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Soznámenie.

V jednom z posledných čísiel Smeru! dovolil si redaktor Prí
spevkov nitrianskeho pracovného kruhu soznámiť čitatelsků obec
smerislicků s inlenc.ami a S programom nitrianskych príspevkov
k edicii Veritas. Bolo tam zahlásené, že sa čoskoro dostane na
knižný trh aj prvá kniha z odboru zdravej katolickej mystiky
v slovenskom růchu. Láskavý Ččilatel má touto knihou v rukách
Kkonkrétne splnenie tohto prísfubu,

Mimovořne sa natíska niekolko otázok, prv než by sa človek
pustil do čiílania tohlo myslického lextu?

Prečo vydávame knihu o konkrélnych myslických zážitkoch
prv než vyšla ohlásená už kniha leorelického poučenia o myslike??

Prelo, lebo — podřa našej mienky — sa týmio Spósobom
záujmu o zdravů mysliku u nás len poslůži. Prvý dojem o novej
veci musí byť podřa možnosti silný. Teória však nikdy nie je laká
silná, nikdy nezachvacuje lak živelne ako prax. Stará zásada
„verba movent, exempla trahuni“* sa i lu osvedčuje stopercentne.

Potom: Ak už lreba mať kladný postoj k zdravej mystike,
prečo predkladá redakcia ako prvé myslické d,elo práve neznámu
Angelu z Foligna?* Prečo nie radšej laké známe postavy ako Jána
z Križa, Teréziu z Avily, Eckeharla, Susa, Hildegardu, Gerltrůdu,
Brigitu Švédsku, atď.?

Musíme konšlalovaf naproti tomu, že Angelu neslobodno
volať neznámou. Ak je u nás pomerne neznáma, je lo len ne
chvalitebné svedecivo pre nás. Nie menšie katolícke veličiny ako
svátý Franlišek Saleský, svatý Alfonz z Luguori, Bossuet, Fénélon
a slávny Pápež Bened,kt XIV. považujů Angelu za jednu z naj
váčších a najistejších katolíckýych mystikov?*
Páler Doncoeur, jezuita, klorý sa posledne najviac zaoberal šlů
diom spisov a osoby Angely z Foligna, končí svoj informalivny
článok o nej v práve citovanom odbornom náučnom slovníku slo
vami: „Angela je jedným z duchovných vrcholcov katolickej
Cirkvi i svela.“6

1 SMER, IV, 460.
2 Na všeobecnejšiu otázku, vlastne až námietku, čo to vóbec mystika

je a či je to vhodné za terajších okolností ešte zváčšovať u nás záujem
o mystiku si pisatel týchto riadkov dovolil už odpovedať v Smere IV, 403.

3 V asketickej knižnici, u jezuitov v Trnave, ako druhý svázok
k Můllerovej Asketike, ktorá vyšla teraz na jar.

4 Slová hýbu, priklady tiahnu.
+ Čítať: Foliňo, Foliňa, vo Felinef(ňe).
5Dictionnaire de spiritualité, heslo Angěle de Foligno,

stípec 571.
S Tamže.



Teda len neprávom považujeme Angelu za neznámu.
Sů ešle aj iné dóvody, prečo sme si z vrcholcov katolíckej

mysliky vybrali práve Angelu.
Ponajprv z technického dóvodu, že lotiž jej spisy sú i teraz

cez vojnu pomerne fahko prístupné, lebo sú odtlačené aj v Acia
sanciorum.“?

Potom najmá preto, lebo Angela nebola vysokoučená osoba.
Piše tedy (vlastne diktuje, lebo sama velmi pravdepodobne písať
nevedela — obyčajný zjav u žien vo stredoveku) pomerne jedno
ducho a velmi názorne, plaslicky S Taký spósob pisania sa velmi
dobré hodí pre začiatočné soznámenie sa so svetom mystiky.

Ďalšia otázka by bola: Kto vlasine je Angela z Foligna?
Pomerne velmi málo vieme o jej vonkajšom životnom rámci.

Ovela menej ako o bohatstve vnůlorných udalostí. O všelkom
sa čítatef dozvie v knihe samej, lebo je to vlastne aj autobiografia,
vlastný životopis Angelin. Narodila sa okolo roku 1249. Žila
v umbrijskom mestečku Foligno, niekoťko kilometrov južne od
Assisi. Žila v manželstve a mala viacero delí. Ak možno verif jej
vlastnému sebaobvineniu (Pourrat), oddávala sa životu hodne sve
társkemu. Čoskoro jej však umrel manžel, potom aj deti a Angela,
skrůšená bolesťou, poslůchla konečne volanie božie. Rozdala vše
tok svoj majelok, stala sa členkou lrelej rehole sv. Františka a žila
v úplnej chudobe v spoločnej izbičke s istou nábožnou svojou pria
terkou. Boh ju obdaril velkými mystickými darmi, ako sa láskavý
čitatef v knihe sám podrobne dočíla, Nábožný kňaz brat Arnold,
františkán z assiského klášlora, bol jej spovednikom a polom
aj pisárom jej zážitkov. Diktovanie a písanie bolo v podstate skon
čené už r. 1297.Angela si sama dala znovu predčitovať napísané,
schválila to a obaja dali knihu preskůmať aj viacerým učeným
spolubratom.

Františkánske spoločenstvo si Angelu začalo velmi vážif.
Utvorila a okolo jej osoby až akási škola (tých fudí nazýva svojimi
„synmi“'), ktorá však bola len jednou z akýchsi buniek širšieho,
vledy známeho hnutia medzi franliškánmi, nazývaného hnutím
„Duchovných“? „Duchovní“ horlili za póvodnů rýdzosť
Františkovej reguly, hlavne za chudobu, poníženosf a ducha
pokánia. Boli v prudkom protiklade s hnutím „bratov slobodného
ducha'“'10tak isto ako so spohodlnenými „kláštorkami“."

