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Bevezetés 

 
 
A 17. század eleji Magyarország több sebből vérzett. A török hódítás és 
Buda elfoglalása után az ország három részre szakadt, állandósultak a har-
cok és támadások. Ezzel egy időben a protestantizmus terjedése, a hitújítás 
nyomán kialakult új helyzet ugyancsak nagy kihívást jelentett a szerzetes-
közösségek számára. Megszokottá váltak a menekülések egyik kolostorból 
a másikba, és a szerzetesek egyre gyakrabban lettek kiűzetések áldoza-
taivá. Szükség volt tehát olyan magyar nyelvű lelkiségi olvasmányokra, 
amelyek nem a reformáció teremtette hitvitázó irodalom műveinek sorát 
gazdagították, hanem lelki segítséget nyújtottak a szerzetes- és apácakö-
zösségeknek viszontagságos életük elviseléséhez.  

A lelkiségi irodalom egyik 17. századi gyöngyszemét bocsátjuk most 
közre, a Clairvaux-i Szent Bernát neve alá sorolt De modo bene vivendi 
című mű magyar fordítását, amelyet 1612-ben Ebeczky Sándor mariánus 
ferences szerzetes készített el Pozsonyban a klarissza apácák számára.1 
A klarisszák jelenléte állandó volt hazánkban a középkortól kezdve 
egészen a rend 1782-ben történt feloszlatásáig, vagyis folytonosságuk 
nem szűnt meg a török hódítással, a protestantizmus előretörésével, amely 
a legtöbb zárdára pusztulást hozott. A klarissza apácák legtekintélyesebb 
és legnagyobb kolostora a 16. század elején Óbudán volt, amely a magyar 
nyelvű kódexirodalom egyik legjelentősebb központjaként működött. 
Kolostoruk és templomuk nem messze állt a ferencesek kolostorától, 
akik lelki vezetőik, segítőik voltak. 1541-ben a török elől Pozsonyba 
menekültek rendtársaikhoz, de mindvégig megőrizték óbudai szárma-
zásuk emlékét. A pozsonyi klarisszák a tizenöt éves háború alatt Bocskai 
támadása elől Ebeczky Sándor segítségével menekültek el. A klauzúrás 
életet élő apácák számára már a gondolat is rettenetes volt, hogy 
fogadalmuk ellenére ki kell lépniük a kolostor életéből. E rettenetnél is 
nagyobb volt azonban a félelem Bocskai hadseregétől. Összeszedték 

                                                   
1 A kézirat lelőhelye és jelzete: Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Duod. Hung. 7. 
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értékeiket, az időseket és betegeket hátrahagyták, és a ferencesek kí-
séretével előbb Grácba, majd Bécsbe menekültek. Az 1606-os békekötés 
után a klarisszák visszaköltözhettek Pozsonyba, ahol a mozgalmas idők 
alatt meglazult fegyelmet Bliemblin Erzsébet apátnő állította vissza.2 

A menekülő apácák magukkal vitték legfontosabb értékeiket, így 
könyveiket is. A 16. század végén ezek elsősorban magyar nyelvű kó-
dexek voltak, amelyek gyűjtőhelye így a pozsonyi és nagyszombati kla-
rissza zárda lett.3 A klarissza kéziratos könyvek a középkori virágzó 
kódexirodalomhoz nyúlnak vissza, amelyek témájukat tekintve jól 
illeszkednek a 17. századi új forrásokhoz.  

A De modo bene vivendi egyes részeit a klarisszák már a középkor 
végén olvashatták magyar nyelven, három középkorvégi kódexünkben is 
fellelhetőek az eredeti latinból fordított szövegrészletek.4 Az Érsekújvári 
kódex tartalmazza a leghosszabb fordítást, a latinban található hetven-
három fejezetből harmincnégyet, a sorrendet és a szöveghűséget tekintve 
azonban nem egyezik a latin eredetivel.5 A Winkler-kódexben a latin mű-
nek csak néhány fejezete szerepel (pontosan két és fél), és mivel a kódex 
több Bernátnak tulajdonított szöveget is tartalmaz, Korondi Ágnes felteszi 
a kérdést: a „Winkler-kódex: Bernát-szövegek gyűjteménye?”6 A Guary-
kódexben csak néhány töredéket, szövegegyezést figyelhetünk meg. 
Vargha Damján szöveg-összehasonlítása azt bizonyítja, hogy nem egy 
fordításnak különböző időben készült másolatairól van szó, hanem két, 
                                                   
2 SCHWARCZ Katalin, „Mert ihon jönn Aszonyotok és kezében új szoknyák”: Források a 
klarissza rend magyarországi történetéből, Budapest, Budapesti Történeti Múzeum – 
METEM, 2002 (METEM Könyvek, 39), 20–21, 199; BÁRTFAI Szabó László, Óbuda 
egyházi intézményei a középkorban, Budapest, 1935, 41–42. 
3 SCHWARCZ Katalin, A klarissza apácák könyvkultúrája a XVIII. században, Szeged, 
Scriptum, 1994 (Olvasmánytörténeti Dolgozatok, 6), 9–10. 
4 PUSCH Ödön, Vallásos elmélkedések kódexeinkben, Kolozsvár, 1910, 68; VARGHA 
Damján, A clairvauxi Szent Bernátnak tulajdonitott „A jó élet módjáról” cimű mű a 
magyar kódexirodalomban, Budapest, 1943. 
5 PUSCH, i. m., 69–91; KORONDI Ágnes, A Liber de modo bene vivendi szerzősége és 
szövegkörnyezetei a késő középkori magyar nyelvű kolostori kódexirodalom tükrében, 
Erdélyi Múzeum, 2005/4, 159–160. – Az Érsekújvári kódexben szereplő szöveg 
kiadása: Clairvauxi Szent Bernát neve alatt ismert könyv, A jó élet módja – Divi 
Bernardi abbatis ad sororem: modus bene vivendi, s. a. r. VARGHA Damján, Budapest, 
Szent István Társulat, 1943.  
6 KORONDI, i. m., 161. 
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esetleg három különböző és az eredeti latinhoz igazodó fordításról be-
szélhetünk.7 Nem zárhatjuk ki azonban azt a lehetőséget sem, hogy az 
alapul szolgáló fordítások is más-más latin szövegből készültek. Mivel 
mindhárom kódex a pozsonyi klarisszák tulajdonában volt, Ebeczky 
Sándor, aki teljes egészében lefordította ezt a művet, beleolvashatott a 
kódexek szövegeibe, és lehetséges, hogy azok adtak neki ihletet az egész 
munka lefordításához.  

De vajon miért éppen egy Szent Bernátnak tulajdonított középkori 
elmélkedést elevenített fel a klarisszák számára Ebeczky mintegy fél év-
ezreddel később? Bernát (1090 k.–1153) korának leghíresebb szónoka, 
hithirdetője volt, akinek művei másolatban széles körben elterjedtek, s 
nagy hatást gyakoroltak kora szerzetességére. Csak a négy egyházatya 
műveit másolták olyan nagy kedvvel és szorgalommal, mint Szent Ber-
nátét. Műveiről Gabriel Meier így ír: „kedvesség, erő és áhitat jellemzi 
őket, melyek valami egész különős módon lopódznak a lélek legmélyére 
és igazi áhítatra hangolják az olvasót”.8 Már kortársai a „mézajkú tanító” 
névvel ruházták fel. Szent Bernát nevével gyakran találkozunk középkori 
kódexeinkben, és florilégiumok is sok esetben idézték műveit monda-
nivalója és művészi szövegformálása miatt. Szerzetesek és világi papok is 
olvasták szövegeit, amit például Pázmány Péter prédikációs kötete is 
bizonyít: ebben ő a legtöbbet idézett középkori szerző.9 A könyvnyom-
tatás feltalálásával olyan gyorsan terjedtek a Bernát-művek – igaziak és 
apokrifek egyaránt –, amihez hasonló jelenséggel ritkán találkozhatunk. 
Már a 15. századból mintegy nyolcvan kiadást ismerünk, a 16. század-
ban pedig megkezdődött Szent Bernát összes műveinek kiadása.10  

Mára már sok Szent Bernátnak tulajdonított írásról kiderült, hogy 
nem az ő tollából származnak, vagy legalábbis kétes eredetűek: részben 
az ő műveiből vett szemelvények, kompilációk, részben ügyes stiláris 
                                                   
7 VARGHA, A clairvauxi…, i. m., 4. 
8 MEIER Gábor, Szent Bernát élete, ford. VÁRKONYI Fidél, Budapest, 1915, 76. 
9 BITSKEY István, Humanista erudíció és barokk világkép: Pázmány Péter prédikációi, 
Budapest, Akadémiai, 1979 (Humanizmus és reformáció, 8), 80; SZELESTEI N. László, 
Szent Bernát – és régebbi irodalmunk = Sz. N. L., Rekatolizáció és barokk áhítat, 
Budapest, METEM, 2008, 11. 
10 Az első teljes kiadás: Velence, 1503; majd Párizs, Lyon, Antwerpen, Bázel. – PISZTER 
Imre, Szent Bernát clairvauxi apát élete és művei, Budapest, 1899, II, 594. 
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utánzatok.11 A kutatások szerint a De modo bene vivendi, amelyről év-
századokon át úgy tartották, hogy Szent Bernát írta szerzetessé lett húga, 
Humbelina számára,12 sem tartozik az eredeti Bernát-művek közé; gon-
dolatmenete, okfejtése, és főleg nyelvhasználata is eltér az övétől. A 
szakirodalomban lehetséges szerzőként felmerült egy bizonyos Tamás, a 
Frigidus Mons (Froidmont) monostor ciszterci szerzetese, aki talán öre-
gebb korában, valószínűleg az ő – jeruzsáleminek nevezett – nőtestvére 
számára írhatta az elmélkedést.13 

Hogy miért terjesztették mások műveit Szent Bernát neve alatt? A 
középkorban a szerző nevének megörökítése, „szerzői joga” kevéssé 
számított, mivel a fő cél Isten dicsőségének és az embertársak lelki üd-
vösségének szolgálata volt, ehhez pedig legtöbbször kész szövegből me-
rítettek, kompiláltak, vagy annak analógiájára alkottak. Bőven idéztek 
tekintélyektől, maguk a szerzők azonban háttérben maradtak. Sok eset-
ben a műhöz kapcsolt szerző szerepe az volt, hogy felelősséget vállaljon 
az adott szövegért, tekintélyével hitelesítse azt. Bernát ismertsége, ked-
veltsége, szentsége alapján kiválóan megfelelt erre a szerepre, így sok 
más mű mellett a De modo bene vivendi is az ő tekintélyén keresztül 
szólalt meg.14 

A De modo bene vivendi fordításának Ebeczky Sándor Az jó életnek 
módjáról címet adta. A kisalakú kötet, amelyben ez a fordítás meg-
található, egy bevezetőt és három Szent Bernát neve alá sorolt művet 
tartalmaz, amelyek sorrendben a következők: De modo bene vivendi (A 
jó életnek módjáról), De diligendo Deo (Mint kelljen az Istent szeretni) 
és Meditationes de cognitione humanae conditionis (Az emberi 
állapatnak esmeretségéről). 

Ebeczky Sándor (?−1614) mariánus ferences szerzetes életéről kevés 
adatot ismerünk. Győri kanonok volt, majd 1601-ben lépett a ferences 
                                                   
11 Uo., 593. 
12 A Patrologia Latina kiadásában azonban, ahol a szentnek tulajdonított szövegek 
csoportjában szerepel, ez olvasható: „Sequens tractatus nec Bernardo convenit, nec eius 
sorori, Humbelinae”, vagyis ez a mű sem nem Bernáté, sem soror Humbelináénak nem 
mondható. – Idézi VARGHA, A clairvauxi…, i. m., 16; KORONDI, i. m., 156. 
13 VARGHA, A clairvauxi…, i. m., 16. 
14 HORVÁTH János, A magyar irodalmi műveltség kezdetei Szent Istvántól Mohácsig, 
Budapest, 1931, 127–128; KORONDI, i. m., 157. 
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rendbe, így kanonoki jövedelmét a ferences szegénységre cserélte fel. 
1603–1606 között a mariánus ferencesek provinciálisa volt. 1605-ben a 
pozsonyi klarisszák menekülését segítette Grácba, majd Bécsbe. 1613-
ban ismét provinciálissá választották, ezt a tisztséget 1614-ig, haláláig töl-
tötte be. A pozsonyi klarisszák templomában temették el, hiszen régtől 
fogva ő volt az apácák gyóntatója, vigasztalója.15 

Ebeczky Sándor a klarissza apácák számára magyarra fordította a IV. 
Orbán pápa által elismert „reformált” regulát.16 „Örökös bezártság, foga-
dott szegénység, szüntelen hallgatás. A világtól való totális testi és szel-
lemi elzárkózás a lelki tisztaság megőrzése érdekében – ezek voltak a 
klarisszák életét meghatározó legfontosabb regulák.”17 A regulafordítás 
után kezdett bele Szent Bernát De modo bene vivendi című munkájának 
fordításába,18 amelyet 1612. január 21-én fejezett be Pozsonyban.19 A 
Szent Bernát-féle kötet a possessorbejegyzés szerint az óbudai (akkor 
már Pozsonyban élő) klarisszáké volt egészen 1782-ig. Jankovich Miklós 
gyűjteményével került a Magyar Nemzeti Múzeumba, majd az Országos 
Széchényi Könyvtárba.20 

Mivel a középkori kódexeinket birtokló apácákat a pozsonyi klarisszák 
fogadták be, azt feltételezhetnénk, hogy Ebeczky fordítása a klarisszák 
által őrzött magyar nyelvű kódexek szöveghagyományozódását tükrözi, ez 
azonban nem így van. Ebeczky Sándor fordítása nem őrzi a kódexekben 
lévő nyelvi fordulatokat, nyelvében és helyesírásában is eltér azoktól. A 
magyar fordítások közül az Érsekújvári kódex tartalmazza a leghosszabb 
fordítást, azonban arról megállapítható, hogy nem a latin eredeti szöveget 
közvetíti számunkra. Ebeczky ezzel szemben a latin szöveghez ragasz-
kodva, szöveghűen fordította le mind a hetvenhárom fejezetet. Nem tért el 
a szövegtől, nem faragott le belőle, és nem is toldotta meg saját gondo-
lataival. Fordítása könnyed, lendületes, csak kevés helyen érződik rajta a 
                                                   
15 SCHWARCZ, A klarissza…, i. m., 42, 65. jegyzet; UŐ., „Mert ihon jönn…”, i. m., 218. 
16 SCHWARCZ, „Mert ihon jönn…”, i. m., 40. 
17 HORN Ildikó, Csáky Anna Franciska és a pozsonyi klarisszák, Aetas, 1992/3, 28. 
18 SCHWARCZ, „Mert ihon jönn…”, i. m., 40. 
19 A pozsonyi keltezés csak valószínűsíthető, mivel Ebeczky csak az időpontot közli 
fordításának végén: „Explicit Liber de Modo bene uiuendj. 21. Januarij, in die Sancta 
Agnetis uirgjnis et martyris. Anno dominj 1612.” 
20 SCHWARCZ, „Mert ihon jönn…”, i. m., 219. 
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latin eredeti. Mellőzi a bonyolult igei és igeneves szerkezeteket, így nincs 
terhelve latinizmusokkal.21 Nyelvezete jól illeszkedik a mai nyelvhasz-
nálathoz, szövege ma könnyebben emészthető és értelmezhető, mint a kö-
zépkori kódexeké.  

A különböző témájú fejezetek között megtalálható az isteni szeretetre 
való nevelés mellett az emberszeretet gondolata, a legfontosabb erények 
sugalmazása és a legfőbb bűnök elkerülésének alapvető formái. A feje-
zetek többsége a hívő ember számára egyfajta lelkigyakorlatként is 
szolgálhat, amelyek olvasása során elmélyülhet vallásában, és alaposan 
kidolgozott választ kaphat hite legáltalánosabb és legfontosabb kérdé-
seire. Külön kiemelném a megszólítások széles körét, amelyek (egy-két 
kivételtől eltekintve) egy személyhez, Szent Bernát húgához szólnak: 
„Szerelmes Néném”; „Tiszteletes Szűz”; „Krisztusnak szerelmes jegye-
se”; „Krisztusban nékem szerelmes Néném”. Mondatfelépítéseit tekintve 
Ebeczky megtartja a latinban használatos alárendelő mellékmondatokat: 
„Az, ki szereti az Istent”; „Az ki az teremtett állatot az Istennél feljebb 
szereti”; azonban az igeneves szerkezetek elhagyásával az egyszerű kije-
lentő módú igealakok használata kerül előtérbe. Az igeidők esetében 
megállapítható, hogy az elbeszélő múlt helyett az egyszerű múltat 
használja.  

Ebeczky fordítása értékes adalékot szolgáltat a 17. század elejének 
prózairodalmához, fordítási gyakorlatához, amellyel a szakirodalom ed-
dig keveset foglalkozott. Művének betűhű kiadása remélhetőleg ösz-
tönözni fogja az irodalmi, nyelvészeti és művelődéstörténeti kutatásokat. 
 
 
 
 
 

                                                   
21 SZELESTEI N., Szent Bernát…, i. m., 14. – A mű 12. fejezetének latin alapszövegét, 
továbbá három fordítását (Winkler-kódex, Érsekújvári kódex, Ebeczky) párhuzamosan 
közli: SZELESTEI N. László, A De modo bene vivendi című mű magyar fordítása 
középkor végi kódexeinkben – és 1612-ben = Studia professoris–professor studiorum: 
Tanulmányok Érszegi Géza hatvanadik születésnapjára, szerk. ALMÁSI Tibor, 
DRASKÓCZY István, JANCSÓ Éva, Budapest, Magyar Országos Levéltár, 2005, 323–331. 
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A kéziratról 
 
A kötet a borítótáblával együtt 16 cm magasságú, kb. 11 cm széles, 
gerince 6 cm. Borítója kemény, sárgásbarna, fedő- és hátsó lapján ko-
pott, vésett közép- és keretdíszítő motívumok. Két csatja még megvan, 
de már nem használható. A könyv gerincén kézírással: „Sz. Bernárd 
három könyve.” Alatta: „XVII-ik századból.” A kézirat szép, rendezett, 
könnyen olvasható. Rajzok, képek, iniciálék nem találhatók benne. 
Lapjai épek, kézírással is számozottak. 

A kézirat elején, a 19. levélen (előtte üres lapok találhatók) a 
következő címirat szerepel: „Szent Bernárd, Világos uölǵij Apaturnak, az 
Aniaszentegiház fö Doctorának három könjue: ugimint az io életnek 
modgiárol 73 sermo. meliben az keresztién életre ualo minden joszágos 
erkölcsnek szükséges summáia foglaltatik. Elmélkedésj az emberi 
állapatnak esmeretségéröl, meli egiéb képpen az lélekröl neueztetik, 17 
részben. Es szép tanulsága, Mint kellien az Istent szeretnj. Magiaról 
fordétatot F. Ebecszki Sandor által.” (Az itt említett három mű közül e 
forráskiadványban az elsőnek a szövege olvasható.) 
 
