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ïïä abm&orc lucis illu
äïi-minata
, propriam
ne./ /
.35:
«. :äiä'ä fragilitatem & mife
riam ., ignorantiam fcilicet &
pronam ad malum-naturamco
gnofceremliquantulum-cjue Dei
Iv,
u',

magnitudinem,üpientiam (in
quam ) potentiam , "bonitatem,
cæteraüj; ipfiusl-præ'üantiæpar
.tesfufpiccretwidigquä dignum
.& .necelïärium .eiTet, vt idem

perfcää coleretur & fänäö.
"Dignum, quia cüm Pater vni
:mtforum & Dominus fit om—
nia'q'ue

R'E'LI'GIOSO R VM.- zzt'
niacjue Vt (uum, ipfius nomen"
collaudent;&ad(i1am referantur
gloriam , fecerit: congruum &.
æquum eft, -vt f'eruus dominum—L

fixum obfe'r'uans, ei feruiat; &'
obf'cqui-opareat ; neceïl'ariu'm,?
quia cum ipfe Deus , rationale

animal, fpiritu & corpore com
politum,hac conditione cOndi
derit, vt fi voluntarie vf'quead
mortem fidelem libipræüiterit
feruitutcm, ad vitam perueniat
(em-piternam : aliter felicitatem

illamomni honorum aggrega
tione cumulatam confequi' ne;
quityPerpaucos autem lioc.adi-
implere , fieri;perpaucosfal'uaa
ri, quödfe'rä omnes quæram quae[ita

Quæ

[unt,mm quaeDei.. Vidit præterea, tampaæ

breues dies hominis. effe,incer (iþ!!
tam horam punäumcjuc quo id utemur..
momentaneum promerendi tö'

us finiatur , in inferno vero,.
nullam eiï'eredemptionem , fed
vnumquemque in futura vita,
immumbili" & ineuitabili fönte
K ;,

tim
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tiapræmia pænaf've, prout in
hocfuo viuendigenerei(itcme
rirus,iufia cöfequi retributione.
Vldlt et1am multos multa dice
re,& diuerfimodä multiFariam
queprædicare ac loqui de vir
turibus quibusD'eusfideli ferui
tute colatur , rationalis autem
creature capacitatem modica m,
intelleötum haberem , memoriä
debilem, vt nequeat vel multa,
percipere, vel percepta fideliter
continere:aciccirco, licet mul
ti (iudeam femper addif'cere,
quam pauciftimos tamen intc

gritatis perfääionem attinge
re , Deo vt dignum & necellä
rium eflet, dei?:ruire; fed fe c
om nes,cur1sanxios, mcntis &
gitationibus Huäuanres, extre

S. 04 mo femperm periculo degere
that. Videns igitur haecomnia ani
t)il-«gi ma illa, fpiriru coram Domino
tauit & exurgens,:rdcnti defidcrio, ac.
D:.
vehementiaffeämab ipfius ma
icflateeffiagitauit, vt fiiccinüc

& bre
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& breuibus præcepta", aliqua fceptd
tradere vcllet, quibus vita no- fanää
üra fänääinftrui ac perfici pof- viuendi
fet, quæcjuc vi fententiarum, (9-P""
prædicationum veritatem , & uenien
vniuerfäs compleäteretur

Scri— (1344

turas,quorum obferuatione & ngfþ
ipfe debita föruitute coleretur, äionmw
& exhac breui, mortali ac mifc
ra vita , ad eam ad quam crea
uerat felicitatem' peruenire
mus.
Deus itaque , qui (änäta def- Dem"

deriainfpirat,& eadem fufcc- annuit
pta irrita- non e[ïe permittit , petitio-

Batim huic animæ in mentis ex- m' (7 d.»;
ceiï'ul conüituræ afuit. , hæc fide:-io .

dicens: Dileäa mea, placent S. (34
mirum in modum huiuf'ccmo- mm.,
di defideria tua,& adeo placent, me'..
Vt cislongö magis cupiam ipfe
fotisfacere , quam ipfa iibi cu
piant fætisfieri. Ingens namque
meum optatum e[t, ea m vobis
( volentlbus vobis ) beneficia:
conferre, quæ faluti veih-a: !—

K 4
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tilia,commoda , & necelï'aria
(int , atque ideo tuum adimple
re dcfiderium &tc voti-compoi.
tem efficere paratiffimus (itm .
Quare attende&,dilïgenterqb
(etun quæ ffilii ïipfecipefiäiijli;
& nunquain-Fallens'veritas, di
&urus fum , quoniam tuæ an

nuens petitioni , breuiter pro
mmm, quid fit quod fummam
þerfeäionem omnefqtueconti.
neat virtutes , ac fimul Scriptu
rarum volumina3& multipliccs
compleäätur prædicationes, vt;
fijtuam fäciem (peculatum fue
ris, & te ad illud compofueris,
ac föruädum formaueris, quic
quid pagct & latet in diuinis
fcrmonibus ,.adimpletura fis, &

""""

fempitema lætitia & perpetua.

?tffd'," pace fruiitura. Scias igitur fier
&: '."ï' uorum meorum fäl'utem perfe
"md' 4"&ionemq; hoc vno conüare, vt
12:251...meam folius faccant voluntate?,
rinæ tra

atque
cam
fummo
femper Rul
.
.
.
. .

dm:
.. ..

le adimplerenitantur; Vtmlhl.
vul
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vni obfequi,me vnum obiErua

re, mevnum attendere, omni- De ra;.
bus vitæ fuæ cantendant mo— [amare,

mentis , quantoque diligentius Deifa—

inid incumbunt,tanto perfe- nemi;
&ioni prcpriüs accedere3quo- (audin:
niam mihi,qu1fum fumma per- pienda"
feäio, magispreffiuf'queadfiæc

rent , copulantur, iunguntur..
Vt autem planius hanc(licet'
ineffabilem ) breuibus tamen".

traditam veritatem intelligas,.
Relþ1ce mfacmm ChriRi mei,. Proponi:

in quo mihi benecomplacui tur ex-

Ipfe namq1e exinanitus feruili
forma affumgta, &&ufque 111iimilitudïnem carnis peccati efl,
vt vos cæca caligine ebrutos, &

emptum:
Cbrifh'
Salua-.
tom..