Angela po dlšej chorobe zomrela v Pánu vo Foligne r. 1309,
4. januára. Vledy sa slávi aj jej sviatok. Je pochovaná v kostlole

1 Acta Sanctorum (Bollandus—Carnandet),Januarius, vol. I (ad
diem IV.), str. 186.—234.Vydanie Herderovo z čias Pia IX.

8 Porov.i P. Pourrat, La Spiritualité chrétienne, IL.. str, 289.
Paris 1928.

9 „Spirituales“ alebo i „Zelantes“ (horlivci).
IO„Fratres liberi spiritus“. Viedol ich falošný, laxný mysticizmus, prýš

tací z pomýlcného výkladu „slobody synov božích“.
n „Conventuales“. František z Assisi povodne nechcel, aby Menší

bratia bývali v murovaných riadnych klášloroch.



svátého Františka. V Cirkvi katolíckej sa jej vzdáva česť ako Bla
hoslavenej.

Z čoho vlastne pozoslávaliterárna pozostalosť
Angelina?

Podla citovaného Doncoeura máme od Angely predovšetkým
opis jej mystických zážitkov a naučenia pre jej duchovných synov.
Zvlášineho nadpisu dielo nemá. On ho chce označiť ako „M e mo
riál“, kniha — upamělůvanka na jej bohatý duchovný život a na
jej naučenia. Okrem loho sa nám zachovalo ešte iridsaťpáťmenších
záznamov: listov, rozhovorov a menších diktovaných rozprávaní.

Tu, v slovenskom preklade, podávame prvů časť. Význam
druhej časti je podružný, preto ju predbežne nechávame stranou.

Akmámepodaťkrátku charakteristiku mystiky
A ngelinej, poviemeaspoň tolko: Vo všeobecnosti je Angela
skvelý vzor pravej franiliškánskej stredovekejduchovosti.
Láska k chudobe zosláva i u nej vždy na prvom mieste. Druží sa
k nej láska k poniženosli, k stavu opovrženia, čo „najváčší hriešnik“
František neraz bol zdóraznil. Ako tretia sa pridružuje láska
k sebazáporu, k duchu pokánia — či už pre hriechy vlastné a ce
lého sveta a Či z láSky k „lomulo mučenému Bohočloveku“, ako
Angela slále opakuje. Vystupujů však u Angely ešte aj tri iné črly,
ktoré ju vylrhujů z radu obyčajných pestovateflov františkánskej
duchovosti. Je to ponajprv prekvapujůca ozvena Dionýzovho'* ho
vorenia o „femnote Boha“ (tenebra Dei). Boho je pre náš rozum
„svetlo nepristupné“, čo sa vlastne rovná „lemnote“. Tesne s po
mernou nepoznatelnosťou Boha je spojená jeho „nevýslov
nosť“' (ineffabilitas). Keď človek pride do priameho styku s Bo
hom (podstata myslického zážitku), tu poznáva také skuločnosti,
že sa mu dych zalají a jazyk akoby bol „odrezaný“. L'udské kalegó
rie tu nestačia. Skoro až do zunovania vracajů sa Angele na jazyk
výrazy ako „nevýslovné“, „„nevypovedalelné“, „„nevyrozpráva
telné“ „nadpriroda“. Cilovaný dejepisec katolíckej duchovosli
(Pourrat, str. 289) ju chce označiť priamo ako sváticu božej
transcendencie, vývyšenostinad všetky skuločnostii po
chopy lohoto svela.

Druhá celkom osobná črta Angelinej mysliky sa dá vyjadrif
vetou: Mimoriadnejasne podčiarkujepravdu o „multiformis

——
12Rukopisov diela Angelinho je niekolko. Tlačou bolo vydané jej

dielo už hneď v pátnástom storočí. R. 1505 ho dal kardinál Ximens preložiť
i do španielčiny. Bolo potom znovu a znovu odtlačované a velmi čiítané.
Kritické vydanie obstaral P. Doncoeur SJ, vo dvoch svázkoch, latinský
text samostatnea francůzskypreklad:Le livre de la Bienheureuse
Angěle de Foligno, Paris 1926. R. 1932 vvdal Mons. Faloci-Pulignani
tiež celé dielo Angelinopod názvom: L' autobiografia e gli scritti
della Beata Angela da Foligno, Cittá di Castello.Už ErnestHello
bol vydal francůzsky preklad diela Angelinho. Vo Francůzsku sa štůdiom
duchové Angelinej zvlášť zaoberal i M. J. Ferré.

penál [ený ius, neznámý agréckymystický spisovatef. Písal okolo
i ED 4 KE ká [Debl vlmnínnomíinibus a De mystica



gratia Dei“M Jej mystické zážitky sa vyznačovalynesmiernym
bohalstvom, róznosťou. Každý záž,tok bol niečo nového i čo do
predmetu videnia či počutia i čo do novoly cilov, s ním spojených.
Boh je naozaj do nekonečna napodobovalelný navonok (infinile
imitabilis ad extra).

A napokon: „Ani jeden myslik nevyjadril s lakou silou tragi
kum kresťanského osudu, osudu, stvoreného šialenstvami Boha, čo
sa dá za človeka ukrižovať“5 Ak Taliani vedia mimoriadne plno
precít,ť lásku, tak to o Angele platí par excellence. Tak precílene
rozprávať o láske Boha k biednym tvorom a zas o láske osvielenej
duše k svojmu Bohu, k najvyššiemu dobru, to je ťažko prevyšitelné.
Kantova nezišlná láska k povinnosti je len smulnou mizivou blu
d,čkou V porovnaní so slnkom nezištnej lásky, ktorů vyžaduje od
osvielenej duše Angela.

Rečove je dielo Angelino vlastne už samo v sebe napolo
prek!adom. Hoci totiž Angela ukázala tořké vedomosti (teologické),
že ju nazývali až „Učitelkou teologov“ (,„Magistra theologorom")!6
no latinsky vedela len slabo, ako všelci Taliani v stredoveku, lebo
sa latinské tvary staly pre nich už archaizmami. Brat Arnold musel
vledy jej jednoduché polotalianske rozprávanie Vvpravovaf do
riadnej latiny. Sám sa v úvode ponosuje na fažkosti s lým spojené.
Ona rozprávala iste plynne, s oduševnením, ako naše jednoduché
ženy, keď niečo zaujímavého Vyprávajů — prelo som si i pri pre
kladaní dovolil neraz určité slohové doplňky, aby bolo rozprávanie
plynnejšie, menej koslirbaté, než je latinský text Arnoldov.

Arnold však chcel byť hodne verný v lmočeni, prelo sa
nevyhýbal ani talianskym tvarom a latinským novotvarom'* — čo
je konečne v myslike zjav bežný.