 

A szöveg átírásáról 
 
Az elmélkedés szövegét betűhíven írtam át. A következetlen és a maitól 
eltérő kis- és nagybetű-használatot, egybe- és különírást, az eredeti köz-
pontozást megtartottam. Néhány esetben azonban eltértem a betűhív 
átírás szabályaitól: 

1. Valamennyi ö és ü betű röviden szerepel az átírt szövegben, az i 
esetében azonban kivételt tettem: ha a pont fölött még egy hosszú-
ságot jelző vessző is található, hosszú í-vel írtam át, csakúgy, mint a 
néhányszor előforduló, ’i’ hangértékben használt, vesszővel ellátott j-t. 
2. A következetesen ’sz’ hangértékben használt ȝ betűt sz-ként írtam 
át, megkülönböztetendő a ’z’ hangértékű és a mai z-vel azonos alak-
ban írt betűtől.  
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3. A gy, ly, ny hangok jelölése a kéziratban általában gi, li, ni, gyak-
ran előfordul azonban, hogy az i mellett (néhányszor helyett) mellék-
jeles alak (ǵ, ľ, ń) szerepel (ǵ különösen a kézirat elején, ľ főleg a 
végén, de elszórtan másutt is, ń csak néhányszor). Nem sikerült el-
dönteni, hogy végig egy kéz írása-e a szöveg, vagy az általában halvá-
nyabb mellékjelek utólagos bejegyzések. Mivel ferences kéziratról 
van szó, s a mellékjeles helyesírást a ferences nyelvemlékeink alkal-
mazták,22 a mellékjeles alakokat figyelemfelhívásul és a nyelvészeti 
kutathatóság érdekében megtartottam. 

A lapszámozásnál a kézirat eredeti számozását vettem figyelembe, 
amelyet az átírásban a megfelelő helyeken szögletes zárójelben közöl-
tem. Az Elöljáró beszéd levelei nincsenek számozva, a kéziratban ez a 
szövegrész négy lapot és még négy sort tesz ki, itt az utólagos folium-
számozást tüntettem fel. A kéziratban szereplő kihagyás és tartalmi váltás 
esetén a szöveget új sorban folytattam. Minden rövidítést feloldottam, a 
feloldott részeket kurzívval jelöltem. 

                                                   
22 SZABÓ Flóris, Huszita-e a huszita biblia?, Irodalomtörténeti Közlemények, 1989, 
120–121. 
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Ebeczky Sándor fordításának szövege 

 
 
[f. 20r] Az köuetkezendö köniüüre Elöl járo beszede Szent Bernárd 
Doctornak, az ö Néniéhez töle jratot. 
 
Christusban szerelmes Néném, régtöl fogua kértél engem, hogi ualamj 
szent intésre ualo tanulságokat jrnék tenéked. De miuelhogi meg uagion 
jrua: Keuélség midön kj ualakit nálánál jobbat tanitanj akar; 
méltatlannak láttam magamat erre az munkára: Es azért az mit tölem 
kértél, aszt én egi keués ideiglen el halasztottam. De miuelhogi az 
utánnis eginéhánszor kértél engem ugian ezen dologra, uiszontag 
eszemben jutot az urnak jmez sen[f. 20v]tentiáia, ki aszt mondgia: 
Valakj téged ezer lépésre kénszerit, menniel uéle két ezernire: es 
mindennek az kj mit kér töled, örömest adakozzál. Ennek okáért 
kénszeritetuén, uégtére a szeretettöl jnditatuán, es az te aiétatos 
imádságodtól segétséget uéuén, a Szent Atiák asztalok alat morsalekokat 
szedegettem, ha szintén nem úgijs amint kellet uolna, de mind az által 
csak amint én tölem lehetet, mellieket ebben az köniüben te 
szentségednek bémutatom. Vegied azért immár szerelmes Néném esztet 
az köniuet, es aszt mint egi tiükört szemed eleiben uessed, meliben mint 
egi tiszta tiükörben nézzed magadat minden oránkint. Mert az Istennek 
parancsolatj tiükörök, melliekben [f. 21r] néznek mindenkor az kegies 
lelkek, es melliekben meg esmérik minden maculáiokot, ha mj rutságban 
találtatnak, mert senkj tisztán nem találtatik az uétektöl: es meľi 
tiükörökben azon lelkek az ö gondolattioknak uétkeit meg tisztitiák; es 
mint egi uiszsza adot képböl meg látot orcszáiokat ékessitik: mert midön 
az urnak parancsolatira tellies sziuel, es lélekkel figielmeznek, azokban 
kétség nékül niluán meg esmérik, mit keduellien, auagi mit általlion ö 
benne az meniej uölegénj. Eszt azért az köniuet, Tiszteletes Néném, 
örömest által oluassad, es ismég giakran oluassad, meľiben meg esméred 
mint szeressed [f. 21v] az Istent es felebarátodat, miképpen minden 
uilági es elmulando dolgot meg utáľi, mint kiuánniad az örökké ualókat 
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es menieieket, mint szenuedgied békéuel az Christusért ez uilágnak 
minden ellenkezésit, meg uetuén minden kedueskedö szerencséit, es 
hizelkedésit, mikeppen az te betegségidben hálákot adgi az Istennek, es 
jo egézségedben ne keuélkedgiél, miképpen jo szerencsédben magadat el 
ne bízzad, se gonosz szerencsédben ne essél kétségben. Christusban 
szerelmes Nénem, eszt az könjuet szorgalmatoson által jária az te 
okosságot, es az én büneimet giakorta sirassa. Es az kj nem uagiok mélto 
hogi bocsánatot nierjek, ottan csak az te jmádságid által nierhessem 
bocsánattiát az én büneimnek. Az mindenhato Isten örezzen, es 
oltalmazzon téged minden gonosztól, én [f. 22r] edes Tiszteletes Nenem, 
es mind azokkal egietemben, kik ueled egiüt az Istennek szolgálnak bé 
uigien az örök életre. Amen.  
 
 
[1] Szent Bernárd, Világos uölǵij Apáturnak, az ió életnek modgiárol 
ualo köniue, meľiben foglaltatik minden joszágos erkölcsnek szükséges 
summáia az kerestién életre. 
 
 

Az Hitröl, Elsö szó. 
 
Aszt mondgia Vrunk, az Euangeliumban, Mindenek lehetségesek annak 
az kj hiszen. Senkj nem iuthat az örök életre, hanem az hit által. Az 
tartatik kedig igaznak, az kj igazán hiszen, es igazán hiuén iól él, es iól 
éluén az igaz hitet meg oltalmazza. Jnnét mondgia Szent [2] Jsidorus, Az 
hit nékül senkj nem lehet az Istennek keduében. Az hit semmiképpen 
eröuel nem kénszeritetik, hanem io peldákkal es okossággal intetik. Az 
kiktöl kedig eröszakkal kénszeritetik, semmiképpen abban tökélletesen 
meg nem maradhatnak: mint az óltouánj, melinek teteijt ha kj eröuel le 
uonnia, uiszontag mihelt meg szalad, leg ottan ismeg elöbbenj heliére 
meǵien. Az hit, cselekedetek nékül meg hólt: ez heába hizelkedik 
maganak az puszta hitröl, kj az ioszágos cselekedetekkel nem ékes.  

Az kj az keresztet uiselj, meg kel az uilágnak halnj: mert semmj nem 
egiéb keresztet uiselnj, hanem magát meg halálositanj. Keresztet viselnj, 
es meg nem halálosodnj, képmutatóknak tettetése. Az kj nem ketelkedik 
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sziuében, [3] de hiszen, ualamit kérend, meg lészen nékj. Az kj hiszen az 
Jsten fiában, örök élete uagion. Az ki kedig nem hiszen, nem fog életet 
látni, hanem az Jsten haragia marad raita.  

Amint az test lélek nékül meg hólt, uǵi az hitis meg hólt az 
cselekedetek nékül. Szerelmes néném, naǵi az hit, de semmit nem 
használ a szeretet nékül. Azért Tiszteletes neném, tarcs meg magadban 
az igaz hitet, tarcs meg az tiszta hitet, oltalmazd meg az meg fedhetetlen 
hitet: maradǵion meg benned az igaz hit, leǵien te benned az meg 
ueszthetetlen uallásnak hitj: Semmit ne szoľi az Christusról uakmerö 
képpen, semmit ne ércs az Jstenröl gonoszúl, hamissan, es hitetlenül, 
semmit ö felöle idegen képpen ne gondoľi, sem meg ne bán[4]csad az ö 
szeretetit. Légi az igaz hitben: tarcs az igaz hitben szent erkölcsöt: Az 
Jstent, kit segétségül hijs hittel, meg ne tagad cselekedettel. Az io 
dolgokban eleǵiedet gonosz, igen sokat meg ueszt. Egi gonosz dolog, 
sok iót el ueszt. Ne uétkezzel cselekedetedben, kj tökélletes uaǵi 
hitedben. Gonosz élettel meg ne förtöztesd az hitet. Az hitnek 
tijsztaságát, gonosz erkölcsel meg ne uezessed. Ne elegics az uétket az 
ioszágos dolgokhoz, se ne uessed az gonoszt az iokhoz. Szeretö néném, 
tarcson meg az Jsten tegedet io egességben. Amen. 
 
 

Az Reménségröl, második szó. 
 
Az mj Vrunk mondgia az Euangeliumban: Ne essetek kétségben, [5] de 
legien az Jstennek hiti ti bennetek. Az reménség, az meľi látszik, nem 
reménség: mert az kj mit lát, mit reménli asztot? Ha kedig az mit nem 
látonk, reménliük, aszt békeség szenuedéssel váriuk. Jnnét mondgia 
Salomon: Az igazaknak uárások öröm, az istenteleneknek kedig 
reménségek el uész. Teis azért Szerelmes néném uáriad az Vrat, es 
oltalmazd az ö utát, es fel magasztal téged, hoǵi örökségül el ueǵied az 
Jstennek országát. Váriad szerelmesen az urat, es táuozzál az gonosztol, 
es fel magasztal téged az meg látogatás napián, az az, halalod napián, 
auaǵi az itéllet napián. Az kik nem szünnek gonosztul cselekednj, 
heában váriák azok az Jstennek irgalmassá[6]gát: melliet igazán 
uárnának, hogi ha az gonosztól el térnének. E uégre mondgia Szent 



 

18 
 

Jsidorus: Félnönk kel, hoǵi az reménség által melliet az Jsten nékünk 
igért, szüntelen ne uétkezzönk. Viszontag miuel hogi az bünököt igaszán 
itélletiben meg uonsza, az Jstennek irgalmassága felöl, kétsegben se 
essönk; de az mi leg iob, mind az két ueszedelmet el táuosztassuk, hoǵi 
az gonosztol el tériönk es az Jstennek kegielmességéböl bocsánatot 
remenliönk. Mert minden igaz reménséggel es felelemmel támaszkodik, 
holot noha az reménség örömre emel, noha uiszontag felelemre hoz, az 
pokoltól ualo rémülés. Mert az kj az bünnek bocsánattiáról kétségben 
esik, inkáb kárhoztattia önnön magát kétségben esés[7]sel, hoǵi sem 
mint az bünnel, amiért kétségben esik. Azért Szerelmes néném, az te 
reménséged legien erös az Jesus Christusban, te édes ieǵiesedben, mert 
az kik az Vrban remenkednek es biznak, azokat az irgalmasság körül 
uészj. Bizzál erössen az Vrban, es cselekedgiél iót: lakiad az földet, es az 
meniországban tápláltatol az ö gazdagságában. Tiszteletes néném, ted le 
az hamisságot, es bizakodgiál az Jstennek irgalmasságában: ued el töled 
az álnokságot, es bizakodgiál az iduösségben. Jobbics meg magad, es 
bizzál az Jstennek kegielmességében. Kergesd kj töled az gonosságot, es 
remenľied az bocsánatot: iobbics meg életedet, es remenlied az örök 
életet: melire [8] méltoztasson téged azon Jsten, az kj uálasztot téged 
öröktöl fogua. Amen. 
 
 

Az Jstennek malasztiáról Harmadik szó. 
 
Szent Pál apostol mondgia: Ahol béuelkedet az bün, fellieb beuelkedet 
az malaszt: hogi amint uralkodot az bün az halalban, azonképpen 
uralkodgiék az malasztis az bocsánat által az örök életre. Mert az bünnek 
soldgia az halál, az Istennek kedig malasztiából es kegielmességéböl az 
örök élet. Minniáiatoknak kedig adatot az malaszt, az Christus 
aiándékiának mértéke szerént. Szerelmes néném, amint mondgia Szent 
Jsidorus, [9] az embernek elö menete, az Jstennek aiándékábol uagion. 
Hogi ha azért az Istennek aiándekábol uaǵion elö menetönk, szükség 
hoǵi az ioszágos cselekedetekböl, nem magunkat, hanem az Istent 
dicsériük: es senki sem iobbulhat meg tulaidon magátol, hanem az 
Jstentöl. Nincsen az embernek semmi tulaidon joszágos dolga, uǵimint 
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kinek életijs, nem magáé, az prophetának bizonitása szerint, ki azt 
mondgia: Tudom Vram, hoǵi nem az embertöl uaǵion az ö úttia, sem az 
ferfiutúl, hoǵi iária es igazgassa az ö maga lépésit. Es holot kj ualamj 
aiándekot uészen, ne keressen többet annál amenit uett, hoǵi midön más 
tagnak tisztit el akaria tulaidonitanj, asztis el ne ueszesse az mit 
érdemlet. Mert [10] az testnek rendit egészszen meguesztj, az kj az ö 
tisztiuel meg nem elegeduén, az másét el foglallia. Az aiándekoknak 
osztálliában uészik minniáian az Jstennek külömb féle aiándékit. Nemis 
engettetnek minden aiándekok egiedül csak eǵi embernek, hanem az 
alázatosságnak gondgiából uagion, hogi eǵijknek legien, az mit más 
csudállion felebaráttiában. Mert hoǵi Ezechielnél, az lelkes állatoknak 
szárniok egijk az másikát érj, azok által iegieztetnek az szenteknek 
ioszágos dolgok, kik eǵimáshoz ualo szeretettel eǵi mást inditiák, es 
eǵimáshosz ualo példáiokkal eǵimást oktattiák. Tiszteletes Szüz, akarom 
hoǵi asztis tudgiad, miuel hoǵi az Istennek elö uéuö, köuetö, es [11] 
eǵiutt munkálkodo malasztia nékül, semmi iót nem cselekedhetönk. Az 
Istennek malasztia elö uészen minket, hoǵi iót akarionk, köuet es késért 
minket, hogi az kiuánt iót el kezdgiük, eǵiütt munkálkodik uelönk, hogi 
azon iót elis uégezzük. Ezokáért az Jstentöl adatik mindenünk az io 
akarat, es annak mind kezdése, s’mind uégezése. Az Istentöl adatnak 
azért mi nékünk az ioszágos dolgok, az uétkek kedig es bünök 
magunktól származnak. A szeretet, szemérmetesség, tisztaság, es minden 
tisztességes dolog az Istentöl adatnak mi nékünk: az keuéľség kedig, 
fösuénség, kiuánság mi magunktul származnak. [12] Az Isten nékül 
semmi iót nem miuelhetönk, de az Jstennek malasztia által sok iót 
cselekedhetönk. Az Jstennek malasztia nékül kesedelmesek, restek es 
túniák uagionk: de az Istennek malasztiából, az ioszágos dolgokban 
keduesek, szorgalmatosok, es aietatosak uagionk. Az Isten nékül leg 
ottan készek uaǵionk uétkeznj: de az Istennek malasztia által 
szabadulonk fel az bünökböl. Az Isten nékül, ez földj es el mulando 
dolgokat, inkáb hoǵi sem mint kellene szerettiük: de az Istennek 
malasztia által utállonk meg mindeneket az mik ez uilághoz tartoznak, es 
ez helet menieij [13] iutalmat kiuánonk. Az elsö embernek uétke miá 
rekesztettönk kj az paradicsomból: de az Istennek malasztia által 
hiszszük hoǵi iutónk az menieij paradicsomban. Az elsö embernek büne 
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miá szállottónk az pokolra, de az Istennek malasztia által reménliük 
menibe menetelönket. Mert mind az hoǵi hatalmasok uagionk, 
gazdagok, es bölcsek nem eǵiébböl, hanem az Istennek malasztiaból 
uagionk ollianok. Azonközben akarom hoǵi tudgiad tiszteletes Néném, 
hoǵi ualamj iauaink uagion ez uilágon mindenek az Istennek 
malasztiából uadnak. Mert minden gonosz es niomoruságos dolgok, [14] 
az mi tulaidon büneink miá érkeznek mi reánk; Az Isten, az ö szent 
irgalmassága es malasztia által ád mi nékünk iokat. De az mi büneinkért 
esnek reánk az niomoruságok; az Istennek malasztia által adatnak 
nékünk io szerencsék: De az mi büneinkért iönek mi reánk, az ellenkezö 
dolgok. Az Istennek malasztia által adatnak meg nekünk az mi 
szüksegink, es az mi uétkeinkért külömbek történnek.  

Minekokáért o Christusnak Jegiese, szükség hoǵi mindenkor 
háláadással meg emlékezzönk, es szorgalmatosan eszünkben iutassuk az 
Istennek tölönk ualo naǵi io erdemit; amint szóll az Aniaszent[15]egiház, 
az Enekeknek énekiben az Christusrol, az ö iegieséröl, monduán: Meg 
emlekezuén az te emlöidröl az bornak fölötte, az igazak szeretnek téged. 
mint ha aszt mondaná: Az kik meg emlekeznek az te malasztodról es 
irgalmasságodrol, es io tétemenidröl, azok szeretnek téged: az az, azok 
szeretnek tégedet, az kik igaz sziüüek. Azok kedig igaz sziüüek, az kik 
az igasságból es szentségböl semmit nem tulaidonitanak az ö érdemekre, 
hanem mindent az te malasztodnak aiandékiára háréntanak. Meg 
emlekezuén az te malasztodról, az kik meg szabadultak, szeretnek téged. 
Tiszteletes Szüz, [16] mindenkor meg emlekezzél arról, hogi ualami io 
benned uagion, az Istennek malasztiából uagion. Halhatsza mit mond 
Szent Pál Apostol maga felöl: Az Istennek malasztiábol uagiok, azmj 
uagiok. Azonképpen teis Szerelmesem, az Istennek malasztiábol uaǵi, 
ualamj uagi. Mert azis hoǵi az uilágot meg utáltad, es hoǵi az te atiádnak 
házát el hattad, es hoǵi az Istennek szolgálo leánia akartál lennj, es hoǵi 
az Clastromban az Isteni szolgálatra rendelted magad, es hogi az 
Istennek szolgáló leáni közé fogattad immár életedet; mind ezek az io 
dolgok, az Istennek malasztia által iutottanak teneked. Mert azis hoǵi 
Szüz uaǵi, es hogi okos, es bölcs uagi, nem magattól, hanem az [17] 
Jstennek kegielmességéböl uaǵi ollian. 
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Kérdés. 
Mond meg kérlek nékem, édes atiámfia, mi legien az, az mi a szent 
irásban oluastatik, hoǵi senki nem szent, senki nem io, senki nem igaz, 
hanem egiedül csak az Jsten? 