ä via veritatisauerfös,fuæ lucis
(plendorc illüminans,ad reötum .
iter & verbo conuerteret & ex-

emp10.0bediens

fuit. quue Cb'n'fiïf

ad mortem, fic fua perfeuemn- obedit-W

di obedientia vos edocens, falu- tid.
tem veftram ex fauendæ'folius
voluntatis meæ (tabili inftituto
K 5

een—.
.!
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d'ere:- mm fi'quis diligenti
&udi'o & confidentione, ipfius,
eum virum,tum doähinam me
ditari velit, perfpiciet procul-'

dubio, mortalium Integrltatem
perfeäionemcjue nulla. re alia
co nfiare,quäm in iugi-,perpetua
ac fideli meæ vohmtatis obfers

uatione:, qued idem dux veüer
toriesatteüando repetit. Ait 6
nung

nim: N onomni:qui dicitmibi,-Dr
mme,Domine-,irrtr46it
inregnumm
lorum, fed emm:qufferent voluit
tatem Patris mail-"Etattende quöcf

non fruüra' repetit bis , Domine,
Domine;.quoniam cü'm omnis
tranfitoriz conditio ad'duo vnif
uerfaliagenera reducatur, reli

äiofum
fcilicet&fe'cuhreJïgni
care vult,neminem
, cuiufctm
que conditionis fit,æternæ vitæ
glcriam confEcuturum , licet
omnem mihi extrinfccushono
rem exhibeat, nifi meam fecerit

luem;, voluntate;-alternum loco: Non
"vitifero "humum mum, [ed
....

("&
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sim quimijit me.Patris. Et iterum:
Meus cibus (li v: faciam volanta- Ioan. gt
um eius qui rui/iifme. Irem, Non 0 6 .

mcavoluntasfed'tua/iat. Et, sicut Lubzz
mandatam deditmihi Pater ,fcfa—

.

sio.Si vis ergo ,- Saluatoris tui

exemplum imitand9,meam fa
cere voluntatem , qua cenam:
die bonum tuum ;necefïe eti vt:
suam onmibus in rebus prorfus
contemnas facere voluntatem,
illamcjue abneges & extinguas,

quumam quanto magis mene
rlsm te , tanto magis vmes m
me : & qui) purgatiüs eijcies
quod tuum efi,eö abundantius
'ipfcrcponam quod meum eft.

.
Poüquam illa anima hæc ve- S-.Ga-'

titatis üluberrim: documenta thar
ercepit,&tota letabunda dixit:
gata-&. Deus meus , placent
lummopere,&. plus quäm ex.
plicare queam , quæ (eruulæ
tuæ narrare dignatus es : &.

quim magnas petrum benigna!
maicfhti tuæ gratias-!age, quo
-

K" &

nium

zza
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nium quantum mea rudi inter-
ligenti: confequi poffum ,. non
!
aliter cR,.quam-mihi per Salua-
toris exemplum præclare ac luf

cidä demonfttaüi.Cüm enimtu
Elmmum'özomne bonum (is,,
non volens iniquitatem , fed iu
Ritiam tantum , & honeffatem ,.
quicquid faciendum efi pera-
go, (ï tuam voluntatcmzadim
pleo , & eam impleo ,. fi meam
prcpter- te abncgo ,. quam tu
minime violare vis ,. quoniam

mihi iccirco liberam tradidifii,
vt ego (ponte tibi fubigendo,&.
tuam folius facere. (Em-per in

tendendo, gratior tibi fiam, &.

Sum: maiora-apud'te mca-.ünt- meri
risPru ta .. Volo igitur ac vehementer
denspe. deüd'eri'o.id adimplere. quod
titio, præci'pis , fed non plane f'cio,
quibus rebus- tua' contineatur

voluntas , quove tibi Eideliob
iequio-emancipari queamziï ar
*r.ogans non fum & mea teme
nitas.tua. non. abutitur lenitate,
fupglex;
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[ïipplex obfecro, vt iuxta peti- Exponit
tionem meam id' quoque me Deus
paucis doceas .
quid 46
,At Dominus: Si paucis- & homine
colleötim. fcire dcfïd'eras vo- pojlulctz

Iuntatem- meam, vt eam inte- videli
grä valeas adimplere-, hæc mea m vt'
voluntas. eit vt fummööc f'ct'ü-[uper
per ames me', (icut præcepto omnia
mandaui vobis vt toto.corde,ro- ame
tit-anima, 69"omnia:: viribusveihis tur : (r'
diligatis me: huiufc'lue præcepti in eo

obföruationc,tua perfectio con- preci
tinetur: quoniam finis præce- puä con'
pti charitas eü, & plenitudo,.legisjijïitdi
cti deliäio.

,

uina

Anima ad hæc:Teneo volun: volun-g

tatcm tuam ,. & pei'fectioncm m.
meam in fummo-tui'amore coll
l'ocatam c[Te, ipfacjue te (.vt par-S. (34...

eü)fummo amore ac vehemen-than
tifüma dilectione profcqui vel*-
lem, fed quonam paäto- id" efli"
cere pofiim aut debeä , fatismi

hi compertumnoneli.woch
cæorans exPeto, vt me hac quo;
K -7'
qua

iio

sno.
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quein parte breuibus-infimas.
(niba;
Tunc Deus-:Audi igitur , &
niu: 'ad eaque: dicam, tota mcntis
conti— attentione inuigilia. Si me per
unum &&öamare vis, te tria hæc fa
amor ccrc necem: ea. Primo-Vt vo
Dei [a- luntatcm tuam ab omni amore

pr om-afeäucjuc terreno & carnali
w.
prorfïts amoueas , fegrcges-,
mundifices :ita vt in ina vita
Primi nihil tmnfitorium ,nihil endnu
con/ilii:cum, nihil temporale ames, nifi
in abne propter me , nec (quod magis
latione &maximum eft) ames me pro—
þäpjïm ptex-te , aut te propter te , aut
proximum pro pter te: fed ames

1905"?mepropter me, teproptcrmc,
" "0" & prox-imumpropter me: quo

"! dig—uiam diuinus amor terreni if.
'"- de &&uslaut alterius cniufuis a'

WG- moris confortiumpati-nonpo
teft . Vnde quantum terem:
narnm rerum contagione infe
Cerls, tantum & in mei amore
peccaBis & de tua perfeäionc
!cperdes .- Mentem. quippe, vt
in

RELIG'IOSORVM.
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"mundäö'crana: fit, Omnia-qua
"corpus fentit, Eüidire necem:
eü. Efficeigitur, ne quicquam
ex his quæ ä bonitate mea'vcz

Rros in vfüs profcäa funt, tu
ad me amandum- impediat, (Ed:
omni'a adiuuent, accendant, in'
Hammone.
. Gmä'nizm
iliä
creando concc
1-,Vt vobis
bonitatis
meæ Iärgitatem lätiü's cat-ipfis...

dignofc'entes', mcabundantio-q
re quoquc'amorc prof'equcrc

mini. Pcrües igitur, appetis
tu-ltumbifij'uc fuccinäa, ac vis
ilänti- cuftodia-tc &&nper ob"

?eruans, terrenis concupifccm
tijs , quas vndccumquc tibi
mortalis vitæmiferia, & cor
ru tafüggeritnatura , alacriter
r liic, vt-cum-proph'cta mco
dicere poffis : Qg' perfecit pe- 17le7?
de: meo: , id £&, affc&us (qui

animipedcs-funt- umqua cer-'-
nam-; ad fugiendum canes, id
ei! , laqueos" concupifccntiæ
teneam-um- rerum,/3:717 trmm":

.-...-

--

-,

&"?
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Sara-najhzmcsnwdd efl, in contempla-

dumin tione.Ong hoc prn'nümrm
quocaræpleueris, ad (ecundum-, quod-e

nitar

tiam altioris perfcätionis eft,

4100?"

peruenirepoterisvr omnes co
gitationes , aäus,& Opera tua
dirigasad meum folummodo
honorem-& glbriam , femper

Dei;.

