőül imádtatik és dücsőíttetik, ki a próféták által szóllott. 
És egy, szent, közönséges, és apostoli gyölekezetet. Vallom az egy keresztséget, bűnök-
nek bocsánatjára, és várom a halottak feltámadását, és a jövendő boldogságnak életét.

Amen.

Szent Athanasius vallása

Valaki üdvözülni akar, mindenek előtt szükség, hogy a közönséges hitet tartsa.
Mellyet valaki éppen és felbontatlanul nem tart, kétség nélkül örökké elvész. Ez 

pedig a közönséges hit, hogy tiszteljük egy Istent a Szentháromságban, és Szenthá-
romságot az Egyességben.

Sem a személyeket egybe nem elegyítvén, sem a természetet el nem választván.
Mert más az Atyának személye, más a Fiúé, más a Szentléleké.
De az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek egy istensége, egyenlő dücsössége, 

egyenlőképpen örökkévaló felsége.
Minémű az Atya, ollyan a Fiú, ollyan a Szentlélek.
Nem teremtetett az Atya, nem teremtetett a Fiú, nem teremtetett a Szentlélek.
Mérhetetlen az Atya, mérhetetlen a Fiú, mérhetetlen a Szentlélek.
Örökké való az Atya, örökké való a Fiú, örökké való a Szentlélek.
És mindazáltal nem három örökkévaló, hanem egy örökkévaló.
Miképpen nem három a nem-teremtett, sem három a mérhetetlen, hanem egy a 

nem-teremtett, és egy a mérhetetlen.
Hasonlóképen mindenható az Atya, mindenható a Fiú, mindenható a Szentlélek.
És mindazáltal nem hárman mindenhatók, hanem egy a mindenható.
Azonképpen Isten az Atya, Isten a Fiú, Isten a Szentlélek.
És mindazáltal nem hárman Istenek, hanem egy az Isten.
Azonképpen Úr az Atya, Úr a Fiú, Úr a Szentlélek.

És mindazáltal nem hárman Urak, hanem egy az Úr.
Mert miképpen a keresztyéni igazságtúl kénszerítettünk, külön mindenik sze-

mélyt Istennek és Úrnak vallani, úgy tiltatunk a közönséges isteni tudománytúl, 
hogy három Isteneket, vagy három Urakat mondjunk.

Az Atya senkitűl nem alkottatott, sem teremtetett, sem születtetett.
A Fiú csak az Atyátúl vagyon, nem alkottatott, sem teremtetett, hanem születtetett.
A Szentlélek az Atyátúl és Fiútúl nem alkotatott, sem teremtetett, sem születtetett, 

hanem származott.
Egy azért az Atya, és nem hárman vannak az Atyák, egy a Fiú, nem hárman 

vannak a Fiak, egy a Szentlélek, nem hárman vannak a Szentlelkek.
És ebben a Szentháromságban semmi nincs elébb vagy utóbb, semmi nagyobb 

vagy kisebb nincsen, hanem éppen a három személyek egyenlőképpen örökkévalók, 
és egymáshoz egyarányúk.

Úgyhogy amint elébb mondók, mindenekben az egység a háromságban 
és a háromság az egységben tisztelendő légyen.

Aki azért üdvözülni akar, illyen értelemben légyen a Szentháromságrúl.
De szükség az örök üdvösségre, hogy a mi Urunk Jesus Christusnak testesülését 

is tekélletesen higgye.
Ez azért az igaz hit, hogy higgyük és valljuk, hogy a mi Urunk Jesus Christus 

Istennek fia, Isten és ember.
Isten üdőknek előtte az Atyának állatjából született, ember üdő szerént anyjának 

állatjából született.
Tekélletes Isten, tekélletes ember, okos lélekből és emberi testből állapodván.
Egyenlő az Atyához istensége szerént, kisebb az Atyánál embersége szerént.
Ki noha Isten és ember, mindazáltal nem kettő, hanem csak a Christus.
Egy pedig nem az istenségnek testté változásával, hanem az emberi természetnek 

Istenhez való felvételével.
Egy ugyan nem a természeteknek egybe elegyítése által, hanem a személynek 

egyessége által.
Mert miképpen az okos lélek és a test egy ember, úgy az Isten és ember 

egy Christus.
Ki üdvösségünkért szenvedett, poklokra szállott, harmadnapra halottaiból feltá-

madott.
Felment mennyekbe, ül az Atya mindenható Istennek jobbjára, onnan lészen 

eljövendő ítélni eleveneket és holtakat.
Kinek eljövetelére minden embereknek fel kell kelni testekkel együtt, és számot 

kell adni tulajdon cselekedetekrűl.
És akik jót cselekedtek, örök életre mennek; akik pedig gonoszt, örök tűzre.
Ez a közönséges hit, mellyet valaki híven és állhatatossan nem hiend, üdvösségre 

nem juthat.
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Második része

Reggeli imádságok

Ágyadból felkelvén először a Szent Keresztet, Atyának, Fiúnak és Szentléleknek Isten-
nek nevében vesd homlokodra és mellyedre. Azután elmondván a Miatyánkat, Üdvöz-
légy Máriárt, Hiszek egy Istent, a következendő Imádságokat ájtatos szűvel mond el, 
követvén Jeremiásnak imillyen parancsolatját, Thren. 2. v. 19.: Felkelvén vigyázásod-
nak elein, dicsírd az Istent, és a te szűved kívánságit öncs ki őelőtte. Mivel, amint 
Salamon írja, Sapient. 16. v. 28., méltó, hogy a napkeletet megelőzze az Isteni dícsíret, 
és a napnak felköltvén, imádjuk az Istent. Mert, ha a földi gyümölcsöknek első zsen-
géjét magának kívánta régenten az Isten, Exod. 23. v. 19., illik, hogy mi is a napnak 
eleit, sőt minden cselekedetinknek kezdetit Istennek szenteljük, az ő tiszteletin kezd-
jük, és őnéki ajánljuk. Azért parancsolja Szent Ambrus, Lib. 3. de Virgin., hogy szo-
kott imádságink légyenek, mellyekkel könyörögjünk mikor felkelünk, mikor házunk-
ból kimegyünk, mikor észünk, iszunk, és mikor estve elnyúgszunk. Mely dologról 
Aranyszájú Szent János is illyen tanuságot ád, Hom. 2. in Psal. 50.: Mikor estve el 
akarsz nyugodni, akkor csendességben lévén így szólj a te lelkednek: ihon én lelkem, 
ez a nap is elmúlt, mi jót vagy gonoszt cselekdtünk ma? És ha valami jót cselekedtél, 
adj hálát Istennek, ha vétkeztél, sirassad bűnödet, és valóban eltekéljed, hogy megjob-
bítod életedet. Osztán Istennek ajánlván lelkedet, nyugodjál el.

I. könyörgés

Atya mindenható Úristen, hálákat adok néked, hogy ábrázatodra, és hasonlatossá-
godra semmiből teremtettél engem.

Megváltó Fiúisten, hálákat adok néked, hogy szent véred hullásával engem meg-
váltottál.

Megszentelő Szentlélek Isten, hálákat adok néked, hogy az igaz keresztyén hitben 
részessé tettél.

Szentháromság egy Isten, hálákat adok néked, minden hozzám való 
kegyelmességidért.

Dicsírlek, áldlak, felmagasztallak, én Uram, Istenem tégedet, hogy hozzám való 
kegyelmességedből, szárnyad alatt atyai oltalmaddal megőriztél engem az éjjeli nyu-
godalomban.

Légyen hála néked, irgalmasságnak Atyja, hogy testemben, lelkemben megmen-
tettél az ördög hatalmátúl, az éjjeli rettegéstűl, a setétségben járó gonosztúl, és minden 
veszedelemtűl. Hálákat adok néked, hogy a halálnak árnyékából felserkentvén, üdőt 
adtál életem jobbítására, bűneimből kitérésre.

Kérlek azon téged, én mennyei szent Atyám, ébreszd fel lelkemet, és világosítsad 
fényességeddel! Teremts énbennem oly világosságot, hogy a bűnnek és a halálnak 

álmában soha el ne aludjam. Igazgasd minden szómat, szándékomat, cselekedetemet, 
szent nevednek dicsíretire, mert én mind magamat, s mind cselekedetimet, szent Fel-
ségednek ajánlom és szentelem. Csak te egyedül tudod, én Istenem, hogy nem ez mái 
nap-e az én utolsó napom, mellyet nem avégre engedtél, hogy játékban és tobzódás-
ban foglaljam magamat, hanem hogy bűneimből kitérjek, és tenéked híven szolgáljak. 
Oh, mit nem cselekednének, Uram, a kárhozott lelkek, ha csak egy napot engednél is 
nékik megtérésre?

Te azért igazságnak elenyészhetetlen napja, és homály nélkül való világosság, 
ki megvilágosítod, élteted, vígasztalod szarándok fiaidat, és minden teremtett állatidat. 
Vedd el az én szívemnek vakságát és tudatlanságát, világosítsad értelmemet, rontsd el 
bennem a bűnnek setétségét, a tudatlanságnak homályát, hogy érthessem mindenek-
ben akaratodat. Erősítsed szent malasztoddal gyarlóságomat, hogy megértvén akara-
todat, ennek eleget tegyek, és a bűnnek setétségére, melyből egyszer kihoztál szent 
Fiad által, vissza ne térjek, hanem, mint a világosságnak fiához illik, a setétségnek 
cselekedetiből kitisztuljak, a bűnnek álmából felkeljek, tekélletes életben öltözzem, 
és e világon a belső setétséget, a más világon pedig az örökkévaló külső setétséget eltá-
voztassam. A mi Urunk Jesus Christus által, ki az Atyával és Szentlélekkel egyenlő 
istenségben él, és uralkodik örökkön örökké. Amen.

II. könyörgés

Az én lelkem tehozzád fohászkodik, én Istenem, és az én szívem felébredvén, minden 
erejével téged szomjúhoz, és tehozzád kívánkozik. Szálljon reám a te irgalmasságod, 
mint a reggeli harmat, mely a földet megnedvesíti.

Atya, mindenható Isten, ki kezdetben a világosságot teremtéd, világosítsad sze-
meimet, hogy a bűnnek setétségébe ne essem. Megváltó Fiúisten, fényességből szár-
mazott fényesség, és a setétségben tündöklő világosság, űzd ki belöllem a tudatlanság-
nak homályát. Szentlélek Isten, fényeskedő és emésztő tűz, gerjeszd fel szívemben a te 
szerelmednek tüzét, őrizz meg engem, Uram, a te jelenléteddel, minden veszedelemtűl 
és hirtelen haláltúl, gerjeszd fel bennem a te szerelmedet, hogy e mái napon kedvessen 
szolgálhassak neked. Az mi Urunk Jesus Christus által, etc.

III. könyörgés

Örök Atya, mindenható Isten, ki a te jóvoltodból a mái napnak kezdetit adtad érnem, 
őrizz és segélj engem a te szent malasztoddal, hogy e mái napon semmi bűnre 
és gonoszságra ne térjek, hanem szüntelen a te akaratodhoz és törvényedhez igazítsam 
szómat, szándékimat és minden cselekedetimet.

Igazgasd, Uramisten, vezéreljed és szenteld meg testünket, lelkünket, 
érzékenségünket, szónkat, gondolatainkat, és cselekedetinket, hogy e mái napon semmi 
vétekbe ne essünk, hanem a te igaz akaratodhoz szabjuk beszédünket, igyekezetünket 
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és cselekedetünket. Irgalmasságnak Atyja, és minden vigasztalásnak Istene, ki engemet 
a te hasonlatosságodra teremtél, és drága szent véreddel megváltottál, néked ajánlom, 
és reád bízom testemet-lelkemet, gondolatimat, szómat, cselekedetimet, minden külső-
belső dolgaimat. Oltalmazz meg engem a mái napon minden halálos bűntől és botrán-
kozástól. Távoztasd el töllem az ördögnek incselkedésit és minden gonosz akaróimnak 
szándékit. Adjad, hogy e mái napot alázatossággal és tiszta élettel, atyafiúi szeretettel, 
és csendesz lélekkel, Isteni félelemmel, és jó cselekedetekkel múlassam a te nevednek 
dicsíretire és az én lelkemnek üdvösségére.

Uram Jesus Christus, Istennek szent Fia, ki énérettem megfeszíttetél, kérlek a te 
szentséges sebeidér, hogy az én lelkemnek sebeit mosogasd meg, és őrizz meg engem e 
mái napon, és életemnek minden napjain, minden halálos bűntűl és ördögi kisírtettűl, 
minden kisebbségtűl és botránkozástúl. Ments meg a hirtelen haláltúl, és az örök 
kárhozattúl. Ki élsz és uralkodol, most, és mindörökkön örökké. Amen

IV. könyörgés

Uram, tereád néznek az én szemeim, tebenned bízom, én Istenem, meg ne szégyenül-
jek, ne örvendezzenek esetemen az én ellenségim. Mutasd meg Uram, nékem ösvényi-
det, igazgass és taníts igazságodra. Te, az elesettek gyámola és felemelő Istene vagy, 
erősíts azért engem, hogy el ne essem, mert tebenned vagyon bizodalmom, te vagy 
az én örömem és bátorságom.

Környül fogtak engem minden felől ellenségim, megterheltek gonoszságim, de te, 
ki közel vagy a hozzád kiáltókhoz, irgalmazz nékem a te nagy irgalmasságod szerént. 
Taníts, igazgass, és vezérelj engemet a te akaratodra. Mentsd meg az én nyelvemet min-
den éktelenségtűl, szitoktól, emberszolló rágalmazástúl és hazug mondástúl. Fordít-
sad el szemeimet, hogy fajtalan tekintetekkel botránkozó hiúságot ne lássak. Távoz-
tass el töllem minden fertelmes gondolatot és botránkozó társaságot, őrizz engem 
a kevélységtűl, fösvénységtűl, és másén való ragadozástúl. A te szent akaratodnak igaz 
útjára vígy engem, és adjad, hogy szent malasztod által e mái napon minden halálos bűn 
nélkül, híven és igazán szolgáljak Szent Felségednek, ki a teljes Szentháromságban, 
az egy bizony Istenségben élsz és uralkodol örökkön örökké. Amen.

V. könyörgés

Én Istenem, ki a te véghetetlen bölcsességed szerént az éjnek és napnak folyását rendel-
ted, hogy a mi gyarló testünk éjjeli álommal megnyugodnék, és erőt venne a nappali 
munkára, hála légyen szent Felségednek, hogy csendesz nyugodalmat adtál ez éjjel 
nékem, és megőriztél minden veszedelemtűl. 

Alázatos szűvel kérlek, én Istenem, őrizz meg engem minden bűntűl, és ellensé-
gimnek reám törő szándékátúl. Kezedbe ajánlom lelkemet, és minden utaimat, mutasd 
meg nékem a te ösvényidet, vezéreljed lépésimet, öntözd szívemet mennyei harma-
toddal, mely megoltsa bennem gonosz gondolatimat. A te szent Fiadnak, a mi Urunk 
Jesus Christusnak érdeme által. Amen.

VI. könyörgés

Engedd, én Istenem, hogy valamit te kedvelsz, gerjedezve kívánjam, okossan 
keressem, igazán megismérjem, tekélletessen bételjesítsem. A te szent nevednek 
dicsíretire, és dücsösségére vezéreljed az én állapatomat, és amit te akarsz, hogy cse-
lekedjem, engedd, hogy azt megismérjem, és úgy bételjesítsem, amint te kívánod, 
és üdvösséges lelkemnek.

Mutass oly utat, én Istenem, nékem, mellyen bátorságossan járjak mind jó és mind 
gonosz szerencse között. Úgy, hogy jó szerencsémben fel ne fuvalkodjam, de néked 
hálát adjak, háborúságimban le ne nyomattassam, hanem csendesz lelkiismérettel 
szenvedjem, amit reám bocsátasz. Semmin egyében ne örvendezzek, hanem csak 
azon, ami tehozzád viszen, semmin ne bánkódjam, hanem csak azon, ami elszakaszt 
tetölled. Ne igyekezzem azon, hogy tekívülled és teellened valakinek kedveskedjem. 
Ne rettegjek senki gyűlölségétűl, hanem csak a tiédtűl. Mindeneket szeretetben csele-
kedjem, és valami a te tiszteletedet nem illeti, úgy tartsam, mintha ingyen sem volna.

Adjad, Uram, hogy teéretted megutáljam e mulandó világot, tebenned pedig, 
és a te parancsolatidban mindenek felett gyönyörködjék lelkem, és tégedet mindenek 
felett szeressen.

Kedvetleníts meg engem minden vigassághoz, mely nállad nélkül vagyon, hogy 
tekívülled semmit ne kívánjak. Tedd gyönyörűségessé a teéretted felvett munkáimat, 
tekívülled pedig semmi nyugodalmat ne keressek.

Gyakran, buzgósággal emeld fel, Úristen, szívemet szent Felségedhez. Adj vizet 
szemeimnek, hogy sirassam gyakran bűneimet. Adj az én életemnek megjobbítására 
igyekező szándékot. Tégy alázatossá képmutatás nélkül, víggá csélcsapság nélkül, 
igazmondóvá színmutatás nélkül, gyorssá fáradság nélkül! Adjad, hogy rettegjek 
teelőtted kétségbeesés nélkül, reménségem nagy légyen benned vakmerő bizakodás 
nélkül. Adj tiszta és benned bízó szűvet felfualkodás nélkül. Adjad, hogy feleba-
rátomat szeressem képmutatás nélkül, megdorgáljam vétkeirűl bosszúállás nélkül, 
építsem őtet mind szómban, s mind cselekedetemben kevélység nélkül. Adjad, hogy 
engedelmes légyek ellenmondás nélkül, csapásidat békességgel szenvedjem zúgoló-
dás nélkül. Adj, én édes Jesusom, vigyázó szűvet, mellyet tölled el ne vonjon semmi 
hívolkodó gondolat, adj állhatatost, mellyet le ne nyomjon semmi gonosz indulat, 
adj győzhetetlent, mellyet semmi háborúság el ne fárasszon, adj tiszta és igaz szűvet, 
mellyet meg ne rútítson semmi gonosz kívánság. Engedj nékem, édes Uram, Istenem, 
oly értelmet, mely téged megismérjen, oly szorgalmatosságot, mely tégedet keressen, 
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oly bölcsességet, mely tégedet megtaláljon, oly életet, mely előtted kedves légyen, oly 
állhatatosságot, mely téged bátran várjon. Adjad, hogy a penitencia által részesül-
jek szent malasztodban és végre boldogságodban. Ki élsz és uralkodol mindörökkön 
örökké. Amen.

Az őrző angyal segétségeért könyörgés

Kegyelmes Isten, ki a gyarló embert annyira böcsülléd, hogy országodnak bol-
dogságos vitézit, az angyali seregeket oltalmára rendeléd, és nemcsak országok-
nak és gyölekezeteknek adál, de ennek felette minden embernek tulajdon oltalmára 
angyalt rendelél, hogy nemcsak a tanító pásztorok által vigasztalnál és őriznél minket, 
hanem az angyali seregeknek gondviselésével is megkörnyékeznéd híveidet. Őrizzen, 
Uram, oltalmazzon, oktasson és vezéreljen engem az a te hűv szolgád, és miképpen 
Ábrahámot kihozá sok nyavalyából, Lótot megszabadítá veszedelmétűl, a három ifjat 
a tűzben megtartá, Judith asszont megőrizé a fajtalan nép között, úgy engemet is testi-
lelki veszedelemtűl oltalmazzon.

Vigye, Uram, felséged eleibe az én sovány imádságomat, mellyet őáltala végy 
jó illatú áldozatúl. Igazgasson, mint Tóbiást, minden dolgaimban, az ellenem feltá-
madott pokolbéli sárkányt kötözze meg, hogy se testemnek, se lelkemnek ne árt-
hasson. Úristen, ki az angyaloknak és embereknek hivatalját csudálatosképpen 
rendeléd, engedd kegyelmessen, hogy a te angyalid, ki előtted mennyégben szün-
telen udvarlanak, a mi életünket e földön őrizzék mindenkor. A te szent Fiad által 
etc. Amen.

Az őrző angyalhoz

Boldogságos szent Angyal, ki Istennek parancsolatjából őrzesz engem, igazgass 
engem, oktass, vezérelj, jóra indíts, minden veszedelmet és ördögi incselkedést 
távoztass el töllem. Erősítsed gyarlóságomat, oktassad tudatlanságomat, vezéreljed 
vakságomat, és úgy őrizz, hogy veled egyetemben a mennyei boldogságnak örököse 
légyek. Amen.

Szent Ágoston hálaadása az őrző angyalnak gondviseléseért

Szerettél te engemet, én Istenem, minek előtte én szeretnélek tégedet. Ennek okáért 
a te hasonlatosságodra teremtél engem, minden teremtett állatidnak urává től engem, 
mely méltóságban csak addig maradok, míg ismérlek és tisztellek téged, ki temagadért 
teremtettél engem.

Ennek felette a te mennyei seregidet követekké téd énérettem, és megparancsol-
tad, hogy minden utaimban őrizzenek engem, hogy meg ne ütközzem.

Ezek, Uram, a te várasodnak, új Jeruzsálemnek falaira rendelt őrzők, és a te vára-
sod körül erős hegyek gyanánt építtetett bástyák, kik éjjel-nappal vigyáznak a te nyá-
jad körül, hogy ama régi kígyó, ki mint az oroszlány kerül, keresvén kit elnyeljen, a mi 
lelkünket fel ne falja.

Ezek, Uram, ama boldog mennyei várasnak, a mi Anyánknak polgári, kiket 
az üdvösség örökösinek szolgálatjára küldöttél, hogy őrizzék őket minden járások-
ban, bátorítsák, intsék, és a te fiaid könyörgésit előbbre vigyék. Ezek szeretnek min-
ket, mint polgártársokat, tudván, hogy az ő megüresült székek mivelünk töltetnek 
bé. Annak okáért szorgalmatos és vigyázó gondviseléssel, minden órában, minden 
helyen velünk vannak, segétnek szükségünkben, szorgalmatossan futosnak az Isten 
s az ember között. A mi óhajtásinkat és fohászkodásinkat elődbe viszik, hogy nékünk 
tölled kegyelmet nyerjenek, és a tölled megnyert, kívántunk szerént való áldomást 
mireánk aláhozzák.

Velünk járnak minden utainkban, velünk ki- s bémennek, szorgalmatossan reá 
vigyáznak, mely tekélletessen, mely tisztán viseljük magunkat az istentelen nép 
között, mely buzgósággal keressük az Isten országát, és az ő igazságát, minémű féle-
lemben és rettegésben szolgálunk néked.

Segélnek munkánkban, őriznek nyugtunkban, bátorítnak viaskodásinkban, meg-
koronáznak győzedelmünkben, örülnek örömünkön, mikor tebenned örvendezünk, 
szánakodnak nyavalyáinkon.

Szorgalmatos a reánk való gondviselések, nagy az ő szeretetek, a tehozzád való 
szerelmednek böcsülletiért, mert akit te szeretsz, Uram, azt ők is szeretik. Akit te 
őrzesz, azt ők is őrzik, akit te elhagysz, elhagyják ők is, és nem szeretik a gonosztevő-
ket, mivelhogy gyűlölöd te a hamisságban merült bűnösöket.