Felelet. 
Szerelmes néném, uǵi uagion bizonnial amint mondatik, egiedül csak az 
Jsten io, es szent, es igaz, mert magátol io; az emberek kedig iók, nem 
magoktol, hanem az Jstentöl. Es azért egiedül csak az Jsten io, mert 
tulaidon magátol uagion az, hoǵi ö ió. Az emberek kedig iók ugian, 
igazak, es szentek, de nem magoktol hanem az Jstennek malasztiától. 
Meľi dolgot az énekeknek énekiben, igen szépen meg [18] ielentj az 
Aniaszentegiház Jegiese, ugimint az Christus, monduán: En uagiok 
ugimond az mezönek uirágia, es az giönǵi uirág: mert az én io 
uoltomnak ereiét es illattiát, az egész uilágon el teriesztem. En uagiok 
ugimond, az mezönek uirágia, es az giönǵi uirág. az az, én uagiok a 
szentségek, io uóltok, es igasságok azoknak, az kik alázatossággal én 
bennem biznak: mert senkj ö közülök nem lehet szent, sem io, én nálam 
nékül. amint meg muntam az Euangeliomban, hoǵi nálam nékül semmit 
nem cselekedhettek. En uagiok az mezönek uirágia, es giönǵi uirág. 
Mert miképpen az mezö a szép uirágokkal ékessedik es giöniörüségesen 
csirázik: azonképpen az egész uilág az Christus [19] hitiuel es 
ösmeretségéuel tiszteltetik: En uagiok az mezönek uirágia es giönǵi 
uirág: mert béuebben adom az én malasztomat azoknak az embereknek, 
kik nem az ö io uoltukban, sem az ö érdemekben, hanem én bennem 
biznak. Tiszteletes Néném, azért intlek téged, hogi semmit ne tulajdonics 
az te magad érdeminek, semmit magad felöl uakmerö képpen ne tarcs. 
Az te erödben, es ioszágos erkölcsödben semmit ne tégi, az te tulaidon 
erödben ne bizzál, az te merességedben es bátorságodban ne legien 
fellieb ualo bizakodásod. Mindeneket az Isten aiándékának, es 
malasztiának tulajdonics. Minden dolgaidban adǵi hálákot az Jstennek. 
[20] Minden cselekedetidben háláadassal kedueskedgiél az Jstennek. 
Minden magad uiselésében halado légi az Jstennek. Az te bizodalmod 
mindenkor az Christusban legien, ki tegedet semmiböl teremptet. 
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Az Isteni félelemröl. Negiedik szó. 
 
Szerelmes Néném, halhatsza mit mondok, halliad miröl intlek, figielmez 
reá az mit szóllok. Fellied az Jstent mindeneknek fölötte, es az ö 
parancsolatit mindenkor meg tarcsad, mert ime az urnak szemej az ötet 
félökön uadnak, es azokon kik az ö irgalmasságában reménkednek. 
Salomonis aszt mondgia: Fellied az Vrat, es táuozzál el az go[21]nosztól. 
Az ki féli az Jstent, semmit az el nem mulat. Aszt mondǵia egi bölcsis: 
Az urnak felelme dicsösség, es dicsekedés, es öröm, es uigasságnak 
coronáia. Az urnak félelme meg gazdagitia a sziuet, es örömet es 
uidámságot ád sok ideig: mert az ki félelem nékül uaǵion, meg nem 
igazulhat. Az Vrnak felelme bölcseség, es fenijték alat ualo tanuság. Ne 
léǵi hitetlen az istennek félelmében, es kettös sziuel ne iároľi ö hozzá. 
Az kik félitek az Jstent, uáriátok az ö irgalmasságát, es ne haiolliatok el 
attól, hogi el ne essetek. Az kik félitek az Jstent, hidgietek ö benne, hogi 
giöniörüségre iusson tinéktek az irgalmasság. Az kik félitek az urat, 
hidgietek ö benne, es meg [22] nem üressül az ti béretek. Kik félitek az 
Vrat, szeressétek ötet, es meg uilágosodnak az tj sziuetek. Az kik félik az 
urat, hisznek az ö szauának: es az kik szeretik ötet, meg tartiák az ö utait. 
Az kik félik az urat, aszt keresik az mik ö nekj keduesek: es az kik 
szeretik ötet, meg telliesednek az ö töruéniéuel. Az kik félik az urat, meg 
uálasztiák az ö sziueket, es az ö szine elöt meg szentelik az ö lelkeket. 
Az kik félik az urat, meg oltalmazzak az ö parancsolatit, es békéuel 
szenuednek mind az ö látásáig es türéséig. Az urnak szemej, az ötet 
félökön uadnak, es ö meg esmérj minden cselekedetiket. Bölcseség az 
Jsteni félelemnek uégezetj. Az Jsten félönek nem találkoznak niaualiáij, 
de az késértetben meg szabaditia ötet az Jsten az gonosztól. Az [23] 
Jsten félöknek lelkek meg kerestetik, es annak tekéntetiben meg áldatik. 
Az urnak félelme ollian mint az paradicsom, áldás es minden dicsösség 
fedezj bé asztot. Bóldog az az ember, az kinek adatot nála lenni az urnak 
félelme. Az urnak félelme kezdetj az ö szeretetinek.  

O szerelmes Néném, semminemü dolog minket annira szabadon nem 
oltalmaz minden büntöl, mint az pokolnak félelme, es az Jstennek 
szeretetj. Az Jstent félni nem egiéb, hanem semmi gonoszt nem 
cselekednj, es semminémü iót el nem hadnj, az mit kel méltán meg 
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cselekedni. Az urnak félelme, bölcseségnek kút feie. Az ki féli az urat, 
iol lészen dolga utollián, es halála napián meg áldatik. Tiszteletes 
néném, io mi nékünk az [24] Jstent félnönk, mert az urnak félelme, kj üzi 
az bünt. Az urnak felelme mindenkor iobbit. Az urnak félelme meg 
niomia az uétket. Az urnak félelme, okossá es szorgalmatossá tészi az 
embert: ahol kedig nincsen az félelem, ot az léleknek halála uaǵion: ahol 
nincsen az félelem, ot az életnek uiszszálkodása uaǵion: ahol félelem 
nincsen, ot az bünöknek béuelkedése uagion. Azért tiszteletes Szüz, 
félelem es reménség legien mindenkor az te sziuedben: egietemben 
legienek te benned mind az félelem, s’mind kedig az bizodalom. Az 
reménség es félelem egietemben szüntelen meg maradgianak te benned. 
Vgi bizzál az Istennek irgalmasságában, hoǵi félliedis az ö igasságát. De 
mind az által, az Christusban nékem szerelmes Néném, tudgiad hoǵi 
négiféle [25] félelem uagion tudni illik emberj, szolgálat alá ualo, kezdö, 
es tiszta félelem. Emberi félelem az, amint mondgia Cassiodorus, midön 
félönk raita, hoǵi az testj ueszedelmeket ne szenuedgiük, auagi az uilági 
iokat el ne ueszessük, es uétkezönk illien dologból. Ez uilági félelem 
gonosz, es leg elöszszöris az uilággal eǵgiüt pusztán hagiattatik, melliet 
urunk tilt az Euangeliomban, monduán: Ne féllietek azoktól kik meg ölik 
az testet, az lelket kedig meg nem ölhetik etc. Második félelem szolgálat 
alá ualo, amint mondgia Szent Agoston: Az pokolnak félelméuel el 
táuozik az ember az büntöl, es ualami iót cselekeszik, nem az Jstennek 
szeretetiért, hanem az pokolnak félelméért cselekeszi. Az fél mint 
szolga, ki az mi iót cselekeszik, nem cselekeszi asztot oľi félelemböl, 
[26] hogi el ne ueszesse az iót, melliet ö nem szeret, hanem hoǵi ne 
szenuedgie az gonoszt a mitöl fél. Az nem féltj el ueszteni a szepségü 
ieǵiesnek giöniörüséges ölelgetésit, de inkább azon fél hoǵi ne uettessék 
az pokolnak kijnniaira. Erröl az szolgálat alá ualo félelemröl mondgia 
Szent Pál: Mert nem uettétek uiszontag az szolgálatnak lelkét ismét 
félelemben, de uettétek az fiakká ualo fogadásnak lelkét, az az, fiúij 
lelket. Jo ugián ez a szolgálat alá ualo félelem, es hasznosis, noha 
elégtelen, es nem tökélletes, meľi által neuekedik lassan lassan az 
igasságnak szokása: Mikor kezdj ember el hinnij az itellet napiát, kezd 
félni. Hoǵi ha el kezdette hinnij, félnijs kezdet attól: de az kj még fél, 
nincsen [27] annak tökelletes bizodalma az itélletnek napián. Nincsen 
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még abban tökélletes szeretet, az kj mégis fél: mert hoǵi ha ö benne 
tökélletes szeretet uolna, nem félne. Az tökélletes szeretet, tökélletes 
igasságot szerzene az emberben, es nem uolna az embernek oka ahonnét 
félne, hanem uolna ahonnét kiuánná, hoǵi el múllion az hamisság, es 
iöijön el az Jstennek országa. Micsoda az tökélletes szeretet, hanem 
tökélletes szentség? Annak uagion tökélletes szeretetj magában, az kj 
tökélletes képpen él. Az kj tökélletesen él, nincsen miböl az pokolban el 
kárhozzék, hanem a miböl meniországban koronáztassék. Az kinek 
tökélletes szeretete uagion magában, nem fél meg büntettetnj az 
pokolban, de reménli [28] hogi dicsekedgiék az Jstennél meniországban. 
Amint mondatik a soltárban: Dicsekednek te benned minniáian, az kik 
szeretik az te neuedet. Azért az félelem nincsen a szeretetben, de az 
tökélletes szeretet kj uetj az félelmet. Az félelem iö elöb az embernek 
sziuében, hogi hel szereztessék a szeretetnek. Ez szolgálat alá ualo 
félelem után köuetkezik az harmadik félelem, tudni illik az kezdö, midön 
ember iót kezd cselekdeni az Istennek szeretetiért, a mit az elöt az 
pokolnak félelméért cselekedet uala. Erröl az el kezdö félelemröl 
mondgia Dauid propheta a soltárban: Az bölcseségnek keszdetj, az urnak 
félelme. Az kezdö félelem az, holot ember kezdj az Istent szeretnj, kitöl 
az elöt félt, es iǵi kj rekesztetik a sziüütöl a [29] szolgálo félelem. Ez el 
kezdö félelem után köuetkezik az negiedik félelem, tudni illik, az 
szüszen ualo tiszta félelem, meli által félönk azon hogi az Jegies, tudni 
illik az Christus, el ne késsék, el ne mennien tölönk: es hogi ötet meg ne 
báncsuk, ellene ne uétkezzönk, es hogi el ne ueszessük ötet. E szüzen 
ualo tiszta félelem, az szeretetböl származik. Ez a félelem szereteböl 
támad. Erröl az félelemröl oluastatik az soltárban: Az urnak félelme 
szent, meli meg marad mind örökkön örökké. Az embernek sziuében iö 
elöszször az félelem. Miért iö kedig, hanem hoǵi helt szerezzen a 
szeretetnek? Mennél inkább azért kezd a szeretet az embernek sziuében 
lakozni, annál inkább le apad az félelem. Mennél nagiob a szeretet az 
ember sziuében, annál kisseb ott [30] az félelem. Mi ennek az oka? Mert 
a szeretet kj kergetj asztot. Halhatsza szerelmes Néném, eǵi illendö 
hasonlatosságot. Giakorta láttiuk, hogi a serte által bé öltik az fonalat, 
mindön mit uarronak: elöb megien bé a serte, es a serte után az fonál: 
Azonképpen az félelemis elöb bé megien az embernek elmeiében, es az 
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félelem után a szeretet: Azért megien bé az félelem, hoǵi be iktassa 
magáual a szeretetet: de minekutánna bé érkezik a szeretet, kj bocsáttia 
az félelmet. Ez az félelem szent, miuel hogi szentséget nemz az 
embernek sziuében. Ez az félelem szent, meľi az embernek elméiében 
tökélletes szeretetet hoz bé. Mert az tökelletes szeretet, nem egiéb hanem 
tökélletes szentség. Ez az félelem szüz es tiszta, mert nem fogad 
magához parázna, tisztata[31]lan szeretetet; tudni illik, miuel hogi az 
Jstent mindeneknek fölötte szeretj, es semmit elöb nem tart az ö 
szeretetinél böcsülletiben. Ezen félelem, fiúij félelemnekis mondatik, 
mert nem uǵi féli az Jstent mint szolga kegietlen urát, hanem mint fiú 
szerelmes édes attiát. Ez az félelm azért neuesztetik fiúijnak, mert nem 
uǵi fél mint szolga, hanem mint fiú. De micsoda az amit mond Dauid 
prophéta: Az urnak félelme szent, meli meg marad mind örökkön 
örökké: holot aszt mondgia Szent János: Az tökélletes szeretet, kj 
reresztj az félelmet! Ez az amit feliül meg mondottunk, tudni illik hogi 
annak uagion tiszta, szent félelme, ki az Jstent nem az pokolnak 
kinniaiért féli, hanem igaz fiúij böcsüllettel es szeretettel. Es ez az 
félelem, ugimint az Jstennek [32] böcsülletj, meg marad mind örökkön 
örökké. Az ki kedig az pokolbéli büntetésekért féli az Jstent, nincsen 
abban ez az tiszta szent szeretet, hanem csak szolgálat alá ualo, miuel 
hogi nincsen annak tökélletes szeretetj: Mert ha tökélletesen szeretné az 
Jstent, tökélletes igasságis uolna ö benne, es az Jstent nem az 
büntetésekért, hanem böcsüllettel es szeretettel félné. Es azért az 
büntetésnek félelme, nincsen a szeretetben, mert az tökélletes szeretet, kj 
rekesztj asztot. Különben félj az szolga az ö urát, es különben féli az fiu 
az ö attiát. A szolga féli urát kétségben eséssel felöle, es güilöséggel: az 
fiú féli attiát böcsüllettel es szeretettel. Jmmár azért böcsülletes Néném, 
intlek tégedet, hogi féllied az Jstent böcsüllettel es szeretettel. [33] Mert 
nem akarom, hoǵi mindenkor haniat feküdgiél az félelemnek igáia alat le 
niomtatua, de hogi szeretet által fel keľj az urhoz, mint atiádhoz, kj téged 
teremptet mint édes leániát. Azértis intlek tégedet, hogi az Istent tisztán 
szeressed, es semmit elöb ne tégi az ö szeretetinek, de az ö szeretetiért, 
mindeneket az mik ez uilágon uadnak meg utáľi. Arrólis intlek es kérlek 
téged tiszteletes Szüz, hogi minden szorgalmatossággal iobbicsad es 
igazgasd életedet, uǵi hogi légien az te szód tiszta szemérmetes, iárásod 
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tisztességes, szined alázatos, nielued kegies szauu, elméd szeretettel 
tellies, kezed io cselekedettel rakua, mind ezekre az ur Isten segétuén, ki 
nékül semmj iót nem cselekedhetel. Az Christusban nékem szerelmes 
Néném, ha engem mint atiádfiát halgacsz, es az Jstent tellies sziuel féled, 
sok iokat uészesz, nem csak ez ielen ualo éltedben, de iöuendöbennis. 
Amen.  
 
 

[34] A szeretetröl. Ötödik szó. 
 
Bé uitt engem az királi az boros pincszében, es szeretetet rendelt én 
reám. Ez boros pincsze, az Aniaszenteǵiház, meliben az Euangeliomj 
praedikállásnak tiszta bora uagion. Ebben azért az pincszében, az 
iegiesnek társa, ugimint az kegies lélek bé uitetik, es rendeltetik ö benne 
a szeretet: mert nem kel mindent akarmitis egi aránt szeretnj, hanem 
külömbséggel. Nem kel minden dolgot eǵi aránt szeretnönk, de 
nemellieket aláb, nemellieket fellieb. Mert tudni aszt, mit cselekedgiünk, 
es nem tudni az cselekedet modgiának rendit, az nem tiszta tökélletes 
tudománj. Ha nem szerettiük azokat az miket szeretnönk kel, auagi ha 
szerettiük azokat, az miket szeretnönk nem kel, rendelt szeretnönk [35] 
nincsen. Es ha fellieb szerettiük azokat, mellieket aláb kellene 
szeretnönk; auagi ha aláb szerettiük azokat, az miket fellieb kellene 
szeretnönk, rendelt szeretetet nem tartónk. Ez azért az rendelt szeretet, 
hoǵi az Jstent mindenek elöt, es mindenek fölöt szeressük. Szeretnönk 
kel az Jstent tellies sziüböl, az az, tellies értelemböl, es tellies lelekböl, 
es tellies akaratbol, es tellies elméböl, es tellies emlekezetböl: hoǵi 
minden értelmünket, es minden gondolatinkat, es minden életünket ö 
hozzá igazicsuk, ugimint kitöl uettük minden iauainkat: auagi hoǵi 
életünknek semminémü része heába ne hagiattassék, hanem ualamj 
elménkben iöuend, oda igazitassék, ahol foľi a szeretetnek sebessége. 
Minekokáért szerelmes Néném, mélto es igen szükséges nékünk, [36] 
hogi az Jstent mindenekben, es mindeneknek fölötte szeressük, ugimint 
kj leg nagiob ió. Szeretni azért az leg naǵiob iót, leg nagiob bóldogság. 
Mennél inkább szeretj ualaki az Jstent, annál boldogab lészen. Jo az, ki 
az Jstent szeretj. Ha kedig io, tahát boldogis. Jnnét mondgia Salomon az 
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Enekeknek énekiben: Erös mint az halál a szeretet. Bizonnial az Jstennek 
szeretete erösnek lenni mondatik, mint az halál; mert miképpen az halál 
eröuel eluálasztia az lelket az testöl: aszonképpen az Jstennek szeretete 
eröuel el uálasztia az embert az uilágtol, es az testi szeretettöl. Bizonnial 
az Istennek szeretete erös mint az halál: mert holot az Jstennek szeretete 
által, az uétkektöl meg halálosodónk, a mit az Halál cselekeszik az 
test[37]nek érzékenségiben, aszt cselekeszj az Jsten szeretete az uilágnak 
kiuánságiban. Az Jstent szeretnönk kel önnön magáért, mert felette igen 
io, es kj minket semmiböl teremptet. A szeretet oľi uálasztot ioszág, 
melliel az Jsten ö magáért, es felebarátonk az Jstenért szerettetik. Elsö 
helben szerettetik az Isten (amint immáran meg mondatot) mindenekben, 
es mindeneknek fölötte. Második helben kedig szerettetik felebarátonk 
az Jstenben, ugimint az ioban.  

A szeretetnek két parancsolattia uagion: Eǵijk tartozik az Istennek 
szeretetihez, meľi leg naǵiob parancsolat: Az másik kedig tartozik 
felebarátunknak szeretetihesz, meľi ehez hasonlo: amint meg uaǵion 
irua: Szeressed az te Vradot Istenedet, [38] es felebarátodat mint 
tennenmagadat: mintha aszt mondaná: A uégre kel felebarátodat 
szeretned, a mj uégre szereted temagadat; tudni illik, hogi io legien, es 
hogi az örök életre iuthasson. Erröl az isteni es atiafiúij szeretetröl szól 
az uölegénj, ugimint az Christus az ö iegiesének, az Aniaszentegiháznak, 
auaǵi az kegies léleknek, monduán az Enekeknek énekiben: Meľi szépek 
az te emlöid Néném én iegiesem: es az te kenetidnek illattia, minden fü 
szerszámok fölöt. Micsoda értetik illendöben ez helen az emlök által, 
mint az isteni es atiafiúij szeretet, meliröl oda fel szóllottunk? meľi 
emlökkel a szent elme, minden érzékenségit, az ö szeretete által tartia es 
táplállia, midön a szeretetnek öszue kapcsolásáual az ö Jstenéhesz [39] 
ragaszkodik: es felebarátinak ualami ioual lehet, azzal uagion. Es az te 
kenetidnek illatia, minden fü szerszámok fölöt. Mert az keneteken, 
uagion azon ioszágos erkölcsöket értiük, melliek az szeretetböl 
szármasznak. Szeretnönk kel felebarátinkat az ioban, mert az kj 
gonoszból szeretj felebaráttiát, nem szeretj ötet, hanem giülölj. 