(juefolius .meælaudi fludioli fli
me des operam, precibus , ver-.
bis, &,exemplis; &quomodOf

poffis,vrnontu tanrüm fic , (öd'
alij omnes tecum pariter & eo
d'em modo affeäi (int-,. vtcjue
vniuerfi me vnüznorint', ament,
colant :hoccinemihi magis pla
cerquäm primum , quoniam
magis implet 'volütatemmeam..
Ter-'-æ Tertium, quod reliquum eft ,fi
tium in' aflecuta-fueris,tibi nil deelTe,te
qua'ceï- que cöfummatam integritatem
uirum- confecutam'fc'ito. Illud autem"
wotDci hoc eil , vt fummo defiderio

quæras. , nitaris & fludeasgdï
liancperuenire mentissdifþofi

uonem ,, vt mihi itatuniunäx;
iis,,
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fis,tuacjuemeæ(quæperfeäim
ma e&)itafimili'siit conformif
ciue voluntas,vt- nolis, non ('e

lümmalumJEd&bcnum quod Sam.:
mus -'

L;;ipieæiimjïytcjug eueniat quic",
Quidiam, & vndecunque velit, grældiu;
in'lüius vita; milia-ia,fine (piri antoni;
tualibus , (iue temporalibus in Dei in
rebus ,' minime frangatur pax confor—
tua,turbeturve quies mentis tue,-, mitur:
fed inconcufï'a Ede femper te. volun
neas meDeum tuum omnipo fati!;

tentem magis amare te,quäm tu
tüpfamnneäue tui diligentifii—
mam habere curam , & multb
diligentiorem quäm-tu. uanto.
magis fic te mihi commiferis.
dederiüjueganto magis teadiu
uans,tibi (emper adero,,& tu ip
fäclariüs cognofces, ac vber-ius
föntiescirca te dulcimmam cha
ritatem meam.. Ad lianc autem

erfeäionem perueniri nö po
teü, nifi pcr üabilem ,.. concau
tem ac abfolutam propriæ vo
lunmtis abnegationem : quam

qui

134. sync. mwv 11
qui præüarc negligit , fimul'hä'c
excellentiflimam-perfcäioncm

negligit: qui vero libenspta
äatfxmul integerrimamvolun

tatemmeam
intïgcrrimä
cxc
quitur,
mihique
ummö placct,
&mc (acum habet , quoniam
mihi gratius ac iucundius nihil"
cü,quäm—pergratiamvobifcum
cre,& in v-obis habitare,:nmg'7
Iram 8. funt delitie,.rumjilg': hominum e[Ii-z

&.vtvolentes ipfi (nolo enim
- libcriiusarbimj violare)ä me
in me, per gratiam, transfor
mentur , vt fint vnum mc
um participatione perfcäionis
meg,.prgcipuecjuc pacis ac tran-»
quillimtis meæ. Vt autem Pla
niüs intelligas,quäm ardenti cle

ädcrio cupiamvobime eire,
vtcjuc magisaccendarisad fub
igcndam mihi copulandamciuc
meæ voluntatem tua-m, vidc &
alta mente conüdcræ , voluiHE'.

me, VtVnigenitus mcus-incar
urctur ,, neque mea diuinitas

.wie

RELI GIOSORVM. 237
maieflatis dignitate fepofïta ,
veih-æ copularetur humanita—

ti : vt tantoamoris & charita

tis exemplo , tanta ineætbilis
dileätionis demöiiratione, vos,
ad pariter coniungendam meæ
voluntatem veftram , vnique
mihi iugiter adhærendum pro—
uocarem , alicerem ', traherem .*
VoluiiTe præterea, vtille ipfe
dileäusFilius mcus mm hor—
rendam , immanem , crudelem

?ue
mortem
fbbiret,
vt
uis crucis
tormentis
veürum
pecca
tum tolleret. Peccatum (in
quam ) quodintcr me & voa
diuifionem fecerat, & meam &
vobis ita Faciem auerterat, vt'
* nullo pacto poiïem refpicere.
Paraüe infuper menfam maxi
mi & parum agiiti Sacra-memi
corporis ipfius & fangmms,
Vt iliud in cibum fumcutea,
traasformem in i-,mutemmuj*,m

me,ac ficutpanis-öc vinum qui
bus vefcimini in fubftantiamr
'
tranfewltf

zg6
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tranfeunt corporalem , ita &
vos , manducantcs ipfum qui
mecum vnum ell fub panis &
vimfpecie,1n fubftantiam ("pn-1

tualem&in .meipfum conuer
tamini. Et hocillud efl, quod

Au uftino fei-uomeo his verbis

dix1z.Cibusfumgrandium , crefcerc
(7 manducabis:nectu me mutabis in
te,/'ad tu mutaberb in me.

Cüm audiffetanimaillaquæ
S; Cd
tbar. nam elfetDeivolugtas,& quem

admodum ad eam implendam
neceüäria etiam erat pcrfefla
charitas;perfeäamque charita
tem proprlg voluntatisabnega
tione conflare dixit. Significafii.
mihi Domine Deus meus vo
luntatem tuam:fignificafiiDo
minequod fi per£e&eamauero
te, nihil terrenum aut mortale,
nec etiammeipfamamabo pro
pter me, fed quicquid amabo,
fecundum te & propter te ama- '
bo. Dixifii , vt fummo fem
Rudio tuam folius laudem., ho
nore-111
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-norem'& gloriam velim per
quirereJïmulcifie Operam dare,
Vt alij quoque idem nitantur
facereEt vt quæcunque aduerfa
mihi in hac mifera adueniant
vita, ea compofita mente & se
quo animo ac lætanti tolerare
contendam. Nunc, quoniam
haecper propriæ voluntatis ab
negationem efficiendafunt,do
cc, quæfo ., quonam paäo ad
hanc peruenire abnegationem,
ac tantam Virtutem comparare
&, aH'equique-am : vt enim per

tuæ doctrinæ lumen video, tan Preda
tutm): te viua, quantum in me mo .mmdt

tior.

äum.