Pri slovenskom ilmočení prekladatef, prirodzene, musel sa vy
rovnať s týmito novými rečovými požiadavkami. Priznávam sa, že
sa v tomto nijako zvlášť nedal obmedzovať bežnými názormi. Reč
musíbyťživáa musíslúžiť na vyjadrenie myslienky.
To je vrcholný zákon pre všelky pravidlá slohu a pravopisu. Nebál
som sa leda nijako volne užívať pasív, kde to lepšie „sedelo“, uží
vaťfprípustných tvarov vedla tvarov lepších (žicden a nijaký
a pod.), užif tvaru „nútlny“ miesto „nevyhnulný“, keď lo myšienka
vyžadovala, opckovaťf podla póvodiny zámená „tento, láto, toto“
alebo, spojky „že, že“, lebo to velmi dobre vyjadruje neučený, ako
by od úžasu a nemoženoslidokonalého vyslovenia sa jachtavý
spósob hovorenia Angely. Ani novotvarom som nevyhol, keď sůvis
vylučoval akékořvek nedorozumenia (,milosť' a „blahodar' stotožňu

4“Milosť božia mnohotvárna“ (Svátý Pavol).
15Doncoeur, cit. Dictionnaire, stípec 571.,,Nulmystiguen' apas exprimé

avec cette force le tragigue de la destinée chrétienne, faite des folies d' un
Dieu crucifié.“

© Ide o takzv. „vedomosti vliate“, rečou teologov, t. j. o vedomosti,
získané priamym stykom s Božstvom a nie čerpané z poučovania skrze Tudí.

"7 Napr. „Supermaxime“, „superinfinitus“, „inabyssatio“ a mnoho iných.



jem; „humanatfio“ prekladám „sčlovečenie“'; „memoriale“ „upamá
tůvanka“ a pod.)

Nech teda láskavý čitatef s dóverou vezme do ruky tento
prvý do slovenského růcha od,aly plod z královských záhrad zdra
vej kalolíckej mystiky a nech sa ním nadchne za mužné skonco
vanie s [udskou zlomyselnosťou, Keď človek zničí v sebe všelko zlo
a uzná aj vnůtorne, že i dobro, čo má, nie je jeho, ale božie,
čiže keď sa človek vráli do „svojho vázenia' (Angela), do tej
n.čoty, z ktorej bol všemohůcim gestom božím vyvolaný k byliu
a uzná, že naozaj to je jeho vlaslná pravá podstala, vledy sa
sláva dokonale prázdným a Boh ho už móže naplniť královským
bohatstvom svojich blahodarov. No človek, tlak sa zdá, stratil
všetko, lebo pozrel na saiský obraz svojej ničoly — ale vtedy
vlastne získal všelko, lebo získal plnosť darov božích, ba vlastne
Boha samého. Nada — todo, nič — všetko! (Sv. Ján „ Kríža).

Čílaj tedy pomaiy a rozvažuj, brat v Kristu alebo už klorý
kofvek brat — človek a uvidíš, že sa li názor osvieti, staneš Sa
lepším a tak i šťaslnejším.

V Nilre na sviatok Božského Srdca Ježišovho R. P. 1944.

Dr. Maximilián Chladný Hanoš.

Úvod brota Arnolda.

Aby nadulosť svelskej můdrosti (ináč ju móžeme nazvať aj
tuzemskou a diabolskou nadulosťou nafůkaného ducha tých, ktori
síce hovoria o velkých veciach, ale konajů len menšie), aby teda
tá nezoslala nezahanbenou od večnej můdrosti božej, tu vzbudil
Boh ženu zo slavu sveltského, zav.azanů povinnosťami k svetu,
k mužovi, k defom, spulnanů bohatstvom, nevzdelcnů a slabů. Ale
silou, klorů dostala od Boha, krížom Bohočloveka Ježiša Krista roz
lámala putá sveta, dostůpila na vrchol dokonalosti, predstavovanej
Evanjeliom, znovu dokázala, že dokonalá a najmůdďrejšia hlůposí
kríža Kristovho je můdrosťou [udí dokonalých a že zabudnutů ces
tu dobrého Pána Jež.ša (cesta, o korej vysokí obri slovom i skul
kom tvrdili, že ju nemožno zachovaťf) nielen možno zachovaťf, ale
že je až [ahká a donáša najvyššie slasli. O, nebeská můdrosť doko
nalosti evanjeliovej, ako si — pomocou Boha večného — hlůpou
urobila můdrosť tohlo sveta, a ty, večný Bože, ako si lo previedol
v tejio svojej služobnici! Poslavil si touž vífazne proti mužom
ženu, proti namyslencom poníženů, proti vypočilavcem osobu
prostů, proti vzdelancom osobu neučenů, proli svátuškárskemů
pokrylecivu opovrhovanie vlastným stavom, proti mnohorečným
lenivcom a proti rukám nečinným činnosť úžasne horlivů a mlčan
livosť veliků a proti můdrosti tela si vífazne poslavil můdrosť du
cha, lo jest: umenie kríža Kristovho. A tak sa na silnej žene zjavne
ukázalo to, čo bolo — nesprávnym telesným výkladom — u mu
žov rozumujúcich, ale slepých pochované.
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Nech sa tedy ani trochu nehanbia za taků sválů malku jej sy
novia! Ba skór, naučte sa od Angely ceslu velkej rady pre boha
tých, to je můdrosť križa Krislovho: chudobu, bolesf, opovrženie
a skutočnů poslušnosť oproti Bohu, oproti Bohočloveku Ježišu Kris
tovi a jeho premilej matke. A rečou účinných skulkov naučle tůlo
cestu mužov i ženy i každé slvorenie. A aby ste sa mohli chlůbitf,
že sle povolaní do takej školy, vedzte, najdrahší, že Angela je
učitelkou spósobu živola podla božej vóle a že konala skutky
z Boha. Rozpamátajte sa, najdrahší, že apoštoli, klori najprv smr
tefný život Kristov ohlasovali, od ženy sa naučili, že on po smrti
znovu vslal: tak, najdďrahšisynovia sválej matky Angely, uvedomte
si spolu so mnou, že pravidlá reholného života, neúčinné u udí
telesných, najprv praklizované aj hlásané od našich prvých olcov
blahoslaveného Františka a jeho druhov, staly sa teraz nesmr
tefnými skrze ich prikladné zachovávanie louto sválou malkou.
Pravda, je to proli riadnemu behu Prozretelnosti božej, na zahan
benie telesných mužov učiteřkou urobiť ženu — klorej sláva nemá
na svele páru. Ale veď už i blahoslavený Hieronym hovorí o pro
rokyni Olde, ku klorej sa sbiera [ud,že totiž na zahanbenie mužov
a učitelov zákona, klorí prikázania prestupovali, bol úrad prorocký
prenesený na pokolenie ženské.