Valamikor jót cselekeszünk, örülnek az angyalok, szomorkodnak az ördögök. 
Mikor, pedig gonoszt cselekeszünk, megvigasztaljuk az ördögöt, megszomorítjuk 
az angyalokat, kik örülnek a bűnösök megtérésén.

Engedd azért, én mennyei szent Atyám, hogy a te angyalid mindenkor örülje-
nek mirajtunk, és néked hálákat adjanak érettünk, hogy végre mi is véllek együtt, 
egy akolban lehessünk, holott tégedet az emberek és angyalok teremtőjét szüntelen 
dicsírjük.

Dicsírtessél, Uram, ki ennyire felmagasztaltál minket. Nékünk adád az ég alatt 
való teremtett állatidat, de mintha ez kevés adomány volna, az égben lakozó angyalo-
kat is szolgálatunkra rendeléd. 

Dicsírjenek téged ezért a te jóvoltodért a mennyei angyalok, áldjanak és felma-
gasztaljanak minden teremtett állatid. Micsoda, Uram, az ember, hogy ily igen fel-
magasztalod őtet, és annyira hozzá kötötted a te szívedet, hogy az emberekkel való 
nyájaskodásban vagyon gyönyörűséged? Nemde nem rothadt férgecske, por, hamu, 
és hiúság-e az ember? Mégis méltóztatol, Uram, szemedet reá vetned a te kezed 
munkájára.
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Estvéli hálaadás

I.

Atya, mindenható Úristen, hálákat adok néked, hogy a te ábrázatodra és hasonlatossá-
godra, semmiből teremtettél engem.

Megváltó Fiúisten, hálákat adok néked, hogy a te szent véred hullásával megvál-
tottál engem.

Megszentelő Szentlélek Isten, hálákat adok néked, hogy az igaz keresztyéni hitben 
részesség tettél engem.

Szentháromság egy Isten, hálákat adok néked minden hozzám való 
kegyelmességidért.

Dücsösség néked, én mennyei szent Atyám, ki engem, szegény bűnnel ter-
helt fiadat, e mái napon testemben-lelkemben megőriztél hirtelen haláltúl, szörnyű 
betegségtűl, tűztűl, ellenségimtűl, megmentettél, és noha e mái napon sokan szörnyű 
és véletlen veszedelmekbe estek, engem minden gonosz szerencséktűl kegyelmessen 
megoltalmaztál érdemem felett.

Lelkemet is a te vigyázó, serkegető, ébresztő és vastagító malasztoddal megőriz-
ted sok iszonyú vétkektűl, mellyekre az emberi gyarlóság és a te népednek örökös 
ellensége a sátán szüntelen izgatott engem.

De te, Uram, megvilágosítottad az én vakságomat, és a te ösvényedre igazgat-
ván, vastagítottad erőtlen voltomat. Mikor eltévelyedtem, visszahoztál, mikor eles-
tem felemeltél, mikor megsérültem gyógyítottál, mikor vétkeztem, megfeddettél 
engem. Vigasztaltál szomorúságimban, orvoslottál betegségimben, megzaboláztál 
vakmerőségemben. Megmutattad az ördögnek sok bűnre indító csalárd mesterségit, 
e világnak álnak hízelkedésit, a rothadandó testnek hiúságos kívánságit. Gyakran 
dorgáltad restségemet, bátorítottad félelmes szívemet, lelkem sebeire hol bort, s hol 
olajt öntöttél. Oly gondot viseltél, Uram, a te bűnös szolgádra, mintha csak egyedül 
énreám lett volna gondod.

Mindezekért véghetetlen hálát adok néked, én Istenem, mert ha ily vigyázó sze-
meid lelkemen szüntelen nem lettek volna, senki oly vétekbe nem esett e mái napon, 
melybe én is hasonlóképen nem estem volna. Íme azért, Uram, estveli áldozat gyanánt 
kezemet felemelem hozzád, és hálákat adok néked ezekért a te jótéteményidért.

Alázatossan kérem, pedig szent nevedet, hogy e mái vétkeimet bocsásd meg nékem, 
bűnös fiadnak, mert érzem lelkemnek sok bűneim miatt nyavalyáját. Ismérem és meg-
vallom, Uram, hogy álnak gondolatimmal, dühös haragommal, felfualkodott kevély-
séggel, magam mutogatásával, heábanvaló, sőt rágalmazó és emberszolló beszédem-
mel, és egyéb vétkeimmel tégedet sokszor haragra indítottalak e mái napon. Az én 
bűneim siralmára és penitencia tartásra adott napon bűneimnek számát sokasítottam. 
Mindezekrűl alázatos szűvel Felséged előtt vallást tészek, és irgalmasságot kérek.

Úristen, irgalmazz nekem, szegény bűnös szolgádnak. Ne nézd az én gonosz 
érdemimet, hanem jóvoltod szerént őrizz és oltalmazz engem ez éjjel minden lelki 
setétségtűl és testi nyavalyátúl, hogy a setétségnek fejedelme rajtam győzedelmet ne 
vegyen. Ha a halálnak árnyékában járok, sem rettegek Uram, mert te énvelem vagy. 
Te kezedbe ajánlom, Uram, testemet-lelkemet, minden atyámfiait, jó akaróimat, 
és hozzám tartozókat. Őrizz és oltalmazz minket, Úristen, a te szárnyad alatt. A mi 
Urunk Jesus Christus által. Amen.

II.

Én megváltó Istenem, ki a gyarló testnek munka után való nyugodalmára rendeléd 
az éjjet, világosítsd meg a te fényességeddel az én bűnös lelkemet, és nyugodsz meg 
tebenned. Mert ugyanis e sok veszedelemre vivő kisírtetek között, mellyek szüntelen 
ostrommal fárasztják lelkemet, nincs egyébütt nyugodalom, hanem csak tebenned.

Bánom, én Istenem, hogy e mái napon téged megbántottalak, szégyenlem színed 
előtt vétkeimet, meg akarom a te szent malasztodnak segétségéből jobbítani életemet.

Őrizz meg azért, én igaz pásztorom, engemet, vigyázz fejem felett, adj a te szár-
nyad alatt testemnek-lelkemnek bátorságos nyugodalmot, és miképpen az Egyiptom-
ból kiménő sidók között, és az ő ellenségek között éjjel egy tüzes oszlop vala, mely a te 
néped ártalmára nem eresztette a pogány népet, úgy, én Istenem, mint egy tüzes kőfal, 
környékezz meg engemet, és oltalmazz minden ellenségimtűl nyugtomban. A te szent 
Fiadnak, a mi Urunk Jesus Christus érdeme által. Amen.

III.

Örök mindenható Úristen, tebenned bízóknak oltalmazója, és hozzád kiáltóknak 
vigasztalója, ki az eget és földet semmiből teremtéd, és emberi testben öltözvén, éné-
rettem keserves kínokat szenvedél, tekints kegyelmes szemeiddel énreám, és légy 
irgalmas nekem.

Megvallom, Uram, előtted, hogy sokképpen vétettem ellened a mái napon, és ezt 
az üdőt, mellyet nékem penitencia tartásra engedtél, gonoszul mulattam. Meggondol-
ván, hogy ez lehetett volna az én utolsó napom, teelőtted, ki mindeneket jól látsz, 
oly félelem és böcsüllet nélkül viseltem magamat, mintha nem láttam volna az én sok 
gonoszságimat. Azért megérdemlettem, hogy elsillyedvén a föld alattam, örök kárho-
zatra vettetném.

De, Uram, a te véghetetlen irgalmasságod könyörült rajtam, és számtalan 
veszedelmektűl megoltalmazott engem, mert mind azokba a veszedelmekbe estem 
volna én is, mellyekbe sok egyéb emberek estek, ha a te atyai gondviselésed nem 
oltalmazott volna. Ha ama megbénult és nagy betegségbe esett, ha véletlenül tűz-
ben vagy vízben veszett, ha hirtelen halállal kimúlt e világból, én is hasonlóképpen 
vesztem volna, ha a te irgalmasságod nem őrzött volna. Ha sok undok vétkekbe nem 
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estem, mellyekben sokan e mái napon megbotlottak, a te kegyelmességednek tulaj-
donítom. Te világosítottad az én szemeimet, hogy törvényeidnek útját láthatnám, te 
tartottál, hogy el ne esném, te emeltél fel, mikor elestem, te vagdaltad el az ördög 
kelepcéit, sok veszedelmekre vivő okokat eltávoztatván töllem, kit, ha nem míveltél 
volna, senki e világon oly bűnt nem cselekedett, melyhez hasonlót én is nem csele-
kedtem volna.

Mindezekért, a te sok jótéteményidért, véghetetlen hálát adok néked, és az én sok 
bűneimért bocsánatot kérek szent Felségedtűl. Emlékezzél meg, Uram, hogy a kereszt-
fán hozzád fogadád a latornak késedelmes fohászkodását, és dücsőítsd meg énbennem 
szent nevedet. Tisztíts meg engem minden bűneimtűl, mellyekkel téged megbántot-
talak. Ne menj, Uram, ítéletbe a te szolgáddal, mert ha félretészed irgalmasságodat, 
nem igazul senki teelőtted. Valamit azért emberi gyarlóságom és gondolatlanságom 
miatt vétkeztem, bocsásd meg nékem, és adjad, hogy ezt az éjjet a te oltalmad alatt, 
félelem nélkül, és minden vétek nélkül tisztán mulassam, és a te szolgálatodra meg-
újult erővel, vígan felserkenjek. Ki élsz és uralkodol örökkön örökké. Amen.

A keresztyén embernek magával való számvetése

Aranyszájú Szent János azt kívánja, hogy, mint a jó sáfárok este megvetik mit köl-
töttek, hogy uroknak számot adhassanak, úgy mi is estve magunkat megrostáljuk, 
és minden cselekedetünket megtekintsük, ha úgy nem akarunk járni, mint amely tiszt-
tartó sokat költ, de számot nem tart, hová költi. Ugyanezen dologra inti a híveket Szent 
Basilius, Serm. 1. de Init. Momonach, és a több régi szent doktorok, mint megmutatta 
sok bizonyságokkal Gretserus, Apolog. 1. cont. Mysenum, lib. 2. cap. 1. Et Apolog 
2. lib. 2. cap. 1. Apolog 3. lib. 2. cap. 3. Panegyrico Myseni, cap. 13. Sőt, a pogány 
bölcsek is, úgy, mint Pythágoras, Cicero de Senectut. azt tanítják, hogy az okos ember 
addig le nem fekszik, míg magában meg nem hányja, mint viselte magát azon a napon. 
Seneca, lib. 3. de Ira, c. 36. így ír magárúl. Mikor estve kiviszik a gyertyát, az én 
feleségem, tudván szokásomat, csendességben vagyon. Én pedig valamit napestig 
mondottam, vagy cselekedtem, előszámlálom elmémben, semmit magamtúl el nem 
titkolok, és ahol fogyatkozást látok, megfeddem magamat, mondván: No, most meg-
engedem, de ezután ez ne légyen. Amazzal vetekedvén, keményben szóllottál, ezután 
elkerüld a versengő embert. Amazt haragosan dorgáltad, másszor ne míveld etc.

Ezt azért a számvetést keresztyen módra így kell gyakorlanunk.
ELŐSZÖR: Rövideden eszünkbe juttassuk, mennyi sok jót vettünk Istenünk-

től, nem csak azon a napon, egyéb üdőkben is, és mindezekért hálákat adjunk néki 
egy ilyen módon. Uram, hálákat adok a te véghetetlen irgalmasságodnak, hogy 
engem semmiből teremtettél, és mind e mái napig megtartottál. Hálákat adok néked, 
hogy szent véreddel megváltottál, hogy keresztyénné és az igaz Anyaszentegyháznak 
tagjává tettél. Áldott légy, Uram, hogy nemcsak testi táplálást adtál nékem a mái 
napon, de sok testi és lelki veszedelmektűl megoltalmaztál, és a te malasztoddal 

serkegettél szolgálatodra. Tiéd, Uram, és te ajándékod valami jó énbennem vagyon, 
és mindezekért téged dicsír az én lelkem minden tehetségével.

MÁSODSZOR: Kérjük az Istent, hogy világosítsa meg értelmünket, és indítsa 
fel szívünket, hogy megismérjük fogyatkozásinkat, és töredelmességgel meg-
bánjuk, és egy ilyen módon könyörögjünk. Uram, látod az én feledékenysé-
gemet, mert künnyen elfeledkezem bűneimrűl, mellyekkel téged megbántlak. 
Tudod az én vakságomat, mert csak meg sem ismérem gyakran bűneimet. Az én szí-
vemnek keménységét isméred, mert nem úgy siratom az én háládatlanságomat, amint 
kellene. De te, én Istenem, orvosold meg az én feledékenységemet szent malasztod-
dal, világosítsd vakságomat mennyei fényességgel. Gerjeszd fel az én szívemnek 
restségét a te szerelmednek tüzével, hogy megismérvén az én sok bűneimet, úgy 
sirassam, hogy tölled bocsánatot nyerhessek.

HARMADSZOR: Felemelvén szemünket Istenünknek igaz ítélőszéki eleibe, 
és meggondolván, hogy őelőtte semmit el nem titkolhatunk, aki még az embernek igaz 
cselekedetit is megítéli, és gyakran az ő szemei előtt nem kedvesek, amit az emberek 
külsőképpen jónak ítélnek. Reggeltűl fogva azért estvéig, amennyire lehet, gondola-
tinkat, szónkat, cselekedetinket megtekintsük, mit mulattunk el, mi végre, és minémű 
indúlatoktúl cselekedtünk mindeneket.

NEGYEDSZER: Ami jót találunk magunkban, azt Istennek tulajdonítsuk, és néki 
hálákat adjunk. Fogyatkozásinkat pedig és bűneinket igaz szeretetből származott töre-
delmességgel bánjuk, és eltekéljük, hogy mikor annak ideje lészen, meggyónjuk bűne-
inket. Ennek pedig a szeretetből származott töredelmességnek annyi haszna vagyon, 
hogyha azon éjjel hirtelen meghalnánk (mint sokan meghalnak) gyónás nélkül, 
nem kárhoznánk, mert a szeretetből származott töredelmesség által Isten megbocsájtja 
bűneinket. Azért egy ilyenképpen könyöröghetünk Istennek. Uram, szégyenlem, 
hogy a te sok számtalan jótéteményidért ily háládatlan voltam, és tégedet ennyi sok 
bűneimmel megbántottalak. Bánom, én édes Istenem, hogy ellened vétettem, mert 
tégedet minden teremtett állatoknál inkább szeretlek, és mindenektől bár inkább meg-
fosztattam volna, hogysem teellened vétkeztem volna. Ne nézd, Uram, az én esztelen 
háládatlanságomat, hanem a te szent Fiadnak véreért, és a te véghetetlen irgalmassá-
godért légy irgalmas nékem, méltatlan szolgádnak.

ÖTÖDSZÖR: Tekélletes szándékkal elvégezzük, hogy Istennek segétségével meg-
oltalmazzuk magunkat azoktúl a vétkektűl, melyekben fogyatkozásunkat ismérjük, 
és azokat a helyeket, azokat a személyeket és foglalatosságokat elkerüljük, mellyek bot-
ránkozást szereznek, és meg szoktam ejteni. És mivel a mi szándékunk igen gyarló, 
ha Isten nem vastagítja, segétséget kérjünk igyekezetünknek bételjesítésére ilyen for-
mán. Tudom, én Istenem, hogy az én sok bűneim miatt nem érdemlem, hogy meg-
látogass, és újobb ajándékiddal szeress, de ne nézd, Uram, az én méltatlanságomat, 
hanem tekints a te szent Fiadnak keserves kínjára, és adjad szent malasztodat, mely 
megvastagítsa az én erőtlenségemet, és bételjesíttesse velem ezt az én szándékomat, 
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hogy soha többé bűneimre ne térjek, hanem a te rendelésed szerént, mindenekrűl igaz 
gyónást tévén, bocsánatot nyerjek szent Felségedtűl. Amen.

És mivel nem mindnyájan egyenlőképpen hajlandók vagyunk minden vétkekre, 
ki-ki mind eszébe vegye, minémű bűnbe esik gyakrabban, és az ellen jól felfegyver-
kezzék. Azért nemcsak estve el kell végezni magában, hogy eltávoztatja azt a vétket, 
de reggel is, mikor felkél, eszébe juttassa az estveli jó szándékot, és ezt megújítván 
segétséget kérjen Istentűl bételjesítésre. Azonképpen cselekedjék déllyest is, és egyéb 
üdőkben, mert soha felettébb való nem lehet ez a szorgalmatosság, mellyet ember lelke 
üdvösségére térít.

Végezetre magunkra vetvén a szent kereszt jegyét, az Atyá†nak, Fiú†nak, 
és Szentlélek†Istennek nevében így könyörögjünk.

Uram, kezedbe ajánlom az én lelkemet, te váltottál meg engem, igazságnak Istene.
Asszonyunk, szép Szűz Mária, kegyelemnek és irgalmasságnak anyja, őrizz min-

ket minden ellenséginktűl, most, és halálunk óráján.
Látogass meg, Uram, kérlek, ezt a házat, és az ellenségnek minden csalárdságit 

távoztasd el tölle. A te szent angyalid lakozzanak e házban, kik minket békességben 
őrizzenek, és a te áldomásod légyen mindenkor mirajtunk.

Mikor pedig ágyadban fekszel, megemlékezzél testednek utolsó ágyárúl, 
a koporsórúl, és künnyebben megfolythatod a testi kívánságokat, és az ördögnek 
incselkedésit.

Harmadik része

Isteni jótéteményért hálaadás

Az Istennek felségérűl

Oh, mely csudálatos, Úristen, a te felséges neved! Méltán neveztetel láthatatlan vilá-
gosságnak, mert a te fényességed inkább, hogysem a napfény, megvakítja gyenge sze-
meinket, ha a hitnek homályával bé nem köttetik.

Te vagy, én Istenem, minden jóknak kútfeje, eleje és vége minden állatnak. 
Te az eget és földet újjaidon hordozod, a tenger vizeit tenyereddel méred, a föld kerek-
ségét, az egek nagy voltát, araszoddal bé fogod. Tehozzád képest minden teremtett 
állat csak olyan, mint egy kis porocska.

Te kezedben vannak e világnak határi, tebenned és teáltalad élnek, mozognak 
és vannak minden állatok. Ha csak szemeidet ezekrűl elfordítod is, ottan semmivé 
lésznek. Megrendül a föld, ha csak megtekinted is, te vetettél határt a tengernek, téged 
dicsírnek az egek és csillagok, mellyeket te neveken nevezsz.

Te mindenekben vagy, de bé nem rekesztetel, mindenek felett vagy, de fel nem 
emeltetel, mindenek alatt vagy, de le nem nyomattatol. Te mindeneket látsz, de lát-
hatatlan vagy, mindeneket hordozsz, de meg nem terheltetel, mindeneket elváltoz-
tatsz, de el nem változol, mindeket igazgatsz bölcsességeddel, tartasz hatalmaddal. 
Munkálkodol mindenekben fáradság nélkül, keressz minket, ki semmi nélkül nem 
szűkölködöl. Megharagszol csendesz lévén, elváltoztatod e világi dolgokat, de soha 
tanácsodat el nem változtatod.

Noha nem szűköködöl, de örülsz a nyereségnek, noha fösvény nem vagy, de usorát 
kívánsz. Megfizetsz, akinek tartozol, noha adós nem vagy, megengeded adósságinkat 
kárvallásod nélkül. Mindenütt jelen vagy, noha a hamissak gondolatitúl távúl vagy. 
Bétöltesz mindeneket, fellyül haladsz mindeneket, tartasz mindeneket: jövendők, 
múlandók előtted jelen vannak.

Te, Uram, üdő nélkül, örökké való vagy, ki nem terjedvén mindenütt jelen vagy, 
sohová nem ménvén mindeneket által hatsz. Véghetetlen vagy hatalmasságodban, 
megfoghatatlan bölcsességedben, rettenetes ítéletidben. Igaz vagy minden beszéded-
ben, szent vagy minden cselekedetidben, bővelkedel az irgalmassággal, nagy tűrhető 
vagy a bűnösökhöz, kegyelmes a hozzád térőkhöz.

Csak te egyedül vagy aki vagy, és hozzád képest semmi, valami kivülled 
vagyon, mert benned vagyon minden, valami vagyon. Minden ékesség hozzád 
képest ocsmányság, minden hatalom erőtlenség, minden bölcsesség tudatlanság, 
minden tekélletesség fogyatkozás, mert te egyedül jó vagy, fogyatkozás nélkül bölcs 
vagy, tudatlanság nélkül bővkezű vagy, személyválogatás nélkül igaz, és bosszúálló 
vagy haragtartás nélkül.
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Bocsásd meg irgalmasságnak Istene, bocsásd meg az én tudatlan merészségemet, 
hogy haszontalan szolgád lévén, töredelmes szűv nélkül, méltó böcsüllet és félelem 
nélkül imádom és áldom Felségedet. Rettegnek Uram, az angyalok te előtted, én pedig, 
gyarló bűnös szolgád, mikor téged imádlak, dicsírlek és áldozom szent Felségednek, 
miért nem rettegek előtted?

Felgerjedt, buzgó indulattal kívánom, én Istenem, hogy féljen és tiszteljen az én 
lelkem tégedet, de szent malasztod nélkül nincs gyarló lelkemnek tehetsége a jóra, nem 
szolgálhatunk néked, hanem csak a te ajándékodból. Azért ím, elődbe vetem Uram, 
az én bűnös lelkemnek nyavalyáját, a publicanussal szememet előtted fel sem emelem. 
Kérem szent nevedet, világosítsd meg értelmemet, hogy megismérjen téged, gerjeszd 
fel szívemet, hogy féljen, és tiszteljen tégedet, tisztítsd meg lelkemet, hogy szeressen 
tégedet. Fel ne indítsd Uram a száraz falevél ellen haragodat, a széltűl ide s tova hánya-
tott pozdorját ne kergessed, a hamu ellen erődet ne mutassad, hanem irgalmasan szánd 
meg gyarlóságomat, és engedd, hogy amint hitem által most Felségedet homályban 
távul látom, úgy halálom után színrűl-színre téged jelen lássalak. A mi urunk Jesus 
Christus által. Amen.

A teremtésért és táplálásért hálaadás

Minden állatoknak kegyelmes teremtője és bölcs vezérlője, véghetetlen hálát adok 
néked, hogy engemet teremtettél, ki nélkül semmit sem szűkölködtél.