Az kj nem szeretj attiafiát, az kit lát, miképpen szerethetj az Istent, kit 
nem lát! semmiképpen az nem lehet. Szeressük azért eǵi mást, mert a 
szeretet az Istentöl uagion. Es az kj szeretj az ö attiafiát, az Istentöl 
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születet, es láttia az Istent. Az kj szereti attiafiát, kit testi szemeiuel lát, 
láttia elméiének szemeiuel az ö magában [40] lakozó Istent, tudni illik a 
szeretet, mert az Isten szeretet. Es az kj nem szeretj attiafiát, kit lát testj 
szeméiuel, nem lattia elméiének szeméiuel az ö magában lakozó Istent, 
tudni illik a szeretetet: mert hogi ha benne uolna a szeretet, az Isten 
uolna benne, mert az Isten szeretet. Közel ualo atiánkfiaijtis kel 
szeretnonk, hogi ha iók, es az Istennek szolgálnak. Inkáb kel szeretnönk 
az idegeneket, kik az Christus szeretetinek kötele által mi uelönk 
egiesek, hogi sem mint közel ualo atiánkfiait, kik nem szeretik az Istent, 
sem az Istennek nem szolgálnak. Mi ennek az oka hogi illien io erkölcsö 
idegeneket inkáb kellessék keduelnönk? Hanem miuel hogi szenteb a 
sziueknek hogi sem mint az testeknek társa[41]sága. Minden hiüü 
embereket kel szeretnönk, de holot mindeneknek nem használhatónk, 
azokra kiuálképpen uiselliönk gondot, kik helieknek es idöknek, auagi 
akarmj dolgoknak alkalmatosságiual, mint ualami szerencséuel, 
közelben uadnak hozzánk foglalua. Hasonlo szeretettel kel kiuánnónk az 
örök életet minden embernek. Minden embereket szeretetnek 
jndúlattiától kel szeretnönk, tudni illik, hogi az Istennek szolgállianak, es 
hoǵi iduözüllienek. De az irgalmasságnak cselekedetit nem kel minden 
embereknek eǵiaránt osztogatnonk, hanem némelieknek aláb, es 
némelieknek fellieb. Szeretö Néném, hogi ha az igasz es tökélletes 
szeretetet [42] meg akariuk öriznj, az örök hazánkban iuthatónk Istennek 
segétségéuel. Továbbá szeretnönk kel ellenseginket az Istenért, mint 
hogi ö magais aszt mondgia az Euangeliomban: Szeressétek az tj 
ellenségteket, tegietek iót azokkal az kik giülöltek titeket: es 
jmádkozzatok azokért kik háborgatnak es szidalmaznak titeket, hogi 
legietek fiaij az tj atiátoknak, kj meniországban uagion. Azért tiszteletes 
Néném, szükség minekünk a szeretet, meľi nékül senkj nem lehet 
keduében az Istennek. Az nem szeretj az Istent, az kj giülölj az embert. 
Sem nem szeretj az Istent, kj az Istennek parancsolatit meg uetj. A 
szeretet minden ioszágos dolgoknak giükere. [43] Mert ualamit 
cselekeszönk szeretet nékül, az minékünk semmit nem használ. Heába 
ualo az mj szorgalmatosságonk, hoǵi ha nincsen szeretetönk, mert az 
Isten szeretet. Ott uralkodik az testj kiuánság, ahol nincsen az isteni 
szeretet. Akkor az ember tökélletes, midön szeretettel tellies. A 
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szeretetnek kedue nékül, noha akarkj igazán hidgien, az boldogságra 
nem iuthat. Es oľi naǵi a szeretetnek ereie, hogi ha az el marad, heába 
tartatnak az töb joszágos dolgok. Ha az ielen lészen, mindenek iól es 
igazán uadnak. Az kj az Istent nem szeretj, magát sem szereti.  

Most azért intlek téged Tiszteletes Szüz, hogi az szeretet által öszue 
adassál az te láthatatlan Jegieseddel, az Jesus Christussal, hogi geriedez 
az ö kiuán[44]ságában. Semmjket már, az mik ez uilágon uadnak, meg 
ne kiuánj: Ez ielen ualo életnek hoszszú uoltát, büntetésnek tarcsad, sies 
kj mennj ez uilágból, semmj uigasztalását ez ielen ualo életnek ne 
fogadiad, de az Christushosz, az kit szeretsz, egész elméuel 
foházkodgiál, geriedezzél, kiuánkozzál, törekedgiél, es az te testj 
egésségedis ne legien tenéked drága az Christus szeretetinek keduéért: A 
szeretetnek sebéuel által uerettessél, uǵi hogi igazán mondhassad: En a 
szeretettel meg sebessettem. Christusban nékem szerelmes Néném, 
halliad az Jesus Christusnak te édes iegiesednek szauát: Az kj szeret 
engem, szerettetik az én atiamtól, énis szeretem ötet, es magamot meg 
ielentem ö nékj. Szeressed azért ötet édesem ez uilágon éltedben, hoǵi 
öis méltóztassék szeretnj téged [45] az atiával egietemben, az örök 
bóldogságban. Amen.  
 
 

Az istenj szolgálatra térteknek kezdetekröl. Hatodik szó. 
 
Az el kezdöknek az jutalom igértetik, de az álhatatosoknak adatik meg, 
amint meg uagion irua: Az kj mind uégig álhatatosan megmarad, az 
iduözül. Mert akkor tetszik az Istennek az mj meg térésönk, midön az mj 
iót kezdönk, asztot uéghezis uiszszük. Mert iǵi uagion meg irua: Jaij 
azoknak, az kik el uesztették békéuel ualo uárásokat; az az, kik az io 
dolgot uéghez nem uitték. Sok emberek uadnak, kik csak elméieknek 
aietatosságából térnek az Istenhez. [46] Sokan megént csapások es 
niomoruságok által eröltetuén térnek meg az Jstenhez, kik aietatosságbol 
meg nem tértek uolna, amint az psalmusban olvastatik: Zablában es 
fékben szorics meg azoknak állokat, kik te hozzád nem közelgetnek. 
Minden meg tért az bünöknek siratásan kezdgie dolgát, es uǵi mennien 
által az menieij ioknak kiuánságára. Szerelmes Néném, elöb kel az 
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gonosságokat mellieket cselekettönk, könjhullatásunkal mosogatnunk, 
hogi osztán elménknek tiszta szemeiuel, aszt amit keresönk, 
fiǵielmetesen szemlelliük: hoǵi midön elsöben siralom által el töröltetik 
rólónk az bünnek homália, minek utanna sziüünknek szemej meg 
tisztúlnak egietemben azokis niluán láttassanak, az mik meg feiérettenek. 
Szükség minden meg tértnek, hogi [47] az félelem után, szeretet által 
mint fiu az Istenhez fel támadgion; hogi ne feküdgiék mindenkor az 
félelem alat mint szolga. Az úijonnan meg térteket szép szoual kel 
uigasztalni, hoǵi netalám ha meg kezdenek búsulnj iszonioduán, 
uiszontag elöbbj bünökre ne térienek. Mert az kj az nouiciust, auagi az 
Istenhez úijonnan tért ualo személt édességgel es kegiesseggel nem 
tanitia, es iǵi meg fenijtuén nem oktattia, inkáb túd meg busitanj, hogi 
sem mint meg iobbitanj. Az nouitiust elöb kel az gonosz cselekedettöl 
meg iobbitanj, es meg fenijtenj, az után az gondolattól. Minden úijonnan 
ualo meg térésnek, uagion még ualamj öszue elegiedése elöbbenj 
életéuel. Ezokáért semmj [48] ioszágos dolognak nem kel 
semmmiképpen az embereknek látására kj iönij, minekelötte az régi 
erkölcs telliesseggel sziuéböl kj nem giomláltatik. Akkor inkáb esmérj 
magát ki kj mind az bünöknek eröltetése miát nehéznek, midön az 
Istennek szolgálattiára iárúl. Jǵi az Isráél népe akkor giötrettetik nehezeb 
terhel az Aegiptus beliektöl, midön nékik az isteni ösmeretség Moijses 
által meg nijlatkozik. Mert az uétkek, emberben meg térése elöt, 
csendességben uadnak; de holot kj kergettetetnek, keméniebben 
támadnak az ember ellen. Sokan meg térések után az testi kiuánságnak 
indulattiát szenuedik: melliet mind az által nem kárhozattiokra, hanem 
probálásokra türik: [49] tudni illik hogi mindenkor ellenségek legien, ki 
ellen tusakodgianak az tuniaságnak kj ueréséért, es táuoztatásáért, 
ugimint mikor nem engednek rea akarattiokkal késérteteknek. Az meg 
lankadot megtérés sokat ismét elöbbenj uétkekre uiszsza ragad, es 
életinekis megúnásában es keduetlenségeben meg oluaszt. Az kj meg 
térése után meg lankat dolgában, nem láttia, s’ eszébe sem uészj az 
hiuságos bészédeknek, es héuolkodo gondolatoknak ártalmas uoltát: de 
holot az lélek a setét elmének restségébül fel serkend, azokat a miket 
csak köniü dolgoknak tartot, leg ottan mint külömb es iszoniú dolgoktól 
ugian meg rémül. Az csalárdságtol, es iora ualo restségtöl felnönk kel az 
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Jstennek [50] minden dolgában. Csalárdságot teszönk az Istennek, midön 
nem az Istent, hanem magunkat dicsériük az mj ió cselekedetünkböl. 
Restségben uétkezönk, midön az tuniaság altal lankadozua cselekeszszük 
azokat, az mik az Istennek tiszteletire ualok. Ez uilági minden 
mesterségnek szorgalmatos szeretök kedueskednek, es kedue töltésére 
giorsalkodnak. Valľion miért? Hanem miuel hoǵi készen tartia az ö 
dolga uégezésének fizetését. Az istenj szeretetnek kedig mestersége, 
noha sok szolgákkal bir, de azok naǵiob részére meg hültek, lankattak, es 
az restségnek heuerésében meg faǵitak. Es ez innét uagion, miuel hogi 
az ö munkáioknak bére nem ez ielen ualo életben, hanem iöuendöben 
adatik meg. 

Az kik úijonnan téritenek az Istenhez, nem kel azokat [51] kilsö 
gondokra emelnj. Mert ha azokban keuertetnek, leg ottan mint egi 
úijonnan plantált óltouániok, kik még giükerekben meg nem erössöttek, 
öszue törödnek es egietemben meg száradnak. Nemis hasznos 
mindenkor az léleknek iduösségére, az heľinek uáltosztatása. Giakorta 
mind az altal nemellieknek hel uáltozásokkal, elméieknek kedueis 
egietemben meg uáltozik. Mert illendö dolog, hogi onnétis akarkj el 
táuozzék test szerént, ahol esmerj magát az uétkeknek szolgálnj. 
Tiszteletes Néném, halliad mit mondok: Sokan térnek az Istenhez, nem 
uǵi elméuel, mint inkáb csak test szerént, meľi dolgot mj, sziüünk 
faidalma nékül meg nem mondhatonk; kiknek a szerzetnek ruháia raitok 
uagion, [52] de ahoz szerzetes elméiek nincsen. Soknak uagion kedue a 
szerzetre; mert sokan iönek az meg térésre, nem annijra az léleknek 
iduösségéért, mint inkáb testi szükségekért, kik nem az Istent, hanem az 
ö hasokat tisztelik; kikröl mondgia Szent Pál apostól: Kiknek Istene az ö 
hasok. Nem az az ö szándekok, hogi az Jstennek méltán szolgállianak, de 
hogi iól eǵienek es iǵianak, es hogi iól öltözzenek, es keduek szerént iol 
leǵien dolgok ez uilágon. Es miuel hogi földieket szeretnek, az meniej 
iokat el uesztik: es amint mondgia Vrunk az Euangeliomban; El uészik 
béreket ez uilágon.  

Minekokaért szerelmes Néném, meg lássuk hoǵi az el mulandókat, es 
földieket inkáb szeressük hoǵi sem mint illik. Azért int minket a soltár 
éneklö, [53] monduán: Hogi ha gazdagságtok béuen uaǵion, ne uessétek 
hozzá sziueteket. Az földiek ugian életünkre ualók, az menieiek kedig 
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kiuánságunkra. Az földieket el kel költenönk, az menieieket kiuánnonk. 
Mert uagion oľi édességnek neminemü csudállatos es naǵi sokasága, 
melliet az Jsten el tett azoknak kik ötet szeretik. Meľiröl meg uagion 
irua: miuel hogi sem szem nem látta, sem fül nem hallotta, sem 
embernek sziuében nem szállot, miket szerzet az Isten az ötet 
szeretöknek. Jnnet uaǵion az propheta mondása: Meg telnek ugimond es 
meg elegitetnek, midön ki ielenik az te dicsösseged. Az Christusban 
szerelmes Néném, legien tahát ugian azon meg elégedés az mj 
boldogságunk. Amen. 
 
 

[54] Az Jstenhez ualo térésröl. Hetedik szó. 
 
Aszt mondgia Vrúnk az Euangeljomban: Az kj én utánnam akar iönij, 
tagadgia meg magiát, es uegie fel az ö keresztét, es köuessen engem. De 
micsoda magát meg tagadni, hanem tulaidon kiuánságinak ellene 
mondanj? Hogi kj az elöt keueľi uolt, az után alázatos legien. az kj 
haragos uolt, szeléd erkölcsü legien: az kj búia erkölcsü uolt tiszta 
legien: az kj részeges uolt, legien iozan életü: es az kj az elöt fösuénj 
uolt, legien az utan kegies adakozó. Mert ha csak ugi mond ualakj ellene 
mindeneknek amiket bijr, hogi egietemben ellene nem mond gonosz 
erköl[55]csinekis, az nem Christus tanituánia. Az kj ellene mond 
morháiának; asztot tagadgia meg: az kj nem mond ellene gonosz 
erkölcsinek, az magát meg nem tagadgia. Amit az uilágnak kedueskedöij 
szeretnek, aszt az Jstennek szolgaij, mint ellenek ualót el kerülik. Az 
Jstennek szolgaij többet örülnek az uilágnak raitok ualo ellenkedésen, 
hogi sem mint giöniörködnek io szerencséién. Szerelmes Néném, azok 
az melliek ez uilágon uadnak, az Jsten szolgaijnak ellenek uadnak, hogi 
midön érzik ez ellenkedö dolgokat, nagiob kiuánsággal ohaicsák az 
menjországot. Naǵi kegielmesség az Jstentöl, meli ez uilág elöt utállatos. 
Mert bizonnial szükséges dolog, hogi amit az [56] uilág giülöl, az Isten 
szeresse. A szent emberek, csak szarándokok, iöueuéniek, es sietö 
uendégek ez uilágon: amint hogi meg feddeték Péter, hogi sátort kiuánt 
uolna uonnij az hegien: mert nincsen a szenteknek bizonios lako sátorok 
ez uilágon, kiknek mind hazáiok es hazok meniországban uagion. 
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Tiszteletes Néném, minden idö szerent ualók, mint az meg heruat füek 
meg asznak es el mulnak: ezeket azért az Jstennek szolgaij igazán es 
meltán meg utálliák, az örökké ualokért, melliek soha meg nem 
száradnak, holot az idö szerént ualókban semmj álhatatosságot nem 
látnak. A szent emberek, kik ez uilágot igazán meg utalliák, ugi meg 
halnak ez uilágnak, hogi egiedül csak az Jstennek élnj giöniörködgienek. 
Es [57] meniuel inkáb ez uilágnak társaságától magokat meg uonszák, 
anniual inkáb az Jstennek ielen uoltát, es az Angialj társaságnak 
giakorságát, elmeieknek szemeiuel által láttiák: Mert noha az Jsten az 
testj emberek közöt oltalmazza az uálasztattaknak életeket, de mind az 
által igen ritka dolog hogi ember az uilágnak giöniörüségi közöt léuén, 
az bünöktöl mentséges legien. Nem lészen mindenkor batorságos, kj az 
ueszedelemhez közel uagion.  

Szerelmes Néném, Io dolog hogi ember el uálasztua legien test 
szerént az uilágtól, de sokkal iob hogi akarattalis el táuozzék ö töle. Az 
tahát tökélletes, kj mind elméiéuel, s’mind testéuel meg uált az uilágtól. 
Jnnét uagion Szent Jobnak imez [58] mondása: Az erdej szamár az 
uárast utállia. Ezenképpen az Jstennek szolgáia, utállia az emberek 
között ualo társaságot. Az kik tökélletesen meg utálliák az uilágot, inkáb 
kiuánniák az életnek niomoruságát, es utálliak giöniörüségét; es midön 
tölök ez hajlando élet meg uettetik, az meniej örök meg találtatik. Mert 
táuul uagion az Istentöl az lélek, kinek ez niomorult élet édes: holöt az 
ingien nemis tudgia, mit kiuánnion az menieiekböl, auagi mit utállion 
meg az földiekböl. Mert amint meg uagion irua: Az kj mj tudománt 
tészen, fáidalmátis tészj annak. Mennél inkáb az ember töb meniej 
dolgokat meg esmérhet, az miket kiuánnion, annál inkáb bánkodnj kel az 
földj es el [59] mulando dolgokról, melliekben öszue keueredik. 

Az Jstennek szolgaj, kik az ö szüleieknek hasznára uiselnek gondot, 
az Jsten szeretetitöl magokat el szakasztiák: azért az lelkj es szerzetes 
ugi használlion es kedveskedgiek az ö szüleinek, hoǵi midön nekiek test 
szerént kedueket akaria tennj, ö maga az lelkj dologtol auagi elö uett 
szándéktol el ne haiollion. 

Az Christusban nékem szerelmes Néném, halliad Szent Jsidórus 
sententiáiát: Sok papok, barátok, apácszák, szüléiekhesz ualo szeretetböl, 
földj gondokban, mint ualamj hagimáz betegségben meg uesznek, es 
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meg bolondulnak, uersengésekben es külömb féle dolgokban 
keuerednek, es szüléieknek idö szerént ualo haszno[60]kért el uesztik az 
ö tulaidon lelkeket: ez mind az által okos rendelt uálasztás, hogi amj io 
tétetik idegenekkelis irgalmasságból, a szüléknek meg ne tagattassék. 
Mélto hogi az mj szüleinknek adgiuk, az mit irgalmasan adónk 
idegeneknek. Mert a szüléknek természet szerént adatik, az mj az 
idegeneknek kegiességböl niúitatik. 