Druhý predhovor.

V mene najblaženejšej Trojice i Pána nášho Boha a človeka
Ježiša Krista, Spasilefa i úcly najhodnejšej jeho Malky-Panny.
Tolo je opisanie darov Najvyššieho, korými bola obdarovaná mysel
malky Angely z Foligna. Stalo sa to verne podla toho, ako Spasilel
hovoriv evanjeliu: „Ak ma niekto miluje, zachová
moju reč a mój Otltec ho bude milovafťa príde
me k nemu a pribylok si u neho urobíme“ a „Kto
ma miluje,tomu sa jazjavim“. A tůtoskůsenosťa nové
poučenie zo skůsenosti sám Pán velmi zjavne polvrdzuje. Ukázalo
sa to do istej miery i nedávno v mimoriadnej zbožnosti nieklorých
veriacich, ale najmá V pósobení na mysel tejlo sválej malky
Angely. Zjavenia a videnia, ktorých jej Boh doprial, som ja, brat
Arnold z rehole Menších, len horko-ťažko, na velké prosby (lebo
Angela mala velmi silné dóvody proti rozprávaniu o nich) mohol
konečne vypočuf, hoci som bol s ňou spojený velkým prialelstvom
a láskou Kristovou. Uzalvárala sa totiž všestranne, keď išlo o dary
božie (prelo mi neraz povedala: „Tajomstvo moje je pre mňa, la
jomstvo moje je pre mňa!“), a to, nakofko som vybadal, nebol by
som sa k veci dostal, keby som nebol dal najavo vefků nefůbosť
nad lým, že pre jej poniženosf sme my ochudobnení o tořké dobro
denia. Len sůcilom som ju teda pohol k rozprávaniu a poukazova
ním na zjavnů osožnosťf veci pre bližného. Najviac však sa roz
hodla k rozprávaniu preto, lebo v tom spoznala vólu a prikaz, ba
priamo nůliaci rozkaz boží.
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I preto sa dávala ťažko nahovoriť k rozprávaniu, lebo — ako
mi sama mnohokrál povedala — vždy, keď mi niečo zjavovala, sa
jej zdalo, akoby nič nehovorila. Ba zdalo sa jej až, že sa růha, keď
tak úboho hovorí o takých vysokých zjaveniach. Ludskými slo
vamnimožno loliž vyjadrif len lo, čo sa okolo nás stalo, a to alebo
v skuločných hmolných veciach alebo v obrazoch. No božské veci
a lo, čo sa v mysli [udskej deje pod vplivom pósobenia božieho,
to je pre nás úplne nevyslovitefné. Keď mi toliž tálo sválá žena
začala rozprávaťf o lajomstvách božích, hovorila mi podivuhodné
veci o svete a užívala iných, nezvyklých slov, velkých a účinných
a plných svella a často sa nemohla vyjadriť, hoci už z toho, čo ho
vorila, som predsa niečo pochopil. A vzrušovalo ju to a smůlkom
naplňovalo, že mi nemohla zjaviť to, čo bola poznala, Preto som nie
kedy vskulku i ja tak málo mohol pochopif z toho, čo mi diklovala,
že som si pripadal ako riečica alebo silo, kloré prepůšťa, čo je vzá
cnejšíe a nechávasi len plevy. Dá sa lo osveliť trochu, že som loliž
z tých božích slov chápal len hrubš,e: lebo sa stávalo niekedy, že
keď som jej znovu predčílaval — pre prípadnů opravu — lo, čo
som sa usiloval verne podla jej slov napísať, ona niekedy, diviac
sa, povedala, že to vóbec nepoznáva. A inokedy mi zas povedala,
že v mojom hovorení niet ani trochu chuti. A divila sa tomu. A ino
kedy zas povedala: „Tieto slová mi pripamátůvajů to, čo som pove
dala. Ale je to nejasné písanie, lebo 10,čo mi čílaš, nepodáva to, čo
som ja spoznala.“ A ešte inokedy povedala:,,To, čOje horšie a čo nič
nie je, to si napísal; ale z loho drahocenného, čo duša cíli, si nič
nenapísal“.

A bol som tomu bezpochyby niekedy na vine aj ja sám, nie že
by som zo svojho niečo pridával, ale preto, lebo som pre svoju ne
dostatočnosť naozaj nemohol pochopif, čo hovorila aeani Som ne
vedel rýchlo písať a ani okolnosti neboly vhodné, ani času som
niekedy nemal a — pre mnoho prekážok — sme ani vhodné miesto
pre rozhovory nemohli nájsť. Občas som išiel písať i s nepokojom
vo svedomí a lak sa rozprávanie i pisanie pretrhávalo, takže som
nič nemohol riadne podla poriadku napísať. Usiloval som sa preto
pred písaním aj sa vyspovedaf, aby som s milosfou božou riadne
mohol postupovaf.

Teda pre lielo spomenulé pričiny som nezachoval poriadok pri
písaní. Ba považujem to za div boží, ak som niečo podla poriadku
napísal. Žialil som však v duši a lrápil som sa velmi, lebo som pre
tie rózne príčiny musel vynechať mnoho takého, čo som považoval
za hodné napísania. Ja som však pri písaní pre jej zásluhy i sám
vosehbečasto zalůsil důuchovnů milost, a to novů, aků som ešte
nakebýnebol zádhkůsílDrslosony preto s velkou účto a so strachom
velikým, takže som 11.20 svojho neprdaval mí len Jedno jediné
slovko, ale pisal som výlučne len to, čo soní mohol zachytil z jej
vlastných úst ako rozprávala. A často som si dal od nej i viac. tá%
opalovat sbovo, Kloré som mal napísať. A usiloval som sa zachovat
priamo jej vlaniné natecové výrazy, len aby som sa nevzdialil od
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je] úmyslu, keď by som premeňoval jej výraz na riadne latinskéslová.
Niekedy mi povedala: „Robila by som si výčitky z toho, že toto

všelko rozprávam, keby mi nebolo bývalo povedané jedno slovo:
Bolo mi lotiž povedané, že čím Viac zo svojich zážilkov porozprá
vam, lým viac mi zostane“, A často mi povedala, že jej boio zja
vené a opůtovne povedané, aby kázala napísaf na konci celého to
holo opisu: „Za všetko, čo tu bolo povedané, nech sa vzdávajů
vďaky Bohu“.