Deus autem,qui Canätanun
quam fruflratur defideria , fic Perfe
intulitzPei-feätatui abnegatione c'h'oba 
omne bonum conüare certum minis
ell, quaniam te tantum meagratia maxi

rep/eo, quantum te tua voluntate e me can

waw: &, perfe&ionem tuam ]ïjïit m
efficit participatio diuina: bo 41»!ng
,nitatis meæ pergratiam ;,, line tione.
qua
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qua humana creatura ( quan
tum ad virtutem & dignitatem
fuam
nihil eil.
Ad ait
hanc
fi peruenire
vis, tibi
in igitur
um

ma humilitate præüandum, &
ex vera atque intima mifer-ia:&.

inoPiæ tuæ cognatione xd vnüx
iugrter vehementerqueaffeäa 11.
dum ,vt mihi foli paræt,me—
amque folius voluntatem ob
Diuina ferues. Quo autem id praeliare
volun- queas , neceffee-Rvt per-mentis

tau in conceptum & animi exi&ima
onmibustionem

tibi habitaculam

«cir-—

Obfer- cam vndique concameratum
ruma. ex folius meæ voluntati-s mate

ria conftruas , tequeeo conclu
das & femper inhabites , vt
quocunqueeas, nunquam pro
grediaris ; quocunque profpi
cias, nunquam extra afpicias ,
fed tuos mentis & corporis fim
fus,mea fempercircumdet vo
luntas nec quicquam aliud lo
quaris, eogites,aut efficias , nifi
quod mihi placet, & meæ effe
voluntatis

RELIGIOSORVM. zza
voluntatis credaszfic4uete quic

quidagendum erit finäus Spi

ritus edocebit. Alia etiam via Superi.

adpropriæ voluntatis abnega- nim:
tionem perueniri poteft , li ad- obediat
fimt qui te fecundum me in-dum.
itruant regantciue,
is propriam
fubijcien
o voluntatem
, te to
tam ac tua omnia his com mit

tendo , his parendo,&eorum
femper (equend'oconiilia: quo
uiam qui fideles & prudentes
(et-uos meosaudit,me audit;
Luc.10
Sed hæc volo vt certa lide,al
ta mente, ae frequenti confide-.
ratione mediteris , me Deum
tuum gloriofiflimum, qui te ad
beatitudinem perfruendi crea
ui,æternum elfe,fummum,om
nipotentem , vobif'cjue omnia Nihil
qua: mihi placita funt facere,/ine Deo
nec die qui vel tantillum mea-,vel fit-,
pollit refiftere voluntati , nec dente;
quicquam fine eadem volunta- velper
te mea vobis accidere , nihil mitten.

prorfusnifi me PermittZ-tepro- :; ]ïm.
-

uenire,

240

SPEC. PARVVM

Jlmos.; uenire,vt per Prophetam vobis
cuumiaui, N oneffemalnmin ciui
Expaji- tate quod non ipje fecerim, id eft,

tiacuiufpcrmifcfim Mediteris pariter,

dam 10- me Deum tuum fumma: ciTe(ä

cz'apud pientiæ,perfc&ilïimq cognitio
prapbe-nis,& intelligendæ omma certa
Jam. ratione videntis & acmifflmö

penetrantis,vt ad te,cælum,ter
Summaram, mundum totum, &.vni
Deifd- uerfagubernanda , 'nullapoffim
pientia ratione falli,nullo erroremrba
öffcien ri. (Luod fi ita non elTer, nec
tia,:uP Deuseffem, nec (apientifümus.
proui—Et vt tantillum percipias vim
dentia huius fumma: fapientiæ meæ,
.omm'd fcias de malo culpæ &pænæ
d:]þonitme longe maius bonum quäm

fit malum elicere. Tertiö velim
summæconfidere-s , me eundem Deum
Dei50- ulum nö minus fummä bonum
"itti, emi,/&vi amoris beniuolentia-,

quaenil que comitate hac de caufa non

m'jibo- poffemifl quæbona funt , vtilia
.num de & falubria tibi &alijs velle, non

idem: poli'cämealiquid malum pro-.
uenire
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'ucnire, nihil odiffe:& hominem 6? om
vt. mca bonitate crcaui , ita per m'a ad
me 55per iantimabili dileälione filli]!
profitqui. Hisvcrö per firmam gloriam
fidem mente ac meditatione col &" na

leäis cognol'ces tribulationes, imm
tZ-tatienes,diffïcultates honores, [illatam
'inlïrmitatesöcaduerfa omnia ab dcfpmit
'nullam aliam caufam , me gu

bernante prouenire, nifi vzili
'tatis & falutis velli-æ gratia-;

'Vt per ea quæ videntur vobis
"mala, ä prauitate corrigamini,
& advirtutem , 'qua itur ad "ve—

rum & fummumbonum vobis
incocmitumperducamini.co

'gno ces præteria, hoc fidei lu—

mine permutata-, me Deum tllü
magis polfe 'fcirc 'velle bonum
tuum quam tu,'tccj',idnec pof.
('e ,nec fcire 'nec velle , abfque

gratia mea . Id igitur cum ita
fit , danda tibi fum-mo'Qudio'o
"pera efl , 'Vt voluntatemtuam
diuinam voluntati mcæ'prorfus
fubijcias 'quoniam fic ,?lacida
emper
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In quo femper mente quicf'ces, &. me
ronji- Emper tecum habebis ( fatlus
flat — ell enim in pace locus meus)

quieta nec erit tibi fcandalum peccati ,
tr4n- hoc eil offendiculum aliquod
quillim ad peccatum, nec per impatien
mentü. tiam, nec alio quouis modo:
mm pax multa dxligmtilms no
men meum , (B' non q/ï illis [mn

dalum. Tantum etenim amant
legem meam , id efl , meam vo
luntatem,: meacjue lex ell qua

cunäa reguntur , tätumrj; mihi
periplam copulati funt, & in
ipfius delectantur obferuatio
ne, vt eueniat quicquid velit
& vndecunque velit , cuiufcun
que generis & æftimationis fit ,
nullare præterquam culpe vn
Cumfïdde mihi fiat iniuria , perturbari
euentu-quea-nt. Profpiciunt namque
7460771—
claro & pur

tiffimo mentis o

mitten-culo , ämefänmo vniuerfi gu.
£4dlw- bernatore, mirifica fapientia,
"fePï'j- charitate & ordine cunila ad
mdentmminiftrante, non nifi bona pof—
fc

RELIG-IOSORVM. u,;
fe prouenire , meci IC fibi ac 04:164
rebus fnis melius Vtiliufijue quie/"J

profþicerä quam ipfimet per fe mndum
fciant pofsintac velint : ficcjuein om
omnibus in rebus, qm: eueniätmibm.
quafcjue fuftineant ( vtue fint)

mc autorem & non proximum
firmo confiderantes propolïto
quadam inuidia & inexpugna
bili patientia ita roborantur ,
vt nonfolmn æquo animo , feci
libenti ac gaudenti fuliineant,
deguüantes in omnibusUïue in
trinfccus [iue extrinfecus acci
dant,) meæ ineffabilisdulcedi
nem charitatis, quud efi [entire
de me in bonitate : in omnibus