Hálát adok néked, hogy tennen hasonlatosságodra teremtél engem, lelkemet érte-
lemmel és szabad akarattal felékesítéd, én érettem az eget, földet, és ezekben való 
állatokat teremtéd. Engem a földnek, vadnak, madaraknak urává től és azt akarád, 
hogy az egek forgási, a nap és az égben tündöklő csillagok, a tél és nyár, az éj és nap, 
a fák, mezők és folyóvizek nékem szolgáljanak, sőt az égben lakozó boldog angya-
loknak seregét is szolgálatunkra rendeléd. Mindeneket az ember alá vetél Uram, 
hogy az embernek kemény akaratját magadhoz hóldoltatnád. Mindenek urává től min-
ket, hogy mi téged Urunknak vallanánk és néked szolgálnánk, mert a látható állatokat 
a testért, a testet a lélekért, lelkünket pedig csak tennen magadért teremtéd, és úgy 
rendeléd, hogy lelkünk kívánsága meg ne nyugodnék, valamíg tehozzád nem jutna. 
Okossággal felékesítéd lelkünket, hogy méltóságát megismérhetné és te kívülled senki 
szolgálatjára magát el ne vetné.

Hálát adok néked, én Istenem, hogy testemet szép érzékenségekkel, ép tagokkal, 
illendő termettel, felékesítéd éltető tagaimat, oly csudálatossan helyheztetéd belém, 
oly alkolmatossan rendeled minden munkáimra, hogy semmi okosság és emberi 
bölcsesség ezt elégségessen nem csudálhatja. Annak okáért, annyi ajándékit látom 
Felségednek én bennem, mennyi érzékenység, mennyi tag, mennyi erecske vagyon 
testemben.

Hálát adok Felségednek, hogy a teremtés után engem szüntelen tartottál. 
Anyám méhében, mint egy setét tömlöcben, csudaképpen tápláltál, e világra hoztál, 
éltemben sok veszedelmektűl megőriztél, kórbetegségektűl, csonka-bonkaságtúl, 
benna nyavalyáktúl, hirtelen haláltúl megmentettél, gonosz emberek, férgek és vadak 
ártalmát töllem eltávoztattad. A te irgalmasságodból vagyon, Uram, hogy eddig meg 
nem emésztettem, mert ha jó voltod és atyai oltalmad sok nyavalyáktúl meg nem men-
tett volna, tudom. hogy én is szinte, mint egyebek, naponként régen elvesztem volna. 
Azért mennyi szempillantás vagyon az én életem folyásában, annyi jótéteményidért 
tartozom hálaadással Felségednek. De noha mindezekért háládatlan voltam, mindaz-
által irgalmasságodat és atyai oltalmadat mutatván jótéteményiddel akartad hozzád 
téríteni bűnös lelkemet.

Véghetetlen hála légyen néked, Uram, a te háladatlan szolgáddal tett irgalmassá-
gidért. Dicsírjenek és felmagasztaljanak téged az ég, föld, tenger, a tengerben mozgó, 
az égben röpüllő állatok. Dicsírjenek téged a mennyei szentek. Dícsírjen téged, Uram, 
az én lelkem, és valami énbennem vagyon, felmagasztalja a te nevedet. Dicsírjen téged 
az én szívem, és el ne feledkezzék soha jótéteményidrűl.

Mivel pedig ennyi sok jótéteményed bátorít engem, alázatossan kérem szent neve-
det, bocsásd füleidhez háládatlan szolgád könyörgését. Engedjed, hogy akit e földi 
állatoknak urává tettél, az csak néked szolgáljon, ki természet szerént való ura vagy. 
Adjad, hogy a te ajándékodból vett tagaim és érzékenységim téged meg ne bántsanak. 
Zabolázd meg szemeimet, nyelvemet, és minden testi indúlatimat a mi Urunk Jesus 
Christus halálának drága érdeme által. Amen.

A megváltásért hálaadás

Nagy méltóságban és böcsülletes állapatban teremtetted Uram, az emberi nemzetet, 
ékes ábrázatodnak pecsétit reája vetvén minden teremtett állatidnak szabad urává téd, 
szentséggel és halhatatlansággal felékesítéd. De meg nem isméré az ember méltóságát, 
pártot ütvén ellened támada és ottan ördögnek rabja, e világnak kúldúsa és a maga 
testének szolgája lőn. Sőt sokkal iszonyúbb esettel, hogy sem Nabugodonozor a királyi 
székből barmok közibe vetették és az oktalan állatokhoz hasonlíttaték.

Ez esetben pedig úgy megbénúla és a kígyó fullákjának mérge által elfekélyesedék, 
hogy tetétűl fogva talpig semmi épség nem marada benne. Teste feltámada a lélek 
ellen, meghomályosodék értelme, mint a lágy viasz oly hajlandó lőn akaratja minden 
gonoszságra. Érzékenységi úgy maradának, mint egy erős délceg, vad ló zabola nél-
kül, melyek a nyomorult lelket ide s tova hurcolják.

Mindezek felett az árultatásért és pártütésért örökké való kárhozatnak szentenci-
ája adaték fejünkre és a te igaz ítéleted szerént halhatatlan halálra ítélteténk, melyből 
semminémű teremtét állat ki nem szabadíthat vala, sem a mi sarcunkat és adósságun-
kat le nem teheti vala.
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De te, véghetetlen irgalmú Atyaisten, megszánád könyörületessen nyavalyánkat, 
és hogy az áruló szolgát haláltúl megmentenéd, nem rothadandó aranyat és ezüstöt, 
hanem természet szerént való fiadat, a veled egyenlő istenségben uralkodó Fiúistent, 
kínra és halálra adád érettünk, hogy az ő drágalátos vérének fördőjében megmo-
sogatnád undok fekélyinket. Tudatlan gyarlóságunkat, oktató és gyámolító eleven 
példát adnál, és akiket fáradság nélkül teremtettel vala, sok fáradságokkal váltanád 
ki rabságokból.

Ki adhat ezért méltó hálát Felségednek? Ki álmélkodhatik eleget véghetetlen jó-
voltodon? Ha hűv szolgaidért, szerelmes barátidért, fogadott fiaidért, ha az angyalo-
kért cselekedted volna ezt, csudálatos és megfoghatatlan szerelmedet mutattad volna. 
Ha csak emberi testben öltözvén minden kínszenvedés nélkül váltottad volna meg 
az embert, úgy is csudálatos szerelmedet mutattad volna hozzánk.

De hogy jóvoltoddal meggyőznéd szívünk keménységét, nem hűv és igaz szolgá-
dért, hanem hitetlen ellenségedért, nem az angyalokért, hanem a büdös, rothadandó 
testbűl épült emberért, rabságunknak rongyos ruhájában öltöztetéd Szent Fiadat, 
e világnak tömlöcébe küldéd, hogy meglátogatná, megvigasztalná a kárhozatra ítélt 
foglyokat, és ellenek íratott szentenciát szent vérével letörlené. Sok fáradsággal, kop-
lalással, üldözéssel, gyalázatos hírnévvel, végre szent halálával tenne eleget vétkein-
kért. Az egeknek Ura oly szegénységben élne, hogy noha még a rókáknak is vermek 
vagyon, de néki annyi helye sem volna, ahová fejét hajthatnája.

Micsoda, én Istenem, az ember, hogy ily kegyesen megemlékezel rólla? Vajon, 
s mi hasznot vársz, Uram, a gonosz szolgáktúl, kikért ily drága kincset adál, kiknek 
szolgálatjok nélkül nem szűkölködöl? Oh véghetetlen irgalmasság! Oh hatalmas sze-
retet! Oh megfoghatatlan igazság!

Mit vétettél én megváltó Christusom, hogy ily iszonyú és kegyetlen kínokat szen-
vedsz? Én vagyok, Uram, én vagyok a te fájdalmidnak oka. Én érdemlettem a te halá-
lodnak sanyarúságát. Az én vétkeimnek sóldja a te kínszenvedésed.

Oh Istennek megfoghatatlan ítéleti! Oh mely igen felmagasztaltatott, Uram, 
a te irgalmasságod! Az hamis ember vétkezik, és az ártatlan bárány ostoroztatik! 
Amit a bűnös ember érdemlett, az igazságnak és tisztaságnak kútfeje szenvedi! A szolga 
vétkeért az Úr kínoztatik, az emberi álnakságért Isten veretik! Az én felfualkodot 
kevélységemért aláztatol, Uram, te ily igen, az én tobzódásomért éhezel, az én gonosz 
kívánságimért és engedetlenségemért emeltetel keresztfára. Én érzettem az almának 
gyönyörűségét, mellyért a te szomjúságod epével oltatik el, és fogad vásik.

Mivel háláljam, Uram, ezeket Felségednek? Ó mely sokképpen adós vagyok 
néked, mivelhogy ily drága kincset adál érettünk! Tartozom Uram, hogy téged fél-
jelek, tiszteljelek és böcsüljelek véghetetlen méltóságodért. Efelett, mivel semmiből 
teremtél, tiéd minden erőm, minden értelmem, minden tehetségem, magammal tarto-
zom magamért Felségednek. Mit adjak tehát, Uram, Szent Fiadért? Kiért, ha ezerszer 
adhatnám is életemet és ennen magamat, semmi volna. Hálát adok szent Felségednek 

teljes szívemből, én Istenem, a mi Üdvözítőnknek testesüléseért, szent születéseért, 
sanyarúságiért, kínjaiért, jó példaiért, szent halálaért.

Hála néked felséges Atyaisten, hála néked megtestesült Fiúisten, hála néked meg-
szentelő Szentlélekisten. Áldjanak téged Szentháromság egy Isten minden állatok. 
Dicsírjenek, és felmagasztaljanak Téged az ég és föld, mert nem elégséges az én lel-
kem a hálaadásra.

Kérlek téged, én megváltó Istenem, a te régi irgalmasságodért, könyörülj bűnös 
fejemen! Nyisd meg lelki szemeimet, hogy megismérjem a te irgalmas szerelmedet. 
Ronts meg az ártatlan bárány vérével az én szívemnek keménységét, olts el a te olda-
lad vizével az én gonosz kívánságimat. Vedd ki belöllem a tölled megkóstolt epének 
keserűségével e világi gyönyörűségnek ízit, hogy te kivülled semmi vigasságot ne 
kedveljek, semmi szépséget ne szeressek, hanem drága szent véreden vett lelkemet 
néked tartsam, ki igaz ura vagy. Nem magamnak, hanem néked éljek, ki én érettem 
meghóltál. Amen.

A megszentelésért hálaadás

Hálát adok néked, én megváltó Istenem, hogy engem, szegény bűnös fiadat 
a setétségből csudálatos világosságodra és isméretedre hoztál. Hála néked, hogy 
nem születtem a vak pogányság között, mely te helyetted vagy fát, vagy követ, vagy 
egyéb teremtett állatot tisztel, hanem a te néped között, az Anyaszentegyház fiai 
között, hogy a keresztség által néped közé irattatnám, az eredendő bűnből kitisz-
títtatnám, és hogy az özönvíz el ne nyelne a te bárkádban, az Anyaszentegyházba 
bevettél engem. Nem cselekedtél így, Uram, mindenekkel, és a te irgalmasságodat 
nem jelentetted mindeneknek.

Nem elég lőn pedig, én Istenem, véghetetlen jóvoltodnak, hogy egyszer bűnöm-
ből kitisztítál, mert annak utána a keresztségben vett tiszta ruhát megmocskolám 
és elszaggatám számtalan vétkekkel, undok rútságokkal megbántván tégedet. 
Álnak kívánságim, fertelmes életem miatt ismét ördög rabja lők, mint a tékozló fiú 
a keresztségben vett gazdagságot eltékozlám. A te templomodat, bépecsétlett házadat 
megrútítám, gonosz kívánságok, hamis gondolatok bálványival megrakám. A te tör-
vényedet és akaratodat teljességgel megvetvén úgy éltem, mintha téged ingyen sem 
ismértelek volna.

Ezeket te látván, irgalmasságnak Atyja, noha vétkeimért örök halált érdemlenék, 
megőriztél, hogy ily gonosz állapatban e világból ki ne múlnám, kárhozatra ne jutnék, 
holott ez üdő között sokan kevesebb vétkekért pokolra vettettek. Mindezekért Felsé-
gednek oly hálákat adok, mintha a pokolnak kínjából újonnan kihoztál volna.

Nemcsak vártál pedig és őriztél engem, de szorgalmatossan és gyakran megláto-
gattál, atyai intéssel és fenyegetéssel serkegetted lelkemet, megvilágosítván vak elmé-
met, jóra megkeményült szívemet lágyítván.
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Hányszor volt, én Istenem, hogy bűneimnek rútságát, életemnek rövid voltát, 
a pokolnak nagy kínját, az örök életet, a te jó voltodat, lelkemnek megmutatván hol 
fenyegetéssel, hol szép kéréssel híttál? Mennyiszer ostoroztál és atyai kezeddel láto-
gattál, hogy e világi kívánságoktúl elszakasztanál?

De jaj az én bűnben megvakult lelkemnek! Ezeket sokáig fülem mellől bocsát-
ván az elkezdett gonosz életben hevertem. Végre Uram, mint a hólt Lázárnak kiált-
ván, hatalmas malasztoddal engem felébresztél szerelmedre és a bűnnek isméretire. 
Megütéd szívemet, mint Mojses régen a kősziklát vesszőjével, könnyhullatásim 
között, szemeimrűl a régi hályog leesvén jó voltodat meglátám, elébbi életemnek 
veszedelmes útját reszketve megismérém, mint tékozló fiad, előtted leborulván, 
irgalmasságot kérék.

Béfogadál ismét Uram, a te véghetetlen jó vóltodból, újonnan felékesítél, drága 
malasztodnak fényes ruhájában öltöztetél, az ártatlan báránynak szent testéből nékem 
nagy lakodalmot szerzél, szent fiad vérében megförösztéd, megmosád és megtisztítád 
lelkemet és drága szép függőkkel felékesítvén jegyeseddé fogadád, atyai óltalmat 
és örök boldogságot igírvén néki.

Mindezekért Uram, minémű hálát adjak Szent Felségednek? Ha széles e világ 
nyelv vólna is, ezekért méltó hálákat soha nem adhatna, mert fellyül haladja az emberi 
értelmet a te irgalmasságod. Áldjad, oh én lelkem az Urat, és bennem való tetemek 
áldjátok az ő nevét. Áldjad, oh én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél az ő számtalan 
jó voltárúl, mert ő letörlötte (úgy reménlem) vétkeimet, meggyógyította minden nya-
valyámat, örök kárhozattúl és haláltúl megmentette nyavalyás fejemet, kiért légyen 
áldott az Úrnak szent neve most és mindörökké. Amen.

Szent Ambrus és Ágoston hálaadása

Téged Isten dicsírünk, téged Úrnak vallunk.
Téged, örök Atyaistent, minden földi állat tisztel.
Néked mindnyájan az Angyalok, neked az egek, és minden hatalmasságok,
Neked a Chérubin és Sérafin angyalok szüntelen szóval énekelnek.
Szent, szent, szent a seregek Ura Istene.
Teljetek a föld és az egek felségednek dücsösségével.
Téged az apostoloknak dücsösséges karok,
Téged a prófétáknak dicsíretes számok,
Téged a mártíroknak fényes seregi dicsírnek.
Téged széles e világon, vall és dicsír az anyaszentegyház,
Végetlen felségű Atyaistent
A te tiszteletes, igaz és egyetlenegy Fiadat,
A vigasztaló Szentlelket is.
Te dicsőségnek királya, Kristus,
Te az Atya Istennek örökkévaló Fia vagy.

Te a megszabadításért felvévén az emberi természetet, nem iszonyodtál a Szűznek 
méhétűl.
Te meggyőzvén a halál fullákját, megnyitád híveidnek mennyországot.
Te az Istennek jobbján ülsz, Atyádnak dicsőségében.
E világra jövendő bírónak hiszünk téged lenni.
Téged azért kérünk, légy segétsége a te szolgáidnak, kiket véreddel megváltottál.
Engedd, hogy örök boldogságban a te szenteiddel együtt megajándékoztassunk.
Üdvözítsd Uram, a te népedet, és áldd meg a te örökségedet.
Igazgasd őket, és felmagasztaljad most és mindörökké.
Minden napokon áldunk tégedet,
És dicsírjük a te nevedet örökké, és mindörökkön örökké.
Méltóztassál Uram, e mái napon minden bűntűl megőrizni.
Könyörülj rajtunk Úr Isten, könyörülj mirajtunk.
Légyen úgy a te irgalmad mirajtunk, amint benned bíztunk.
Tebenned bíztam Uram, örökké meg nem szégyenülök.
Amen.

Könyörögjünk
Örök, mindenható Úristen, ki a te szolgáidnak engedted, hogy az igaz hitnek val-

lásában, az örökkévaló Szentháromságnak dücsösségét megismérnénk és isteni hatal-
mában egyezségét imádnánk. Kérünk téged, hogy ezen hitnek erőssége által, minden 
háborúságtúl végig megőriztessünk.

Úristen, ki az igazságnak szeretője és megadója vagy, térítsd hozzád a te szolgáid 
szívét, hogy a te Szentlelkednek felgerjedett lángjával buzgó szívet oltván beléjek, 
mind hitekben állhatatosok, s mind cselekedetekben légyenek tekélletesek.

Örök mindenható Úristen, adjad, hogy a hitben, reménységben, és isteni szeretetben 
öregbedjünk, és hogy méltók lehessünk a te igíretidnek elvételére. Engedd, hogy paran-
csolatidat vígan és örömmel megtartsuk a mi Urunk Jesus Christus által, ki az Atyával 
és Szentlélek Istennel egyetemben él és uralkodik örökkön örökké. Amen.
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Hatodik része

Lelki javainkért könyörgések

Az igaz hitért

Hála légyen néked, én mennyei Szent Atyám, hogy ennyi számtalan pogány nemze-
tek és hittűl szakadott tévelygők közül kiválasztván engem, nem az én érdememért, 
hanem csak a te jóvoltodért, igaz isméretedre, régi keresztyén vallásra vezérlettél. 
Mert ugyanis mit használna világra születnem, ha igaz hitnek fényességével nem vilá-
gosítanál engem? Mivel a hit nélkül lehetetlen üdvözülnöm.

Oh, én lelkemnek világossága, mely az Istennek foghatatlan fényességétűl szárma-
zol! Oh, megcsalatkozhatatlan igazság, mely Isten ajándékából adatol szarándokságunk 
vezérlésére. Kövesse, Uram, az én lelkem a te igaz tudományodat e tudatlanságnak 
setét völgyében, hogy ezáltal örök boldogságnak napjára juthassak.

Áldott légy én Istenem, ki az igaz hit által, megmutattad gazdagságodnak gon-
dolhatatlan kincsét, és Christus által minden lelki áldomásokkal megáldottál min-
ket. Erősítsed Uram, végig amit elkezdettél bennem, oktasd az én tudatlanságomat, 
világosítsad vakságomat, vastagítsad gyarlóságomat, öregbítsed hitemet! Őrizd meg 
igaz vallásodnak drága kincsét énbennem! Segéljed gyenge hitemet, hogy igazán 
és minden kétség nélkül higgyem, valamit terólad, a te dücsősségedrűl, a Szenthá-
romság egy Istenségrűl, a te Szent Fiadnak testesülésérűl, és az igaz hitnek minden 
ágazatirúl előmbe adott az Anyaszentegyház, és ez ellen semmi okoskodásnak helyt 
ne adjak, hanem a hitnek engedelmessége alatt fogva tartsam értelmemet és érzé-
kenységimet.

Hogy pedig hasznos és gyümölcsös légyen bennem ez a te ajándékod, adjad szent 
malasztodat, hogy te előtted mennyegzős ruha nélkül, pusztán ne találtassék az én 
hitem, hanem szeretet által munkálkodván, jószágos cselekedetekkel ékesíttessék. 
És nemcsak szóval, de cselekedettel, sőt, ha szükség, halálommal, az igaz hitrűl bátor-
ságos vallást tégyek, mindenek előtt tudván, hogy aki megtagadja az Igazságot embe-
rek előtt, megtagadtatik tölled az ítélet napján.

Hiszem, és tekélletessen vallom, én Istenem, valamit az Anyaszentegyház által, 
az apostolok helytartói által előmbe adtál. Ebben a hitben akarok ítélőszéked eleibe 
menni. Tarts meg Uram, engem végig az igaz tudományban, a te Szent Fiad, a mi 
Urunk Jesus Christus által. Amen.

A reménségért

Mennynek és földnek kegyelmes Ura, tebenned vagyon reménségem, meg ne szé-
gyenüljek. Tebenned bízom, mert a te gondviselésed alá vettettem még anyám méhé-
ben. Uram, irgalmas vagy te a benned bízókhoz, és el nem hagyod akik benned 
vetik reménségeket. Erősítsed szívemet az igaz reménségnek erős vasmacskájával, 
hogy e világi háború, szélvész között mindenkor állhatatossan bízzam benned, és a te 
szent igéd vigasztalása minden nyavalyáimban biztasson engem.

Tebenned bíztak a mi atyáink, és megszabadítottad őket minden veszedelemtől. 
Tebenned bíztak és meg nem szégyenültek. Jobb tebenned bízni, hogysem az embe-
rek fiaiban és fejedelmekben, kik meg nem szabadíthatnak. Átkozott, aki testben bízik, 
és emberi erőben veti bizodalmát: ennek reménysége, mint a pókháló, künnyen elvész.

Noha azért Uram, mikor gyarlóságunkat megtekintjük, méltán rettegünk, de a te 
véghetetlen jóvoltod és irgalmasságod, mely fellyülhaladja a mi gonoszságinkat, bátorít 
minket. A mi Urunk Jesus Christusnak drága sebei és szent vére hullása oka a mi bátor-
ságunknak: ezek a mi kincsünk, reménségünk, bátorságunk, és győzhetetlen hajlékunk. 
Ugyanis miért nem bíznám tebenned, Uram, ki énérettem a keresztfán megfeszíttetél? 
Oh, én oltalmam, oh, én reménségem, ki a te szent kezedre írtál engem, hogyha az anya 
elfeledkezik is egyetlen egyérűl, soha te el ne feledkezzél róllam. Noha azért az én 
bűneim rettegtetnek, de a te bővséges váltságod bíztat, mert te vagy ama véghetetlen jó, 
kinek legkedvesb cselekedeti az irgalmasság, és csak azon nem könyörülsz, aki venni 
nem akarja ajándékidat. Ha azért engem meg nem utáltál, mikor tölled szántszándék-
kal elszakadtam, hanem, mint eltévelyedett juhot, szorgalmatossan kerestél, és válladra 
vettél: most sem utálsz meg tudom, mikor a te ajándékodból felindíttatván, alázatossan 
keresem Szent Felségedet. Adj Uram, állhatatos reménséget nékem, hogy minden nya-
valyáimban, minden betegségimben benned bízzam, irgalmas Atyámban, Szent Fiad 
által, a mi Urunk Jesus Christus által. Amen.

A kétségbeesés ellen

Tudom és megvallom, Úristen, hogy számtalanszor megszegtem törvényidet, 
sok gonoszságokkal megrútítottam életemet, kiért fél és retteg az én szívem.