Pochádzala teda táto světlážena z islého mesta, kloré sa volá
Fulginium' a leží dosť blízo pri Assisi. Na zač,alku svojho obrá
tenia mala ešle muža a mnoho detí. No po svojom obrátení konala
najváčšie pokánie, aké len jej telo mohlo znzesť,ako som to i ja
sám zistil. A nadlo ešle pretrpela velmi mnoho skúšok a múk na
tele ijna duši: zniesla totiž i na duši i na tele od mocností temnosli
a od duchov zlých nevidielne lie muky, ktoré iní viditel'ne a zjav
ne trpia. A Irpela velmi bolestne, lebo zlí duchov,a vedia človeku
prosiredníctvom udí samých tým najróznejším spósobom škodit
a ho lrápif, Tak sa stalo, že keď sa klosi, človek vierohodný, nad
tým všelkým velmi divil a cítil s Angelou sůstrasť, lebo z vlastných
úst vernej služobn,ce Kristovej počul o jej ukrulnom utrpení, lu
dostal zjavenie od Boha, že je lo naozaj všetko pravda. Prelo i on
sám vedel odvtedy s Angelou podivuhodne spolucítif a ctil si ju
mimoriadne.

Angela sa vedela velmi dobre a velmi vrůcne modlif a spove
dala sa velmi podrobne. Raz, keď sa mi ako obyčajne spovedala,
a ja som videl tů dokonalosť poznania hriechov a tořků Tůlosťa slzy
od začiatku spovede až do konca a tolků poníženosť, lu som ja sám
slzil v srdci svojom a bol som>ska!lopevne presvedčený, že ak sa i
celý svet klame, Boh by predsa nedopustil, aby sa mohla klamaf
ona, osoba takej priamej vóle a taká úprimná k sebe samej.

V noci nato však fažko ochorela, takže skoro už dokonávala.
Ráno sa však horko-ťažko posbierala a prišla do kostola Bralov.
Ja som vedy odslůžil sválů omšu a podal som jej sváté prijímanie.
A viem, že kedykolvek prijímala, Boh jej vždy učinil nejaků
velků a akoby vždy nový milosť. A taká bola účinnosť osvietení
a útech, ktoré do duše dostávala, že velmi často sa jasne prejavila
i na tele. Niekedy i keď bola so mnou, sa jej duša začala povzná
šať, takže nemohla nič pochopiť z toho, čo som jej čítal. Radosf
z rozhovorov s Bohom, zbožná oddanosťfa slasť útech ju tak menily
v tvári i v celom tele, že jej oči niekedy svielily ako svlečka
a tvár bola ako ruža. A stávala sa niekedy plnou a tučnou, žia
rivou, cnjelskou a vóbec obdivohodne krásnou v celej tvári, nad
všetky [udské možnosti a zabůdala na jedlo a pitie, akoby jej
duch nežil v smrlefnom tele.

Jej priatelka, vefmi nábožná panna, rozprávala, že keď raz
išly spolu cetou, ona a celá rozžiarila, radosť jej bolo vidieť na

* Terajšie Foligno, čitaj Foliňo.



tvári, červeň ju zaliala a oči sa jej zváčšily a začala žiariť, lakže
sa zdalo, že to vóbec nie je ona. Preto aj jej prilelka, keď to vi
dela, zosmutnela a bála sa, že ich niekio slrelne a uvidí ju v lakom
sicve. Zakrývala jej ledy sama Ivár a hovor,la: „Prečo si neza
kryješ tvár? Veď lvoje oči žiaria ako sviečky!' A keďže lo bola
osoba bojazlivá a velmi prostého ducha a nepoznala ešle dary mi
losti, začala nariekať a biť sa v prsia hovoriac: „Povedz mi, prečo
sa ti tolo stalo? No, musíš sa veru strán,ť udí, lebo odleraz sa už
naozaj ani ukázaf nemóžeme medzi svelom. Ach, čo len urobime?“
Ona ju však posmelovala: „No len sa neboj, veď keď stretneme
rudi, Boh nám už pomóže.“ A dodala priatelka, že sa lolo slaló
Angele lolko razy, že nevie ani počet udcf.

Tiež rozprávala tá priatelka o sválej malke Angele, že keď
raz ležala vo vytržení vedla nej, tu že ona v,dela prekrásnu
hviezdu, úžasne trblictavů a žiariacu nespočetnými farbami. A z iela
Angelinho vychádzaly lúče, prenikavé a jemné a m.moriadne
krásne. A keď boly vyšly z jej tela, znovu sa svinuly v jej boku.
A potom vystupovaly hore k nebu. A lolo so stalo za bden;a, okolo
tretej hodiny. A hviezda bola, ako hovorila, nie velmi velká.

Niekedy tiež — pre duševné muky a prudké skúšky a sužovania
a lelesné choroby a pre spalujůcu tužbu lásky za svojím milým —
celkom strácala sily, schla a bledla, takže bolo mukou ju vidieť.
A skoro vždy bola telesne slabá a chorá.

A ja, brat pisatel, keď som už bol všetko napísal, čo je v lejlo
knihe, žiadal som a prosil vernů služobnicu Kristovu, aby ona
sama prosila Boha a žiadala od neho, aby jej on sám pre svoje
milosrdenstvo zjavil, ak som niečo nesprávneho dlebo zbyločného
napisal, aby sme tak od samého Boha vedeli pravdu o veci. A ona
mi odpovedala hovor'ac: „Prv než si ma ly o to požiadal, ja som
už mnohoráz prosila Boha, aby mi sám nejako oznámil, či je
v tom, čo som ja povedala a čo si ly napísal, nejaká lož alebo
nejaká zbytočnosť. A mnohokrát som bola uistená a bolo mi po
vedané, že všelko, čo som ja povedala a čo si ly napisal, že lo
všetko je pravda a že lam nie je nič falošného ani zbytočného,
hoci tým spósobom neboly veci tak dokonalé vyjadrené, ako by
lo malo byť.“

A znovu jej bolo povedané od Boha tolo: „Všetko čo je na
písané v tejlo knižočke, je podla mojej vóle a odo mňa lo pochá
dza a ja lo opatrím svojou pečaťou“. A keď ona nerozumela tomu
slovu „Ja to opatriím svojou pečaťou“, tu jej bolo znovu povedané:
„Ja to potvrdím“.