Nem kel Tiszteletes Néném, giülölnönk szüleinket, hanem az ö 
akadékokat, kik minket az igaz útból kj téritnek. Az Philistaeusok 
tehenin, melliek Jsráel földére uiszik uala az urnak szekréniét, értiük 
azoknak példázattiokat, kik az Jstenért el hatták az uilágot. Mert 
mikeppen hogi az Philistaeusok bé fogták az teheneket a szekérben, es 
boriaijt othon bé rekesztették, es a szekérre fel tették [61] az úr 
testamentomának szekreniét: aszonképpen az Christusnak köniü es 
giöniörüséges igáia fel tétetet az Jsten szolgajnak niakára. Es miképpen 
az tehenek az ö boriok után bögnek uala, es mind az által el nem térnek 
uala sem iob felé, sem bal felé, de igaz niomban mennek uala mind 
Bethsames uárasig, meli keletiben uala Jsráél földének: Azonképpen illik 
hoǵi az Jstennek szolgaij igaz uton mennienek, es az ö szüléieknek 
szeretetiért, sem iob felé, sem bal felé az io cselekedetböl auagi 
szándékokból semmire kj ne térienek; de az igaz uágáson mind 
Bethsamesig, ugimint az meniországnak bé keleteig mentést által 
mennienek. Es amint az tehenek az ö boriokért böguén menten mennek 
uala: hasonlatos képpen illendö dolog hogi az [62] Jstennek szolgaj 
bögiönek azö szüléiek után: az az, imadkozzonak érettek, hogi iól legien 
dolgok, hogi meg szabadullionak az gonosztól, es az ioban erössen meg 
tartassanak. 

Az Christusban nékem szerelmes Néném, amint feliül meg montam 
tenéked, nem kel ugian szüléinket giülölnönk, de söt szeretnönk. De 
amint mondgia Szent Agoston, hogi ha az Jstenhez ualo útónkban 
ellenkezök lésznek, csak temetesselis nem tartozónk nekik. Te immar kj 
mentél szerelmesem, Abrahammal az te földedböl, es az te rokonságod 
közül, es az te attiádnak házábol, es iöttél arra az földre melliet az te urad 
Jstened mutatot tenéked, ugimint az Clastromban. Kérlek azért maradgi 
meg abban mind uégig, [63] iól éluén, niugodgiál ugian azon 
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Abrahámnak kebelében, az az, az bóldog niugodalomban, hoǵi halálod 
utan meg niugodhassál. Te Christusban nekem szerelmes Néném, kj 
mentél Lottal Sodomábol, azaz, az uilagi életböl: Azért intlek téged, hogi 
az ö feleségéuel uiszontag hátra ne tekéncs: hogi ne légi (kit Jsten se 
adgion) minden embereknek tanuságára, gonosságnak es veszedelemnek 
peldáia. De kérlek hogi Lottal egǵjüt az hegien, az az, az Clastromban 
mencs meg, szabadics meg magadat, es inkáb egiebeknekis szent életnek 
példáiát adgiad. Te tiszteletes Szüz ki mentél Josueuel Aegiptusból, az 
az, ez uilágból, es az pusztában lakozol ö uéle, az az, a Cla[64]stromban, 
holot az Jsten mannát essözik tenéked: az az, a meniej igének kenierét 
adgia tenéked. Azert az Christusban nékem szerelmes Néném, intlek 
téged maradgi meg uégig az Clastromban, amint el kezdetted, hogi 
abban uigiázuán, imádkozuán, soltárt énekeluén, az ördög ellen erössen 
uiaskoduán, uégezetre minden ellenségeket, es ez uilágnak minden 
giöniörüségit meg giözuén, azon Josueuel egietemben iuthass az 
igéretnek földére; az az, az meniej örök életnek boldogságára, holot 
örökké láthassad es uigan szemlelhessed amaz meg fárathatatlan fenies 
Napnak szinét. Amen. 
 
 

Az Világnak meg útállásáról. Niolcszadik szó. 
 
[65] Szerelmes Néném, halliad az ur Jésus Christust, kj aszt mondgia az 
Euangeliomban: Minden akj el hadgia házát, auaǵi attiát, auagi anniát, 
auagi attiafiait, auagi nénnieit, auagi fiait, auagi szántó földeit az én 
neuemért, száz annijt uészen helette, es az örök életet fogia birnia. Azért 
igen ió minékünk minden földi dolgokat az urnak neuéért el hadnj: hoǵi 
ö töle meniej örökséget uehessönk. Valakj ez uilágnak baráttia akar 
lennij, az Istennek ellenségéué uálik. Ennekokáért Christusban szerelmes 
Néném, ne szeressük az uilágot, hogi az Istent ellenségünké ne tegiük. 
Könnien az mindeneket meg utál, az kj minden nap halálát uélj. Hogi ha 
minden nap halálunkat eszünkben forgattiuk, [66] örömest mindeneket 
meg utállónk. Hoǵi ha halálunknak napiát elmenkben tartiuk, hamar 
mindeneket meg uetönk, az mik ez uilágon uadnak. 
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Kérdés. 
O édes attiámfia, örömest az urnak neuéért, mindeneket a mik ez uilágon 
uadnak, el hadnék, ha ualamim uolna: de miuel hogi nincsen sem 
araniom, sem ezüstöm, sem uilági gazdagságom, nem tudom mit hadgiak 
el az urnak neueért. 

Felelet. 
O Christusnak Jegiese, Sokat hatsz el, hogi ha lehetségre ualo akaratodat 
el hagiod: sokat hatsz el, hogi ha lehetségre ualo kiuánságodat hátra 
ueted. Sokat hatsz el, hogi ha az testj kiuánságokat el szakasztod. [67] 
Sokat hatsz el, hogi ha ez uilágnak giöniörüségét az Jsten keduéért meg 
útállod. Sokat hatsz el, hogi ha az földj kiuánságoknak ellene mondasz. 
Mert az Jstenis inkáb szeretj az embereknek lelkeket, hogi sem mint az 
földj gazdagságokat. Az Jsten inkáb szeretj az tiszta es szent elmét, hogi 
sem mint az földj ioszágot. 

Tiszteletes Néném, annijt ér az Jstennek országa, amenijd uagion. 
Aszt töled az Isten nem keresj, amit néked nem adot. Tehát aszt adgiad 
nékj, amit ö adot tenéked: tudni illik szent, szüz, tiszta elmét, 
szemérmetes, szerzetes, istenfélö elmét, es io erkölcsökkel fel ékesült 
elmét. Azért Tiszteletes Néném, annijt ér az Jstennek országa, amenij te 
magad uagi. Add te magadat az Christusnak, es szerezd [68] meg töle az 
ö országát. Meg ne szomoricson téged annak az ára, meg ne haborodgiál 
amiát. Ne láttassék az tenéked nehéznek. Ne legien néked drága; mert az 
Jesus Christus, az meniországnak királlia ö magát atta, hogi tegedet az 
ördögnek hatalmából kj szabaditana, es az atia Istennek uiszsza szerezne.  

Tehát örömest adgiad magadat annak, az kj tégedet az ellenségnek 
kezéböl meg uáltot. Egészszen kedig adgiad madagat ö nékj, mert öis 
hogi téged meg szabaditana, egeszszen atta magát uáltságul te éretted. 
Christusban nékem szerelmes Néném, utáld meg az földj gazdagságokat, 
hogi megnierhessed az menieieket. Az uilági gazdagságok az testnek es 
léleknek ueszedelmére el ragadgiák az embert: ezek uonszák ötet az 
halálig. Sokan az hituán keres[69]meniért szerencsére uetették feieket, es 
sokan az gazdagság mia ueszedelemre iutottak. Sok embereknek 
ártalmassá uálnak az gazdagságok, sokaknak az ö keresméniek halált 
szereznek. Soha nincsen elméieknek niugodalma, kik uilági gondokban 
magokat elegijtik. Mert az gondoknak szorgalmatossági, meg háboritiák 
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az csendes elmét. Az uilági dolgokban foglalatos elme, mindenkor 
giötrödésekben uagion. Hogi ha azért te, Christusnak tiszteletes iegiese, 
niugodalmas akarsz lennij, semmit az uilági dolgokból ne keress. 
Mindenkor niugodalma lészen elmédnek, hogi ha az uilági gondoktól 
magadot meg uonszod. Mindenkor békesége lészen elmédnek, hogi ha 
az földj dolgoknak zörgésétöl [70] magadat meg csendesited: mert soha 
az gazdagságok bün nékül nem kerestetnek. Senkj uilági dolgokat auagi 
keresménieket bün nekül bé nem szolgáltat. Jgen ritka dolog hogi 
niugodalomra iussonak, az kik gazdagságot birnak. Az kik magokat 
uilági gondokban keuerik, az Jstennek szeretetitöl magokat el uálasztiák. 
Az kj idöszerént ualo dolgoknak szeretetiuel által szegesztetik, semmiuel 
az Jstenben nem giöniörködik. Az idöszerént ualo dolgonak gondgia el 
forditia az Jstenre ualo figielmezéstöl az lelket. Senkj egietemben hozzá 
nem ölelhetj mind az Jstennek, s’mind az uilágnak dicsösségét. Senkj 
egietemben nem szerethetj az Christust es az uilágot. Nehéz egietemben 
szolgálnj mind [71] az meniej es földj gondoknak uiselésére. Nehéz 
dolog az Jstent es az uilágot egietemben szeretnj. Senkj az Jstent es az 
uilágot egietemben tökélletes képpen nem szerethetj; mind az kettönek 
senkj eǵiaránt keduét nem talalhattia; nemis szerethetj senkj eǵiaránt 
mind az kettöt egiszersmind egietemben. Halliad tiszteletes Szüz mit 
mondok: ha szintén ember ez uilági dicsösségben fenieskedik, ha szinten 
bársoniban es araniban öltözik, ha szintén draga szép ruhákban iár, ha 
szintén uilági öltözetiben ékesnek látszik, ha szintén giöngiel füzöt, es 
drága köuekkel rakot szép ékességeben csillánkozik, ha szintén drága 
látot öltözetben körös körül fel ékessitue mutattja magát, ha szintén 
szolgáknak sokaságaual [72] körül fogatot, ha szintén örzöknek, auagi 
uirasztoknak fegiuerekkel szorgalmatosan oltalmazott, ha szintén sok 
uduarlóknak sürö seregéuel bizlaltatot, ha szintén erös látot uitézinek 
hiüségében bizonios es bátorságosnak látszik lennj: de mind az által 
mindenkor kinban uagion, mindenkor giötrödesben uagion, mindenkor 
búban, bánatban uagion, mindenkor ueszedelemben uagion: noha 
mindenkor seliem párnákon niugszik, de giakrabban szomorú es háboru 
elméuel fekszik aranios rakot ágiában, de betegen kinlódik ezüstös 
ágiaijban, de erötlenen fekszik az lági pölihön, de mind az által erötlen, 
giarlo, es halando ember. Christusban nékem szerelmes Néném, ezeket 
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azért mondám teneked, hoǵi meg esmeried meľi hiuságos es heába ualo 
legien ez uilágnak minden [73] dicsössége. Röuid ez uilágnak 
szerencséie. Kicsin ez uilágnak dicsössége. El mulando, es giarlo az 
idöszerént ualo hatalmasság. azért tiszteletes Szüz, hoǵi az meniej 
gazdagsagokat el uehessed, utáld meg érette az földieket, uesd meg 
örömest az földj heába ualo dolgokat, hoǵi iuthass az örökös meniej 
ioszághosz. Vesd meg az el mulandókat, hogi érdemellied az örökké 
ualókat: Adgiad az aprókat, hogi az Istentöl el uegied az nagiokat. 
Fussad es hadd el ez földön az emberek társaságát, hogi meniországban, 
nieried az Angialoknak iob társaságát: Meliben méltoztassék téged bé 
ujnnij ö maga ö szent fölsége, ki téged meg uáltot drágalátos szent 
uéréuel. Amen. 
 
 

[74] Az öltözetröl. IX. szó. 
 
Az mj urunk Jesus Christus mondása az Euangeliomban: Jme az kik lági 
ruhákban öltöznek az királiok házában uadnak. Lági ruháknak 
mondatnak mert lágiá, es puháuá tészik az lelket. Lági öltözetekben 
giöniörködik az királinak uduara, az Christusnak Aniaszentegiháza kedig 
keménj es alázatos ruhákban kedueskedik. Ollianok legienek szükség az 
Jsten szolgainak, es szolgálo leánjinak ruháij, melliekben semmj úijság, 
semmj felettéb ualo, semmj heába ualo, semmi keuéliségre ualo, es 
hiuságos dicsösségre szolgálo dolog ne találtassék. Jnnét mondgia Szent 
Hieronimus: Nem tészen ékes Egiházj embert az lági gienge ruha, hanem 
az elmének tisztasága. Azért szerelmes Néném, [75] ékessitsük 
magunkat lelkj ékességekkel, tudni illik, szeretettel, alázatossággal, 
szelédséggel, engedelmességgel, es békeség szenuedéssel. Ezek az 
öltözetek, melliekben az Jesus Christusnak, menieij Jegiesünknek 
bizuást kedueskedhetönk. Christus az láthatatlan Völegénj, nem keres 
kiüül szépséget, hanem belöl; mint meg uaǵion irua a soltárban: Minden 
dicsössége ugimond, az kiráľi leániának belöl uagion: Annakokáért 
Christusban szerelmes Néném, az te gazdagságid legienek az jo 
erkölcsök, az te szépséged legien az io élet. Aszt kiuánom édes szeretöm, 
hogi felöled mondassék az, amj oluastatik az Enekek énekiben: 
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Mindenestöl szép uagi én társom, es nincsen te benned macula. Es ismet, 
Jöuel az Libanus hegiröl, iöuel meg koronáztatol. Bizoni boldog az a 
lélek, [76] kj az Jesus Christusnak, meniej iegiesének szolgál macula 
nékül. Azonképpen teis, tiszteletes Néném, bóldog lészesz, hogi ha az 
Jesus Christusnak te édes Jegiesednek, macula nékül szolgálandasz. 
Tanúlj azért kedueskednj az Christusnak, nem drága ruhákkal, hanem io 
erkölcsökkel: nem testednek szépségéuel, hanem tiszta elmédnek 
ékességéuel. Tanúlj kedueskednj nékj, nem ábrászatodban, hanem 
sziuedben. Az te öltözetid, es lábaidban ualók, se igen drágák, se igen 
aláualók ne legienek; hanem mértékletes, es illendö öltözetböl: Mert iǵi 
szól Szent Agoston maga felöl: Vallom, szegienlem drága öltözetet 
jártomat. Es megént: Nem illik ez ualláshosz, nem illik ez intéshez, nem 
illik ez tagokhosz, nem illik meg öszült feiemhesz. Tiszteletes Szüz, 
tiszta ruhában öltözzél nem szépségnek [77] okáért, hanem az testnek 
szükségéért, hogi drága ruhákban öltözuén, ne essél az léleknek 
rútságában: mert mennél inkáb az test hiuságos dicsösségben, kiüül 
öltöztetik, es ékessitetik, annál inkáb az lélek belöl rutitatik es meg 
förtöztetik. Azért Christusban szerelmes Néném, az te uallásodat 
öltözeteddel es iárásoddal mutasd meg. Legien eǵijgiü az te lépésed, 
legien tisztességes az te járásod. Semmj tiszteletlenség, semmj furcsaság, 
semmj erkölcstelenség, semmj idegenség, semmj mód nékül ualo dolog 
az te járásodban ne láttassék. Mert az akarat, az testnek maga 
uiselésében meg tetszik: az testnek maga uiselése, iele es bizonsága az 
elmének. Az testnek maga uiseléséuel, el ároltatik az akarat. Ne legien 
azért Szerelmes Néném, az te [78] járásodban ualamj furcsaságnak képe: 
meg ne botránkoztassa, se meg ne báncsa az te járásod egiebeknek 
szemeit. Ne szerez magadból látó okot. Ne adgi egiebeknek helt az meg 
szóllásra felöled. Szerelmes Néném, tisztics meg az te lelkj esmeretedet 
minden gonosságtól, hogi bóldogúl mondassék néked az Jesus Christus, 
te menieij iegiesettöl: Jme te szép uaǵi én társom, ime te szép uagi, az te 
szemeid mint az galamboké. Szép, ugimint az testnek tökélletes uoltáért, 
es az gondolatnak tisztaságáért. Jme te szép uaǵi, sziuednek tiszta es 
eǵijgiü igiekezetit uiseluén: mert ualamj iokat cselekeszel, nem azért 
miueled, hogi az embereknek elötte láttassál, hanem hogi egiedül csak az 
Jstennek kedueskedgiél. Olj szemeid uadnak mint az galamboknak, mert 
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minden gonosságtól, képmutatástól, es tettetéstöl [79] tisztán meg örzöd 
magadat. Christusban nékem szerelmes Néném, eszt azért mondám, hogi 
inkáb öruendez belöl lelkedben, a szent jószágos dolgokról, hogi sem 
mint kiüül testedben, drága öltözetekröl. Mert amint Zent Gergeli 
mondgia: Senkj magának drága öltözeteket nem keres külömben, hanem 
csak hiuságos dicsösségre, tudnj illik, hogi onnét tiszteltessék, es hogi 
egiebeknél tiszteletesbnek láttassék. Senkj nem akar drága ruhákban 
öltöznj, ahol egiebeköl meg nem láttathatik, hanem alol niluán látszik. 
Tahát csak hiuságos dicsekedésért keresj az drága öltözetet. Tiszteletes 
Szüz, ebböl esmériük hogi szerettiük az uilágot, miuel hogi az drága 
öltözeteket szerettiük. Az kj az uilágot nem szeretj, az nem keres drága 
[80] öltözeteket. Midön ember az testnek szépségéröl öruendez, az ö 
eltáuozik helette az teremptönek szereteitöl. Mennél inkáb örülönk az 
testnek öltöztetésében, es ékes uiselésében, annál inkáb az meniej 
szeretettöl meszszeb uáltozónk. Mennél többet giöniörködönk az földj es 
el mulando dolgokban, annál ritkábban kiuánniuk az menieieket. 
Bizonnial maculát uisel magában a szent apácszaszszonj, hogi ha drága 
öltözeteket szeret. Nincsen macula nékül az Christus jegiese, hogi ha 
drága ruhákban giöniörködik. Az Christusnak szolgálo leánia, kj az 
uliágot tökélletesen el hatta, alázatos öltözeteket keres. Az Christusnak 
szolgálo leánia, kj drága öltözeteket kiuán, az még ez uilágot tökélletes 
képpen meg nem uetette. Az fekete ruha [81] iedzj az elmének 
alázatosságát, az alázatos öltözet ielentj az uilágnak meg utállását. Az 
fédélnek feketesége, tisztaságát es szépségét mutattia az léleknek: az 
fekete fédél, iele az szüzességnek, tisztaságnak es szentségnek. Jmmár 
azért Tiszteletes Néném, intlek téged, hogi az öltözetet amit szinnel 
mutacsz, cselekedettel bé tölcsed. Söt kérlek téged, hoǵi a szerzetnek 
ruháidat jo erkölcsel ekessicsed. Szent az ruha, szent legien az akaratis. 
Minthogi szentek az öltözetek, az cselekedetekis azonképen szentek 
legienek te benned: es mint hogi szentelt az uelum, auagi az fédél, nem 
külömben szent legien az te dolgod. Ne röics mást el belöl, es mást 
mutass kiüül. Ne légi más alattomban, es mas niluán. [82] A minémü 
akarsz tartanj, ollian légi. Minémü uagi sziuedben, ollian légi 
alkotmániodban: es minémü uaǵi orcszádban ollian légi erkölcsödben. 
Amen. 
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A sziünek töredelmességéröl. X. szó. 
 