De te, Irgalmasságnak Atyja, kinek tulajdona, és minden cselekedetit fellyülhaladja 
az irgalmasság, ki a bűnös embert hozzád fogadod, valamely órában megtér, és meg 
nem emlékezel álnakságiról, fogadd hozzád a te tékozló fiadat! Vétkeztem Atyám 
az ég ellen, és te ellened. Ha álnakságimra számot tartasz, meg nem menekedhetem. 
De Uram, a megszáradt falevél ellen fel ne indítsad haragodat, és a por ellen ne mutasd 
hatalmadat, hanem irgalmasságodat. Ne nézd az én bűneimet, de tekints a keresztfára 
emelt Christus orcájára, és az ő bővséges váltságára, kinek, noha csak egy csepp vére 
elég volt az egész világ váltságára, mindazáltal, hogy az ő bűnös fiait bátorítaná, utolsó 
cseppig kiönté érettünk drágalátos szent vérét.
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Nagyobb, Uram, a te kegyelmességed az én gonoszságomnál, hatalmasb az igaz 
Abel vérének kiáltása, hogysem az én álnakságim. Bízzál azért Istenben én lelkem, 
nézd a te üdvösségednek bővséges kincsét, melyet teéretted az Istennek bemutatta 
Üdvözítőd.

Ha Szent Fiad vállára raktad, én Istenem, az én bűneimet, és őbenne megostoroztad 
minden álnakságinkat, ne büntesd újonnan az én gonosz életemet, hanem Szent Fiadat 
nekünk adván, öntsd ki véle egyetemben irgalmasságodat reánk. Sokszor igen meg-
bántottalak téged, de te, irgalmasságnak Atyja, nem raktad-e Szent Fiad vállára az én 
terhemet? Nem gyógyítottad-e szent testének vérrel folyó kékivel lelki nyavalyáimat? 
Annyira kiterjesztéd, Uram, jóvoltodat, hogy midőn eleget nem tehetnénk bűneinkért, 
tennen Fiadat adád érettünk, hogy az ő alázatossága, megorvoslaná kevélységünket. 
Az ő kínja eleget tenne testi gyönyörűséginkért. Az ő engedelmes szelídsége haragos 
engedetlenséginket megtisztítaná. Miért esném tehát kétségbe? Miért nem bíznám 
az én Megváltómnak véghetetlen érdemében, és a te nagy szerelmedben? Ha gyilkosid-
nak kegyelmet kérél a keresztfán, ha Szent Pétert, ki megtagada téged, ha a keresztfán 
könyörgő latort, ily künnyen hozzád fogadád, most sem változott meg irgalmasságod. 
És mivel kegyes igíretekkel hívod magadhoz a bűnnel terhelteket, és künnyebbséget 
igírsz nékik, én is, szegény bűnös szolgád, hozzád folyamom reménségemmel, mint 
erős vasmacskával, tehozzád, mint erős kőszálhoz ragaszkodom. Ha soha ezelőtt meg 
nem utáltad a benned bízókat, ha soha senki meg nem szégyenült, aki benned vetette 
reménségét, ne utáld meg az én szegény fejemet is.

Én Atyám, ki engemet színed látására teremtél, és az igaz hit által Christusban 
plántálál, ne szenvedd, hogy bűneim miatt elvesszek, és énbennem haszontalan 
légyen Szent Fiadnak vére hullatása. Bátorítsad az én szívemet, és mondd azt néki: 
Én vagyok a te üdvösséged, valaki énbennem bízik, el nem vész. A te szent vérednek 
drága érdeme, a te üdvösséges Jesus neved, és hozzánk való eleven szereteted gerjesz-
sze fel bennem az igaz reménséget, hogy tebenned, ki mind ítélő bírám, s mind kegyes 
szószollóm és oltalmazóm vagy minden háborúságimban, teljes szűvvel állhatatossan 
bízzam. Ki élsz és uralkodol, etc. Amen.

Isteni félelemért

Igaz és Szent Isten kérlek téged, önts szívembe az igaz bölcsességnek kezdetit, 
tekélletes életnek fondamentomát, és minden jószágos cselekedeteknek erős oltalmát, 
a Te szent félelmedet, hogy megismérvén gonoszságimat, és a te csudálatos igaz íté-
letidet, rettegjek minden cselekedetimben, féljek haragodtúl, mint fejem felett való 
haboktúl, tudván, hogy bűntetés nélkül nem hagyod a gonoszságot.

Úristen, ki előtt a csillagok sem tiszták, és angyalidban is fogyatkozást találsz, 
ki nem retteg teelőtted, látván a bűnösök ellen való kemény ostoridat, az isteni szolgá-
latban megrögzötteknek naponként való eseteket, e világnak és az ördögnek számta-
lan incselkedésit, mellyekkel az emberi gyarlóságot szünetlen ostromolják?

Végy ki, Uram, az én szívemből minden világi félelmet, hogy ne rettegjek azoktúl, 
kik csak a testnek árthatnak, hanem tetölled rettegjék, aki testemben, lelkemben meg-
ölhetsz. Szeresselek téged, Uram, véghetetlen jóvoltodért. Féljek tetölled, felséges 
méltóságodért, igazságodért, csudálatos ítéletidért, és az én számtalan bűneimért, 
mellyekrűl igaz ítélőszéked előtt, a mennyei seregek láttára, számot kell adnom. 
Ha azért az igaz is csak alig üdvözül a te ítéletedben, medgyen, s hová légyen a bűnös 
ember?

Légyen az én lelkemnek és érzékenységimnek erős őrzője a te félelmed, én Iste-
nem, hogy nemcsak a bűnt, de a bűnre vivő társaságot és eszközt eltávoztassam. Uram, 
meg ne ostorozz engem haragodban! Ne menj ítéletbe szolgáddal, mert senki teelőt-
ted, irgalmasságod nélkül nem igazul, és bűneiből ki nem tisztul. Gyógyíts meg azért 
engem, Úristen, és meggyógyulok, szabadíts meg engem és megszabadulok, mert te 
vagy az én reménségem, ki élsz és uralkodol örökkön örökké. Amen.

Szent neved félelmét és szerelmét öntsd szívünkbe Úristen, mert soha azokat atyai 
gondviselésed el nem hagyja, kiket szeretetednek erősségén építettél. A mi Urunk 
Jesus Christus által. Amen.

A szeretetért

Úristen, ki annyira szerettél minket, hogy egyetlenegy Fiadat értünk adnád, az ő nya-
valyái, fáradsági, kínszenvedési által minket, háladatlan és pártos szolgádat, megvál-
tottál. Ezért a te véghetetlen szerelmedért kérlek, gerjeszd fel szívemben ama tüzet, 
mellyet Szent Fiad a világra hozott. Írd és oltsd bé lelkembe új parancsolatodat, mely-
ben azt hagyád, hogy téged mindenek felett, felebarátinkat, mint magunkat, és azon 
egy élő testnek tagjait szeressük. Nemcsak szóval és nyelvvel, hanem valósággal 
és cselekedettel.

Adjad, Uramisten, hogy nemcsak jóakaróimat, de teéretted ellenségimet is sze-
ressem, és a te Szent Fiad példáját követvén, imádkozzam tiszta szűvel gonosz akaró-
imért. Végy ki, Uram, énbelőlem minden gyűlölséget, irigységet, és felebarátom ellen 
való nehézséget, hogy a tekélletességnek kötele, az igaz szeretet lakozzék bennem. 
És miképpen te megbocsátod vétkeinket, úgy mi is igazán megbocsássunk ellenünk 
vétetteknek.

Téged pedig Uram, oly állhatatos és buzgó szűvel szeresselek, hogy sem élet, sem 
halál, sem szegénység, sem gazdagság, sem öröm, sem háborúság el ne szakasszon 
szerelmedtűl. Ki nem szeretne téged, Uram, aki minden szépségnek, vígasságnak, 
gazdagságnak, gyönyörűségnek elfogyhatatlan kútfeje vagy? Csak kicsiny árnyéka 
a te szépségednek, minden világi szépség. Csak asztalodnak apró morzsaléki e világi 
állatok jóvolta, melyben sok fogyatkozások vannak, és meg nem elégíthetik lelkemet. 
Azért térülj a te nyugodalmadhoz, oh, én lelkem, és csak azt szeressed, aki minden 
jóval bétölt és megelégít, aki téged öröktűl fogva szeretett, és sokkal inkább szeretett, 
hogysem az anya szereti egyetlenegy fiát. Ha még a fene oroszlányok is szeretik vélle 
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jótevőket, miért nem szereted tehát, oh, én háládatlan és kemény szívem, a te Ura-
dat, Istenedet, ki téged a földnek, tengernek, és minden teremtett állatnak urává tett? 
Ki az ő egyetlenegy Fiának iszonyú kínjával megszabadított téged? Ki önnön magát 
igírte jutalmául szeretetednek? Szeresselek téged, Uram, ki elébb szerettél engem, 
örökkévaló szeretettel szerettél engem, és tennen magadért teremtél engem, mikor 
elestem volna, felemelél engem, mikor megholtam volna, viszont megelevenítél engem 
amaz igaz pelikán madárnak, a mi Urunknak drága vérével. Mindezekért, Uram, tar-
tozom, hogy teljességgel néked adjam szívemet, és nem egyszer, hanem számtalanszor 
tartozom. Adjad azért, én édes Istenem, hogy az én lelkem gerjedezzen, és megemész-
tessék szerelmedtűl, és igazán azt mondhassam Szent Pállal: Élek én, de immár nem 
én, hanem él énbennem Christus. Uram, mit kívánok egyebet tölled e földön vagy 
az égben? Elolvad az én szívem és testem, oh, én szívemnek Istene, a te szerelmedben. 
Oltsd el Uram, a te szerelmed tüzével bennem e világi kívánságoknak tüzét. Lágyítsd 
meg akaratomat a te akaratodra, keményítsd meg e világi kívánságokra a mi szerelmes 
Urunk és Megváltónkért, ki él, és uralkodik, etc. Amen.

Háborúságinknak és nyavalyáinknak csendességgel szenvedéséért

Úristen, ki a gyarlóknak erőssége, az elfáradtaknak és megterhelteknek nyugodalma, 
a megkeseredteknek vigassága, az elhagyattaknak őrzője és oltalmazója vagy, te min-
den vigasztalásnak Istene, látod az én gyarló és gyenge voltomat. Látod, hogy hábo-
rúságimat, mellyeket bűneimért reám bocsáttál, el nem hordozhatom szent malasz-
tod nélkül. Jól tudod a sárból csinált edénynek gyenge voltát. Mint a kis porocska 
elragdtatik a forgószéltűl, úgy az én erőtlenségem meggyőzetik a háborúságoktúl, 
ha te nem segétesz engem.

Azért alázatossan könyörgök Szent Felségednek, adj énnékem oly bátorító malasz-
tot, hogy aminemű nyavalyával ostorozod engedetlen fiadat, jó néven és hálaadással 
vegyem. Teljes hittel, csendesz szenvedéssel hordozzam csapásidat, az én ítéletemet, 
és akaratomat szent akaratodhoz szabjam mindenekben.

Megvallom, Uram, hogy az én álnakságimért, többet érdemlettem ennél, amit 
most szenvedek. És hálát adok néked, hogy nem fizetsz érdemem szerént, hanem 
a büntetésben is megmutatod atyai irgalmasságodat, és mint fiadat, kegyessen dor-
gálsz és ostorozsz, hogy a hízelkedő világnak csalárdságitúl el ne ragadtassam. 
Légyen áldott, Uram, mindenben a te neved, ki megsebesítesz, és ismét meggyógyí-
tasz, megostorozsz, és ismét megvigasztalsz.

Oh, én Megváltó Istenem, csendesz tűrésnek igaz mestere, ki a te környül-
metélésedtűl fogva szent halálodig számtalan fájdalmat, szidalmat, csúfságot, 
sebhetést, ostorozást szenvedél, adj nékem oly állhatatos szívet, hogy minden kárval-
lást, gyalázatot és szidalmat csendeszen szenvedjek.

Irgalmas, kegyelmes Isten, kinek könyörületessége fellyülhalad egyéb cseleke-
deteket, adjad, hogy szent malasztod által, amaz istenfélő Jóbnak példáját követvén, 

minden háborúságinkat csendeszen viseljük, mivelhogy ezeket bűnünk szerént szen-
vedjük, kik a tölled adott békességet és jó szerencsét nem a te szolgálatodra, hanem 
testi gyönyörűségünkre fordítottuk.

Uram Jesus Christus, ki énérettem a keresztfán megfeszíttetél, gyarlóknak 
gyámolya, szomorúknak vigasztalója, lenyomottaknak erőssége, siránkozóknak 
öröme, elhagyattaknak oltalmazója, megepedteknek segétője, minden vigasztalásnak 
Istene, gyámolíts, és bátoríts engem, hogy minden ostoridat, és atyai látogatásidat 
békességgel szenvedjem. Nem panaszkodhatom, Uram, ellened ostorozásidért, mert 
tudom, hogy ha érdemem szerént büntetnél, sokkal nagyobb csapásokat bocsátanál 
reám. Hanem csak azon kérem szent nevedet, hogy e mostani háborúságom légyen 
lelkem üdvösségére, szent nevednek tisztességére, és ne szenvedd, hogy erőm felett 
reám tóduljanak a világ habjai.

Látod Uram, hogy a mi gyarlóságunk e világi sok háborúságot meg nem győzheti. 
Azért adjad nékünk szent malasztodat, hogy bűneinkkel érdemlett ostoridat békes-
séggel szenvedjük. Irgalmazz Uram, irgalmazz nékünk, és noha szünetlen vétkeink 
szünetlen csapásokat érdemlenek, mindazáltal adjad, hogy életünk jobbítására, nem 
örök kárhozatunkra, légyen minden háborúságunk. A mi Urunk Jesus Christus által. 
Amen.

Az engedelmességért

Uram Jesus Christus, e világnak ura és királya, kinek szempillantására engedelmesek 
minden teremtett állatok, kérlek a te igaz engedelmességedért, mellyel Szent Atyád 
akaratjának oly örömmel engedél, hogy ezt ugyan tápláló eledelednek és étkednek 
nevezéd. Könyörgök tenéked, ama csudálatos kegyességedért, mellyel nemcsak Szent 
Anyádnak, de a hamis bíráknak és kegyetlen hóhéroknak is engedél. Adj oly malasztot 
nékem, hogy először a te parancsolatidnak, és jóra intő Szentlelkednek, azután előttem 
járóknak, a te akaratod szerént tisztán, és igazán engedjek teéretted, mivel kedvesb 
előtted az engedelmesség, hogysem az áldozat.

Adjad én Istenem, hogy miképpen a te akaratodnak enged minden állat, úgy az én 
lelkem is engedjen tenéked. Annyival inkább, mennyivel nagyobb kötelességem 
vagyon nékem, hogy engedjek néked. Ki élsz és uralkodol, etc. Amen.

Az alázatosságért

Uram, Jesus Christus, élő Istennek Szent Fia, igaz Isten, minden állatoknak teremtője 
és táplálója, ki az alázatosságnak példáját akarván hagyni, égből alászállál, megláz-
ván és megüresítvén magadat. Szolgai ábrázatba öltözél, elvetett rongyunkat és nya-
valyás állapatunkat magadra véd, istállóban születél, környülmetéltetél, a bűnösök-
kel megkereszteltetél, tanítványid lábát megmosád, Barabbas latornál alábbvalónak 
ítéltetél. Megpökdöstetél, megostoroztatál, és végre mint gonosztevő a latrok között, 
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a királyi várasban, iszonyú gyalázattal megfeszíttetél. Kérlek téged, Uram, világo-
sítsd meg az én lelki szemeimet, hogy megismerjem testemnek undok gyarlóságát, 
lelkemnek fogyatkozásit, bűneim sokaságit, e világi szépségnek, böcsülletnek, gaz-
dagságnak hiúságát, mely, mint az álom és árnyék, mulandó. Adjad, hogy tiszta szűből 
megalázzam magamat. Mert ugyanis miben kevélykedhetik a föld és hamu teelőt-
ted? Ki nem szégyelli az ő felfualkodott dagályát, ha megtekinti a te alázatosságodat, 
én Megváltó Istenem?

Ha valami jó bennem vagyon, te ajándékodból vagyon, és mindenekért csak téged 
illik böcsülni, s tisztelni, ki a kevélyeket távul nézed, és ellenek állasz, az alázatosa-
kat pedig megáldod és ganéjból felemeled. Tudom, én Istenem, hogy aki felfualkodik 
megaláztatik, mert a kevélység minden veszedelemnek kezdeti, és azért könyörgök 
Felségednek, adj Szentlelket nékem, hogy tiszta szűből megalázzam magamat, öröm-
mel szenvedjem, mikor érdemem szerént gyaláztatom, mert nincs oly kisebbség, 
melyet bűneimmel nem érdemlettem volna. Őrizz meg engem, minden heábavaló 
dicsekedéstűl és tisztesség kívánástúl. Adjad, hogy magamat igazán megismérvén, 
valami jó bennem vagyon, azt csak néked tulajdonítsam. Ajándékidban fel ne 
fualkodjam, se magamat ne mutogassam, senkit meg ne ítéljek, se meg ne utáljak, 
hanem a te szent és hatalmas kezed alatt mint a por és hamu, megalázzam magamat 
mindenekben. Amen.

A lelki szelídségért

Én üdvözítő és Megváltó Christusom, minden tekélletes erkölcsnek fényes tüköre, 
ki mindenkor nagy szelídséget mutattál még ellenségidhez is. A te áruló tanítványod 
csókolgatását nem utállád. Ellened felfegyverkezett Malkus fülét meggyógyítád. 
A sidók pökdösésit, és csapdosásit csendeszen szenvedéd, és végre halálod óráján hóhé-
ridért imádkozál, és azt parancsolád nékünk, hogy tetölled megtanuljuk, nem az egek 
alkotását, vagy a csudatételeket, hanem a szelídséget. Kérem azért Szent Felségedet, 
adj igaz szelídséget az én szívembe, hogy engedelmes és csendesz elmével szenved-
jek minden háborúságot. Jó akaratot mutassak mindenekhez, felebarátim fogyatkozá-
sit keresztyéni szeretettel hordozzam. Ne légyen az én szívemben felebarátom ellen 
való keserűség, nyelvemben haragtartásnak jele, cselekedetemben bosszúállás, hanem 
e világnak minden háborúi között, csendesz és békességes lakása légyen Szent Felsé-
gednek az én lelkemben. Ki élsz és uralkodol, etc. Amen.

A jóban végig megmaradásért

Mit használnak, én Istenem és én üdvösségem, a jószágos cselekedetek, végig mara-
dásnak ajándéka nélkül? Mi haszna a jó szerencsés hajón járásnak, ha a révparton 
elmerül a hajó? Vagy mi haszna a jó szántásvetésnek, és a szépen kelésnek, ha aratás 
idején elvész a gabona? Semminémű tekélletes élet, semmi jószágos erkölcs nem 

juthat a boldogságnak nyugodalmára végig maradás nélkül, mert te igaz Isten, min-
deneket abban az állapatban ítélsz, melyben halála óráján találsz, és amely felé dől 
a fa, ott marad örökké.

Ezt azért, a drága ajándékot, mellyet csak te egyedül adhatsz irgalmas Úristen, 
öntsd a te méltatlan szolgád lelkébe, hogy semmi háborúság és kísértet, semmi fárad-
ság és kárvallás, semmi öröm és vígasság, semmi gyönyörűség és szomorúság el ne 
szakasszon engem a te szerelmedtűl, és Istenes élettűl. A te szerelmes Szent Fiadnak, 
a mi Urunk Jesus Christusnak, drága szent vére hullásának érdeméért. Amen. 

Ördög ellen való győzedelemért

Szent és hatalmas Isten, felfegyverkezett a te ellenséged, ama régi kígyó, gyarló szol-
gád ellen, és mint sívó oroszlány kerül, keresvén kit elnyeljen, számtalan csalárdsági-
val mesterkedvén, hogy engem tőrbe ejtsen. Mind a gazdagságban, s mind a szegény-
ségben, mind a gyönyörűségben, s mind a nyavalyában, mind a tisztességben, s mind 
a gyalázatban, mind a betegségben, s mind az egészségben, minden teremtett állatban 
elrejtette horgát, és megvetette hálóját, hogy megejtsen engem. Valahová fordulok, 
körüllem forog, mind jártomban, s nyugtomban, mind álmomban, s mind vigyázá-
somban. Hol erejével kísztet, hol csalárdságival édesget a gonoszra.

Uram, ki szabadíthat meg engem ennyi veszedelemből egyéb náladnál? Ébredj fel 
Uram, és rontsd meg ellenségimet. Légyen a te neved erős tornyom és oltalmam, mely 
oltalmazzon a kegyetlen oroszlány erejétűl. Te, Júdának magvából származott orosz-
lány, adj erőt gyarló szolgádnak, hogy a régi kígyónak csalárdságát ama pusztában fel-
emelt kígyó által meggyőzzem. Nyisd fel szemeimet, hogy megismérjem az ördög csa-
lárdságit. Erősítsed gyarlóságomat, hogy e világ fejedelme ellen, a lelki gonosz ellen, 
felfegyverkezvén igaz hitnek paisával, szent igédnek erős pallosával, szent malasztod 
által győzedelmet vehessek. A mi Urunk Jesus Christus érdeméből. Amen.

Testi kísértetek ellen

Örök Atya, mindenható Isten, te tudod, hogy az én testemben nem lakozik semmi jó, 
mivel anyámnak méhében bűnben fogantattam, gyermekségemtűl fogva hajlandó vol-
tam a gonoszra, testem pártot ütött, feltámadván lelkem ellen, és mint belső házi ellen-
ség, szünetlen viaskodik ellenem: kevélységre, tobzódásra, bosszúállásra, bujaságra 
és egyéb éktelen vétkekre izgat engem. De ha te mellettem lészesz Uram, ki árthat 
nékem? Mindeneket megcselekedhetem az én erősítő Istenemben. Azért én üdvözítő 
Istenem, szabadíts meg engem a testi kívánságoktúl, melyek viaskodnak a lélek ellen, 
hogy nem a testnek, hanem néked szolgáljak. Adj lelki erősséget, gyenge és gyarló 
szűvembe, hogy megostorozzam, és szolgálat alá vessem, sőt ugyan megfeszítsem 
az én testemet, gonosz indulatival egyetemben. Ne szolgáljak a testnek, hanem annak, 
aki miérettünk a keresztfán megfeszítteték. És hogy a rothadandó test rövid és undok 
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gyönyörűségivel mind magát, s mind lelkemet örök rabságra ne vigye, adjad szent 
malasztod által, hogy e földön éltében a léleknek szolgáljon, és a te sanyarú kereszte-
det hordozván e világon fiaid és hűv szolgáid közé, a másvilágon dücsősséges szenteid 
közé számláltassam. A mi Urunk Jesus Christus által. Amen.

A tiszta életért

Tudom, én Istenem, hogy szűzen és tisztán nem élhet az emberi gyarlóság te ajándé-
kod nélkül, és ez okon kegyelmességednek széki előtt leborulván, alázatos lélekkel 
könyörgök néked: zabolázd meg az én érzékenységimet, tisztítsd meg szívemet min-
den testi gondolatoktúl, oltalmazd testemet, lelkemet minden ocsmányságtúl, és faj-
talan gyönyörűségtűl. Távoztass el minden veszedelemnek okait, és eszközit töllem, 
és megismértetvén velem gyarlóságomat, adjad, hogy elkerüljek minden veszedelmes 
tekintetet, és beszélgetést, tudván, hogy a csöpü könnyen fellobban a tűz mellett.