Ale ja, pisatel, som k jej slovám nič nepridal. Mnoho však
z lých dobrých vecí, ktoré ona hovorila, som vynechal, lebo som
všelko nevedel pochopif. Prozreteflnosťou božou sa stalo, že toto
všetko bolo preskůmané od dvoch vierohodných Menších bralov.
Svedomite preskůšali vec v jej pritomnosti, na všetko sa ju povy
pytovali, aby sa i sami o všelkom osobne presvedčili, a počuli
všelko;, čo som ja bol podla jej rozprávania napisal. Preskůmal
toto všelko aj šlachetný pán Jakub de Columna a Ósmi velmi
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dobre známi Menší bralia, z ktorých niektorí boli lektormi na uni
verzitách, iní inkvizítormi, iní guardiánmi, všetko mužovia hodno
verní, skromní a z milosli božej velmi duchovní.Niklo z nich ne
našiel v týchto opisoch nič falošného, ale naopak, všelci sa o veci
vyslovujů s poniíženou úclou a velmi si ju cenia.

Nech sa nikto, klo bude čítať tůlo knižočku, nediví nad tým,
že Angele boly hodne časlo hovorené slová sladké a plné lásky.
Veď taký spósob hovorenia máme ij vo sválom Písme, zvlášť
v Piesni piesní. A polom, ako sa čilalef sám presvedčí, milosť
božia zachránila Angelu od akejkolvek namyslenosti, ba, laké
licholivé slová ju učinily ešte pokornejšou.

Keď Angela hovorí, že bola niekedy povznášaná a prelvoro
vaná do akéhosi stavu osvielenia, radosti alebo slasli, do stavu,
o klorom bola presvedčená, že ho už nesitratí naveky, ja rozumiem
tým a podobným slovám lakto: Tá požehnaná duša, osvietením
božím dostáva sa znovu do akéhosi neusláleho slavu pretvoro
vana sa v úžasne nekonečné svello božie a naplní ju cit, dosial
nezakůsený. Ale hoci je tento stav neustály ako Irvalé imanie,
a nie prerušovaný akoby slále nové a nové zásady, jednako tak
si myslím, ten stav prijíma vzrast na novej horlivosli, na nových
radostiach, sladkostiach a chuliach. Zosláva však jedno a to isté
osvietenie a len islý cit, akoby jediný predlžovaný zásah boží.
A práve pre tieto nové spósoby, pre novů silu vrůcnosti, sladkostí
a osvielení a pre nové oživenie obrazivosti možno o tom stave
povedať, že sa obnovuje.



Hlava proá.

Osemnásť duchovných krokov,
ktoré priviedly Angelu k poznaniu seba.

Keď som sa dala na cestu pokánia, hovorí Angela z Foligno, urobila
som osemnásť duchovných krokov, prv než som poznala celů nedoko
nalosť svojho života.

Prvý krok:
Začala som uvažovať nad svojimi hriechami a uvedomila som si Svoj

hrozný stav. Velmi som sa bála, že budem zatratená, a horku som pla
kala.

Druhý krok:
Druhý krok bol, že som sa začala hanbiť za svoje hriechy, a to tak

velmi, že som nemala sily do:onale sa z nich vyspovedať. A tak som
aj často bez spovede, v hriechoch prijímala telo Pánovo.

Svedomie mi preto nzdalo pokoja vo dne v noci.
Obrátila som sa teda o pomoc ku svátému Františkovi a prosila som

ho, aby mi doprial nájsť dobrého spovedníka, ktorý by pochopil úbohý
duševný stav, u ktorého by som sa teda mohla dobre vyspovedat.

Hneď na to v noci zjavil sa mi vo sne akýsi starec a povedal mi:
»Sestra, keby si ma bola prv prosila, by som ti bol učinil to, o čo si ma
prcsila. Ale to nič neškodí! HTa, už sa ti stalo, čo si žiadala.«

A naozaj, keď som ráno išla ku svátému Františkovi, stretla som
sa s istým bratom, kazatefom u svátého Feliciána. Bol kaplánom a mal
dovolenie spov2dať. Hneď, ako som počula jeho kázeň, rozhodla somsa
vyspovedať sa u neho.

Vyspovedala som sa teda úplne zo všetkých svojich hriechov a do
stala som rozhrešenie. Ale pri tejto spovedi nepocítila som útechu, iba
trpkosť, hanbu a bolest.

Tretí krok:
Konala som uložené pokánie a ustavične som bola plná bolesti a

necítila som nijaků útechu.

Štvrtý krok:
Začala som uvažovat o milosrdenstve božom a poznala som ho

v tom, že sa mi dostalo milosti obrátznia a že som bola vytrhnutá z pekla.
A tu začalo vnixať svetlo do mojej duše. A v jase toho svetla som

ešte viacej musela sama nad sebou plakať a žialiť, a tůžila som ešte
po ostrejšom pokáni.

Piaty krok:
Keď som bola tak osvietená s hora, videla som v sebe iba chyby, a

tak som seba samu odsudzovala. Vedela som totiž a isto-iste som po
znávala, že som si zaslůžila peklo. A tu ma znovu zachvacoval horký
plač.
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Musím poznamenaťf, že medzi jadnotlivými krokmi bol vždy určitý
časový odstup. Stav duše — ktorá sa len tak fažko móže hýbať a len
bolestne a akoby s vel.ou ťarchou móže kráčať k Bohu a i to len ma
ličkými króčkami, — ma velmi rozlůtostil a rozbolestil.

A viem o sebe, že som sa na každom kroku mnoho zdržovala a pla
kala som, že mi nebolo dopriate urobiť viac krokov naraz. No bola to
pre mňa predsa akási útecha, že Som mohla plakať na každom kroku:
Isteže, trpká útecha.

