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35GöröGkatolikus  SzemlÉleT

Szent István intelmei 
Imre herceghez

katolikus és apostoli hitet akkora buzgalom-
mal és éberséggel őrizd, hogy minden Isten-
től rendelt alattvalódnak példát mutass, s 
valamennyi egyházi személy méltán nevezzen 
igaz keresztény 
hitvallású fér-
finak; enélkül 

bizony, tudd meg, sem keresz-
ténynek, sem az egyház fiának 
nem mondanak. Akik ugyanis 
hamisat hisznek, vagy a hitet jó 
cselekedetekkel teljessé nem te-
szik, fel nem ékesítik, minthogy 
a hit tettek híján meghal, sem itt 
nem uralkodnak tisztességgel, 
sem az örök uradalomban vagy 
koronában nem lesz részük. Ám 
ha a hit pajzsát tartod, rajtad az 
üdvösség sisakja is. mert e lel-
ki fegyverekben szabályszerűen 
harcolhatsz láthatatlan és lát-
ható ellenségeid ellen. Hiszen az 
apostol ezt mondja: Csak az nyeri 
el a babérkoszorút, aki szabály-
szerűen küzd. A hit tehát, melyről 
beszélek, a következő: higgy erő-
sen a mindenható Atyaistenben, 
minden teremtmény teremtőjé-
ben, és az ő egyszülött fiában, a 
mi Urunkban, Jézus Krisztusban, 
kit az angyal meghirdetett, ki 
Szűz máriától született, az egész 
világ üdvösségéért a keresztfán 
szenvedett és a Szentlélekben, ki 
szólt a próféták s az apostolok, 
valamint az evangélisták szavá-
val, mint egyetlen tökéletes oszt-
hatatlan szeplőtelen istenségben, 
és kétely hozzád ne férjen. Ez a katolikus hit, melyben – miként 
Atanáz mondja – ha akárki híven és erősen nem hisz, semmi-
képp sem üdvözül. Ha valamikor uralmad alatt akadnának olya-

nok – távol legyen! –, kik az így egységbe fűzött Szentháromsá-
got megosztani vagy kisebbíteni, vagy nagyobbítani próbálják, 
tudd meg: az eretnekség fejének szolgái azok, és nem a szent-
egyház fiai. Az ilyeneket pedig ne gyámolítsd, ne védelmezd, 

hogy magad is ellenségnek és 
bosszulónak ne mutatkozz. mert 
az efféle emberek a szentegyház 
népét nyomorultul megrontják és 
szétszórják. Hogy ez ne történjék 
meg, különös gondod legyen.

Valahányszor Isten templomához 
járulsz, mindig mondjad: Küldd 
le, Uram, a bölcsességet szent 
egedből, dicsőséged trónjáról, 
hogy munkámban velem legyen 
és segítsen, és így fölismerjem, 
mi kedves a szemedben minden 
időben. És ismét: Uram, Atyám, 
életemnek Istene, ne hagyj en-
gem álnok gondolatban, az én 
szemeimnek ne adj kevélységet, 
és a gonosz kívánságot távoz-
tasd el tőlem, Uram. Vedd el tő-
lem a testnek kívánságait, és a 
tisztátalan és esztelen léleknek 
ne adj engem, Uram. ezzel az 
imádsággal fohászkodtak hát a 
régi királyok, te is ugyanezzel fo-
hászkodj, hogy Isten minden vét-
ked eltörlésére méltasson, hogy 
mindenki legyőzhetetlen király-
nak hívjon. Imádkozz azért is, 
hogy a tétlenséget, tunyaságot 
elkergesse tőled, megajándékoz-
zon az erények összességének 
segedelmével, s így legyőzhesd 
látható és láthatatlan ellensé-

geidet. Hogy valamennyi alattvalóddal együtt gondtalanul, el-
lenséges támadásoktól nem háborgatva, békében végezhesd 
életed pályáját.