(inquam) tribulationibus dif
iicultatibul'que attendere , crc
dete, & læto animo gratocjue

meditari ,me difponere omnia
fuauitcr, & ex profundo me:
dileitionis fonte cunäta proue
nire. Atque huius vltimæ con
fiderationis compoütionifque
fanöhfsimæ , maximum bc
) L

2,

num

144 SPEC. PARVVMume.
Omnis num nil aliud corrumpit,impe
bominisdit& perdit quam propria vo
perdiu'oluntas veftra & amor veflri ,

eon/:jiitquæ fitollcrentur ä vobis, tol
in pro—leretur& infernus: vobis: tum
pria ro-illequi malediäis æterno mel
lemm'e,tis &corporis tormento ,para
relina- tus eft; tum illc quem in mor
mare tali vita multiplici agitatione
fug'pfmanimi ac vario curarum æiiu,
imo fufiinctiserrore. Igitur fi
viuere cupis & in illo labenti
fac feculo per gratiam , & in
hoc üabili femp'iternoque per
Luc.9. gloriam, morlarls, temet ipfam
abnegam &" propmm voluntatem
Apo.14. deponens . Beati enim mom:: qui in
Mat. ;. Dominomoriuntur,ö' Beatipaupe—

mjþiritu , quoniam tales me vi—
dem in hac peregrinat-iOne per

mutuumamorem , vifuri dein
de 111
patriaper gloriam & ho
norem. Amen.
fini: DialogmS. Cdtbem'na
*
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Krátká rozmluva o získání pravé dokonalosti

Když jistá duše, osvícena Původcem světla, po
znala vlastní křehkost a bídu, totiž nevědomost &
přirozený sklon ke zlému, a poněkud nahlédla také
v Boží velikost a moudrost, moc &dobrotu &v ostat
ní vlastnosti jeho Velebnosti, uzřela, jak by to bylo
hodně a potřebné, aby byl dokonale a svaté uctí
ván. Hodné, neboť on je Otec a Pán veškerenstva
a všechno učinil, aby chválilo jeho jméno a aby se
obnášelo k jeho slávě. Je to potřebné &spravedli
vé, aby služebník svého Pána ctil, jemu sloužil a
jeho byl poslušen. A je to nutné, neboť člověk, se
stávající z těla a duše, byl stvořen v takovém sta
vu, že bude-li mu sloužit dobrovolně a věrně až do
smrti, dosáhne věčného života, jinak nemůže dosíci
onoho štěstí, náplně všech dober. Je však velmi
málo, kdo to plní, &proto velmi málo bude spaseno,
%rotože
téměř všichni hledají své zájmy a nikoliv
oz1.
Mimo to viděla tato duše, že dny člověka jsou krát
ké &že je nejistá hodina &chvíle, kdy skončí tento
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prchavý čas, určený k zásluze, v pekle pak že už
není žádného vysvobození, nýbrž každý v budou
cím životě dostane podle spravedlivé odplaty ne
změnitelným rozhodnutím, jemuž nelze uniknouti,
bud' odměnu nebo trest, jak si zasloužil svým způ
sobem života.
Viděla také, že mnozí mluví mnoho a různými způ
soby a často káží a rozprávějí o ctnostech, jimiž je
uctíván Bůh ve věrné službě, ale schopnost rozumo
vého tvora je nepatrná, rozum tupý, pamět slabá,
takže bud' nemůže mnoho pojmouti nebo naučené
věrně podržeti. A proto ač mnozí se snaží stále se
poučovati, jen velmi málo dospívá k dokonalé služ
bě Bohu, jak by bylo hodno a spravedlivo, nýbrž
téměř všichni oddáni tíživým starostem se potácejí
uprostřed nepokojů ducha a žijí stále v nejvyšším
nebezpečí.
Při pohledu na to všechno užasla ona duše před
Pánem a ve žhavé touze & silném dojetí žádala od
jeho Velebnosti, aby jí dal nějaká krátká &stručná
pravidla, jimiž bychom byli poučeni a vedeni k sva
tosti a dokonalosti, pravidla, která by zhuštěně ob
sahovala všechny pravdy podávané v kázáních a
ukryté v Písmech, jejichž zachováváním by byl i on
náležitě ctěn i my bychom se dostali po tomto krát
kém, smrtelném a bídném životě ke štěstí, pro něž
nás stvořil.
Bůh, jenž vnuká svaté tužby, nedopustí, když vzklí
čily, by zůstaly marné. Proto se ihned zjevil této duši
ve vytržení mysli a toto jí pravil :
8

PÁN. Má milá, líbí se mi nadmíru tato tvá přání.
Libí se mi tak, že toužím je splniti daleko lépe než
ty by sis přála, aby byly splněny. Toužím nesmírně
uděliti vám - jen když vy je chcete - ona dobrodiní,
která jsou vaší spáse prospěšná, potřebná a nutná,
aproto jsem zcela ochoten splniti tvou touhu a usku
tečniti tvé přání.
Nuže, slyš a dej dobrý pozor na to, co ti chci říci
já, nevýslovná Pravda, j'ežnikdy neklame. Vyhovím
tvé prosbě a naznačím ti krátce cvičení,jež obsahuje
nejvyšší dokonalost a všechny ctnosti, souhrn na
učení Písem a mnohých kázání. Jestliže je pronik
neš a podle něho se zařídíš a budeš je zachovávati,
naplníš vše, co je jasné a skryté v božských řečech
a budeš požívati věčné radosti a neustálého pokoje.
Věz tedy, že spása a dokonalost mých služebníků
spočívá jediné vtom, že konají jen mou vůli a snaží
se všemožně vždy ji vyolniti. Jen mě hledí poslou
chat, jen mě ctít, jen mě mít na mysli ve všech oka
mžicích svého života. A čímpečlivěji o to usilují, tím
více se blíží k dokonalosti, protože tím více lnou ke
mně a tím úžeji se spojují se mnou, jenž jsem nejvyš
ší dokonalost.
Abys však hlouběji pochopila tuto nevýslovnou
pravdu, podanou několika slovy, pohled' na tvář
mého Krista, v němž mám velké zalíbení. Neboť on
se snížil, přijav podobu služebníka a stav se podo
bou těla hříchu, aby vás, ponořené ve slepou tem
notu a odvrácené od cesty pravdy osvítil jasem své
ho světla a uvedl slovem a příkladem na správnou
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cestu. Byl poslušný až k smrti, by vám dal naučení
svou vytrvalou poslušnosti, že vaše spása závisí na
pevném rozhodnutí konati pouze mou vůli. Neboť
chce-li kdo pilně uvažovat a rozebírat jak jeho ži
vot, tak jeho učení, pozná jasně, že lidská svatost
a dokonalost nespočívá v ničem jiném než ve věr
ném a vytrvalém plnění mé vůle, jak vám tolikrát
Opakoval váš Vůdce, můj Syn. Praví totiž: Ne kaž
dý, kdo mně praví: Pane, Pane, vejde do království
nebeského, nýbrž ten, kdo plní vůli mého Otce.
A všimni si, že neopakuje zbytečně dvakrát Pane,
Pane. Všechny přechodné stavy totiž možno uvésti
na dva hlavní, řeholní & světský a proto chce na
značit, že nikdo, at' je jakéhokoliv stavu, nedosáhne
slávy věčného života, i kdyby mně vzdával všechnu
vnější poctu, nebude-li plnit mou vůli. Podobně pra
ví na jiném místě: Nepřišel jsem konati vůli svou,
nýbrž Otce, jenž mě poslal. A jinde: Můj pokrm je,
abych konal vůli toho, jenž mě poslal. Ne má vůle,
nýbrž tvá se staň. A konečně: Jak mně dal příkaz
Otec, tak činím.
Chceš-lí tedy následovati příkladu Spasitelova a
plniti mou vůli, v níž spočívá veškero tvé dobro, je