Šiesty krok:
Keď som tak kráčala tou czstou, dostala som jasnejšie svetlo milo

sti, ktoré mi ešte viacej dalo poznať vefků hlbku mojich hriechov.
Videla som, že urážajůc svojho Stvoritela, urážala som aj všetky

stvorenia, postavené do sveta na mój duševný osoh.
A znovu mi prichádzaly na um moje hriechy v celej svojej temnej

híbke, a a'.o som sa z nich Bohu svojmu vyznávala, preciťovala som
celů ich hrózu.

Vzývala som teda všetkých svátých a Blahoslavenů Pannu, aby
orodovali za mňa a prosili milosrdného Boha o milosrdenstvo pre tú,
kton=j bol tolko dobrého vykonal. A keďže som vedela, že som už svo
jim hriechom umrela, prosila som ich aj o to, aby mi od Pána vyprosili
milosť nového života.

A prosila som stvorenia, ktoré som urazila, urážajůc ich Stvoritefa,
aby nežalovaly na mňa pred Bohom.

*A zdalo sa mi, že všetky stvorenia aj všetci svátí mali so mnou
sústrasf.

A vtedy mi konečne bolo dopriate, že som sa mohlaviac než oby
čajne modliť k Bohu s velkým ohňom lásky.

Stedmy krok:
Dostávala som s času na čas zvláštnu milosf, a to, že som sporozu

mením mohla hřadieť na kríž a telesnými aj duševnými očami vidieť
na ňom Krista Pána, ako umrel za nás. Ale toto hřadenie a nazeranie
bolo ešte bez chuti; len velků bolest som pri ňom cítila.

Ósmy krok:
Pri pohlade na kríž bolo mi dožičené hlbšie poznať, akosa to vlast

ne stalo, že Kristus Fán zomrel za naše hriechy. A vtedy som znova
velmi bolestne poznala všetky svoje hriechy a cítila som, že som ho
vlastne ja ukrižovala. Nevedela som však ešte, akým velkým dobrode
ním je pre nás utrpenie Kristovo. Až neskór som ozaj hlboko porozu
mela, ako ma vlastne Kristus Pán odviedol od hriešneho života, privie
dol k pokániu a umrel za mňa.

Ale toto poznanie kríža mi zapálilo v duši taký oheň lásky a lů
tosti, že som u nóh kríža urobila pevné predsavzatie vzdať sa všetkého
svetského, a obetovala som sa celá Ježišovi. A čo aj so strachom, jedna
ko som mu hneď vtedy urobila slub večnej čistoty aj sub, že ho už
neurazírm. ani jedným údom svojho tela. Na minulé hriechy každej
jednotlivej čiastky svojho tela som horko žalovala.
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A prosila som Spasitefa, aby on sám dal sily zachovaf to, čo som
sfůhila, to jest, čistotu a ostražité bedlenie nad všetkými svojimi smy
xlami, lobo jednak som sa bála složiť tie sluby, jednak oheň lásky ma
nůtil, takže som nemohla ináč konaf.

Deviaty krok:

Potom mi bola vložená do duše tůžba poznať, kde je vlastne cesta
križa. Chcela som ju nájsť a rada potom bývať pri nohách kríža, kde je
útočište všetkých hriešnikov.

A dostalo sa mi osvietenia a poučenia. Cestu ku krížu som našla
takto: Dostala som vnuknutie, že musím odpustiť všetkým, čo mi ublí
Žili a zbaviť sa všetkého pozemského, pretrhnůť styky so všetkými fuď
mi, mužmi a ženami, so všetkými priatelmi a pribuznými, zanechať aj
voj majetok, aj seba samu, a že srdce svoje musím oddať Kristu, ktorý
mi tofko dobrého vykonal, a musím ísť po třnistej ceste, po ceste
utrpen:a.

Od tej chvíle som sa teda začala skromnejšie Šatiť, prestala som sa
wzdobovať,aj skromneišie som už jedávala. Ale velmi som sa ešte han
bila a bolo mi to neprijemné, lebo som ešte necítila mnoho lásky k Bo
hu a žila som ešte s manželom. Horkosťou ma naplňovalo, keď. mi na
dávali alebo aj skutkami krivdili. Znášala som však všetko trpezlivo,
uko som len mohla.

Stalo sa vtedy podfa vóle božej, že mi zomrela matka, ktorá ma
vefmi hatila na ceste božej, a v krátkom čase mi zomrel aj manžel
| všetky deti. No keďže som sa dala na cestu božiu a prosila som Boha,
nby ma ich zbavil, ich smrť ma velmi potešila, hoci som pocítila i tro
thu bolesti.

Vtedy som si jasne uvedomila, že od chvíle, čo mi Pán vypočul
prosbu, bude srdce moje navždy v Srdci božom a vo vóli božej a vola
božia a srdce jeho budů v srdci mojom.

Desiaty krok:
Keď som pýtala Boha, čo mám robiť, aby som sa mu zapáčila, on

vo svojej velkej dobrote zjavil sa mi viac ráz v spánku aj v bedlení,
pribitý na kríž a vyzval ma, aby som sa pozrela na jeho rany; a podiv
ne mi ukazoval, ako všetko za mňa trpel. To sa stalo viac ráz. A keď
ni všetky muky, za mňa vytrpené, po jednej poukazoval, hovoril mi:
„Aké hodné zadosťučinenie mi teda móžeš ty dať za toto všetko?«

Podobne sa mi zjavil často aj v bedlivom stave, ale predsa nie tak
hrozne, ako v spánku.

Kodykořvek sa mi však zjavil, vždy bol velmi smutný a strašne
trpel. Ukazoval mi rany na hlave, poranené obrvy a roztrhané fůzy a
bradu, vypočítaval a na svojom tele mi ukazoval všetky jednotlivé šla
hy bičov a hovoril mi: »Toto všetko som trpel za teba.«

Vtedy mi prišly na um všetky jednotlivé moje hriechy a pochopila
som, že som nimi zranila Ježiša Krista a že by som mala za ne ne
umierno Tutovat.

A naozaj, vtedy som pocítila taků vefků bolesť nad svojimi hriech
mi, ako nikdy pred tým.
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Podobne mi ukázal aj svoje utrpenie a hovoril mi: »Čím sa mi mó
žeš primerane odvďačiť?«

A vtedy som plakala plačom prevelkým a ronila som také horůce
slzy, že mi až tvár pálily, a musela som si oči chladiť zimnou vodou.