A sziünek töredelmessége nem egiéb hanem az elmének alázatossága, 
meľi származik az bünnek meg emlekezetiböl, es az itélletnek 
félelméböl. Az a töredelmesség tökélletes, melj minden testj dolgoknak 
giöniörüségét magától el uetj, es elméiének tellies szorgalmatosságáual, 
az Istenröl ualo elmélkedésben függesztj szándékát. Két féle 
töredelmességet olua[83]sónk lennj: ugimint eǵijk, melliel akarkinek az 
Jsten szolgáiának lelke törödik es buslódik az Istenért, az az, mikor 
elméiében hozza magának az gonosz uétkeket, mellieket cselekedet. Az 
második kedig midön fohazkodik az örök életnek kiuánsága után. Négi 
képpen törödik az igaz embernek elméie: tudni illik, az bünöknek 
emlekezetiuel, az jöuendö büntetéseknek gondolkodásáual, ez életben 
ualo szarándokságnak elmékedéséuel, es az odafel ualo bóldog 
hazánknak kiuánságáual, hogi hamar oda iuthasson. Akkor esmerj magát 
minden bünös az Istentöl látogattatnj, midön töredelmessége könij 
hullatásra [84] indúl. Mert lám Péteris akkor siránkozék, mikor Christus 
reá tekénte, amint meg uagion jrua: Es fordúluán az Vr, tekénté Pétert; kj 
leg ottan kj menuén, keseruesen sira. Jnnét mondgia az királj prophetais 
a soltárban: Meg tekénté, es meg indúla, es meg rendüle belé az föld. 
Akkor rendül, auagi rémül meg az föld, mikor az bünös könijhullatásra 
meg indúl. Intlek azért téged Szerelmes Néném, hogi az imádságban, 
könijhullással iutasd eszedben az te bünejdet: mert az kjnek nincsen 
sziué szerént ualo bánattia, auaǵi töredelmessége, nincsen annak tiszta 
jmádsága. Christusban nékem szeretö Néném, hald meg a szentek 
példáit, kik töredelmességek, [85] es könijhullatások által, bünöknek 
bocsánattiát nierték az Istennél. Anna Samuelnek annia, töredelmessége 
es könijhullatásj által érdemlé azon fiát: annak fölötte prophétálásra ualo 
aiándékot niere az Istentöl. Dauid, töredelmessége es könijhullatásj által, 
az tett ǵijlkosságnak es paráznaságnak uéué, bocsánattiát. Mert uǵi hallá 
az prophétától: Nem halsz meg, mert az Úr meg bocsátta az te bünödöt. 
Az uén Tobiás töredelmesség es könijhullatások által érdemlé 
uakságábol ualo ǵiógiulását, es szegénjségének uigasztalását. Mert aszt 
mondá nekj Rapháél Angial: Örömöd legien te néked [86] mindenkor. 
Es az után monda: Bátor sziuel légi, elötted uagion hogi az Isten meg 
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ǵioǵicson. Maria Magdolnais, töredelmesség es könijhullatások által, 
érdemlé hallanj az Úrtól. Meg bocsáttatnak tenéked az te büneid. 
Tiszteletes Néném, azért adám tenéked elödben a szentek példáját, hogi 
az könijhullások, az töredelmesség által édessek legienek néked. Az jo 
töredelmesség, kiuánatos kincs, es mondhatatlan nagi öröm az ember 
elméiében. Az lélek, kinek az imádságban töredelmessége uagion, elöb 
megien az iduösségre. Az erös férfi nem keuesbé dicséretes az 
töredelmes kesergésben, mint szintén az hadban. [87] Miuel hogi azért 
az keresztség utan életünket megförtösztettük, mosogassuk 
könijhullásinkal lelki esmeretünket. Ahol az könijhullatások uadnak, ott 
geried fel az lelkj tüz, meli az elmének röitökit meg ujlágositia. Az 
poenitentia tartóknak könijhúllatásj, kerestség gianánt tartatnak az Isten 
elöt. Az Christusban nékem szerelmes Néném, hoǵi ha Isten szerént 
töredelmességed lészen, bóldog lész utána. A sziünek töredelmessége, 
egéssége az léleknek: az elmének töredelmessége, uilágossága az 
léleknek: mert akkor uilágossodik meg az lélek, midön az könijhullatásra 
meg törödik. Az könijhullásnak törödése, bocsánattia az bünöknek: mert 
akkor az bünök meg bocsáttatnak, [88] midön könijhullással eszünkben 
iuttatnak. Az töredelmesség hozzá biria a Szent Lelket; mert holot az mj 
elménk a Szent Lélektöl meg látogattatik, leg ottan sirathattiuk az mj 
büneinket. 

Kérdés. 
O édes Atiámfia, kérlek mond meg nékem, mj okaij uadnak 
bánatúnknak, az melliekért ez halando életünkben méltán siránkozónk? 

Felelet. 
Az mj büneinkért, es ez uilágnak niomorúságáért, es felebarátúnkon ualo 
szánálkodásért, es az meniej jutalomnak szeretetiért. Az bünök miá 
kesereg uala az, kj aszt mondá: Minden eijel meg mosom az én ágiamot, 
könijhullatásimmal meg öntözöm az én feküö helemet. Vgian ezen 
prophéta siran[89]kozik uala foházkoduán az uilágnak niomorúságin, 
holot aszt mondá: Jaij ennékem, hogi ennijre el haladot az én lakásom; 
laktam Cédárba lakókkal, sokáig lakot az én lelkem. Vrunkis törödése 
által sira Lázáron, es Hierusalem uárasán, monduán: Mert ha teis meg 
esmérted uolna. etc. Zent Pál apostolis, kj parancsola az öruendökkel 
öruendeznj, es siránkoznj a siránkozókkal, törödés által bánkodik uala 
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monduán: Kicsoda betegeskedik es én uéle egietemben nem 
betegeskedem? 

Az meniej iutalomnak szeretetiuel siránkoznak uala az igazak 
monduán a soltarnak imez mondását: Babyloniának foľio uizei mellet 
ültönk es siránkoztonk, midön ó Sion meg emlékeznénk rolad.  

Ez ielen ualo élet, nem élet, hanem inkáb halál: [90] mert rakua sok 
niomorúsággal, miuel hogi nincsen hazánkban, hanem még az úton; sem 
házúnkban, hanem számkiuetesben. Nem uagionk ez uilágon az mj 
uárasunkban, hanem szarándoksagban, amint meg uaǵion irua: Nincsen 
itt meg maradásra ualo uárasónk, hanem iöuendöt keresönk.  

Intlek azért teged szerelmes Néném, hogi leg elsöbennis az te 
büneidért kesereghij: az után ez uilági niomoruságokért: touábbá 
felebarátodon ualo szánakodásért: es uégezetre az Istennek, es az meniej 
iutalomnak szeretetiért. Tiszteletes Szüz, kéried az Isten minden 
aietatossággal, hoǵi adgion teneked, elmédnek es sziuednek igaz 
töredelmességét: meľi az Christust, Jstennek eǵietlen eǵi fiát magához 
szállitia, amint Vrunk maga mondgia: [91] En, es az Attiám el jöuönk, es 
annál az kj engem szeret, lakó helt szerzönk. Ahol az könijhullások 
béuelkednek, oda az nehéz gondolatok nem közelgetnek; es ha szintén 
néha elö iönekis, ott nincsen giükerek. Az könijhullások az Istennél 
mindenkor nékünk naǵi bizodalmat adnak. Christusban nékem szerelmes 
Néném, halliad az Jesus Christusnak, te iegiesednek édes szauát, kj aszt 
mondgia teneked: Keľi fel én társom, es iöuel a szeretet által: mert el 
múlt immár az tél, el ment a zápor essö es el táuozot, kj nijltak az 
uirágok az mj földünkön, el jött az mecszésnek ideie, hallatot az 
gerlicsze szózattia az mj földünkön: ugimint az praedikállo Apostolok 
szaua az Aniaszentegiházban. [92] Az gerlicsze igen tiszta madár, meľj 
magossan, es az fákon szokot mindenkor fészket raknj, auagi laknij, az 
Apostolokat, auaǵi egiéb doctorokat ielentuén, kik aszt mondhattiák: Az 
mj lakásónk meniországban uaǵion. Az gerlicszének touábbá keserues 
száuia uagion az éneklés helet, es jelentj a szenteknek kesergését, kik az 
ö hozzáiok ualókat kesergésre es siralomra inditiák, monduán: Érezzétek 
niomorúságtokat, es sirassátok. Azért tiszteletes Szüz, uedd peldáiát ez 
gerlicszének, es sijrj’, kesereghj’, bánkodgiál az Jesus Christusnak te 
jegesednek szeretetjért, ualamig meg láthatod ötet országlanj az ö 
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országának szekiben. Job néked bánkodnj az Jesus Christusnak 
szeretetiuel, hogi sem mint az pokolnak félelméuel.  

Szépek az te szem buritékid, mint az gerlicszé[93]nek. Természete az 
gerlicszének, hoǵi ha ualamiképpen el uesztj társát, mást touáb nem 
keres magának. O Christusnak Jegiese, hasonlitassál teis ez 
gerlicszéhesz, es az Jesus Christus iegiesed kiüül, más szeretöt ne keress. 
O Christusnak Jegiese, légi hasonló az gerlicszéhesz, es bánkodgiál eijel 
nappal az Jesus Christusnak te iegiesednek kiuánságáual, mert fel ment 
immár az meniországban, hogi ualaha láthassad az ö szinét az Atiának 
iobián. 

Szépek az te szem buritékid mint az gerlicszének. A szem 
buritékokban szokot lennj a szemérmetesség. Tiszteletes Néném, akkor 
uagion szem buritékid mint az gerlicszének, hoǵi ha az Jesus 
Christusnak te Iegiesednek keduéért, hozzá ualo szemérmetesség[94]böl, 
semmit az ö akarattia ellen nem cselekeszel. Akkor uaǵion szem 
buritékid mint az gerlicének, hoǵi ha az Christushoz ualo szeretetböl es 
tiszteletböl, azokat az mik ö nékj ellene uadnak hátra ueted. Akkor 
uagjon szem buritékid mint az gerlicszének, hogi ha az Christus kiüül 
más társot nem szerecsz. Minekokáért szerelmes Néném, szünetlen 
mossad könijhullatásiddal az te büneidet. Naponkint töredelmességgel es 
könijhullatással mossad fogiatkozásidat. Az te rended töruenijnek el 
hagiásit, könijhullásiddal mosogatnj soha el ne mulassad: azonképpen 
könjhullatásod es töredelmességed által keressed büneidnek bocsánattiát: 
könjhullatásid, es giakor foházkodasid által keres magadnak örökké ualo 
bizonios örömet. Sirassad az te hamis[95]ságidat. Sirassad az te 
uétkeidnek niomorúságát, es gonosságit. Az mj gonoszt, ualamikor 
cselekettél, sirással es töredelmességgel emlekezzél rola. Az bánatnak, 
es kererüségnek uize öntözzön tégedet. Jndicson téged sirásra, az 
könijhúllásnak foliása. A miket gonoszúl cselekettél, töröld el sirással: 
amiket cselekettél töruéntelen, mosd el könijhullással. Tiszteletes Szüz, 
hoǵi ha büneidet ez uilágon nem siratod, uallion mikor fogod mondanj az 
Istennek: szined eleiben tetted az en könijhúllatásimat? Szerelmes 
Nénem, hoǵi ha az te uétkeidet nem siratod ez halandóságban, uallion 
mikor mondod: Az én könijhullatásim, mind nappal es eijel, keniérül 
uoltak ennékem? Jntlek azért téged Christusnak Iegiese, hogi ez halando 
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életben sirassad az te büneidet, hogi [96] amaz meniej hazánkban 
méltoztassál meg uigasztaltatnj, amint meg uagion irua: Boldogok az kik 
kesereg mert ök meg uigasztaltatnak. Amen. 
 
 

A Szomorúságról. XI. szó. 
 
Aszt mondgia Vrunk az Euangeliomban: Bizon, bizon mondom tinéktek, 
hogi sirtok tj es kesergetek, az uilág kedig örülnj fog: tj kedig meg 
szomorottok, de az tj szomorúságtol örömre fordulando. Salamonis aszt 
modgia: Az öruendezö sziüü, meg uidámitia az orcszát: a szomorú elme 
kedig le esik az léleknek keserüségére. Az uidám keduesség uirágzóuá 
tészj az ember életének idös uoltát, a szomorú lélek kedig meg szárasztia 
az tetemeket. Fiam, [97] az io dolgokban ne panaszkodgiál, es minden 
gonosz szóra ne szomorkodgiál. Minden csapás, a sziünek szomorúsága. 
Az sziünek keduessége, élete az embernek. Az álnok sziüü szomorúságot 
ád, es az eszes ember ellene ál annak. Az szomoruság által siet az halál. 
A szomorúság meg haitia a sziünek ereiét. Az öruendö sziüü, io 
egességet szerez, a szomorú ferfinak kedig meg száradnak tetemj. Es 
Szent Athanásius aszt mondgia: A szomoru ember mindenkor álnokságot 
gondol, es az Istentöl nekj adatot szent lelket meg szomoritia. Vgian 
ezen dolgot tanitia az Apostolis, monduán: Meg ne szomoricsátok a 
szent lelket, kj nálatok lakozik, kiben megis uattok iedzetue az 
uáltságnak napián. Lássad azért [98] szerelmes Néném, hoǵi meg ne 
háboricsad, se meg ne szomoricsad a szent lelket, kj te benned lakozik, 
hogi ualamiképpen el ne hadgion téged. Táuoztasd el töled az 
kételkedést, es az nagi akaratosságot, mert mind az kettö meg szomoritia 
a Szent Lelket. Táuoztasd el töled a szomoruságot, mert az a 
kételkedésnek es naǵi akaratossagnak rokona. Bizonj az uilági 
szomoruság minden gonosz lelkeknél leg gonoszabb, es igen árt az Isten 
szolgainak. Az uilági szomoruság meg sértj, meg törj, es meg rontia az 
Isten szolgait. Mert az szent lélek nem türj s’nem szenuedj az testj 
szomoruságot. Azért szerelmes Néném, öltözzél mindenkor lelkj 
uigasságban, melinek nagi kedue uagion az Istennél. Minden lel[99]kj 
öröm mindenkor ió, es iokat gondol, es az haszontalan szomorúságot 
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meg utállia. Hoǵi ha ió nem uolna az lelkj öröm, soha nem mondaná az 
propheta: Örüllietek igazak es öruendezzetek az Urban, es 
dicsekedgietek minniáián tj igaz sziüüek. Es ismét: Öruendeznj fog az 
igaz az Vrban, bizuán ö bennem, es dicsértetnj fognak minniáián kik igaz 
sziuel uadnak. 

Kérdés. 
O szerelmes atiámfia, hogi ha gonosz a szomoruság es ártalmas az Isten 
szolgáinak, mi dolog amit mond Salamon: Ott uagion az bölcseknek 
sziuek, ahol a szomoruság, es az bolondoknak sziuek, ahol az uigasság? 

Felelet. 
Tiszteletes Néném, ezt az mit mond [100] Salomon, Ott uagion az 
bölcseknek sziuek, ahol a szomoruság, es az bolondoknak sziuek ahol az 
uigasság, nem kel egiébröl értenj, hanem az lelkj szomoruságról, es 
uilági uigasságról. mintha nijluabban mondaná: Ott uagion az 
bölcseknek sziuek ahol az lelkj szomoruság, es az bolondoknak sziuek, 
ahol az uilági uigasság. Az kiknek isten szerént szomoruságok uagion, 
eszesek azok: kiknek kedig ez uilág szerént teried szomoruságok, aszok 
esztelenek es bolondok. Azért mondgia Vrunk, az Euangeliomban: 
Örüllietek es uigadgiatok, mert az tj neuetek irua uadnak meniországban. 
Es Szent Pál apostol igien szól: Vǵi uiselliük ugimond, magunkat mint 
szomorúak, de mindenkor öruendezuén. Es megént: Öruéndezzetek az 
Vrban mindenkor, [101] ismét mondom, öruendezzetek. tahát io az lelkj 
szomorúság. Az kedig ma szomoruság meľi az idö szerént ualo 
dolgoknak kiuánságábul támad, gonosz, semmire kellö. Az lelkj 
szomoruságrol uagion megh irua: Bóldogok az kik keseregnek, mert ök 
meg uigasztaltatnak. Az uilági szomorúságrol kedig mondgia Salamon: 
Sok embert meg ölt a szomoruság, es nincsen abban semmj haszon. 
Megént az lelkj szomoruságrol mondatik: Öruendezzen lelkek azoknak, 
kik az urat keresik. Es uiszontag az uilági örömröl oluastatik: Jaij 
tenéktek, az kik mostan neuettek, mert sirnij fogtok es kereregnij. 
Szerelmes Néném, halhatsza asztis amit mond Szent Pál Apostol: Az 
isten szerént ualo szomoruság, szabadúlást [102] szerez az poenitentiára: 
Az uilág szerént ualo szomoruság kedig halált szerez. Az oľi embernek 
imádsága kj mindenkor szomoru, igen erötlen, nemis emelkedhetik fel az 
Istenhez. Ahol szomorusággal födöztetik, a Szent Léleknek malasztia, 
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nem kedues ott sem kellemetes az imádság, mert erötlen, es nem mehet 
fel az Istenhez. Azért nékem szerelmes Néném, hadd el a semmire kellö 
szomorúságot, ne légi szomorú, uesd el töled a szomoruságot. Ne enged 
magadat a sok szomoruságnak, ne maradgi meg a szomoruságban, ne 
adgiad sziuedet az keduetlenségnek, es szomorúságnak: holot ez egijk az 
hét cszegéres bünök közül: es azért szükség hogi az szorgalmatosan el 
táuoztassék az Istennek minden szolgaitol. Nem heába mond[103]gia 
Szent Isidorus: Hogi ha iól es kegiesen élsz, soha szomorú nem lész. Az 
ió életnek mindenkor öröme uagion. Üzd kj azért töled tiszteletes Néném 
a szomoruságot: mert miképpen az moľi meg uesztj az ruhát, es amint a 
szu féreg meg rágia az fát, uǵi árt a szomoruság a sziünek. Tisztics meg 
azért sziuedet minden testj es uilági szomorúságtól, es az te imádságod 
kedues lészen az Istennél. Ezokáért Tiszteletes Néném, büneidnek 
emlékezetiböl siránkozzál es az Jesus Christusnak te Jegiesednek 
szereteiböl örüľj es öruendez. Az te elöbbenij uétkeidnek meg 
gondolásábol kesereghj’, es az meniej ioknak reménléséböl uigadgi’. Az 
el múlt büneidröl, es sok jóknak el mulatásáról bánkodgiál, es [104] az 
meniországnak igéretiröl öruendez. Az te elöbbj fogiatkozásidról 
szomorkodgiál, es az örökké ualo jutalomnak öröméröl uigaztaltassál: 
meľire uigien bé téged ugian azon Christus, kinek az te szüzességedben 
giöniörüséges helt szerzettél. Amen. 
 
 

Az Istennek szeretetiröl XII. szó. 
 