třeba, abyspohrdalanaprostoa ve všem plniti svou
vůli, abys ji odvrhla a jí zničila, neboť čím více ze
mřešgamasobě, tím více budeš žíti ve mně, a čím
149959 očistíš Od toho; co ie. tvého.__tímhoiněiitě
gaplním tím, _coje mé.
'

KATEŘINA. Když uslyšela ona duše tato spasi
telná naučení Pravdy, pravila plna radosti:
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Otče a Bože můi, nadmíru se mi líbí a více než
mohu vyjádřiti, cos ráčil vyložit své služebníci, a
proto vzdávám co neisrdečněiší díky tvé dobrotivé
Velebnosti, neboť pokud můj nevzdělaný rozum mů
že postihnout, ie tomu tak, jak jsi mnězřejměa jasně
ukázal na příkladě Spasitelově.
Protože ty jsi svrchované &veškeré Dobro, které
nechce nepravost, nýbrž jen spravedlnost a počest
nost, vykonám všechnu svou povinnost, naplním-li
tvou vůli; a tu naplním, zřeknu-li se pro tebe své,
kterou ty nechceš niiak porušit, protože jsi mi ii dal
proto svobodnou, abych se sama dobrovolně tobě
podrobila & snažila se vždy plniti jen tvou vůli a
takto se ti stala mileiší a větších zásluh u tebe si
dobyla.
Chci tedy a horoucně toužím vyplniti, co přikazu
ieš. Ale nevím jasně, v čem spočívá tvá vůle a jakou
věrnou službou se ti mohu zcela odevzdati. Neobtě
žuii-li a nezneužívá-li má odvážlivost tvé dobroty,
vroucně prosím, abys mě krátce otom poučil.
PÁN. Toužíš-li krátce a stručně poznat mou vůli,
abys ]i mohla dokonale plnit,__
)emá vůle vtom, abys
měvždy a nade všechno milovala, ]ak lsem vám při
kázal, abyste mě milovali z celého srdce, z celé duše
_aze všech svych sil. V zachovávání tohOto příkazu
je obsažena tvá dokona,lost neboť cílem přikázání

je láska, a plnost zákona ]e milování.
Na to odpověděla ona duše:
KATEŘINA. Chápu, Pane, že tvá vůle a má doko
nalost iest obsažena ve svrchované lásce v tobě.
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Chtělabych tě proto zahrnout, iak se sluší, nejvyšší a
neivroucněiší láskou. Než není mi dosti iasné, iakým
způsobem bych to mohla nebo měla učinit. Proto tě
prosím a žádám, abys mě i v této věci krátce poučil.
Tu ií řekl Bůh.
PÁN,Poslyš tedy a dej dobrý pozor na to, co ti
řeknu. Jestliže mě chceš dokonale milovat, musíš
vykonat tyto tři věci.

Za prvé musíš úplně odvrátiti, očistiti a zbaviti
svou vůli ode vší pozemské lásky a ode všeho při
lnutí k tělesnému, tak abys v tomto životě nemilo
vala nic pomíieiícího, nic časného, nic prchavého leč
pro mne. A pak, co je zvlášť důležité, abys nemilo
vala mne pro sebe nebo sebe samu pro sebe nebo
bližního pro sebe, nýbrž abys milovala mě pro mě
a sebe pro mě a bližního pro mě. Neboť božská lás
ka nemůže snésti společenství s přilnutím k pozem
skému nebo s jakoukoliv linou láskou. Proto pokud
se tě chytne nákaza pozemských věcí, potud zhře
šíš i v lásce ke mně a pozbudeš na své dokonalosti.
Chceš-li být čistá a svatá, musíš si ve své duši oškli
vit všechno, co lahodí tělu. Učiň proto, aby žádný
z tvorů, které učinila má dobrota k vašemu užívá
ní, ti nepřekážel v mé lásce, nýbrž aby ti všechno
napomáhalo, tě rozněcovalo a povzbuzovalo.Vždyť
proto isem ie stvořil a vám i_e dal, abyste hlouběji

poznávali—*
z 11chštědrostmedobrOÍy azahrnovali
mě pak hojněiší láSkou.

'Vžmiiž setedy, Ztišžádostivost, přepásei bedra,
buď vždy bdělá, pevně odporui pozemským tužbám,
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at ti je,přivodí odkudkoliv bída smrtelného života
a zkažená přirozenost, abys mohla říci s mým pro

rokem: Jenž napřímil mé kroky, to jest pocity,
jež jsou kroky duše, jako jelenů, abych unikla
psům, to jest léčkám žádostivosti pozemských věci,

postaví mě na výšinách, to jest v nazírání.
Když překročíš tento první stupeň, můžeš dospěti

k druhému, jenž je ještě dokonalejší. Tam vše
chny myšlenky, skutky a všechno jednání, usměr
níš jen k mé cti a slávě a budeš stále usilovat co
nejvíce jen o mou chválu modlitbami, slovy a při
,-klady. Učiníš, co bude ve tvé moci, abys mě nemi