De mindenekfelett adjad, hogy a te gyönyörűségedet megkóstolván és vigasztalá-
sodnak örömében elmerülvén, minden testi gyönyörűségekrűl elfeledkezzék az én lel-
kem, és megrészegülvén gyönyörűségednek tiszta folyásival, minden testi ocsmány-
ságot megutáljon. 

Oh, én lelkemnek jegyese Jesus Christus, ki szent példáddal megtanítád a tiszta 
életnek módját, szent igéddel megmutatád ennek jutalmát és drága voltát, a te tiszta-
ságos Szent Anyádnak és a több szüzeknek könyörgése által, adj szent lelket, hogy 
e világon tisztán élvén, a másvilágon követhesselek téged ama választott, tiszta sere-
geddel, mely mindenkor utánad járván, oly éneket mond, mellyet egyéb senki nem 
mondhat. Amen.

A világ kísérteti ellen

Uram, széles e világ elmerült a gonoszságban teli botránkozásokkal, és egyéb nincs 
benne kevélységnél, test és szem kívánságánál, most kiváltképpen e világnak fogyaték 
söprején, melyben annyira uralkodik a tobzódás, fajtalanság, hamisság, és minden fes-
lett erkölcs, hogy aki ezeket megutálja, esztelennek ítéltetik a világ fiaitúl, és látni sem 
akarja őtet e világ. Azért kérem Felségedet, szakaszd el az én szívemet e csalárd, álnak 
világtúl, és kapcsold magadhoz minden kívánságimat, mert hamar elmúlik e világ 
az ő kívánságival egyetemben, és aki ezzel akar társalkodni, Isten ellensége lészen. 
Adjad, hogy én a világnak, és a világ nékem megfeszíttessék, mert nem akarok ezzel 
semmi frigyet tartani, mely a te Szent Fiadat ily igen gyűlölte, ily gyalázatos halállal 
illette. Kiből nyílván megismérem e világ vakságát, és mely kevés böcsülleti légyen 
az ő ítéletinek, mely a te bölcsességedet bolondságnak alétotta.

Engedd azért, kegyelmes Isten, hogy ellene mondván e világi kívánságoknak, józa-
non, igazán, és istenessen éljek. A gonoszok példája és az ő bizonytalan, csalárd, áll-
hatatlan, veszedelmes, rövid ideig való jó szerencséje meg ne botránkoztasson engem, 

hanem tiszta szűvel ahhoz ragaszkodjam, aki azért adá halálra magát, hogy min-
ket e csalárd világtúl megszabadítana, a mi Urunk Jesus Christushoz, ki az Atyával 
és Szentlélekkel egyenlő istenségben él és uralkodik örökkön örökké. Amen.

A hét fő vétkek győzedelméért

A kevélység ellen

Uram Jesus Christus, alázatosságnak igaz tüköre, ki azt akarád, hogy az alázatosságra 
tölled vennénk példát, és a te sok gyalázatos kínaidból, alázatosságot tanulna a por 
és hamu, kinek sem testében, sem lelkében nincs kevélységre való oka. Távoztasd el 
éntöllem a felfualkodott kevélységet, mellyet te gyűlölsz. Mindenható és igaz Isten, ki 
az angyalok kevélységét szörnyűképpen megalázád, alázatos szolgálóleányodat pedig 
anyáddá választád, vedd el az én szívemnek felfualkodását, és adjad, hogy semmiben 
ne dicsekedjem, hanem csak tebenned. Senkit meg ne utáljak, semmit magamnak ne 
tulajdonítsak, hanem ami jó bennem vagyon, megismervén, hogy tetölled, minden 
jóknak véghetetlen kútfejétűl vagyon, ebből nem nékem, hanem a te szent nevednek 
kívánjak minden dücsősséget. Ki az Atya- és Szentlélekistennel élsz, etc. Amen.

A fösvénység ellen

Minden jóknak bővségessen megadó Istene, ki a te nevedért való alamisnálkodást 
gyakran parancsoltad, nyisd meg az én fülemet, parancsolatid értelmére, nem a fös-
vénységre, és adjad, hogy tölled vett javaimmal jól sáfárkodjam szegényidnek. Vedd ki 
szívemből e világi gazdagságnak kívánságát, mely gyökere minden gonoszságnak. 
Adjad, hogy az enyímmel megelégedjem, másét ne kívánjam, ajándékodból vett jószá-
gomat pedig örömest és vígan osztogassam azoknak, kik örök nyugodalomnak hajlé-
kába béfogadjanak engem. A mi Urunk Jesus Christus által, etc. Amen.

A torkosság ellen

Uram Jesus Christus, ki az emberi testnek kínyességét és tobzódását akarván zabo-
lázni életednek példájával, nemcsak negyven egész nap éhezél érettünk, de halálod 
óráján is szomjúságod oltására ecetet és epét választál. Adjad, hogy én is minden 
tobzódástúl, részegségtűl, és testemnek gyenge, kínyes táplálásátúl megoltalmazzam 
magamat, és a mennyei boldogságnak édességét megkóstolván, ne légyen nagy gon-
dom a férgek eledelének hízlalására, hanem minden erőmmel csak a te mennyei lako-
dalmadba kívánkozzam. Ki élsz, etc. Amen.
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A fajtalanság ellen

Oh, tisztaságszerető Isten, ki a fertelmességért vízözönt bocsátál e világra, hogy a faj-
talanságnak lángját eloltanád, tekintsd meg az emberi testnek gyarlóságát, és a gonosz 
indulatoknak erejét oltsad meg szent malasztoddal, mert a te ajándékod és segítséged 
nélkül tisztán nem élhet az emberi erőtlenség. Ne szenvedd, én Istenem, hogy az én 
testemet, a te templomodat, mellyet tisztaságos szent tested és véred vételével magad-
nak szenteltél, meferteztessem, hanem adjad, hogy néked testi-lelki tisztaságban végig 
szolgáljak, és a házi ellenséget meggyőzvén, e világ gyönyörűségit megutálván, a te 
örömödben, mely fellyülhalad minden gyönyörűséget, részesülhessek. Ki élsz, etc. 
Amen.

Az irigység ellen

Irgalmas, kegyelmes Isten, ki a te törvényedet, a szeretetnek parancsolatjában 
foglalád, adj igaz keresztyéni szeretetet szívembe, hogy szent véreddel megváltott 
atyámfiait szeressem, mint magamat, és azon egy testnek tagját, örüljek az ő javokon, 
mint magamén, bánkódjam nyavalyájokon, mint tulajdon nyomorúságimon, és csak 
azt gyűlöljem, aki irigysége által bűnbe ejté az emberi nemzetet. Amen.

A haragtartás ellen

Kegyes és kegyelmes Megváltóm, ki mint az ártatlan bárány, úgy vitetél halálra, 
fel sem tátván szádat, ki ennyi számtalan kínaidért és gyalázatidért nem fizettél 
gonosszal a gonoszért, hanem inkább ellened vétettekért könyörgél Szent Atyádnak. 
Oltsad szívünkbe a te csendesz, nagy tűrhető szelídségedet, és zabolázd meg a mi 
haragos bosszúálló kívánságinkat.

Adjad, én Istenem, valóban és igazán megismérnem, hogy az én bűneimért sokkal 
többet érdemlettem annál, amit szenvedek felebarátomtúl. És a haragnak dühössé-
gét megfojtván, a rajtam esett bosszút jóban győzzem meg, gyűlölőimet szeressem, 
és hálaadással szenvedjem, valamit szent kezed reám bocsát, hogy e világi szenvedés 
által, a te dücsősségednek örömében részes lehessek. Ki az Atya- és Szentlélekistennel 
egyetemben élsz, etc. Amen.

A jóra való restségnek győzedelmeért

Uram Jesus Christus, ki énérettem nem szántad semmi munkádat és fáradságodat, 
énérettem éheztél, szomjúhoztál, teljes éjszakákon imádkoztál. Vedd ki szívemből 
az isteni dolgokra való restséget, adjad, hogy örömmel szolgáljak néked böjtölésben, 
vigyázásban, szünetlen imádkozásban. Felebarátomat jó akarattal segétsem szüksé-
gében, tápláljam fogyatkozásiban, vigasztaljam keserűségében, oktassam tudatlansá-
gában, örömest hordozzam az ő terhét, és mindenekben szorgalmatossan munkálkod-
jam, tudván, nemcsak hogy rövid üdőm vagyon, és azután nem munkálkodhatom, 

de azt is, hogy dücsősséges gyümölcse vagyon a mi munkánknak. Segéts azért én 
Istenem, és vastagíts engem, ki az Atya- és Szentlélekistennel egyetemben élsz, etc. 
Amen.

Betegségben való könyörgések

Rövid intés

Noha az ördög teljes életünkben, mint a sívó-rívó oroszlány incselkedik, de főkép-
pen halálos betegségünkben, látván, hogy kevés ideje vagyon, mint a csalárd kígyó 
életünk sarkát és utolját ostromolja, hogy az örök boldogságra ne jussunk, melyből 
ő kiesett. Annak okáért méltó, hogy szorgalmatos gondunk az légyen, hogy mind 
magunk, s mind hozzánk tartozók, ezt az utolsó bajvívást jól vigyük véghez. Mivel 
nincs veszedelmesebb vétek, mintha e dologban vétkezünk, melyben csak egyszer 
vétkezhetünk, mert ettűl függ az örök kárhozat vagy boldogság. Tartozik azért min-
den ember, nemcsak hogy teljes életében készüljön erre az órára, de hogy felebarát-
ját is, ebben az utolsó harcban segétse, és azon igyekezzék, hogy az Isten ábrázatja, 
a Christus tagja, és szent vérével megváltott fia, jól vigye véghez életét.

Először azért, istentelenül cselekszenek némelyek, kik látván, hogy feleségek, 
urok, magzatjok, vagy hozzátartozók, halálra váltak, mindazáltal elhitetik véllek, 
hogy nincsenek veszedelmes állapatban, melyből következik, hogy a beteg ugyan nem 
gondolkodik valóban lelkérűl, és az igaz penitencia-tartásra nem erőlködik. De nem 
ezt kell az Istenfélő embernek cselekedni, hanem jó idején meg kell a betegnek mon-
dani, hogy veszedelmes betegsége vagyon, azért valóban gondolkodjék lelkérűl. 
Ha pedig ugyan halálra válik, egyáltaljában meg kell neki mondani, hogy csak Isten 
lehet orvosa. Azért látván, hogy haszontalan minden emberi orvosság, valóban Iste-
néhez térjen, sirassa bűneit, engesztelje Istenét, a gyónás, Úr vacsorája, és ha szükség, 
az utolsó kenet által. És ha ezt cselekeszi, reménsége légyen, hogy ezt a betegséget, 
mellyet bűneiért ostorul vetett reá az Isten, elvészi róla, vagy a veszedelmes, gyarló, 
álnak és álhatatlan világból örök boldogságba viszi. Ne kételkedjék pedig, hanem 
bizonyossan higgye, hogyha igazán Istenéhez tér, hozzá fogadja őtet, mivel őérette 
szent vérét sem szánta. Azon igyekezzék tehát, hogy teljes életében való restségét 
és fogyatkozásit a kevés üdőben, melyben még sáfárkodhatik, helyre vigye, és vala-
mit most cselekedhetik, szorgalmatossan cselekedje, mert azután ideje nem lészen. 
Ne halogassa megtérését, mert sokan elkárhoztak, kik hosszú életet reménlvén, peni-
tencia nélkül múltak ki e világból. Azt pedig bizonnyal higgye, hogy soha sem késő 
Istenhez való térülése, mivel fogadása tartja Istennek, hogy valamely órában megtér 
a bűnös ember, hozzá fogadja.

Ennek utána, ha testamentomot kell szerzeni, vagy egyéb kötelességirűl, dolgairúl, 
adósságirúl rendelni, rövideden elvégezvén dolgát a beteg ember, azután minden világi 
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gondolatokat kirekesztvén szívéből, csak lelkére viseljen gondot. Azért olvassa valaki 
előtte, és maga is a beteg nyelvével, vagy elméjével mondja a litániákat és penitencia-
tartó soltárokat. Vagy e könyvnek harmadik és kilencedik részében foglalt könyörgé-
seket, vagy az evangéliomból Urunk szent halálának históriáját, vagy egyéb ájtatos 
és isteni szeretetre indító dolgot. A jelenvalók is néha térdre esvén könyörögjenek 
érette. Így kell az istenfélő embernek betegére gondot viselni, és nem keresztyénhez 
illendő, hogy csak jajgasson, kiáltson, siránkozzék a beteg feje felett és testének min-
denben kedvét keresse, lelkérűl semmi gondot ne viseljen. 

Végezetre, mivelhogy a beteg ember lelkében sok lelki betegségeket indít a Sátán, 
és igen nehéz, hogy aki teljes életében gonoszul élt, betegségében hirtelen megtér-
jen. Szükség, hogy a jelenvalók keresztyéni szeretettel bátorítsák a beteget, és ha lát-
ják, hogy feleségén, gyermekin sapolódik, hogy ezeket árvaságban, szegénységben, 
veszedelmes állapatban hagyja, eleibe kell adni, hogy jobb most maga lelkére gondot 
viselni, mivelhogy akármint törje is ezzel magát, csak magának árt, feleségének, gyer-
mekének ezzel semmit nem használ. Bízza Istenre őket, ki kiváltképpen az árváknak, 
özvegyeknek atyja, s gondviselője. És azt bizonnyal higgye, hogy az Istennek nagyobb 
gondja lészen ezekre, kiket szent vérével megváltott, hogysem őnéki. Azért jobb gon-
dot betegségében nem viselhet maradékira, mintha az Istennel megbékélvén, és igaz 
penitenciát tartván, tiszta szűből az ő szent kezeibe ajánlja őket, mivel Szent Dávid 
mondása, hogy soha nem látta az igaz ember maradékát elhagyatni, és kúldusságra 
jutni. Ha pedig egyéb lelki rettegést, kétségbeesést, etc. látnák a betegben, a követke-
zendő imádságokkal bátoríthatják.

Bűnünk bocsánatjáért

Irgalmasságnak Atyja, és minden vigasztalásnak Istene, ki a tékozló fiúnak sok gonosz-
ságit kegyelmessen megbocsátád, és azt parancsolád, hogy a fáradott és megterhelte-
tett bűnösök hozzád folyamjanak. Én, tékozló és bűnnel terhelt szolgád, ki számtalan-
szor érdemlettem az örök kárhozatot, könyörgök Szent Felségednek, a te véghetetlen 
irgalmasságodért, a mi Urunk Jesus Christusnak drágalátos szent vére hullásáért, 
bocsásd meg bűneimet, és bűneimmel érdemlett ostoridat vedd el róllam.

Szerelmes Atyám, ki örökkévaló szeretettel szerettél engem, és meg nem utáltad 
az én háládatlan undokságomat, légy irgalmas a te álnak szolgádnak.

Uram Jesus Christus, ki válladra rakád az én bűneimet, és szent véredből üdvös-
séges fördőt csinálál bűnös lelkemnek, tisztítsd meg lelkemet, melyet szent halá-
loddal megváltál. Ne nézd az én gonoszságimat, hanem a te véghetetlen irgalmas-
ságodat. Noha bűnös vagyok, Uram, de ugyan te szolgád és fiad vagyok. Tebenned 
bízom, tehozzád kiáltok. Hiszem, hogy te vagy az én megváltóm és üdvözítőm. 
Hiszem, valamit az Anyaszentegyház által előmbe adtál, és ebben a hitben akarok 
ítélőszéked eleibe menni. Nám fogadásod tartja, én Istenem, hogyha megbocsátunk 
felebarátunknak, te is megbocsátasz nekünk. Ihon azért, tiszta szűből megbocsátok 

Uram, teéretted mindeneknek, valakik engem megbántottak, és kérem Szent Felsé-
gedet, hogy az igíreted szerént bocsásd meg bűneimet, és vedd le róllam ostoridat.

Bánom és szégyenlem, Úristen, hogy a te drágalátos Szent Fiad vérével nyert tiszta 
ruhát, melyben engem felöltöztettél vala, a keresztség által megrútítottam. Azért légy 
irgalmas, Uram, nékem, bűnös szolgádnak, és meg ne verj engem gonosz érdemem 
szerént. Ki élsz és uralkodol örökkön örökké. Amen.

A halál félelme ellen

Én Uram, és én Istenem, noha a test gyarló, és retteg a haláltúl, de kész az én lelkem 
engedni szent akaratodnak. Tudom, el vagyon rendelve, hogy mindnyájan egyszer 
meghaljunk, és mint folyóvíz, mindnyájan szünetlen a halálnak völgyébe sietünk. 
Sem gazdagság, sem szépség, sem uraság senkit meg nem szabadíthat, és ha most 
elhalasztod is halálomat, nem sok üdő múlván eljő az én órám. De oly reménségben 
vagyok, Uram, hogy atyai gondviselésedből, mellyel engem teremtettél, tápláltál, 
és az igaz hitben megőriztél, úgy rendeled az én életemnek határát, hogy mikor lel-
kemnek legjobb és -üdvösségesb, akkor vészesz ki e világból. 

Azért, Uram, szent kezedbe ajánlom az én életemet és halálomat. Dicsértessék 
a te neved, mind éltemben és mind holtomban. Mert ugyanis nem halál a te híveid 
kimúlása, hanem boldogságnak útja, világi háborúságok után való csendesz nyugo-
dalom. Azért jobb a te híveidnek kimúlások, hogysem születések napja. Nem egyéb 
az ember élete, hanem szarándokság és vitézkedés, melyben nincs maradandó 
helyünk, és bátorságos nyugodalmunk, hanem fáradsággal, rettegéssel, és számlálha-
tatlan nyavalyákkal teli életünk, és csak akkor lehet nyugodalmunk, mikor kimúlunk 
e világból. Ez az oka, Uram, hogy a te szerelmes szolgáid, nagy szomjúsággal várták 
órájokat, és gyakran panaszkodtak, hogy az ő szarándokságok meghosszabbíttatik, 
és halál tömlöcében való fogságok nyújtatik. Mert aki tekélletessen hiszi igíretidet, 
és tehozzád kívánkozik, örömest várja az ő óráját, és hozzád menését.

Bátorítsad azért, Uram, az én gyengeségemet, és zabolázd meg szent malasztod-
dal testi félelmemet, hogy mindenben szent akaratodhoz szabjam magamat, mert, 
ha szinte tusakodnám is elvégezett tanácsoddal, ugyan nem állhatnék akaratod ellen. 
Adjad azért, én Istenem, hogy amit kételen, és akaratom ellen is el kell szenvednem, 
azt vígan, és jó akarattal szenvedjem. A te Szent Fiadnak halála előtt való rettegési 
bátorítsanak engem, szent érdemi vigasztaljanak engem, és az örök életnek nyugodal-
mára vigyenek engem. Amen.

Az örök bóldogságnak kívánsága

Örvendeztem azon, amit hallottam, hogy az Úr házába megyünk, holott nincs semmi 
nyavalya, semmi bánat, semmi szomorúság, mert letörli az Isten könyhullatásinkat, 
és elkergeti minden fájdalminkat. Miképpen kívánkozik a szarvas a kútfőhöz, 
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úgy kívánkozik az én lelkem tehozzád, Uram. Mert tudom, hogy nincs itt maradandó 
várasom. Mely gyönyörűségek, Uram, a te sátorid! Kívánkozik és elbágyad az én lel-
kem a te hajlékidba. Ki szabadít meg engem e halálnak tömlöcébűl és fogságábúl? 
Jaj nékem, mert meghosszabbíttatott az én szarándokságom. Kívánom, hogy megol-
doztassam és Christussal légyek, mert jobb egy nap a te házadban, hogysem ezer 
esztendő e világban.

Örvendezz, oh, én lelkem, mert az Úr házába mégy, melyben semmi kísértet, 
semmi hadakozás, semmi félelem nincsen, hanem csendesz és bátorságos öröm. 
Holott nincs semmi irigység, semmi visszavonyás, semmi gonosz kívánság. Oh, áldott 
óra, melyben vígan éneklem én is Szent Dáviddal, hogy tűzön és vízen által vittél 
engem, és nyugodalomra jutottam. Akkor én is örvendetessen mondom a szentek-
kel: Uram Isten, királyokká tettél minket és uralkodunk örökkön örökké. Nem ezen 
aföldön, melyen rövid és mulandó minden öröm és birodalom, hanem amaz élők föld-
jén, ahol sem tudatlanságnak setétsége nem lészen, mint Egyiptombéli homályban, 
mert Isten és a bárány igaz világossága annak a várasnak. Sem nyughatatlan kívánsá-
gok nem találtatnak, mert az Úr mindenekben minden, és megrészegít minket házának 
gyönyörűségével, mely annyira fellyülhaladja a mi kívánságunkat, hogy az a vígasság 
csak szívébe sem ütközhetik embernek, melyet Isten készített híveinek.

Örülj te is, oh, én testem, mely a halál által, mint jó mag, földbe hintetel, hogy 
kikeletkor sokkal ékesben kizsendülj. Mert most rothadó vagy, de akkor rothadatlan 
lészesz; most gyarló és undok vagy, de akkor hatalmas és dücsősséges lészesz; most 
földi vagy, akkor lelki lészesz, mert a léleknek fényessége, gyorsasága, hathatósága 
és megsérthetetlen volta reád is származik.

Kezedbe ajánlom, én Istenem, lelkemet: te váltottál meg engem, Igazságnak 
Istene. Tudom, hogy az én Megváltóm él, és az utolsó napon feltámadok, és ismét 
bőrömben öltözvén meglátom az én üdvözítő Istenemet. Ez a reménség elrejtetett 
az én szívemben, és ezzel mégyek az én Uram eleibe.

A betegségnek békességgel való szenvedéséért

Én Istenem e világon ostorozz, e világon látogass csapásiddal csak az örökké 
valójóktúl meg ne fossz, és az örök kárhozatra ne vess. Megszoktad, Uram, osto-
rozni, akit kedvedbe fogadsz, és a nyavalyának kemencéjében próbálod a tiéidet. 
Légyek azért, én Istenem, azok közül én is, kiket te szeretsz, mivel azok közül 
vagyok, kiket ostorozsz.

Te vagy, Uram, háborúságinknak vigasztalása, gyarlóságunknak erőssége. 
Azért, vagy künnyebítsd nyavalyáimat, vagy Szentlelked által erősítsed szívemet, hogy 
békességgel szenvedjem látogatásidat. Megvallom én Istenem, hogy bűneim szerént, 
nemcsak e világi ostoridat, de az örök kárhozatot is megérdemlettem. De ne cseleked-
jél énvelem bűneim szerént, hanem a te véghetetlen irgalmasságod szerént.