Az mi Vrúnk Jesus Christus, aszt mondgia az Euangeliomban: Ha kj 
szeret engem, az én beszédemet meg tartia, es az én atiám szeretj ötet, es 
hozzá megiönk, es lako helt szerzönk ö nála. Es Szent Ianos Apostol: Mi 
szerettiük az Istent, mert ö szeretet elöb minket. Az kj szeretj az Istent, 
[105] büneinek bocsánattiát meg kérj, es meg tartoztattia magát azoktól. 
Szerelmes Néném, szeressed az Istent, es az te egésségedben hiad ötet 
segétségül, mert élet a szeretet, es halál az giülölség. Nem akaria az 
Istent, hogi csak szóual szerettessék, hanem tiszta sziuel, es io 
cselekedetekkel egietemben. Nem szeretj az Istent, az kj Istennek 
parancsolatit meg uetj. Az Isten szeretönek elméie, nincsen az földön, 
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hanem meniországban: mert mindenkor menieij dolgokat kjuán. Jntlek 
téged szerelmes Néném, hogi szeressed az Istent mindeneknek fölötte; 
mert ö uálasztot tegedet öröktöl fogua. Jnkáb kel az Istent szeretnönk, 
hogi sem mint szüléinket. Vallion miért? Mert [106] mind minket, 
s’mind szüléinket az Isten teremptet tulaidon keze által, az az, tulaidon 
ereiéuel, amint meg uagion jrua: Ö teremptet minket, es nem mj magunk. 
Többel szeretet minket az Christus, hogi sem mint tulaidon szüléink: 
azért szüléink fölöt kel az Christust szeretnönk. Esztelenség ualamit 
fellieb szeretnj az Istennél: mert az kj az teremptet állatot az Istennél 
fellieb szeretj, uétkezik. Es az kj fellieb tartia az teremptet állatnak 
szeretetit, az teremptönek szeretetinél, nijluán uétkezik. Szükség azért 
hogi az Istent mindeneknek fölötte szeressük.  

Mongiad kérlek, tiszteletes Szüz, kegies sziuel es szeretettel az 
Christusról. Az én szeretöm énnékem, es én ö nékj, kj az liliomok közöt 
legeltetik, mig fel kél az [107] nap, es el enijésznek a setétségek. Kérlek 
téged Christusnak Jegiese, hogi nijluábban mondgiad: Az én szeretöm 
jöiön nékem társaságomban, szeretetinek, es kedues uoltának kötele 
által: énis uiszontag nékj iussak társúl hozzá ualo szeretetemnek 
igasságáual: Ki az liliomok közöt legeltetik, az az, a szenteknek szép 
feiér, io illatú ioszágokban öruendez, es giöniörködik a szüzeknek nemes 
társaságokban, mig fel kél az nap, es el eniésznek a setétségek: mig el 
múlnak ez ielen ualo életnek föľihöij, es kj ielenniék az nap, az az, mig 
el iöiön az örök boldogságnak uilágossága. 

Szerelmes Néném, igaz es mélto az Istent tellies sziuel szeretnj, es 
tellies akarattal hozzá ragaszkodnj, ugimint kj tellies jo. Az tellies iót 
kedig szeretnj, tellies boldogság. [108] Az kj az Jstent szeretj, io az; hogi 
ha io, tahát boldogis egietemben. Mennél inkáb ember szeretj az Istent, 
annijual boldogab lészen. A szeretet magán ualo es tulaidon joszágok a 
szenteknek. Christusban nékem szerelmes Néném, ezeket csak azért 
mondám, hogi ez uilágnak semmj szeretetj el ne szakaszszon teged az 
Christusnak szeretetitöl. Christusnak Jegiese, azonnis kérlek téged, hogi 
ualamit mondgi mi nékünk az te meniej Iegiesednek szeretetiröl. Mirrha 
maroklat nékem az én szeretöm, az én emlöim közöt mulatkozik.  

Mond nijluábban tahát szerelmes Néném, hogi megis ércsük amit 
mondasz. Mirrha maroklat nékem az én szeretöm, az én emlöim közöt 
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mulatkozik. A sziünek hele az emlök közöt uagion; tahát az én szeretöm, 
az [109] én emlöim közöt mulat: az az, a Jesus Christusnak én 
Jegiesemnek emlekezete, szeretete, es kedvessége, lészen mindenkor az 
én emlöim közöt kebelemben, tudni illik az én sziuemben. Es mind jo 
szerencsés dolgaimban, s’mind ellenem ualokban mindenkor eszemben 
iútatom minden iauait, mellieket nekem adot: mert szeretet engem, es 
meg hólt érettem, es fel ment menjorszagban, es hogi énis hozzá 
menniek, minden nap hiüü engem, moduán: Jöuel Libanus hegiéröl én 
Iegiesem, iöuel meg koronáztatol. Az Jesus Christusnak én Iegiesemnek 
bal keze az én feiem alat. az az, a Szent Lélek aiándéka niugodgiék én 
raitam ez ielen ualo életemben: es a szent irásoknak értelme legien az én 
elmemben, hoǵi aszt meg ércsem, es tökélletesen meg esmériem: es az 
[110] ö iob keze ölellien meg engem, az az, jutasson az örök 
boldogságra. Szerelmes Néném, kéried az Christusnak szolgálo leánijt, 
kik ueled egeitemben uadnak, es mondgiad nekik: Támogassatok engem 
uirágokkal, uegietek engem körniül álmakkal, mert az Jesus Christusnak 
én Iegiesesemnek szeretetiben el lankadok. O tj én szent Nénéim, kik 
immár az Christust mindeneknek fölötte szeretitek, es semmit az ö 
szeretetinél elöb nem uésztek; támogassatok engem az tj ioszágos 
dolgotoknak peldáiual; es miképpen találhassam meg az Christust, én 
szeretömet, mutassátok meg énnékem, mert az ö szeretete miá szintén el 
lankattam. Édes ez szeretet, giöniörüséges ez a lankadás, szent ez a 
betegség, tiszta ez a szeretet, szeplötelen ez a társalodás, [111] 
förtözetlen ez az egiesülés, szüzen ualo ez az ölelgetés, lelkj es Jstené ez 
az Házasság. O tj szent Nénéim, támogassatok engem uirágokkal, az az, 
szent niáiaságtoknak es szép rendtartástoknak példáiual, mert az én 
Jegiesemnek szeretete miá lankadok. Tiszteletes Szüz, bizonj az Jesus 
Christusnak te Iegiesednek szeretete miá lankat uagi, beteg es erötlen, 
hogi ha mindeneket az mik ez uilágon uadnak, io keduel meg útállasz az 
ö szeretetiért. Bizonj az Jesus Christusnak szeretetiért, lankadua fekszel 
es niugszol az te elmélkedésednek tiszta agiában, hogi ha mineneknek 
fölötte szereted az Christust. Bizonj az Christusnak szeretetjért io 
beteges uaǵi, hogi ha inkáb szereted az meniieket, hogi sem mint az 
füldieket. Bizonj az [112] Christusnak kedueért es szeretetiért iól fekszel 
erötlen az belsö szeretetnek es édességnek ágján, hogi ha erös uaǵi a 
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szent dolgokban, es az uilági gonosz eszközökben erötlen. Christusban 
nékem szerelmes Néném, hogi ha tellies sziued szerént szeretnj fogod az 
Christust, semmit az ö szeretetinél fellieb nem tartuán, tahát ágion azon 
Jesus Christussal az te Iegieseddel öruendeznj fogsz az meniej fölsö 
országban. Hogi ha tellies sziueddel köuetnj fogod az Christust, es tellies 
élméddel szeretnj fogod ötet; bizonj minden kétség nékül uéle egiüt 
öruendezni fogsz amaz békeséges menieij hazánkban; es ötet mind az 
szent szüzekkel egietemben köuetnij fogod mindenüé ualahouá megien 
ez ártatlan báránj, ezen dicsösséges szerelmes Völegénj. Hogi ha tellies 
aietatosságal az Christushoz [113] ragaszkodol, es mind nappal s’ eiel 
hozzá foházkodol ez uilágon, kétség nékül uéle fogsz öruendezni az 
meniej dicsösségnek palotáiában: es az éneklö szüzeknek khar állo 
serege közöt, édes szép énekekkel fogod ötet dicsernj, amint meg uagion 
irua: Qui pascis inter liliarum. Kj az liliomok közöt legeltetel, szüzeknek 
szép Rendiuel körniül uétetel: Tiszteluén Iegiesidet fenies dicsösséggel, 
Iutalmokot osztod nagi io kegiességgel.  

Valahouá indúlsz ök téged köuetnek, szüz dicséretekkel öruenduén 
tisztelnek, édes énekekkel körüled harsognak: bé jöt meniegzödböl soha 
kj nem szálnak. Eszt azért mondám szerelmes Néném, hogi az Christust 
mindeneknek fölötte szeressed, hogi semmit elöb ualónak ne [114] tarcs 
az ö szeretetinél. Kérlek téged szerelmes Néném, hogi az Christus kiüül 
semmj édességet ne érez, az Christus kiüül semmi szeretetet ne keress, es 
az Christus kiüül semmj szépséget ne szeress. Az Christus szeretetiért 
kesereghj’, az Christus szeretetiért siránkozzál, míglen méltoztassál ötet 
szinröl szinre meg látnj Attiának iobiára szent országában. Amen. 
 
 

Felebarátunkhoz ualo szeretetröl. XIII. szó. 
 
Halliad szerelmes Néném, mit mond urunk Jesus Christus az ö 
tanituánijnak: Ebböl esmérik meg minniaian, hoǵi az én tanituánijm 
uattok, ha egimást szeretitek. Minden hiuek az Christus tanituánij. Ki kj 
mind annak tanituánia, a kinek köuetj tanusá[115]gát. A kj azért az 
Christus tanituánia akar lennj, azon legien hogi felebarátit szeresse mint 
önnöm magát. Felebarátunkhoz ualo szeretet gonoszt nem szerez. Miért? 
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azért hogi az egész töruénnek telliessége a szeretetben ál, Szent Pál 
mondása szerent: kj másut asztis mondgia: szeretetben iáriatok, amint 
Christusis szeretet titeket, es magát érettetek atta. Szent Janos Apostolis 
aszt mondgia: Az kj szeretj attiafiát, uilágosságban lakik, es nincsen 
benne botránkozás: az kj kedig giülöli attiafiát, es setétségben uagion, 
nem tudgia houá mennien, mert a setétség meg uakitotta az ö szemeit. 
Ha kj aszt mondgia, szeretem az Istent, es az ö attiafiát giülölj, hazug az, 
es nincsen benne igasság. Es ez parancsolatónk uagion az Istentöl, hogi 
az kj szeretj az [116] Jstent, szeresse attiafiátis. Az kj nem szeretj 
attiafiát, kit szeméuel lát, miképpen szerethetj az Istent a kit nem lát? 
Aszt mondgia az bölcs Salamonis: Minden idöben szeret, a kj barátúnk: 
es az atiafi szükségben probáltatik meg. Es Szent Agoston imigien szól: 
Az embert meg giözöd emberj bodogsággal, az ördögöt meg giözöd 
ellenségednek szeretetiuel. Mind azon által szerelmes Néném, nem illik 
semmiképpen hogi az Istennek szolgaj közöt testj szeretet legien, hanem 
lelkj. Semmj az Istennek keduéhesz közelb nem jár, mint a szeretetnek 
ioszága. Semmj az ördögnek kiuánságához közelb nincsen, mint a 
szeretetnek meg óltása. A szent szeretetnek nincsen botránkozása. 
Minden keresztién hiüü embert atiafiadnak jtéľj. Meg [117] emlekezzél 
rola, hogi csak eǵi Mester teremptet minniáiunkat. Az igaz szeretetben 
nincsen az botrankozásnak keserüsége. Tiszteletes Néném, 
felebarátodnak szeretetiben esméred meg, mint kellessék az Istennek 
szeretetire iutnod. Amiképpen a szeretet elménket fel emelj, ugi az 
gonosság asztot el niomia. Sem az Jstent igazán nem szeretheted 
felebarátod nékül, sem felebaratodat az Isten nékül. Jgaz szeretetet 
tartasz, hogi ha felebarátodat szereted az Istenben, es ellenségedetis 
szereted az Istenért. Amenire béuelkedel felebarátodhoz ualo 
szeretetben: annijra magasztaltatol fel az Istennek giülésében. Hogi ha 
igasságban szereted felebaratodot, csendességben uagion az te sziued. 
Az kj kedig giülölj felebaráttiát, [118] körniül uétetet setétséggel: 
szeretuén azért felebarátodat, elmédnek szemét tisztitod az Istennek 
látására. Mindazáltal, intlek téged tiszteletes Néném, hogi senkit test 
szerént ne szeress. Azért mondgia Jsidorus: Jgen el merült az e földön, a 
kj ualameľi halando embert föllieb szeret testszerent, hoǵi sem mint 
kellene. Az Istennel egiüt nem lakhatónk, hogi ha ez uilágon egiesek 
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nem akaronk lennj: Az igaz barátság szükségben probáltatik meg. Hogi 
ha az Istennek parancsolatit meg akariuk oltalmaznj, szeretnönk kel 
felebarátinkat, mint tulaidon magunkat: mert hogi ha tettetés nekül 
szeretj ember az ö attiafiát, hamar meg engesztelj az atia Istent. Az kj 
szeretj felebarattiát, gijlkos nem lehet, sem parázna, sem oruu, auagi 
lopo, sem hiteszeget, sem hamis tanú, sem tekozlo, sem ragadozó, sem 
irégi, sem uersengö, auaǵi [119] kötödö. Azért tiszteletes Szüz, az 
Istennek es felebarátunknak szeretetjben, meliben az egész töruénj függ 
es az propheták, mindenkor elmélkedgiünk, es cselekedetünkelis bé 
tölcsük. Es hogi ha felebarátunk ualami háboruságot szenued, auaǵi 
betegséget, auaǵi kár uallást, auaǵi tömlöcszöt, hoǵi ha szánakodánk 
érette, az Aniaszentegiház testében uagionk: ha kedig nem szánakodónk 
immár el szakattónk az Aniaszenteǵiháznak testétöl. A szeretet, meľi 
öszue foglallia es élesztj az Aniaszentegiháznak minden tagiaijt, hogi ha 
lát minket felebarátunknak romlásán öruendeznj, leg ottan el szakaszt 
minket az Aniaszenteǵiháznak testétöl. Addig fáidallia az tag niaualiáiát, 
mig az testben tartatik. Ha kedig az tag el szakad az testöl, inǵien nemis 
érezhet, sem nem fáidalhat. Hogi ha az kéz [120] auagi láb, auagi 
ualameli tag el mecszetik az testöl, ha olliankor az egész test sok részre 
uágattatikis, auagi az tüzben uettetik, immár az a kéz semmit nem érzj, 
miuel hogi el uált immár az testöl. Jlien minden keresztién az kj másnak 
kárán, auagi niomoruságán, auaǵi giötrelmén, auagi szükségén nem 
bánkodik semmit, hanem inkáb amj gonozb dolog, örül es öruendez, 
miuel hogi immár idegen az Aniaszentegiháznak testétöl. Mi kedig, 
Tiszteletes Szüz, hogi ha az igaz es tökélletes szeretetet meg akariuk 
öreznj, iól es igazán szeressönk. Minden hiueket mint tulaidon magunkat 
eröködgiönk szeretnj, hogy Christus léuén az mj feiünk, méltosztassónk 
lennj az ö tagiaij, hoǵi mikor meg ielenik az Christus, ki az mj 
dicsösségünk, mijs a szeretetnek egiessége által, es az [121] Jstennek, s’ 
felebarátunknak szeretetj által, uéle egietemben meg ielenhessönk az 
dicsösségben. Akkoron szerettetik kedig felebarátunk, hogi ha nem ö 
érette, hanem az Istenért szerettetik. Azért mondgia Szent Jsidorus: Az kj 
mértektelen szeretj felebaráttiát, inkáb szeretj ötet magáért, hogi sem 
mint az Istenért. Akkoron ellenkezik ualakj az Istennek io uoltáuál, es 
igasságáual, midön ualami niomoruságban eset baráttiát meg utállia. Az 
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igaz barátság semmj okkal kj nem rekesztetik, semmj idöuel el nem 
töröltetik, de akár mire fordúllion az idö, meg marad erössen az barátság. 
Keuesen uadnak az igaz io társok, kik mind uégig szerelmesek. Az az 
igaz barátság, melj semmit nem keres baráttiának morháiából, hanem 
egiedül csak jo akaratot, tudni illik hogi ingien szeresse [122] az ötet 
szeretöt. Azért Christusban szerelmes Néném, intlek téged, hogi 
szeressed barátidat az Istenben, az az, ioban. Szeressed ellenségedetis az 
Istenért, mint meg uagion jrua: szeressétek ellenségteket, iót tegietek 
azokkal kik giülölnek titeket. Es megént: Hogi ha ehezik az te 
ellenséged, adgi ennij nekj, ha szomiuhozik, adgi innia nekj. Es ismét: 
Aldgiátok azokat kik titeket háborgatnak, aldgiátok öket, es ne 
átkozzátok. Az kegiesség a szeretetnek nénnie. A szeretet soha nem uolt 
kegiesség nékül, sem az kegiesség szeretet nékül. Tiszteletes Szüz, 
szükséges tahát nékünk az kegiesség, miben annij nagi ioszágos dolgok 
találtatnak, es annij nagi iók származnak. Az kegies szeretetnek két 
szárnia uagion. Az iobbik szárnia az Istennek szeretetj: az boldog 
szár[123]nia, felebarátunknak szeretetj. Senkj egi szárnion az 
Meniországban fel nem röpülhet. Mi az oka? Mert sem az Istennek 
szeretetj felebarátunk szeretetj nékül egiedül, sem felbarátunknak 
egiedül ualo szeretetj az Isten szeretetj nékül, nem elegendö az örök 
boldogságnak jutalmára. No te okos Szüz, uegied magadnak ez két 
szárniat, ugimint az Istennek es felebarátunknak szeretetit, hogi 
szabadon röpülhess, iokat cselekeduén, es az meniországnak békeséges 
hazáiában békéuel el iuthass. Amen. 
 
 

A Szánakodásrol. XIV. szó. 
 