lovala takto jen ty sama, nýbrž aby všichni ostatní
s tebou jen mě znali, milovali a ctili. To se mi mno
hem více líbí než první, protože je to dokonalejší
naplnění mé vůle.
Jestliže dosáhneš třetího stupně, jenž zbývá, věz,
že ti nic nechybí, a že máš celou dokonalost. Ta pak
spočívá v tom, že svrchovaně toužíš, snažíš se a
usiluješ dospěti k takovému rozpoložení mysli, abys
byla tak spojena se mnou a tvá vůle aby byla tak
dokonale sjednocena a přizpůsobena mé vůli, že bys
nechtěla nejen zlo, nýbrž ani dobro, které já nechci.
Ať se stane cokoliv nebo jakkoliv v tomto bídném
životě, jak ve věcech časných, tak duchovních ani
v nejmenším nechťse neporuší tvůj klid a neochvěje
se pokoj tvé duše, nýbrž pevnou věrou vždy bud'
přesvědčena, že já, tvůj Bůh všemohoucí, více tě
miluji, než ty se sama miluješ a že já o tebe velmi
dobře pečují, mnohem více než ty sama.
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Čím více se mně takto odevzdáš, tím více budu
s tebou, abych ti byl nápomocen a ty sama jasněji
poznáš a hlouběji pocítíš mou sladkou lásku k tobě.
K této dokonalosti však nelze dospěti leč stálým,
vytrvalým &naprostým zapíráním vlastní vůle. Kdo
je ovšem nechce podstoupit, odmítá zároveň tuto
nejvyšší dokonalost. Kdo však to rád činí a plní
přesně mou nejsvětější vůli, svrchovaně se mi líbí
a má mě zároveň při sobě, neboť není mně nic mi
lejšího a příjemnějšího než milostí jednati s vámi &
přebývati ve vás, neboť má rozkoš je dlíti se syny
lidskými, abych je milostí přetvořil, jestliže po tom
touží oni - nebot' nechci porušit práva jejich svobo
dy - v sama sebe, aby byli jedno se mnou, účastnice
___se
mě dokonalostí, zvláště pak mého pokoje a míru.

Abys však lépe pochopila, jak vroucně toužím býti
s vámi, a aby ses více roztoužila podrobiti svou vůli
a spojiti jis mou, pohled' a uvaž v hloubi své duše,
že jsem chtěl, aby můj J ednorozený se vtělil a aby
mě božství odložilosvou nesmírnou velebnosta spo
jilo se s vaším člověčenstvím. Abych vás tak vel
kým příklademlásky atakovým důkazem nevýslov
ného milování povzbudil, přilákal &přivedl ke spo
jení vaší vůle s mou, k níž byste výhradně lnuli,
chtěl jsem mimo to, aby týž milovaný Syn můj pod
stoupil tak hroznou &krutou smrt kříže, aby svými
bolestmi sňal váš hřích.Hřích, pravím, který utvo
řil roztržku mezi mnou & vámi & mou tvář od vás

tak odvrátil, že jsem na vás nemohl ani pohlédnout.
Mimo to jsem vám připravil stůl největší a málo
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známé Svátosti jeho vlastního těla a krve, abyste
z něho požívajíce přetvořovali se a měnili se ve
mne. Tak jako chléb a víno, jichž požíváte, přechá
zejí v podstatu těla, tak i vy požívajíce pod způso
bou chleba a vína toho, jenž je se mnou jedno, mě
níte se duchovně ve mne samého. To právě jsem
řekl Augustinovi, svému služebníku, těmito slovy:
Jsem pokrm velkých; rosť a budeš mě požívat. Ne
změníš mě však v sebe, nýbrž ty se změníš ve mne.
KATEŘINA.Když uslyšela ona duše, jaká je vůle
Boží, a jak k jejímu naplnění je nutná také doko
nalá láska, a že dokonalá láska spočívá v zapření
vlastní vůle, pravila:
Naznačil jsi mi, Pane, Bože můj, svou vůli. Uká
zal jsi mi, že, budu-li tě dokonale milovat, nic po
zemského nebo smrtelného ba ani sebe samu nebu
du milovat pro sebe, nýbrž cokoliv budu milovat,
budu milovat podle tebe a pro tebe. Řekl jsi, abych
vždy; s nejvyšším úsilím hledala jen tvou chválu,
čest a slávu a abych se zároveň snažila o to, aby
také druzí o totéž usilovali. A cokoliv se mi přiho
dí odporného v tomto bídném životě, mám se sna
žit to snášet s klidnou myslí a trpělivě.
Nyní však, poněvadž všechno toto se musí vyko
nat zapíráním vlastní vůle, nauč mě, prosím, jak mo
hu dOSpětik tomuto sebezapírání a jak si mohu získati
tak velkou ctnost. Jak totiž nahlížímve světle tvého
poučení, potud žiji v tobě, pokud v sobě umírám.
Bůh pak, jenž nikdy nenechá mamými svaté tou
hy, takto odvětil:
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PÁN. Je jisto, že veškero dobro spočívá v doko
nalém sebezapření, protože potud tě naplním svou
milostí, pokud se zbavíš své vůle. A tvou dokona
lost tvoří účast v mé božské dobrotě milostí, bez
níž lidský tvor vzhledem k dokonalosti a důstojnosti
není nic.
Chceš-li tedy dospěti k tomuto, musíš se snížit
vnejhlubší pokoře,uvažovat o pravdivosti a hloub
ce své bídy a nedostatečnosti a vroucně toužit stále
jen po tom, abys pouze mne byla poslušna a plnila
jen mou vůli
' Abys to však dovedla, je třeba, aby sis obrazo
tvorností ve své duši vytvořila světničku, sestro
jenou jako z látky jen z mé vůle a se všech stran
uzavřenou, v níž by ses uzavřela a v ní stále přebý
vala, takže ať bys šla kamkoliv, nikdy bys z ní ne
vycházela, ať bys pohlížela kamkoliv,
nikdy bys
v'vr
nevyhlížela ven _T_v_é
smysl vnejs1i vnitřní nechť
jsou spoutány mou vůlíNíc jiného—nemluv,nemys
li, nečiň než co se mně líbí a o čem jsi přesvědče
na, že je to podle mě vůle. A tak tě vyučí Duch sva
tý, cokoliv ti bude konati.
Možno ještě jinou cestou dospěti k zapírání vlast
ní vůle: máš-li ty, kteří by tě podle mne poučovali
&vedli, těm podrobíš vlastní vůli, těm svěříš sebe
celou a všechny své záležitosti, jich budeš poslušna
a budeš se vždy řídit jejich radami, neboť, kdo slyší
mé věrné a rozumné služebníky, mě slyší.
Ale mimo to chci, abys v pevné víře často uva
žovala hluboce ponořena v sebe, že já, tvůj Bůh,
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plný slávy, jenž jsem tě stvořil k požívání blaže
nosti, jsem věčný, svrchovaný, všemohoucí, & že
vám sesílám, co se mně líbí, a že není nikoho, kdo
by se jen sebeméně mohl protivit mé vůli. Nic se
vám bez této vůle nestane, zhola nic se vám nepři
hodí, co bych nepřipustil, jak jsem vám oznámil pro
rokem: Není zla v obci, které bych sám neučinil, to
jest nepřipustil.
Uvažuj rovněž, že já, tvůj Bůh, jsem nejvýš mou
drý, nejdokonaleji vše poznávám a všemu rozumím,
všechno

přesn_ě__vid.í_m
a_ostře _PIQDikám; takže se

nemohužádným způsobem klamat a nemohu pod
léhat žádnému omylu v řízení tebe, nebe a země a
,celéhoyesmíru. Kdyby tomu tak nebylo, nebyl by
ani Bůh, ani nejmoudřejší. A abys alespoň—poněkud
pochopila moc této mé svrchované moudrosti, věz,
ž_e_že__zla_1_vin_y
a trestu dovedu vyvésti daleko větší
dobro než—jesamo zlo. '
" '