Hála néked Uram, hogy az örökkévaló büntetést, melyet érdemlettem, ideig való 

fájdalomra változtattad, és mint szerelmes Atyám, s jó gondviselő orvosom, ostorozsz 
engem, hogy a büdös testhez, és csalárd világhoz ne bízzam, hanem hozzád térítsem 
minden kívánságimat, ki igaz erőssége és bátorítója vagy betegidnek. Adjad én Iste-
nem, hogy a te látogatásidat oly csendeszen szenvedejm, mint a te hűv szolgáid, Job, 
Tobias, Josef, David, és az bátorítson engem minden nyavalyáimban, aki énérettem 
nagy békességgel szenvedé a keresztfának iszonyú kínját, a mi Urunk Jesus Christus. 
Amen.

Más könyörgés

Uram Jesus Christus, élő Istennek Szent Fia, a te keserves epeségidért, melyek halálod 
előtt az Olajfa hegyén szorongatának, alázatosan kérem Szent Felségedet, hogy az én 
utolsó órámon, mikor a félelem és rettegés elfogja szívemet, el ne hagyj engem; hanem 
a te nagy irgalmasságod szerént, bátoríts és vigasztalj. És miképpen tégedet meny-
nyei angyal által megvigasztala Szent Atyád, engemet is vigasztaljon a te angyalod, 
hogy hatalmat ne vegyen rajtam a Sátán, és csalárd kísértetivel meg ne csaljon. Erősít-
sed Uram, szent haláloddal az én lelkemet, hogy semmi nyavalya, és hosszú betegség 
meg ne háborítson, és ellened való zúgolódásra ne indítson; hanem mindenekben szent 
akaratodhoz szabjam magamat, és jó néven vegyem Felségedtűl mind az egészséget 
és mind a betegséget, mind az életet és mind a halált. Adjad, hogy én is a testi gyarlóság 
ellen, tiszta szűből, és tekélletes akaratból azt mondhassam, hogy nem az én kíván-
ságom, hanem a te szent akaratod légyen mindenekben, szent neved dücsősségére, 
és lelkem üdvösségére. Amen.

Istenes halálért

Kegyes és irgalmas Isten, életünknek és halálunknak Ura, ki bizonyos határt vetettél 
az ember életének, és megszámláltad napjait, mellyek hamar elmúlnak, mint az árnyék 
vagy vékony füst, és hamar megszárad a mi testünk, mint a leszakasztott virág. A te sze-
relmes Szent Fiadnak keserves halálaért kérlek, adj olyan lelki világosságot az én szí-
vembe, hogy megismervén szarándokságomat, szünetlen eszemben forgassam kimú-
lásomnak óráját, és néked igazán szolgálván, úgy készüljek halálomhoz, hogy minden 
órában készen és vígan várjam elválásomat, és e nyavalyás tömlöcből való szabaduláso-
mat. Ne  találjon engem az én órám véletlenül és álmosan, hanem készen és vigyázva.

Tartsad meg én Istenem, Szent Fiadnak drágalátos véréért, az igaz hitet végig 
bennem. Erősítsed gyarlóságomat most, és minden üdőben, de kiváltképpen halálom 
óráján, a te törvényednek állhatatos megtartásában, hogy a testi fájdalmak és rette-
gések, az ördög álnaksága, és e világ csalárdsága el ne szakasszon engem tölled, két-
ségbeesésre, káromlásra, és egyéb gonoszságra ne vigyen. És mikor minden világi 
segétségtűl elhagyatom, mikor erőm elszakaszkodik, el ne hagyj, Uram, engem, 
hanem őrizz és oltalmazz szárnyad alatt.
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Oltalmazz, Uram, engem, a véletlen és hirtelen haláltúl; és a te véghetetlen irgal-
masságodért, mellyel hozzád fogadád a keresztfán megtérő latrot, adjad, hogy halá-
lomnak előtte, igaz penitencia által, bűneimből kitisztuljak, az én Üdvözítőmnek 
drágalátos szent testében részesüljek, és halálom óráján csendesz és békességes lel-
kiismerettel, szent kezedbe ajánlván lelkemet, az örök boldogságban részes légyek; 
ugyanazon mi Urunk Jesus Christusnak szent halála által. Amen.

Halálra ítélt ember könyörgése

Irgalmas, kegyelmes Isten, ki a te véghetetlen bölcsességeddel, választott híveidet csudá-
latosképpen vezérled, légyen áldott a te szent neved mindenekben. Tudom, én Istenem, 
hogy az én undok bűneimért megérdemlettem nemcsak a testi halált, de az örök kárho-
zatot is; mert számtalanon, kisebb vétkekért, mind testekben-lelkekben örökké elvesz-
tek. De te, irgalmasságnak Atyja, mind ez óráig vártál engem, és mikor a gonoszság-
ban elmerültem volna, nem szenvedted, hogy ellenségimtűl, vagy véletlen nyavalyátúl, 
hirtelen, penitencia-tartás nélkül meghalnék, mint sokan egyebek; hanem üdőt adtál 
bűneim siralmára, és azt is megengedted nékem, amit nagy fohászkodva kívánt Dávid 
próféta, hogy halálom óráját megjelentetted nékem, hogy e világi gondolatoktúl elsza-
kasztván elmémet, az én utolsó bajvívásomhoz készülnék.

Légyen áldott, Uram, a te neved, ki az én bűneimet, e világon akarod ostorozni, 
hogy az örök kárhozattúl megszabadíts engem. És mivel ez a te szent akaratod, hála-
adással veszem látogatásodat csakhogy, én Uram és én Istenem, ki a latrok között 
nagy gyalázattal és szidalommal megfeszíttetél énérettem, adjad, hogy csendeszen, 
és békességgel szenvedjem a megérdemlett halált, és elégedjék meg a te méltó haragod 
ezzel az én kínommal.

Emlékezzél, én üdvözítő Istenem, halálod előtt való véres verítékedrűl, a gyarló 
testnek rettegésirűl, és bátorítsad az én gyarlóságomat, hogy bűneimért, és igazsá-
godnak megelégítéséért, örömest szenvedjem ezt a halált, mely igaz életre való útja 
az én lelkemnek.

Oh, mint akarnám, én Istenem, ha ezt a halált, nem az én bűneimért, hanem 
az igazságért, a keresztyén hitért, a te szent nevedért szenvedném! De mivel erre 
méltó nem voltam, és az én bűneimmel sokakat, gonosz példa által, megbotránkoztat-
tam; engedd, hogy az én halálom által sokan kitisztuljanak vétkekből. Vedd jó illatú 
áldozatul, Uram, ezt az én szenvedésemet, és miképpen a veled megfeszített latornak 
halála óráján megkegyelmezél, légy irgalmas kegyelmes énnékem is, szegény bűnös 
szolgádnak. Amen.

Kilencedik része

Tíz parancsolat

Az I. parancsolat ellen

Én vagyok a te Urad, Istened. Idegen Istenid ne légyenek énelőttem.  
Faragott képet ne csinálj magadnak, hogy azt imádjad! Levit. 26. v. 1.

Először azért mondd meg a gyóntató atyádnak, mennyi ideje, hogy meg nem gyóntál.
Az elmúlt Húsvétra meggyóntál és áldoztál-e?
Be töltötted-e az elébbi gyónásban adott penitenciát?
Megnyugodt-e lelkiisméreted az elébbi gyónáson, avagy furdal, hogy nem éppen 

és igazán gyóntál, vagy hogy nem oly töredelmes szűvvel, és lelkiisméretednek vizs-
gálásával járultál a gyónáshoz, amint kellett volna?

Most jól készültél-e a gyónáshoz?
Adtál-e méltó hálát Istennek reád való gondviseléseért?
Imádságodban, Isten igéje hallgatásban figyelmetessen és ájtatossan viselted-e 

magadat, vagy elméddel ide s tova vándorlottál?
Tudod-e a keresztyén hitnek szükséges ágazatit: a Credót, Tíz parancsolatot?
Estél-e valamely eretnekségbe tagadván a római hitnek valamely cikkelyét, 

és tévelygésedet jelentetted-e valamely külső jellel?
Társalkodtál-e, avagy vetekedtél-e valamely tévelygővel eszedbe vévén, 

hogy veszedelmes és botránkoztató az ő társalkodása?
A hit dolgaiban tekélletes és állhatatos voltál-e, avagy tekéllett akarattal kétel-

kedtél-e valami cikkelyérűl az Anyaszentegyház vallásának? Szégyenlettél-e vallást 
tenni hitedrűl?

Olvastál-e eretnek, és az Anyaszentegyháztúl megtiltott könyvet? Vagyon-e efféle 
könyved? Adtál-e másnak ilyen könyveket?

Hallgattál-e eretnek prédikációt?
Volt-e Istenben állhatatos reménséged nyavalyáidban? Zúgolódtál-e Istened ellen 

háborúságidban? Kétséges voltál-e az Istennek Atyai gondviselésében, panaszolkodván 
őellene?

Volt-e az ördöggel valami szövetséged? Hordoztál-e idegen és szokatlan bötűkkel 
írt cédulákat vagy fegyver ellen való írásokat?

Bűbájos babonaság által, cédulák és egyéb efféle bötűk vagy igék hordozása által 
magadnak, fiadnak vagy marhádnak egészségét kerested-e?

Varázsló, álomnéző és egyéb efféle ördögi mesterséggel jövendölőtűl 
és égbenézőtűl értekeztél-e titkos dolgokrúl, elrejtett kincsekrűl. Tanítottál-e valakit 
effélékre? Hittél-e álmaidnak? 
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Tettél-e isteni tiszteletet valamely teremtett állatnak?
Kísértetted-e Istenedet vakmerőképpen szokatlan és igíreti kívül való dolgokat 

kérvén Őfelségétűl?
Szoktál-e reggel s estve imádkozni, és kiváltképpen háborúságodban s szükséged-

ben Istenedhez folyamni?
Ritkán gondolkodtál-e az isteni dolgokrúl? Szeretted-e Istent teljes erőddel 

és tehetségeddel, avagy inkább kész voltál-e Istened ellen véteni, valamely teremtett 
állatnak szeretetiért vagy félelméért?

Az II. parancsolat ellen

Istennek nevét heában ne vedd!

Híttad-e bizonyságul Istent hamis mondásodra? Szükség nélkül esküdtél-e Istenedre, 
lelkedre, keresztyén hitedre?

Szokássá vetted-e, hogy szó közben akármin megesküszöl meg sem gondolván, 
ha igazán esküszöl-e vagy nem?

Megfeddetted-e hozzád tartozókat esküvéseket hallván?
Esküdtél-e Istenre kételkedvén, és meg nem gondolván, ha igaz-e vagy hamis, 

amit Istennel bizonyítasz?
Esküdtél-e azon, hogy valami bűnt és gonoszt cselekeszel, úgymint, hogy ártatlan 

felebarátodat megvered?
Voltál-e oka, hogy felebarátod hamisan esküdt, és hogy meg nem állotta hittel 

kötött fogadását? 
Esküdtél-e azon, hogy valami jót nem cselekszel?
Esküdtél-e, hogy valamit cselekszel szándékod nem lévén, hogy azt bételjesítsed? 

Jóllehet, ha azon esküdtél, hogy megbünteted az alattad valót, és annak utánna jobb-
nak ítéled, hogy megirgalmazz néki, nem maradsz köteles fogadásodra.

Fogadtál-e valamit Istennek, amit bé nem teljesítettél volna? Halasztottad-e sokáig 
fogadásod teljesítését?

Egyházat vagy egyházi edényt ferteztettél-e meg?
Az isteni dolgokat és a Szentírást fordítottad-e csúfos tréfa dolgokra?
Káromlottad-e az Istent és az Ő szentit? Szollottál-é illetlenül és böcsülletlenül 

ezekrűl és a Sacramentomokrúl?

Az III. parancsolat ellen

Megemlékezzél róla, hogy Innepeket szentelj!

Innepnapon, mikor oly helyen voltál, ahol alkolmatosságod volt, hallottál-e misét 
és prédikációt? Ezeket éppen és figyelmetessen hallgattad-e, vagy elméddel ide s tova 
vándorlottál, és csak egy részét hallottad?

Ha a szolozsmára vagy egyéb imádságokra köteles voltál elmondottad-e éppen?
Voltál-e oka, hogy feleséged, gyermeked és cseléded innepnapon misét és Isten 

igéjét nem hallgatott, nem kénszerítvén őket erre?
Innepnapokon kiváltképpen való ájtatosságra ébresztetted-e magadat?
Magad vagy alattad valók munkálkodtatok-e? Szolgáltattál-e törvényt? Tobzód-

tál-e innepnapon?
Az Isten házában beszélgettél-e és egyéb világi dolgot tractáltál-e?

Az IV. parancsolat ellen

Atyádat, anyádat tiszteljed, hogy hosszú életű lehess a földön,  
kit a te Urad Istened ád tenéked!

Atyádat, anyádat tisztelted-e, vagy szidtad, átkoztad? Voltál-e engedelmes 
parancsolatjoknak? Kívántad-e halálokat? Haragudtál-e reájok? Indítottad-e őket 
bosszúságra és szomorúságra?

Szükségekben segélletted-e őket?
Testamentomokat bételjesítetted-e?
Azonképpen az asszony tisztelte-e férjét, vagy engedetlenségével háborúságra, 

szitokra indította őtet? Mód nélkül volt-e kétes urához?
A férj pedig viselte-e jó gondját háza népének, fiait és hozzátartozókat isteni szol-

gálatra és imádságra tanítván, tehetsége szerént igyekezvén, hogy felesége, gyermeke, 
cseléde Isten szerént éljen, a bűnt eltávoztassa, az Anyaszentegyház szentségiben sza-
bott üdőkben részes légyen?

Házad népét és cselédedet betegségében elhadtad-e, nem viselvén gondot mind 
testére, mind lelkére? Mert tartozik az úr arra, hogy ne szenvedje a szolgáknak nyil-
vánvaló bűnöket, betegségekben pedig testi orvosságokkal segélje, és reá izgassa, 
hogy Istennel megbékéljenek. 

Fejedelmednek és uradnak hű és engedelmes voltál-e szódban, gondolatodban, 
adófizetésedben, igaz szolgálatodban, etc.?

Lelkipásztorodnak voltál-e engedelmes? 
A dézsmát, mellyel lelkipásztoridnak tartozol, igazán megadtad-e?
Nálladnál üdősbeket megböcsültél-e?

Az V. parancsolat ellen

Ne ölj!

Szándékoddal, cselekedeteddel, tanácsoddal, parancsolatoddal, dicsíreteddel, 
segétségeddel voltál-e részes más ember halálában vagy méltatlan verésében?

Kívántál-e gonoszt felebarátodnak? Meddig és minémű gonoszt kívántál? Kér-
ted-e Istent, hogy valakit megöljön? Tartottál-e haragot valakire módot keresvén, mint 
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álhassad bosszúdat? Gyűlölted-e felebarátodat?
Vagyon-e valamely gonosz akaród, kit méltó haragra indítottál, és meg nem 

békéllettél véle? Ha kit megbántottál, igyekeztél-e engesztelni bocsánatot kérvén 
tölle? Megbocsátottál-e felebarátodnak, mikor bocsánatot kért?

Haragodból mással való beszélgetést, köszöntést etc. távoztattad-e el, kiváltkép-
pen sokaknak botránkozásokkal?

Átkoztál, szidtál, tréfáltál és csúfoltál-e valakit szemében vagy háta megé? Átkoz-
tad-e marhádat vagy az esőt, szelet, etc.?

Részegséggel magad vagy felebarátod életét rövidítetted-e?
Kívántad-e magadnak halálát haragból, valami szerencsétlenségért? Ördögnek 

adtál-e valakit szóddal?
Öltél-e valakit lelkében bűnre indítván vagy gonosz példáddal megbotránkoztat-

ván?
Bíró lévén adtál-e sentenciát hamissan valaki fejére félelemből vagy gyűlölség-

ből?
Prókátor lévén ártatlan ellen hamis igyet forgattál-e? Restséged miatt ejtettél-e 

kárba valakit?
A gonosztévőket, mikor tiszted kívánta, megbüntetted-e törvény szerént? Ajándé-

kért, barátságért a gonosztévőknek latorságokat, kóborlásokat elszenvedted-e?
Voltál-e oka vagy tanácsadója az igazság ellen való hadakozásnak, bajvívásnak, 

haragtartásnak? 
Hízelkedéseddel dicsírted-e felebarátod gonoszságát? 
Mikor módod volt, a visszavonyók békéltetésében, a bűnösök feddésében múlat-

tad-e el ezt a keresztyéni szeretetnek tisztit?
Segélletted-e a nyomorodott szűkölködőket, kiváltképpen, ha láttad, hogy éhség 

vagy hideg miatt veszedelemben vannak? Mert akit nem tápláltál, azt megölted.
Hintettél-e szóddal vagy cselekedeteddel visszavonyást az emberek között?

Az VI. parancsolat ellen

Ne paráználkodjál!

Fertelmes gondolatokat és Isten ellen való buja kívánságokat forgattál-e elmédben, 
ezekben akaratod szerént gyönyörködvén? Mennyiszer?

Gonosz tekintetekkel, fajtalan könyvek olvasásával, ocsmány énekekkel, képek-
kel, fajtalan beszéddel, buja illetésekkel, játékokkal, táncokkal, álorcázással, ölelések-
kel bántottad-e Istenedet? Ezekkel mást botránkoztattál-e?

Volt-e eltekéllett szándékod, felebarátod házastársával való vétekre, vagy egyéb 
személlyel való testi fertelmességre? Mennyiszer? 

Szorgalmaztattál-e leveleddel, ajándékiddal, cifra öltözeteddel, beszédeddel vala-
kit gonoszra? 

Voltál-e közbenjáró és ingerlő eszköz a más ember vétkében?
Vétkeztél-e házas vagy házasság kívül való személlyel, vagy tennenmagad 

megferteztetésével, vagy egyéb természet ellen való fajtalansággal?
Házastársoddal természet és törvény szerént szemérmetessen éltél-e?
Dicsekedtél-e fertelmes életeddel vagy egyéb vétkeddel?
Eltávoztattad-e a fajtalanságra vivő vétkeket, úgymint a részegséget, tobzódást, 

hivolkodást és asszonyemberekkel való gyakor társalkodást? etc.
Voltál-e idegen az Istentűl és az Ő parancsolatitúl, mivel a testi gyönyörűségeket 

tiltják, és megzabolázzák?
Annyira a testhez és világhoz ragaszkodtál-e, hogy kész voltál ellenni az örök 

boldogság nélkül, csak mindenkor itt élhettél volna?

Az VII. parancsolat ellen

Ne orozz!

Vetted-e el, vagy volt-e szándékod, hogy elvegyed a más ember marháját titkon vagy 
erővel, kiváltképpen egyházi marhát tulajdonítottál-e magadnak?

Felebarátodat cserében, vásárlásban, marhád eladásában etc. csaltad-e meg?
Tettél-e kárt magad vagy alattad valók, tudtodra, más ember jószágában, szőlejé-

ben, kerti gyümölcsében, mezei vetésében?
Kívántad-e a te felebarátod marháját úgy, hogy örömest hamissan is tiéddé tetted 

volna, ha lehetett volna? És ha valamit találtál, megadtad-e urának?
Vagyon-e más ember marhája kezedben? Mert azt tudnod kell, amit Szent Ágos-

ton ír, hogy a bűn meg nem bocsáttatik, valamíg a hamissan elvett marha meg nem 
adatik.

Béresed és szolgád fizetését tartottad-e meg, vagy mikor módod volt a megfizetés-
ben, halasztottad-e adósságod fizetését? 

Tudván hamisságában oltalmaztál-e valakit tanácsoddal, prókátorságoddal? etc.
Tettél-e hamis törvényt?
Vettél-e ajándékot azoktúl, kiknek igye előtted forgott?
Adósságidat megfizetted-e, mikor meg kellett fizetned? 
Usurát vettél-e pénzedre, gabonádra? etc.
Látván, hogy valaki mást megcsal, tehetséged szerént igyekeztél-e az ártatlannak 

oltalmazására?
Adtad-e drágábban igaz áránál marhádat csak azért, hogy várnod kellett az árát?
Rest és hamis szolgálatod miatt tettél-e kárt uradnak vagy fejedelmednek vagy 

egyebeknek, kiknek köteles voltál?
A dézmában csaltál-e meg valakit?
Adtál-e el valamely marhát, melynek vétkét tudtad ezt meg nem jelentvén? 

Éltél-e hamis mértékkel, etc.? Rossz és kent pénzt adtál-e másnak vásárlásodban?
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Egyelítetted-e borodat vagy gabonádat, hogy többet nyerhess rajta?
Adtál-e szegénynek Istentűl vett javaidban? Erőltetted-e adósidat, mikor nem volt 

értékek a fizetésre? 
Amit igírtél, megadtad-e?
Vettél-e valami egyházi méltóságot, vagy egyéb lelki dolgot pénzen és adományon?
Voltál-é tékozló játékban, italban, hivolkodó dolgokban vesztegetvén pénzedet?
Tisztességét, jó hírét, nevét felebarátodnak kisebbítetted-e szóddal vagy cseleke-

deteddel? Rágalmaztál-e valakit?
Morgottál, zúgolódtál-e fejedelmed és előtted valók ellen?
Üldözted-e a jóra intőket gyalázván és szidalmazván életeket lelkipásztoridnak és 

egyházi rendeknek?
Botránkoztattál-e meg valakit?
Kentél-e bűzt valakire? Vagy titkos bűnét valakinek kihirdetted-e? Felebarátod-

nak reád bízott titkát kicsácsogtad-e? Levelét szakasztottad-e fel?
Tettél-e vakmerő ítéletet felebarátodrúl gonoszra magyarázván cselekedetit és 

mód nélkül gyanakodván rólla?
Megdorgáltad-e, mikor módod volt benne, az emberszollókat és rágalmazókat, 

vagy inkább ingerletted rágalmazásra?

Az VIII. parancsolat ellen

Hamis tanúbizonyságot ne mondj felebarátod ellen!

Hamis tanúbizonysággal, te-mondádsággal és egyéb nyelveddel való bűnnel, úgymint 
hivolkodó vagy hízelkedő beszéddel, bántottad-e Istenedet?

Törvényben esküdtél-e hamissan, vagy eltitkoltad-e, amit meg kellett volna mon-
danod? Mert ha azt cselekedted, nem csak halálos bűnbe estél, de ha ebből kára követ-
kezett valakinek, tartozol megelégíteni.

Voltál-e oka és tanácsadója a más ember hamis esküésének?
Hazudtál-e valóban vagy tréfában, és volt-e másnak kárára hazugságod?
Hamis és patvaros perléseddel bolygattál-e valakit? 
Prókátor lévén oltalmaztál-e valakit hamis igyében? Mesterséges excepciókkal 

vontattad-e a hamis pert? A szegény özvegy és árva igyét, mivelhogy nem fizethetett, 
vetetted-e hátra?

Az IX. parancsolat ellen

Felebarátodnak feleségét ne kívánjad!

Errűl a hatodik parancsolatban szóllánk.

Az X. parancsolat ellen

Se házát, se mezejét, se szolgáját, se szolgáló leányát,  
se ökrét, se szamarát, se egyébnemű jószágát

Kívántad-e felebarátod marháját, hamissan tiédé tenni, ha módod lett volna benne?