Szerelmes Néném, halliad mit mond az mj Vrunk Jesus Christus: 
Minden iót [124] amit akartok hogi cselekedgienek az emberek tinéktek, 
tj cselekedgiétek nekiek. Mert ez a töruénj es az prophéták. Es Szent Pál 
aszt mondgia: Öruendezzetek az öruendökkel, siriatok a sirókkal. Es 
ismét: Fogadgiátok fel az erötleneket, békeség türök legietek 
mindenekhez. Salamonis aszt mondgia: Az kj meg utállia felebaráttiát, 
uétkezik. Tarcs hitet felebarátoddal az ö szegéniségében, hogi az ö 
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jauaibannis uigadgiál. Az niomorúságnak ideién maradgi meg hiuen 
felebarátodnak, hogi az ö örökségeben örökös társ légi uéle. Az kj 
uermet ás felebaráttiának, maga belé esik: es az kj tört uét 
felebaráttiának, maga uész abban. Jnnét mondgia a soltár eneklö; Vermet 
nijtot, es kj ásta asztot, es belé eset az ueremben melliet csinált. Az 
tökélletesen felebaráttiát nem szeretj, kj nékj szükségében segétségül 
nincsen. Mennél inkáb felebarátunknak szük[125]ségében raita 
szánakoduán segitséggel uagiunk, annál inkáb az mj teremptönkhöz 
közelgetönk. Vgi kel magunkra gondot uiselnünk, hogi felebarátunkra 
ualo gondotis el ne mulassuk. Azért szerelmes Néném, amit nem akarsz 
hogi raitad történniék, felebarátodnak se kiuánniád történnij. 
Szánakodgiál egiebek niomoruságin. Egiéb embereknek keserüségekben, 
es szomorkodásokban, töried magad egietemben raitok ualo bánattal, 
sirással, szánálkodással. Másnak háborúságában teis szomorkodgiál: az 
betegekkel, erötlenekkel, uiseld magadat mint beteg es erötlen. Es iǵi 
egeiebeknek keserüségét keseregied, mint magadét, a siránkozokkal 
siránkozzál, az töröttekkel törödgiél, az bánkodokkal egietemben 
bánkodgiál: ollian légi egiebekhez, aminemüeknek kiuánod lennij 
egiebeket te hozzád. [126] Amit te nem akarsz szenuednj, másnak ne 
cselekedgied: Ne tégi másnak gonoszt, hogi teis hasonlo dolgot ne 
szenuedgi. Oli kegies légi egiebeknek uétkeiben, mint az magadéban, 
hoǵi külömben magadat egiebeknél ne böcsüllied. Ha el esik ellenséged, 
ne öruendezz az ö romlásán, fel ne emelkedgiél belé: ne örülľj az te 
ellenségednek ueszedelmén, netalantán te reádis iusson az niomorúság. 
Fel ne emelkedgiél sziuedben ellensegednek esetiböl, netalantan reád 
fordicsa az Isten az ö haragiát. Mert az kj ellenségének esetiböl 
öruendez, hamar reá érkezik az niomoruság. Legien azért emberséges 
kegies indúlat az niomorulthoz, legien a szegénihez raita ualo 
szánakodásnak fáidalma, legien az attiafiúij szeretetnek bisztonságára, 
köniörülésnek szeretete. Hogi ha ehezik az te ellenséged, adgi ennij nekj: 
ha szomiuhozik, adǵi innia nekj. [127] Meg ne utáld a szegénieket, meg 
ne uessed a szükölködöket, meg ne kissebbicsed az áruákot: senkj te 
töled meg ne szomoritassék, senkj gialázattal töled el ne uálliék. 
Látogassad az betegeket, uigasztald az kisded sziüüeket, hogi teis 
méltoztassál az örök életben az Istentöl meg uigasztaltatnij. Amen. 
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Az Jrgalmasságról. XV. szó. 
 
Szerelmes Néném, halliad az Jesus Christust, kj aszt mondgia az 
Euangeliomban: Boldogok az irgalmasok, mert ök irgalmasságot 
niernek. Es ismét: Legietek irgalmasok, mert az tj meniej Atiátokis 
irgalmas. Es Szent Pál apostol: Legietek kedig ugimond, eǵimáshoz 
kegiesek, es irgal[128]masok, es öltözzetek fel mint Istennek uálasztot 
szentj, a szent irgalmasságban. Az kegiesség kedig mindenre hasznos. Es 
Salamon aszt mondgia: Jrgalmasságot es itélletet tennij keduesb az 
Istennek az áldozatnál. Az irgalmasság helt szerez kinek kinek az ö 
cselekedetiek érdeme szerént. Az embernek köniörülése maga körül, es 
felebaráttia körül: az Urnak irgalmassága kedig minden testen. Az tészen 
áldozatot a kj irgalmasságot cselekeszik. Az Vrnak kedig irgalmassága; 
más niomorúságán ualo szánakodástol uett magának neuezetet az deák 
szónak foliása szerént. Az kj máson irgalmas nem lészen, az Istennek 
irgalmasságát meg nem találhattia. Christusban nékem szerelmes 
Néném, az irgalmasság es igasság elö uegienek téged. Soha el ne hadd az 
irgalmasságot. Jól cselekeszel az te lelkeddel, ha irgalmas lészesz. Az kj 
máson köniörül, irgalmasságot [129] uészen az úrtól. Néném, tiszteletes 
néném, a mid uagion, az irgalmasságnak tarcsad. Tégi irgalmasságot 
zugolódás nekül. Ollian lészen az te munkád, aminémü az te szándékod. 
Nincsen ot az irgalmasság, ahol nincsen az io akarat. A mi iót 
cselekeszel, irgalmasságért cselekedgied, nem hiuságos dicsösségért. 
Semmit ne cselekedgiél uilági dicseretért, hanem örökké ualo iutalomért. 
Semmit ne cselekdgiél idö szerént ualo uélekedésért auagi itelletért, 
hanem örökké ualo fizetésért. Semmit ne cselekedgiél hirért, hanem az 
örök életért. Meľire tégedet tiszteleles Néném, iutasson az mindenhato 
Isten. Amen. 
 
 

A szenteknek példáiokról. XVI. szó. 
 
Az hiueknek niáiasságokra, auagi iobbulásokra, sokat használnak, [130] 
tiszteletes Néném, a szenteknek példáiok. Azért irattatnak meg a 
szenteknek mind esetek es úijonnan ualo fel kelések, hogi a szegénj 
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bünösök az ö bünöknek soksága miá kétségben ne essenek, de 
minekutánna bünben estönkis, uiszontag az poenitentia tartás által fel 
tamadásra ualo bizodalmot uegiönk; hoǵi senkj, ha szintén uétkezettis, 
kétségben ne essék az Istennek io uolta felöl, holot láttia az eset utánnis, 
fel keléseket es úijulásokat a szenteknek. A uégre hatta az Isten példáiúl 
minekünk a szenteknek joszágos dolgait, hogi mijs az ö niomdokin 
iuthassonk az meniegnek országában: auaǵi ha öket az jo cselekedetre 
köuetnj nem akariuk, mentség nékül legiünk az büntetésre. Valamig az 
Istennek szent emberj ez uilágon uoltak, nem szüntenek futnij az io 
csele[131]kedetekben, ugimint böitökben, uigiázásokban, alamosnákban, 
tisztaságban, magok meg tartoztatásban, nagitüröségben, békeség 
szenuedésben, édes kegiességben, imátságokban, haborúságokban, io 
akaratban, ehségben es szomiúságban, hidegben es mezitelenségben, es 
sok munkákban, fáratságokban az Christusnak neuéért. Az Istennek 
szent emberj ez ielen ualo uilágot meg útálták, hogi örökké ualo országot 
niernének raita: el nem uették itten igéreteket, auagi ez uilágnak 
niomorult gazdagságjt, melliek azokkal gonoszúl élö embereket az 
pokolbéli kinokra uiszik: de ez földj hazáiokat tellies szándékkal el 
hagiuán, az meniej Hierusalemre emelték fel szemeket. A szent emberek 
táuoztatták az bünt a szólásban, cselekedetben, gondolatban, látásban, 
hallásban, szemek [132] intésben, es egiébképpen szemekben, kezekben, 
lábokban, haragban, ueszekedésben, busulásban, egienetlenségben, 
uiszsza uoniásban, hiuságos dicsösségben, keuéľisegben, fel 
fualkodásban, kiuánságban, torkosságban, álmosságban, buiaságban, 
részegségben. Örizuén az ö testeket es lelkeket, két képpen böijtöltek, 
tudni illik az uétkektöl es cselekedetektöl. Jó az ételtöl ualo meg 
tartoztatás, de sokkal job az uétkektöl ualo meg tartoztatás. Jnnét 
mondgia az Aniaszenteǵiház az ö tagjairól, ugimint azon Szent Atiáról: 
Az én kezeim myrrhát csöpöktek. Mit értönk az kezeken, hanem a 
szenteknek cselekedeteket: es mit az myrrhán, hanem az testnek es az 
uétkeknek öldöklését, auaǵi halálositását? Az Aniaszenteǵiház kezej az 
jo cselekedö szent emberek, [133] az kikröl mondgia, hogi igasságot 
cselekettek. Azért az Aniaszentegiház kezej, joszágos cselekedeteknek 
myrháiáual csöpögnek, mert az io életnek példáijt mutattiák mi nékünk, 
es hirdetik, hogi az mj testünknek uétkeit magunkban öldökölliük, es 
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meg halalosicsuk. Jnnét monda közülök Zent Pál: Mert hogi ha az 
testnek kedue szerent éltek, meg haltok. Es megént: Öldökliétek az tj 
tagiaijtokat, melliek az földön uadnak, az buiaságot, tisztátalanságot, 
gonosz kiuánságot, es az fösuénséget, meľi báluanioknak szolgálattia. Es 
ismét aszt mondgia az Aniaszentegiház. Az én úijaim ieles probált 
myrrha. Akkor bizonnial ieles meg probált myrrha, midön tökélletesen 
öldökletik az test, es meg áltatnak az uétkek es bünök.  

Azért Christusban szerelmes Néném, hogi ha kiuánniuk a szenteknek 
társaságát, szükség hoǵi köuessükis [134] az ö peldáiokat. Ha uétkezönk, 
nincsen már semmj mentségünk az uétekböl. Vallion miert? Mert mind 
az Istennek töruénie int bennünket naponkint az io életre, s’mind kedig a 
Szent Atiáknak példáij mindenkor kénálnak es unszollonak minket az io 
cselekedetre. De ha ualamikor köuettük az gonosz embereknek 
példáiokat, miert nem köuettiük a Szent Atiáknak példáiokat? Es hogi ha 
készek uagionk az gonoszokat köuetnj az gonoszra, miert uagionk restek 
az iokat köuetnj az iora? Kériük azért az Istent, tiszteletes Néném, hogi 
azzok a szent joszágos dolgok, mellieket az ö szentinek szerzett 
koronáiokra, ne legienek nékünk büntetésünkre, sem kárhozatúnkra, de 
söt inkáb elömenetünkre, es jduössegünkre. Hiszszük kétség nékül, hogi 
ha köuettiük a szenteknek példáit, az [135] más uilágonnis uélek 
egietemben az meniországban országlanij fogonk. Mennél többet 
oluassuk a Szent Attiák életét, ha nem akariuk példáiokat köuetnij, annál 
bünösbek es meg fedhetöbbek uagionk. Jmmár tiszteletes Szüz, kérem az 
mindenhato Istent, hoǵi adgia tenéked azokat az ioszágokat, melliekben 
uoltanak a Szent Atiák, ugimint az Christusnak alázatosságát, Péternek 
aietatosságát, Iánosnak szeretetit, Abrahamnak engedelmességét, 
Jsáácnak türését, Jacobnak szenuedését, Josephnek tisztaságát, 
Moysesnek szelédségét, Josúének álhatatosságát, Samuelnek 
kegiességét, Dauidnak irgalmasságát, Danielnek mértékletességét, es az 
elöttönk ualo töb szenteknek egiéb méltóságos cselekedetit, hogi ez 
halando élet után az ö társaságokban iuthass. Christusnak Szüze gondold 
meg minden nap mi moddal, micsoda mértékletességgel, mi szándékkal, 
auaǵi minémü tö[136]rödéssel kedueskettek az Istennek az Christusnak 
hiuej. Jnnét mondatik az Christusnak képebe az Aniaszentegiház 
énekinek köniuében: Meľi szépek az te lépésid a sarukban feiedelemnek 
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leánia! Az Christus, istenségének hatalma altal feiedelme minden 
teremptet állatoknak, es azért az Aniaszentegiház az feiedelem leániának 
mondatik, miuel hogi az Christusnak praedikállása által úijonnan 
születik az úij életre. Micsodák kedig az Aniaszentegiháznak saruij, 
hanem a Szent Atiáknak példáij, melliekkel ez uilágnak utain 
támogattatónk, es erössek uagionk, hogi minden háborúságokon ezek a 
saruk által iárianak? Christusban szerelmes Néném, mijs lélek szerént 
sarut uonónk lábainkban, midön a Szent Atiáktól példákot ueszönk az io 
életre, hogi mijs ö hozzáiok képest, ez uilágnak késertetit meg giözzük. 
Ismet ugian azon [137] énekekben iǵj szól az Aniaszentegiház iegiese 
Christus urunk, monduán: Alá mentem az én kertemben, hogi meg 
látnam az uölǵiben ualo almákot, es meg tekénteném, ha meg uirágzottak 
a szölök, ha bimboztanak az pomogránák. Akkor uirágoznak ezek a 
szölök, midön az Aniaszenteǵiházakban, úijonnan születnek az hitben az 
Aniaszenteǵiháznak fiaij, es a szent niáiasságnak forgolódására, ugimint 
az joszágos dolgoknak uastagságára készülnek. Az pomogránák 
bimbóznak, midön az tökélletes emberek, az joszágos cselekedeteknek 
példáijual, felebarattiokat neuelik; es szent niáiasságoknak úijságában 
praedikállásokkal, es jo életeknek bizonságáual, szent dolgok által 
úijtiák. azért intlek tégedet, Christusban lelkj társom, hogi io példát adǵi 
magattól minden embereknek, egész [138] éltedben. Tiszteletes Szüz, 
kiuánom hogi uilágoskodgiál Istennek minden szolgálo leánijnak, kik 
ueled egǵiüt uadnak az Clastromban, jo életednek példáiáual: mert amint 
mondgia Szent Gergeľi; az kik egiebek elöt io életeket el röitik, csak 
magokban égnek, de egiebeknek uilágosságnak példáiára nincsenek: 
Azok kedig, kik joszágos dolgoknak példáijt, es mind szent életekkel, 
s’mind tanitásokkal egiebeknek uilágosságot mutatnak, égö 
lámpásoknak mondatnak, miuel hogi egiebeket az iduösségnek utána 
igazitanak. Jnnét mondgia Vrúnk: Világossodgiék az tj uilágosságtok az 
emberek elöt, hoǵi látuán az tj io cselekedeteket, dicsöicsék az tj 
atiátokat, kj meniországban uagion: mert ugianis egiedül csak az Istent 
illetj tulaidon képpen, minden dicsösség. Christusnak Szüze, intlek 
tégedet mind [139] azon által, hogi ugi leǵien nijluán az te cselekedeted, 
hogi az te igiekezeted mindenkor röitökben maradǵion. Minekokáért 
Christusban nékem szerelmes Néném, amint feliül mondottam tenéked, 
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minden dolgaidban, minden cselekedetidben, minden niájasságodban, es 
magad uiselésében köuessed a szenteket, törekedgiél az igazak után, 
uiseld szemeid elöt a szenteknek példáijt, köuetuén gondold meg az 
igazaknak peldáijt. Vedd elödben az igazaknak példájt. A Szent 
Atiáknak peldáij legienek tanuságodnak köuetésj. Figielmezz a 
szenteknek joszágára, hoǵi iól cselekedgiél, figielmezz az io életre: A 
szenteknek tanusagi, semmj kissebseggel meg ne botránkoztassák 
életedet, semmj ellenkedö uélekedés téged meg ne szomoricson. Tanúľj 
geriedeznij io hirben, legien jo bizon[140]ságod, oltalmazd meg io 
hjredet, neuedet; az te io hired semmj idegeséggel meg ne 
homáliosodgiék, az te jo hired neued semmj gialázattal meg ne 
szaggattassék. Amen. 
 
 

Az Veszekedésröl XVII. szó. 
 
Aszt mondgia Szent Pál Apostol: holot ugimond, giülöség es ueszekedés 
uagion tj köztetek, nemde nem uǵi iártake mint pusztaemberek, es nem 
testiek uattoke? Es Salamon aszt mondgia: Az keuéliek közöt mindenkor 
uersengések uadnak, mindenkor az gonosz uersengenij kereskedik. Az 
gonosz angial bocsáttatik ellene. Az kj ueszedelmes hilieken iár, hamar 
el esik: azonképpen az kj mindennap felebarátiual ueszekedik, hamar 
botránkozásban esik. A szeléd [141] sziüü emberek mindenkor meg 
uessék az ueszekedést. Az kik minden nap öszue uesznek es 
ueszekednek, keués emberektöl kedueltetnek. Azért az békeség es 
egǵiesség minden embereknek kedues: azért az békeség es eǵiesség 
minden embereknek szükséges. Szerelmes Néném, halliad mit mond 
Szent Agoston: O menij dolgokban meg fedhetnénk magunkat, hogi ha 
oľj szorgalmatoson azmj uétkeinket nem mentenénk, meľi 
szorgalmatossággal egiebeknek uétkeket meg fedgiük. De hoǵi ha iol 
meg gondolliuk magunkat, sok dolgot magunkbannis meg fedhetönk.  

Aszt akarom hogi meg esméried, miuel hogi nincsen rutab dolog mint 
az ueszekedések a szerzetesek közöt, kiknek kel az eǵiesség es szeretet 
által uilágoskodni az uilágon, mint az nap es hold [142] az égen. Az 
öszue ueszések, irégiségböl es ragalmazásból szoktak támadnj es 
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származnj. Hogi ha kedig rágalmazások es ueszekedések uadnak az 
Clastromban, hol uagion tahát a szerzetes es regula szerént ualo 
uesztegség? Hol uagion a szerzetnek szentsége? Hol uagion az 
Rendtartásnak halgatása? Hol uagion az Clastromnak kötelessége? Hol a 
szeretetnek kötele? Hol az eǵiességnek békesége? Hol az atiafiuságnak 
eǵiessége? Hol uagion az társaságnak szeretete? Jaij nehéz fáidalom, el 
ueszet az regula szerént ualo uesztegség, el pusztúlt a szerzetnek 
szentsége, el fogiot az Rendtartásnak halgatása, semmiué iutot az 
Clastromnak kötelessége, fel bomlot, semmiué hagiatot az atiafiuságnak 
szeretete. De hogi ha azok, az kiknek békeségben kellene elnij kezdenek 
öszue uesznij, [143] ueszekednij, haborganij, rágalmaznj, hol uagion az 
csendes élet? hol az niugodalmas élet? hol az békeséges élet? hol az 
tisztességes élet? hol az emberséges, maga mértéklö élet? hol az tiszta 
élet? hol az elmélkedö élet? hol uagion az angiali elet? Bizoni nem lehet 
ott ép az békeség, ahol az ragalmazo nielüü uralkodik: ahol uiszsza 
uoniások es garázdálkodások uralkodnak, nem lehet ott helie az 
tökélletes szerzetességnek. Lássad azért szeretö Néném, hogi az 
garázdaságok es uersengések altal el ne ueszessed munkáidat. Meg örizd 
magad, hogi ragalmazásokkal es uellongásokkal ne uesztegessed idödet. 
Figielmezz magadra szorgalmatosan, hogi e féle zur zauarral es egimás 
ellen ualo tusakodással el ne ueszesd az menieij igéreteket. Légi 
szorgalmatos hogi esztelen [144] beszédek által ne ueszesd el az örök 
uigasságot. Zablázd meg azért nieluedet, es szerzetes lészesz: mert hogi 
ha aszt meg nem zablázod, nem lészesz szerzetes. De hogi ha talám 
nékem nem hiszesz, halliad mit mond Szent Jakab apostol: Ha kj uélj 
magát szerzetesnek lennij meg nem zablázuán nieluét, hanem meg 
csaluán az ö sziuét, heába ualo annak szerzetes uolta. Kicsin tag az 
nielüü, az embernek testében, de mindaz által ha meg nem zabláztatik, 
meg maculállia es meg uesztj az egész testet. Mert miképpen az keués 
kouasz az egész tésztát meg sauanijtia, es miképpen egi kiss szikra tüz 
naǵi erdöt meg ǵjúit: azonképpen a zabla nékül ualo nielüü urakot es 
praepostokat, hasonlokat es társokat, alat ualókat es kisdedeket 
mindeneket meg botrankoztat, es haragra indit. Az [145] ueszekedö 
nielüü hogi ha nincsen zabla alat, eǵi ember sem lakhatik uéle 
békeségben. Az garázdás nielüü rakua méreggel, meli hogi ha meg nem 