Za třetí bych—'Sipřál,abys uvažovala, že já, týž
Bůh tvůj, jsem právě tak svrchovaně dobrý. Síla
lásky a dobroty mě nutí, abych chtěl jak pro tebe
tak pro druhé jen to, co je dobré, užitečné a spasi
telné. Žádné zlo nemůže ode mne pocházet, žádná
nenávist. Tak jako jsem stvořil člověka ze své dob
roty, tak ho vždy provázím nedocenitelnou láskou.
Když uvážíš v pevné víře o všech těchto věcech,
poznáš, že soužení, pokušení, obtíže apocty, nemoci
a všechna protivenství nedopouštím ve svém řízení
z žádného jiného důvodu než pro váš užitek a vaši
spásu, abyste se pomocí toho, co se vám zdá být
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zlé, odvrátili od své nepravosti a byli uvedeni ke
ctnosti, kterou se ide k pravdě a svrchovanému dob
ru, vám neznámému.
Poznáš mimo to, osvícena tímto světlem viry, že
já, tvůj Bůh, více mohu, znám a chci tvé dobro než
ty a že ty je nemůžeš, neznáš ani nechceš bez mé
milosti.
Když tedy je tomu tak, musíš se všemožně sna
žit, abys svou vůli zcela podrobila mé božské vůli,
_neboťtakto budeš vždy požívat tichéhoklidu duše
a já_budu__vž_d_y
s tebou. Já přebývám totiž tam, kde
je klid. Nebude pro iebe pohoršení hříchu, totiž ně
jaká nástraha hříchu, ani netrpělivostí ani žádným
jiným způsobem, neboť milujícím mne se dostává
mnoho pokoje a není pro ně pohoršení. Tak velmi
totiž milují můj zákon, to jest mou vůli- mým zá
konem je vše řízeno - a tak dokonale jsou jim ke
mně připoutání a kochají se v jeho zachovávání, že
ať se stane cokoliv a kdekoliv, nic je nemůže znepo
kojit kromě hříchu, kterým se mi působí bezpráví.
Jasným a dokonale očištěným okem mysli pohlí
žejí, jak já, svrchovaný Vládce vesmíru, pořádám
vše a udržují v řádu podivuhodnou moudrosti a lás
kou, takže se jim nemůže stát než dobré. Vidí, jak
se o ně a o jejich záležitosti starám lépe a s větším
prospěchem než to dovedou, mohou a chtějí oni
sami. A tak uvažujíce, že já jsem původce, a niko
liv druzí, všech věcí, které se dějí a které na ně dolé
hají, jsou utvrzováni v neochvějně a nepřemožitel
né trpělivosti, takže snášejí všechno nejen s klidnou
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myslí, nýbrž i radostně a spokojeně, zakoušeiíce ve
všem, co se přihází, ať uvnitř nebo zvenku, slad
kost mé nevýslovné lásky.

A to je pravé smýšlení o mně v dobrotě : na
hlížeti totiž, věřiti a s radostnou a vděčnou myslí
uvažovati, že ve všech souženích a obtížích iá po
řádám vše líbezně a že vše pochází z hlubokého
pramene mé lásky.
Nic pak neporuší, nezničía nepoškodí nejvyšší dob
ro této poslední úvahy a svatého rozpoložení duše
než vaše vlastní vůle a samoláska. Kdybyste je
v sobě zničili, odstranili byste i peklo : jak to, které
je zlořečeným připraveno, aby bylo mukou ieiich
duše i těla, tak to, které snášíte ve smrtelném ži
votě, honění mnohonásobným nepokoiem duše, žá
rem mnohých starostí, ano, i bludem.
Toužíš-li tedy žíti v tomto pomíieiícím světě mi
lostí a v onom stálém a věčném slávou, zemřisama
sobě, zapři sama sebe a odvrhni vlastní vůli. Bla
hoslavení totiž mrtví, kteří umírají v Pánu. A bla
hoslavení chudí, neboť takoví mě vidí v tomto pu
tování vzájemnou láskou v naději, že mě uzří pak
ve vlasti slávou a poctou.

Konec Rozmluvy sv.Kateřiny o dokonalosti

P 0 Z NÁM KA. Dílko sv. Kateřiny o křesťanské dokonalosti.
jehož první překlad podáváme svým přátelům. se nezachovalo

v krásné toskánštině Sienské světice. Nejstarší rukopisy jsou

latinskýpřekladDialogus brevis s. Catharinae Sen. de
acquirenda vera perfectione. Nejstaršíitalskýtext. po
řízený ovšem z překladů latinských. je P. Morassi O. P. 2 roku

1443. Kdo zná však světici z jejích listů a Rozmluv. cítí, jak
i tímto dilkem vane její duch. Je to duch života hluboce pono

řenéhov Boha. duch opravdové lásky, která znamená naprostý
zánik egoistických tendencí. je to duch hluboké odevzdanosti do
vůle Boží a tichého spočinutí v náručí Božím. Knížečka jest

opravdu karakteristícká jak pro středověk. tak zvláště pro do
minikánskou mystiku. která nachází ve sv. Kateřině Sienské

svou velkou representantku.

SVATÁ KATEŘINA SIE NSKÁ: KRÁTKÁ
ROZMLUVA O ZlSKÁNl PRAVÉ DOKO NALOSTI
PřeložilR. M. Dacík O. P. Vydala Dominikánská Edice Krystal

v úpravě Antonína Medka. Vytiskly Lidové závody tiskařské
a nakladatelské spol. s ručením obmez. v Olomouci L. P; 1938

Nihil obstat. P. M. Habáň O. P.. Olomucii. 3. I. 1938.
Imprímatur. P. ThomasM.Dittl 0. P.. Provincialis.Pragae.
4. I. 1938. - Nihil obstat. P. Aem. SoukupO. P. Impri
matur. Dr. Joanne: Martinů. Vic. gen. Olomucii die 7. Jan.
1938. Nr. 292.

Aby touha po pravé křesťanské dokonalosti rostla v duších