Az Anyaszentegyház parancsolatairól

I. Az anyaszentegyháztól rendelt innepeket megiljed.
II. Innep napon, böcsülletessen misét hallgass.
Noha bizony nem csak innepnap, de egyéb üdőben is, valamikor módunk vagyon, 
méltó, hogy az isteni szolgálaton jelen légyünk, mint a Szent Ágoston anyja, mely soha 
el nem múlatta. (Aug. 9. Confess. Cap. 13.) Mert ha a pusztában felfüggesztett érckí-
gyó tekinteti és a Szent Péter árnyéka meggyógyította az embereket, mentül inkább 
e szentáldozatban jelen lévő Christus meggyógyítja lelkünket, és megzabolázza 
az ördög erejét, holott még a házat is, melyben szolgáltatott ez az áldozat, megszaba-
dította ördögi háborgatástúl. (Augustin. 22. Civit. Cap. 8) Nyilva Christus Urunk nem 
csak azért rendelé az ő szent teste-vére áldozatját, hogy ezáltal halála emlekezetinek 
ábrázatját adná előnkben de azért is, hogy bűneinkért, és Istennek naponként való 
sok ajándékiért, bűneink elégtételéért lenne mit bémutatnunk ő felségének, és ezáltal  
magunkhoz kapcsolnójok Üdvözítőnknek értünk elégtételét, részesülvén az egyházi 
ember imádságiban, ki mindazokért könyörög, kik jelen vannak az isteni szolgálaton.
III. Bizonyos napokon parancsolt böjtöket megtartsad, úgymint a negyvennapi böjtöt, 
kántorokat, egyéb böjtöket, és pénteken, szombaton húst ne egyél.
IV. Bűneidet minden esztendőben lelkipásztorod előtt megvalljad.
V. Ha többször nem, egyszer minden esztendőben, húsvét táján, az Oltáriszentséget 
hozzád vegyed.

Bezzeg, ha a régi keresztyének isteni szeretete vólna bennünk, gyakrabban része-
sülnénk ebben a drága kincsben. Nyilva, ha valamely gazdag ember megnyitván 
tárházát, szabadságot adna, hogy valamikor akarnók, részesülnénk az ő jószágában, 
nem restelkednének az emberek. De holott ily ritkán járulunk ehhez a mennyei gaz-
dagsághoz, nyilvánvaló jele, hogy meghűlt a Christus szerelme bennünk. Aki szeret 
valakit, gyakran, és örömest nyájaskodik azzal, kiváltképpen, ha az ő nyájassága oly 
hasznos, mint a Christusé, kit valamikor ember méltán magához vészen, soha drága 
ajándékok nélkül nem vészi. Azért, atyámfia, ha meg nem elégszel, hogy a büdös, 
rothadó test csak egyszer egyék esztendőben, szegéni lelked táplálására is légyen gon-
dod. És bizonnyal tudjad, hogy ez a mennyei eledel, nem csak táplálása lelkednek, 
de e világ dögleletessége ellen is oltalmazó orvossága, és az ellenség között forgó 
veszedelmes szarándokságodnak oltalmazó utitársa, fekélyidnek gyógyító íra.
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Továbbá azt is megtekintsd, ha ama három isteni jószág ellen, a HIT, REMENSÉG, 
SZERETET ellen vétkeztél-e? Tévelygéseddel, felebarátod gyűlölségével, kétségbe-
eséssel, vakmerő bizakodással, úgymint ha az Isten irgalmasságából okot vettél a bűn-
ben való heverésre?

Vétkeztél-e a jó erkölcsökrűl való négy jószág ellen, tudniillik az OKOSSÁG, 
IGAZSÁG, MÉRTÉKLETESSÉG, és LELKI ERŐSSÉG ellen? Kiváltképpen ama hét 
fő bűnökbe esvén, tudniillik

A KEVÉLSÉGBE, szegény felebarátodat megútálván, csúfolván, magadnak 
nagyot tulajdonítván. Kérkedvén bűnöddel, vagy ollyakkal, mellyek benned nin-
csenek, és mellyeket nem cselekedtél. Érdemed és erőd felett való tisztet és méltó-
ságot kívánván. Jó cselekedetidből magad dücsösségét keresvén. Magadat dicsírvén 
és hányván-vétvén. Felebarátodat megutálván és gyalázván. Cifrán öltözvén. Akárkit 
künnyen megszidván, garázdálkodván?

A FÖSVÉNYSÉG sobrákságba hamissan más ember marháját kivánván és elvé-
vén. A szegényeknek tehetséged szerént nem adván. Világi szorgalmatosságért 
az isteni szolgálatot elmúlatván. Feleségedre, gyermekedre, szolgádra fösvénységből 
jó gondot nem viselvén, ruházatjokban, ételekben, italokban? A hetedik parancsolat 
ellen való bűnökben voltál-e részes?

A BUJASÁGba, melyrűl szóllánk az VI. parancsolatban.
A TORKOSSÁGba, részegséggel, egyebek részegítésével, egészséged ártalmával 

való tobzódásoddal, jó lakásra való költségeddel, ki miatt házad népe fogyatkozásokat 
érzett, bántottad-e az Istent?

A HARAGba, melyrűl az V. parancsolatban szóllánk.
Az IRIGYSÉGbe, felebarátod gazdagságát, böcsülletit, előmentét, tudományát, 

szépségét, hozzá való gonosz akaratból irígyletted-e? Bántad-e, hogy felebarátod éle-
tét megjobbította, hogy gyakran járul az Úr vacsorájához, hogy az ő tekélletességeért 
dicsérik őtet az emberek? Örültél-e más kárán, gyalázatján?

A JÓRA VALÓ RESTSÉGbe, az isteni szolgálatra, a templomba menetelben 
tunya vóltál-e?

Vóltál-e részes a KILENC IDEGEN BŰNben, tudniillik, vóltál-e oka a más 
ember vétkének, parancsolatoddal, tanácsoddal, engedelmeddel, dicsíreteddel, gono-
szok óltalmazásával, gonoszul keresett marhában részesülvén, gonosztévők ellen nem 
állván, bé nem vádolván és meg nem dorgálván őket, midőn módod volt benne?

Vétkeztél-e a SZENTLÉLEK ELLEN VALÓ HAT BŰNben, tudniillik, Isten irgal-
masságában való vakmerő bizakodásban, a gonoszságnak büntetés nélkül szenvedé-
sének bizodalmában, kétségbeesésben, megismért igazság ellen való törekedésben, 
atyafiúi szeretet ellen való irígységben, a gonosz életben penitencia nélkül való vak-
merő heverésben?

Vétkeztél-e a NÉGY ÉGBE KIÁLTÓ BŰNökben, szántszándékkal való gyilkos-
sággal, természet ellen való sodomíta bűnnel, árvák, özvegyek, szegények nyomorga-

tásával, szolgák és munkások bére megtartásával?
Ama HÉT TESTI IRGALMASSÁGnak cselekedetit múlattad-e el? Éhezőknek enni 

nem adván, sem italt szomjúhozóknak, mezítelent nem ruházván, foglyokat ki nem 
váltván, betegeket nem látogatván, útonjáróknak szállást nem adván, halottakat nem 
temetvén?

A HÉT LELKI IRGALMASSÁGnak cselekedetit gyakorlottad-e, bűnösöket meg-
feddvén, tudatlanokat tanítván, szűkölködnek jó tanácsot adván, felebarátidért Istent 
imádván, szomorúkat vigasztalván, bosszúságot békével szenvedvén, felebarátod vét-
két megbocsátván.

És ezenkívül, ha valami furdalja lelkiisméretedet, tisztán és igazán meggyónjad.
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Tizedik része

Szent Dávid penitenciatartó soltára

Meg ne emlékezzél Uram vétkeinkrűl, sem a mi atyáink vétkeirűl, és bosszút ne állj 
rajtunk bűneinkért.

VI. Sóltár

Meg ne feddj engemet, Uram felgerjedett haragodnak tüzében, és meg ne ostorozz 
bűneimnek gonosz érdemiért mérgedben.

De könyörülj rajtam, mert megnyomorodtam megbűzhödt sebeimben.
Megrekedett folyta, feldagadott habja lelkem csendesz vizének. Meddig hallgatsz, 

Uram, s nem könyörülsz rajtam, helyt nem adsz kérésemnek? Fordulj hozzám immár, 
mert lelkem téged vár, adj erőt betegednek!

Mert a föld gyomrában, pokolnak torkában nem említnek tégedet. Nincs ott, 
aki vallja, nincs ki magasztalja dicsírvén szent nevedet. Mert voltak, s megholtak, 
világból kimúltak, érzik itíletedet. 

Megszáradott bennem óhajtástúl szívem, szemem könnyhullatástúl. Mert éjen-
ként ágyam, nyugodalmas házam ázik sok siralmimtúl. Tölled elvettettem, s csak bé 
nem nyelettem ellenségim torkátúl.

De már gonosztévők, ártatlan vérszopók fussatok távul töllem, mert a magas 
mennybe, Isten eleibe hatott siralmas versem. Meghallgatott engem, pirulj ellensé-
gem, és távozzál el töllem. 

Dücsösség Atyának s az Ő Szent Fiának, dücsösség Szentléleknek, a három 
személyben, és egy természetben, egy igaz Istenségnek. Miképpen kezdetben, 
most és jövendőben, dücsösség az Istennek.

XXXI. Sóltár

Boldogok, akiknek undok vétkeinek sebét az Úr béfedte, mint idegen bűnnek, tulajdon 
vétkének büntetését nem vette. De sőt, jóvoltából bűneit lelkéből az Isten letörlötte.

Én pedig vétkemet, födözvén sebemet bánatban elszáradtam, mert éjjel és nappal 
szent kezed ostorral súllyos terhet hágy rajtam. Azért sok kínomban, tövis közt ültöm-
ben már csak meg nem fonnyadtam.

De tehozzád térek, bocsánatot kérek, előtted vallást tészek: Sebeim rútsága, 
bűnöm undoksága, vádlója magam lészek. A te jóvoltodból, tudom, szerelmedből 
bocsánatot hogy vészek.

Valaki tehozzád, bűnből hogy kihozád, sírván imádkozhatik, még a vízözönnek, 
felindult tengernek habja közt is bízhatik, látván sok ínségből, ellenség kezéből, Dávid 
hogy kihozatik.

Azért öszvérekhez, bűnösök, s lovakhoz hasonlók ne légyetek, mert ha szép intés-
nek, Isten kérésének nem enged keménységtek, hám, fék, zabla, s ostor délceg lovat 
megtör, bűnötökben elvesztek.

Ostori azoknak soha el nem fogynak, kik hevernek a bűnben, kik pedig az Úrban 
bíznak bátorságban lésznek teljes éltekben. Azért örüljetek, és dicsekedjetek Igazak 
az Istenben.

Dücsösség Atyának, etc.

XXXVII. Sóltár

Meg ne feddj engemet, Uram, felgerjedett haragodnak tüzében, és meg ne verj engem, 
kér nyomorult igyem bosszúságűzésedben, mert megsebesítnek nyilai mérgednek szo-
morodott szívemben.

Nincs épség testemben, oly nagy rettegésben haragod miatt estem. Csontjaim 
velejét, kivonták erejét bűneim, jól érzettem. Mert fejemen fellyül hatott, sok vétkektűl 
tisztán megterheltettem.

Megnyilatkoztattak, ismét megújultak béforradott sebeim. Ugyan kirothadtak, 
és kifakadoztak ész nélkül nyert fekélyim. Fejemet lesütvén, kiért gyászban ülvén, 
könnyben úsznak szemeim.

Ágyékom gennyedtség, testem sok betegség kínnyaival úgy megtölt, hogy vad 
oroszlányként ordít, és a nagy kínt viselvén csak meg nem holt. Szemeid jól látják, 
szívemet mint rágják, nincs testemben egy ép folt.

Meghervadt bús szívem, megváltozott színem, homály fogta szememet, mert mind 
ellenségim, mind régi barátim, szidnak, pöknek engemet. Szembe szépen szólnak, 
hátam megett rágnak, tőrbe csalják fejemet.

De én néma voltam, fülemet bédugtam, békességgel szenvedtem. Csak tetölled 
vártam, Uram, benned bíztam, érted mindent felvettem. Ne szenvedd, hogy lássák 
örömmel kik várják vesztemet, mert elestem.

Ostort, pálcát méltán szenved bűnös hátán gonosz szolgád, megvallom. Jótétért 
haragját, rágalmazó szavát ellenségimnek hallom, de te jóvoltodból lelkemet sok kín-
ból vidd ki, bűnben ne haljon.

Dücsösség Atyának, etc.

L. Sóltár

Végtelen irgalmú, oh te nagyhatalmú Isten, légy már kegyelmes! Öntsd ki mindenestűl 
jódat rám kebledbűl, mert lám mely veszedelmes bűnöm miatt lelkem, ki titkon rág 
engem, mert nagy sebbel sérelmes.

Mosd el róllam immár, kit lelkem alig vár, mosd el bűnöm rútságát! Együtt a rút 
hírrel, mint rút bűzt, enyhítsd el fertelmem büdös szagát. Ismérem vétkemet, kiért nap 
engemet rettent mutatván magát. 
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Csak néked vétkeztem, bűnt előtted tettem, oh kegyelmes Úr Isten. Kit semmi 
ravaszság nem csalhat, s álnokság rejtve előtted nincsen, mert a nagy kék égből, mint 
királyi székből látod, mit mível minden.

Ha érdemem szerént reám eresztesz kínt, veszek, s jaj, hová légyek. Ha teljes 
éltemben estem sok vétkekben, bizony pokolra mégyek, mert még létem előtt lelkem 
megfertezett, oh, Istenem, már medgyek?

Még anyám méhében esém nagy vétekben, érdemlém haragodat. De te, ki vétket 
bánsz, igazt szeretsz, kívánsz mutatván jóvoltodat. Hogy életre adál, azonnal oktatál, 
mint érteném titkodat.

Én rút, háládatlan azért foghatatlan Isten, hozzád kiáltok: Tisztíts izsópoddal, 
irgalmasságoddal, mert la ki nagy kínt vallok, hogy undok vétkemből megtisztulván 
belől, légyek szebb, hogysem vagyok.

Légyek fejérb hónál, s örömmondásoddal tölts bé az én fülemet. Vígasztald lel-
kemet küldvén örömedet, ne szárazd ki velőmet csontomból bánattal. Ne nézz rám 
haraggal, mosd el inkább vétkemet.

Teremts ismég bennem, teremtő Istenem, tiszta szívet kegyessen. Fújd belém 
ismegént, hogy nagy szívem szerént lelkem igazt szeressen. Engem, romlott szegént 
rossz érdemem szerént haragod el ne vessen. 

Ne fossz meg lelkedtűl, sőt, üdvösségemrűl mondj örömet már nékem. Szentelő 
lelkeddel hadd épüljön még fel, mint azelőtt, bús lelkem, hogy sok tévelyedtek tehoz-
zád térjenek követvén bízvást engem.

A kövér áldozat jókedvet nem hozhat, jól tudom, Uram, néked, mert ha az kel-
lene, örömest tisztelne bús fejem azzal téged. Töredelmességgel, buzgó könyörgéssel 
szóllok azért tenéked.

Imé kioldoztam, s te elődbe hoztam fene ette sebemet, kit csak te gyógyíthatsz, 
életre fordíthatsz, szánd keserves fejemet. Bűneim kínjával, testem fájdalmával 
ne gyötörd életemet. 

Ha elébb nem hadtad, sőt hozzád fogadtad, tehát mostan se hadd el jóvoltodból 
szegént. Jó szokásod szerént Sion falát támaszd fel, hogy mint áldozatot, adjak úgy 
hálákot, ki néked leginkább kell. 

Dücsösség Atyának, etc.

CI. Sóltár

Uram, halld meg szómat, nézd nagy siralmimat, adj helyt imádságimnak. Orcád el ne 
fordítsd, haragodat enyhítsd, halld meg szavát szolgádnak. Éltem, mint füst, elmúlt, 
serpenyőben megsült csontim elszáradtanak.

Mint lekaszált zöld fű, a megepedt, bús szű, elhervadt bánatjában. Ereje testem-
nek, veleje csontomnak elszáradt kiáltásban. Mint pelikán madár, mely csak vad 
helyen jár, bújdosom a pusztában.

Mint éjjeli varjú, farkasok közt a juh, napfényt bátran nem látom, mert sokan 

kergetnek, fejemre esküsznek. Kiért kedvetlen voltam, ízit kenyeremnek érzi, mint 
hamunak, könnyel elegy italom.

De méltán ostorozsz haragodban, mert rossz éltemmel érdemlettem. Engem 
felemelél, viszontag levetél, mert ellened vétkeztem. Kiért éltem elmúlt, mint árnyék, 
és megfült, mint kaszált fű, bús testem.

Te, ki örökké élsz, és senkitűl nem félsz, nézz kegyessen Sionra. Elromlott kőfalát, 
rakd meg szép bástyáját, térítsd ismég utadra, mert most pusztasága, indítja rútsága 
szolgáidat sírásra.

Akkor megrémülnek, tölled félni kezdnek, Uram, minden nemzetek. Pogányok 
áldoznak, tisztességet adnak Sionban felségednek látván könyörgését, megalázott szí-
vét, hogy kedvelted népednek. 

Ezek megíratnak, kiért jóvoltodnak híveid hálát adnak, mert meg nem utáltad, 
de égből megláttad siralmit foglyaidnak, kik megszabadulván, szent nevedet áldván 
sok népet hozzád vonsznak.

Nagy irgalmú Isten, kinek vége nincsen, kitűl most büntettetem. Erőm jobb korá-
ban van fogyatkozásban, megrövidült életem. Ha visszaszóllítasz engem, ki most tar-
tasz, félbe szakad életem.

A földet kezdetben te teremtéd, s mennyben csillagidat fondálád. Ezek mind 
elkopnak, az üdők nem ártnak néked, mert nagy hatalmad. A te szolgaidnak fiai 
maradnak bátorságban alattad. 

Dücsösség Atyának, etc.

CXXIX. Sóltár

Sok háborúságban, szívem nagy bánatban elmerült siralmában. Kiált szent neved-
hez, kér, ereszd füledhez könyörgését búában. Hallgass kérésemre, ne nézz bűneimre, 
Uram, fogadj kedvedben.

Ha gonoszságinkat, sok álnakságinkat érdem szerént bünteted, nincs oly, ki eltűrje 
haragodat, s nyerje üdvösségét előtted, de a bűnöst hozzád hogy künnyebben vonnád, 
bíztatja igíreted.

Azért benned bízom, mert te vagy oltalmom, Uram, nagy jóvoltodból. Én sza-
badulásom, bővséges váltságom te vagy ördög torkából. Izraelt vétkéből, undok 
álnakságból, te mentéd ki fogságból.

Dücsösség Atyának, etc.

CXLII. Sóltár

Hajtsd meg füleidet, kérem felségedet, halld meg könyörgésemet. Kemény ítéletre, 
ne vidd nagy veszélyre szegény bűnös fejemet, mert nincs senki oly szent, kit bűnnel 
bé nem kent gyarlóság, s meg nem ejtett.

Látod, ellenségem földre nyomott engem, szomjúhozza véremet. Setét barlangok-



208 209

ban, mint elevent sírban, szorítottak engemet. Csak régi jóvoltod, Atyánkhoz irgalmod 
bátorítja szívemet. 

Kiterjesztett kezem, elszáradott szívem mennyei harmatot kér. Halld meg kiáltá-
sát, oltsd meg szomjúságát, mert nincs már testemben vér. Mint egy száraz kútban, 
kietlen barlangban irgalmat csak tölled kér.

Uram, irgalmadat, mutasd jóvoltodat benned bízó szolgádhoz. Igazgasd utamat, 
minden szándékimat, térítsd akaratodhoz. Bíztasd Szentlelkeddel, és vidd hatalmad-
dal lelkemet felségedhez.

Bízom jóvoltodhoz, nyavalyámból kihozsz, bűnömből kitisztulok. Verd meg 
kemény szívét, ellenségim vétkét, kik miatt én bút vallok. Noha bűnös vagyok, ugyan 
tied vagyok Uram, s néked szolgálok.

Dücsösség Atyának, etc.

Boldogasszonyrúl antifonák

Ave maris Stella

Tengernek fényes csillagja, üdvözlégy Christus Szent Anyja, szűzeknek szép szűz 
virágja, mennyeknek boldog kapuja.

Ki mennyből küldött követtűl, üdvözletél Gabrieltűl, oltalmazz ellenséginktűl, 
Évátúl vett siralomtúl.

Bűnünknek óld meg kötelit, vakoknak nyisd meg szemeit, vedd el nyavalyánk 
terheit, nyerjed Istennek javait.

Mutasd anyánknak magadat, engeszteljed Szent Fiadat, hallja meg imádságodat, 
ki nem útálta méhedet.

Kegyes és választott szép Szűz, kinek lelkében nincsen bűz, a bűnt, mely éget, 
mint a tűz, olts és töllünk távul elűzz.

Nyerj nékünk tiszta életet, mennyégbe bátran menetet, hogy Jesusnak lássuk szí-
nét, kóstolhassuk nagy örömét.

Hálát adjunk az Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek, egyenlő három személynek, 
egyállatú Istenségnek.

Bóldogasszony hét innepére való imádság

Gyertyaszentelő Boldogasszony napján, 2. Február

Örök, mindenható Isten, Felségedet alázatossan kérjük, hogy miként a te egyetlenegy 
Fiad, e mái napon a mi testünk természetiben, a templomban bémutatott, úgy mi is 
megtisztult lélekkel teelőtted bémutattassunk ugyanazon a mi Urunk Jesus Christus 
által, ki teveled és a Szentlélek Istennel egyetemben, etc. Amen.

Gyümölcsoltó Boldogasszony napján, 25. Mart.

Úristen, ki a szeplőtelen Szűz Mária méhében, angyali izenet által, a te igédet emberi 
testbe öltöztetéd, engedd alázatos szolgaidnak, hogy akik Boldogasszonyt igazán Isten 
anyjának valljuk, könyörgése által teelőtted segéttessünk, ugyanazon a mi Urunk 
Jesus Christus által, etc. Amen.

Sarlós Kisasszony és Boldogasszony Fogantatása napján,  
2. Julij., 8,. Sept., 8. December

Uram, kérünk téged, adjad a te szolgaidnak mennyei malasztod ajándékit, hogy akik-
nek a Boldogasszony magva üdvösségek kezdeti lőn, az ő látogatása (vagy születése, 
fogantatása) innepe békességnek öregbülését adja a ki Urunk Jesus Christut által, etc. 
Amen.

Boldogasszony mennybevitele és havi Boldogasszony napján,  
15. August., 5. August

Bocsásd meg, Uram, kérünk, bűnös szolgaid vétkét, hogy akik néked magunk csele-
kedetiből nem kedveskedhetünk, a te Fiadnak, a mi Urunk szent anyjának könyörgése 
által üdvözüljünk, ugyanazon a mi Urunk Jesus Christus által, etc. Amen

Boldogasszony templomba vitele napján, 21. Novembris

Úristen, ki a szeplőtelen Szűz Máriát a Szentlélek lakóhelyét,  ez mái napon a temp-
lomban akarád bémutatni, adjad, kérünk, hogy az ő könyörgése által a te örök 
dücsösségednek templomában bémutassunk a te szerelmes Szent Fiad, a mi Urunk 
Jesus Christus által, etc. Amen.

Salve Regina 
Pünkösdtől fogva Adventig

Mennyországnak királynéja, irgalmasságnak szent anyja, élet, édesség, reménség, 
üdvüzlégy Szűz Mária.

Évának árva fiai, számkivetett maradéki, siralmink örökösi, sok nyavalyáknak 
hajléki.

E siralomnak völgyében, kik nyavalygunk nagy ínségben, hozzád óhajtunk 
mennyégben, hol vagy örök dücsösségben.

Azért szószóllónk szemedet, fordítsd hozzánk kegyelmedet, és a te bűnös népe-
det, oltalmazzad híveidet.

Oh édes Szűz irgalmadat, mutasd meg kegyes vóltodat, holtunk után Szent Fiadat, 
mutasd meg boldogságodat.

Vers. Imádkozzál értünk Istennek szent Anyja.
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Resp. Hogy méltók légyünk a Christus igíretire.

Könyörögjünk.

Örök mindenható Úristen, ki a dücsösséges Szűz Máriának testét és lelkét Szentlé-
lek által felékesítéd, hogy a te Szent Fiadnak méltó hajléka és lakóhelye lenne. Engedd, 
hogy amely Isten anyjának emlékezetiben örvendezünk, kegyes könyörgése által min-
den következendő nyavalyáinktúl és az örök haláltúl megőriztessünk, ugyanazon mi 
Urunk Jesus Christus által. Amen.

Alma Redemptoris, etc. 
Adventtűl fogva Gyertyaszentelő Boldogasszonyig

Üdvözítőnknek szent anyja, mennyeknek megnyílt kapuja, tenger evezők csillagja, 
Boldogságos Szűz Mária.

Légy segétsége népednek, az elesett bűnösöknek, ki szüléje Istenednek, anyja lél 
te Teremtődnek.

A természetnek folyását, és a szülésnek szokását, fellyül haladád nagy átkát, min-
den szüléknek igáját.

Mert angyali köszöntésül, terhes lél a Szentlélektűl, szűzen terh, fáradság nélkül 
szülél, és fájdalom nélkül.

Te azért Istennek Anyja, légy bűnösöknek gyámola, nyavalyánk vígasztalója, 
üdvösségünknek kapuja.

Vers. Az Úrnak angyala köszönté Máriát
Resp. És Szentlélektűl méhében fogadá.

Könyörögjünk.

Úristen, ki a Boldogasszony gyümölcsös szüzessége által örök boldogságnak 
jutalmát adtad az emberi nemzetnek, adjad, kérünk, hogy érezzük annak érettünk 
való esedezését, ki által üdvösségünk megadóját vettük, a mi Urunk Jesus Christust, 
ki veled él és uralkodik mind örökkön örökké. Amen.

Ave Regina caelorum 
Gyertyaszentelő Boldogasszony napjátúl Húsvétig

Mennyországnak királynéja, angyaloknak szent asszonya, áldott gyökér Szűz Mária, 
üdvözlégy Christusnak szent Anyja.

Teáltalad e világra, új világosság virrada, örülj dücsösség virága, kinél szebb nem 
jött világra.

Áldott légy drágalátos Szűz, Isten veled szép virág Szűz, mennyben szent Fiad 
mellett ülsz, tudjuk, rajtunk könyörülsz.

Vers. Tégy méltóvá engem Szent Szűz a te dicsíretedre
Resp. Adj erőt ellenségid ellen.

Könyörögjünk.

Adj, irgalmas Isten, gyarlóságunknak oltalmat, hogy akik az Isten anyjának 
emlekezetit tiszteljük, az ő könyörgésének segétségével vétkeinkből felkeljünk, 
ugyanazon a mi Urunk Jesus Christus által. Amen.

Regina caeli, etc. 
Húsvétban

Mennynek királyné asszonya, örülj szép Szűz Mária, alleluja, mert kit méhedben hor-
dozni méltó voltál, alleluja.

Amint megmondotta vala feltámadott. Alleluja, imádj Istent, hogy lemossa bűne-
inket, alleluja.

Vers. Örülj és örvendezz Szűz Mária, alleluja
Resp. Mert bizonnyal feltámadott az Úr, alleluja.

Könyörögjünk

Úristen, ki a te szent Fiadnak, a mi Urunk Jesus Christusnak feltámadásával házad 
népét megvigasztalád, adjad, kérünk téged, hogy az ő szent anyja, Szűz Mária által az 
örök életnek örömébe jussunk, ugyanazon a mi Urunk Jesus Christus által.

Amen.
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A bibliai könyvek gyakrabban előforduló régebbi és újabb 
rövidítései

(Kurzív betűvel kiemelve: a ma Magyarországon használatos katolikus rövidítés.)

Ószövetségi könyvek

Mózes 1. könyve (Genesis; Teremtés) – Gen, Genes, 1Mós, 1 Móz, Ter, Terem

Mózes 2. könyve (Exodus; Kivonulás) – Exo, Exod, Kiv, Kijö, Kijöv, 2Mós, 2Móz

Mózes 3. könyve (Leviticus; Leviták) – Lev, Levit, 3Mós, 3Móz

Mózes 4. könyve (Numeri; Számok) – 4Mós, 4Móz, Num, Szá, Szám, Száml, Számlal

Mózes 5. könyve (Deuteronomium; Második törvénykönyv) – Deut, Deuter, 5Mós, 
5Móz, MTörv,Tör, Törv

Józsue könyve (Josue) – Ios, Józs, Josuae

Bírák könyve (Judicum) – Bír, Iudic

Rút könyve (Ruth) – Rut, Rút, Ruth, 

Sámuel 1. könyve (I. Regum Királyok 1. könyve) – 1Reg, 1Sam, 1Sám

Sámuel 2. könyve (II. Regum Királyok 2. könyve) – 2Reg, 2Sam, 2Sám

Királyok 1. könyve (III. Regum Királyok 3. könyve) – 1Kir, 3Reg, 3Regum

Királyok 2. könyve (IV. Regum Királyok 4. könyve) – 2Kir, 4Reg, 4Regum

Krónikák 1. könyve (I. Paralipomenon) – 1Cronic, 1Kro, 1Kron, 1Krón, 1Kronik, 
1Par, 1Paral

Krónikák 2. könyve (II. Paralipomenon) – 2Cronic, 2Kro, 2Kron, 2Krón, 2Kronik, 
2Par, 2Paral

Ezdrás könyve (I. Esdrae) – 1Esdr, Ezd

Nehemiás könyve (II. Esdrae) – 2Esd, Neh

Tóbiás könyve (Tobias) – Tob, Tób

Judit könyve (Judith) – Iud, Jud, Judit

Eszter könyve (Esther) – Esz, Esth
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Makkabeusok 1. könyve (II. Machabeorum) – 1Mach, 1Mak

Makkabeusok 2. könyve (II. Machabeorum) – 2Mach, 2Mak

Jób könyve (Job) – Iob, Job, Jób

Zsoltárok könyve (Psalterium Davidis) – Ps, Psa, Psal, Psalm, Solt, Sólt, Soltar, Zsolt

Példabeszédek könyve (Parabolae, Proverbia) – Peld, Péld, Pro, Prou, Prov, Proverb

Prédikátor könyve (Ecclesiastes) – Eccl, Eccles, Eccls, Pred, Préd, Predik, Prédik

Énekek éneke (Canticum Canticorum) – Cant, Én, Ének

Bölcsesség könyve (Sapientia) – Bölcs, Sap

Sirák fia könyve (Ecclesiasticus) – Eccli, Sir, Syr

Izaiás könyve (Isaias) – Esa, Isai, Iz

Jeremiás könyve (Jeremias) – Ier, Jer, Jerem

Siralmak könyve (Lamentationes) – Siral

Báruk könyve (Baruch) – Bár, Baruch

Ezekiel könyve (Ezechiel) – Ez, Ezec, Ezech

Dániel könyve (Daniel) – Dan, Dán, Daniel

Ozeás könyve (Oseas) – Hos, Ose, Oseae, Oz

Joel könyve (Joel) – Jo, Joel

Ámosz könyve (Amos) – Ám, Amo, Amos

Abdiás könyve (Abdias) – Abd

Jónás könyve (Jonas) – Ion, Jón

Mikeás könyve (Michaeas) – Mich, Michae, Mik

Náhum könyve (Nahum) – Nah, Náh

Habakuk könyve (Habacuc) – Hab, Haba, Habac

Szofoniás könyve (Sophonias) – Soph, Szof

Aggeus könyve (Aggaeus) – Ag, Aggaei, Hag

Zakariás könyve (Zacharias) – Zach, Zak

Malakiás könyve (Malachias) – Mal, Malac

Újszövetségi könyvek

Máté evangéliuma (Matthaeus) – Ma, Mat, Math, Matt, Matth, Mt

Márk evangéliuma (Marcus) – Mar, Marc, Mk

Lukács evangéliuma (Lucas) – Lk, Luc, Luk

János evangéliuma (Joannes) – Ian, Ioan, Jn, Joan, Joh

Apostolok cselekedetei (Acta Apostolorum) – Act, Actor, ApCsel, Csele

Pál levele a rómaiaknak (Ad Romanos) – Rom, Róm

Pál 1. levele a korintusziaknak (I. ad Corinthios) – 1Cor, 1Kor

Pál 2. levele a korintusziaknak (II. ad Corinthios) – 2Cor, 2Kor

Pál levele a galatáknak (Ad Galatas) – Gal, Galat

Pál levele az efezusiaknak (Ad Ephesios) – ad Ephes, Ef, Eph, Ephes

Pál levele a filippieknek (Ad Philippinenses) – Fil, Phil, Philip

Pál levele a kolosszeieknek (Ad Colossenses) – Coloss, Kol

Pál 1. levele a tesszalonikiaknak (I. ad Thessalonicenses) – 1Tesz, 1Thes, 1Thess

Pál 2. levele a tesszalonikiaknak (II. ad Thessalonicenses) – 2Tesz, 2Thes, 2Thess

Pál 1. levele Timóteusnak (I. ad Timotheum) – 1Tim, 1Timoth

Pál 2. levele Timóteusnak (II. ad Timotheum) – 2Tim, 2Timoth

Pál levele Titusnak (Ad Titum) – ad Tit, Tit

Pál levele Filemonnak (Ad Philemonem) – Filem, Phil

Pál levele a zsidóknak (Ad Hebraeos) – Heb, Hebr, Sid, Zsid

Jakab levele (Jacobi) – Iak, Jac, Jak

Péter 1. levele (I. Petri) – 1Pet, 1Petr, 1Petri, 1Pt

Péter 2. levele (II. Petri) – 2Pet, 2Petr, 2Petri, 2Pt

János 1. levele (I. Joannis) – 1Jn, 1Joan, 1Joh

János 2. levele (II. Joannis) – 2Jn, 2Joan, 2Joh

János 3. levele (III. Joannis) – 3Jn, 3Joan, 3Joh

Júdás levele (Judae) – Iud, Jud, Júd

János jelenései (Apocalypsis Joannis) – Apoc, Apocal, Jel, Tit, Titk
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Névmagyarázatok

Abel – Ábel, Ádám és Éva második fia, Káin öccse, bátyja irigységből meggyilkolta.

Ágoston, Szent; Augustinus – Aurelius Augustinus (354–430), a középkori teológia 
egyik legnagyobb alakja, kezdetben a manicheizmus követője volt, de Szent Amb-
rus hatására megtért és megkeresztelkedett, Hippo püspöke volt.

Ambrus, Szent – Aurelius Ambrosius (334 k.–397), milánói püspök, egyházi író, költő, 
szónok, a négy nyugati egyháztanító egyike.

Athanasius, Szent – Szent Athanasziosz (295 k.−373), alexandriai püspök, az arianiz-
mus ellenfele.

Barabbas lator – Barabás, a nép az ő szabadon bocsátását követelte Jézuséval szem-
ben a keresztfára való feszítés előtt.

Beza – Theodor de Bęze (1519−1605), Kálvin munkatársa és követője, hitvitázó, biblia-
fordító.

Calvinus – Kálvin János, Jean Calvin (1509−1564), a református (kálvinista) irányzat 
elindítója, a predestináció híve, Genf reformátora.

Cyprianus – Thascius Caelilius Cyprianus, (200–258), Karthágó vértanúhalált halt 
püspöke, a Szent Ágoston előtti latin teológia nagy hatású alakja.

Dávid, Szent – Szent Dávid (Kr. e. 11. sz.), Júda és Izrael királya, ifjú korában legyőzte 
a filiszteus óriást, Góliátot, a zsoltárok egy részének szerzője.

Emmanuel – Bibliai személynév, jelentése: ’velünk az Isten’, az Emmanuelre vonat-
kozó jövendölésekben összefonódik a jelen és az idők vége, a dávidi és a messiási 
ország.

Gabriel – arkangyal, ő vitte hírül Szűz Máriának a szeplőtelen fogantatást és Jézus 
születését.

Hieronymus, Ieronymus – Eusebius Sophronius Hieronymus, Szent Jeremos 
(Kr. e. 645–Kr. e. 580 k.), egyházatya, a Vulgata Biblia fordítója

János, Aranyszájú, Szent – Ióannész Khrüszosztomosz, Johannes Chrysostomus 
(344/345–407), görög szónok, teológus, az egyházatyák egyike, Konstantinápoly 
püspöke.
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János, Keresztelő, Szent – Keresztelő Szent János (Kr. e. 7–Kr. u. 29), megjövendölte 
Jézus eljövetelét, ő keresztelte meg Krisztus érkezése előtt az embereket és magát 
a Megváltót is a Jordán vizében.

Jeremiás – Jeremiás (Kr. e. 645–Kr. e. 580 k.), a négy nagypróféta egyike, neki tulaj-
donítják a Siralmak könyvét.

Jób – Istenfélő, igaz ember, aki kemény megpróbáltatásai ellenére mindvégig hűséges 
maradt Istenhez.

József – Jákob pátriárkának Racheltől született első fia, atyja különösen kedvelte, emi-
att testvérei gyűlölték és rabszolgának adták, de megmenekült és az egyiptomi 
fáraó udvarában élt.

Judith asszony – Judit, zsidó nő, Holofernész asszír hadvezér meggyilkolásával meg-
mentette népét a megszállástól.

Károlyi – Károlyi Gáspár (1529-1591), református lelkész, az ő nevéhez köthető az első 
teljes magyar protestáns bibliafordítás (Vizsolyi Biblia, 1590).

Lázár – Mária és Márta fivére, akit Jézus feltámasztott a halálból.

Lót – A Szodomát sújtó katasztrófától csak ő és gyermekei menekültek meg, túlélésük 
feltétele az volt, hogy nem nézhetnek vissza az égő városra, ám Lót kíváncsi fele-
sége mégis megtette, ezért Isten sóbálvánnyá változtatta.

Lukács – Evangélista, Szent Pál kísérője, jelképe a bika.

Luther – Martin Luther (1483–1546), eredetileg ágostonrendi német szerzetes, a refor-
máció szellemi atyja.

Malkus – Így hívták a főpap szolgáját, akinek Péter levágta a jobb fülét (Jn 18,10).

Máté – Evangélista, Jézus egyik első követője, jelképe az angyal.

Mojses – Mózes, Jákob fia, ő vezette ki a választott népet Egyiptomból, elvezette őket 
Kánaán földjére, Isten kinyilatkoztatta számára a Tízparancsolatot és szövetséget 
kötött vele.

Pál, Szent – Eredeti nevén Saulként részt vett a korai keresztények üldözésében, láto-
más hatására azonban megtért, és nagy szerepet játszott a kereszténység elterjesz-
tésében az európai kontinensen, történetéből fakad a mai „pálfordulás” kifejezés.

Poncius Pilátus – Júdea római helytartója, tisztségét féltve engedélyezte a zsidóknak, 
hogy keresztre feszítsék Jézust.

Salomon – Salamon (Kr. e. 1000–Kr. e. 928), Izrael harmadik, egyben utolsó királya, 
Dávid és Betsabé fia, énekek és zsoltárok szerzője, ismert volt bölcs és igazságos 
ítéleteiről.

Saul király – Izrael első királya (Kr. e. 1012–Kr. e. 1004).

Sommalius – Sommalius, Henricus (1534–1619) jezsuita, német teológus, 1600-ban 
adta ki Kempis összes művét.

Tertullianus – Tertullianus, Quintus Septimius Florens (155 k.–225 k.), karthágói szár-
mazású római író, a latin nyelvű keresztény próza egyik megteremtője.

Theofilactus – Ohridi Theophülaktosz (1050 k.–1126 u.), bizánci főpap, író, Szentírás-
magyarázó.

Tóbiás – Apja megbízásából útra kelt, útján Rafael arkangyal kísérte álruhában.

Zebedeus – Halász, az idősebb Jakab és János apostolnak, azaz „Zebedeus fiainak” apja.
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Szómagyarázatok

Alma Redemptoris – az adventi és a karácsonyi időszak Mária-antifónája

antifona – éneklés közben indító, majd refrénszerűen visszatérő szakasz

Apostoli hitvallás – az ősi keresztségi hitvallás, amelyet az Egyház ma is használ, 
amelyet a trentói zsinat a hittanítás alapjaként jelöl meg

asszonyi állat – asszonyi állapot, lét, teremtmény; asszony

atyjafiai – rokonai

Aug. 9. Confess. Cap. 13. – Aurelius AUGUSTINUS, Confessiones, Patrologia Latina 
32, 778. magyarul: ÁGOSTON Vallomásai, II, 221.

Augustin. 22. Civit. Cap. 8. – AUGUSTINUS, De Civitate Dei, PL 41, 764.

Ave maris Stella – „Üdvözlégy tengernek csillaga”; Himnusz a Boldogságos Szűzhöz, 
Mária kisofficiumának része

Ave Regina caelorum – „Üdvözlégy mennyországnak királynéja”; Mária-antifóna 
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepétől Nagycsütörtökig

benna – béna

Boldogasszony fogantatása napja – itt valójában két Mária-ünnepről van szó: szept-
ember 8.: Kisboldogasszony, Mária születése; december 8.: Szűz Mária szeplőte-
len fogantatása

Boldogasszony mennybevitele – Nagyboldogasszony, Mária-ünnep, augusztus 15.

Boldogasszony templomba vitele – Boldogasszony bemutatása a templomban, Mária-
ünnep, november 21.

bűz – bűn, súlyos vétek

confessor – hitvalló, szentként tisztelt; nem vértanú, de hitéért szenvedő, megkínzott, 
bebörtönzött, stb. ember

Credo – hiszek; lásd: Apostoli hitvallás

csöpü – csepű; kender vagy len gerebenezésekor keletkező kóc, szösz

deák Biblia – latin Biblia
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dézsma – dézsma, tized, az egyháznak fizetendő adó

egyállatú – egylényegű

elegítenél – elégetnél

elszenved – eltűr, elnéz, enged

elvélte – elvétve, ritkán

epeség – keserűség, fájdalom, szenvedés

értéket – erőt, erényt

furcsa – kíváncsi

Gyertyaszentelő Boldogasszony – Mária-ünnep, február 2.: Jézus bemutatása a temp-
lomban

Gyümölcsoltó Boldogasszony – Mária-ünnep, március 25.: angyali üdvözlet

hátravér – visszaver

Havi boldogasszony napja – Havas Boldogasszony, Mária-ünnep, augusztus 5.:  
egy Rómában történt csoda emlékünnepe

hét fő vétkek – hét fő bűn: kevélység, fösvénység, bujaság, irigység, torkosság, harag, 
jóra való restség

Hieron. Contra Lucifer. Cap. 6. – HIERONYMUS Dialogus contra Luciferianos című 
művének 6. fejezetére vonatkozik

istáp – támasz, gyámolító személy

izsóp - falakon növő kicsi növény; izsóppal való meghintés a bűnbánat jele a Bibliában

kántorokat – kántorböjtöket; évente négyszer, egy-egy meghatározott hét szerdáján, 
péntekjén és szombatján tartott böjt

keresztyén – Pázmány idejében még nem volt különbség a katolikus és protestáns szó-
használat között; ma a katolikusok a ’keresztény’, a protestánsok pedig a ’keresz-
tyén’ alakot használják

közönséges – általános; katolikus

litánia – liturgikus szóhasználatban szoros értelemben véve válaszos imaforma: 
az előimádkozó mondja vagy énekli a változó megszólításokat, melyekre a nép 
azonos vagy kissé változó formulával válaszol

magavetésből – elbizakodásból

malasztod – isteni kegyelmed

medgyen, meggyek – mit tegyen, mit tegyek

megpökdös – megköpdös

merígy – mirigy

negyvennapi – nagyböjt; húsvét előtti, negyven napig tartó böjt

Nicaea-béli gyölekezet vallása – Níceai, pontosabban Nícea-konstantinápolyi hitval-
lás; a níceai zsinaton (325) megfogalmazott hitvallásnak a konstantinápolyi zsina-
ton (381) átszerkesztett változata.az I. konstantinápolyi zsinaton (381) szerkesztett 
hitvallás.

ökínjen – önként

pallos – széles pengéjű, egyenes kard

pántolódjál – cívódjál, pöröljél, veszekedjél

pártot üt – részrehajló, pártoskodó

pelikán madár – a pelikán az egyik legkorábbi Krisztus-jelkép; a pelikán a kígyó által 
megölt fiókáit úgy kelti életre, hogy csőrével föltépi mellének jobb oldalát, és rájuk 
csorgatja a vérét

penitenciatartó zsoltár – bűnbánattartó zsoltárok (VI., XXXI., XXXVII., L, CI., 
CXXIX., CXLII.; a Pázmány idejében használt számozás szerint)

pökik – köp

prókátor – bírósági tisztségviselő, ügyész

publicanus – vámos

Regina Caeli – „Mennyek királynője”; a húsvéti idő Mária antifónája; középkori latin 
Mária-himnusz

resp. – responsorium; válasz

Sacramentom – szentség

Salve Regina – „Üdvözlégy királyné”, Mária-antifóna, Szentháromság vasárnapjától 
ádventig

sámolya – zsámolya, térdeplője

sapolódik – panaszkodik, sopánkodik

Sarlós Boldogasszony – Mária-ünnep, július 2.: Mária látogatása Erzsébetnél

sentencia – vélemény, mondás, közmondás, szólás, ítélet
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serafin – szeráfok, hatszárnyú szent angyalok, az Úr trónusának őrzői

Sion – Jeruzsálem délkeleti dombja, az Ószövetségben Isten lakóhelye

sívó – üvöltő

sobrákság – zsugoriság, fösvénység, koldusság

superláton – függönyön, kárpiton, leplen

szenvedd – engedd, tűrd

szű, szűv – szív

találaljalak – találjalak

temérdek – silány, durva, erőteljes

tractál – tárgyal, foglalkozik vele

usorát, usurát – uzsorát, jogtalanul magas kamatot

vastagítás – erősítés, növelés, hízás

vers. – versus, versiculus; vers

zsolozsma - a katolikus egyházban a klerikusok, szerzetesek számára kötelező zsoltá-
rokból, himnuszokból, könyörgésekből álló imádság