Jedenásty krok:
Dala som sa na ostrejšie pokánie za Svoje hriechy a vymýšŤala som

si všelijaké sebamftvenia a usilovala som sa ich konať. No, keďže sa
mi zdalo, že sa vo svetskom okolí nemóžem dostatočne oddať pokániu,
rozhodla som sa nechať celkom všetko, aby som sa tak mohla dostaf
ku krížu, ako mi to Boh vnukol.

Toto rozhodnutie mi bolo dané z božej milosti týmto podivným spó
sobom: Bola som vo vefkej neistote. Na jednej strane som si vefmi tů
žobne želala stať sa chudobnou a velmi dychtivo som si žiadala, aby
som nezomrela prv. než budem chudobná. Na druhej strane trápilo ma
mnoho pokušení, ako napríklad: Že žobrať sa mne, mladej ešte, nepatrí,
ba bolo by mi to aj nebezpečné; potom bála som sa, že budem musieť
zomrieť od hladu a zimy; a vóbec všetci ma od toho odhovárali.

Ale Boh sa konečne nado mnou zmiloval a dal mi do srdca akési
velké svetlo a s ním miprišla do duše aj ohromná sila a spolu pre
svedčenie, ktoré mám až dosiař, že totižto tů silu už nikdy nestratím.
Umienila som si a pevne som sa rozhodla, že keby som mala i zomrieť
od hladu a zimy alebo od hanby, ak sa to Bohu páči, alebo aspoň ak sa
mu to móže páčif, že sa svojho predsavzatia nevzdám, čo by som aj na
isto vedela, že taký koniec ma naozaj čaká; lebo vo všetkej tej biede
by som rada zomrela pre Boha.

Vtedy som sa už naozaj navždy skalopevne rozhodla.

Dvanásty krok:
Potom som prosila blahoslavenů Matku Krista Pána a svátého Jána

evanjelistu, pre bolesti, ktoré sami vytrpeli, aby mi vyprosili nejaké
znamenie, ktoré by ma neustále upamátovalo na Pánovo umučenie.

Trinásty krok:
V tom čase, keď som tak tůžobne prosila Pannu Máriu a svátého

Jána, mala som sen. Videla som srdce Kristovo a počula som slová:
»V tom srdci niet lží; čo je v ňom, všetko je pravda.« A zdalo sa mi,
že Sa mi dostalo toho videnia preto, že som akosi pohřdavo bola hovo
rila o istom kazatelovi.

Štrnásty krok:
Nato, keď som sa raz modlila, v bedlení dal sa mi Kristus Pán jas

nejšie vidieť a hlbšie poznaf.
A zavolal ma a povedal mi, aby som priložila ústa k rane v jeho

boku. A zdalo sa mi, že som tak učinila a pila jeho krv, průdiacu z jeho
boku. A pochopila som z milosti božej, že ma Pán touto krvou očisťuje.

A tu začal pre mňa čas vefkej útechy, hoci som aj pritom bola vždy
smutná, lebo som mala stále pred očami Pánovo umučenie.

A prosila som Pána, aby mi dožičil vyliať z lásky k sebe všetku
svoju krv, ako to on urobil za mňa. A priala som si z lásky k nemu,
aby všetky moje údy boly strestané a zničené mrzkejšou a ukrutnejšou
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smrťou, než akou om zomrel. A dychtivo som tůžila, aby som našla nie
koho, čo by ma zabil pre vieru v Ježiša Krista, alebo pre lásku k nemu.
Rozhodla som sa sama ho poprosiť, aby mi urobil, © čo ho požiadam:
keďže on sám bol pribitý na kríž dreva, mňa nech ukrižuje na skalisko
nlebo už na čokolvek a kdekolvek, len čím potupnejšie.

Zomrieť takou slávnou smrťou, akou umreli svátí mučeníci, som
nebola hodná a ani som sa za hodnů nepokladala, ale som si žiadala
nejaků potupnejšíu a ukrutnejšiu smrť. Nemohla som si však ani vy
myslieť taků potupnů smrť, aků by som sama bola chcela a ktorá by
ga vóbec nebola podobala smrti svátých.

Půtnásty krok:
Nato som sa obrátila k blahoslavenej Panne, Matke Božej a k svá

tému Jánovi. Premýšřala som o nich ustavičné a prosila som ich pre
bolesti, ktoré vytrpeli pri umučení Pánovom, aby mi vyprosili milosf,
vítiť bez prestania muky Kristove alebo aspoň bolesti ich samých. A na
ozaj, vyprosili mi tů milosť. Raz na orodovanie svátého Jána pocítila
pom taků bolesť, že som sotva kedy v živote mala váčšiu.

A bola som osvietená o tom, že svátý Ján pre Kristove muky a
smrť Kristovu a pre bolesť Pánovej Matky pretrpel taký bóf, že som
ho pokladala a ešte aj pokladám za viac ako mučeníka.

Vtedy mi bola daná nesmierna tůžba naozaj už raz zanechat vše
tko, čo mi patrí. A hoci mi diabol velmi prekážal a často ma pokůšal,
nby som to predsa len nevykonala, a aj Menší bratia a všetci ma od to
ho odrádzali, predsa pre nijaké nešťastie alebo výhody v budúcnosti
tom sa nemohla vzdať svojho rozhodnutia: rozdať všetko chudobným
niebo, ak by to nebolo možné, aspoň úplne všetkého sa zriecť. A videlo
ka mi, že by som si nemohla ani len najmenší kúsok zo svojho ponechať
u neuraziť pri tom toho, ktorý ma tak osvietil.

No prežívala som ešte stále velřkůtrpkosť za svoje hriechy a neve
dela som, či sa moje skutky páčia Bohu. Horko som plakala a volala:
„Pane, ak som aj zatratená, daj mi predsa aspoň milosť robiť pokánie.
Zanechávam všetko a budem ti slůžiť.«

Kým som tak horko žialila nad svojimi hriechami a nemala som
v duši nijakej potechy od Pána, mój stav bol takto premenený.

Šestnásty krok:
Vkročila som raz do kKostolaa prosila som Boha, aby mi udelil ne

jaiků milosť. A keď som sa modlila a práve vyslovovala slová Otťtčenáša,
lnk jasne vložil Boh tie slová do mójho srdca a tak sompri tom po
ehopila dobrotu božiu a svoju nehodnosťf, že to nemóžem ani vypovedatť.
Jednotlivé slová mi boly v duši vykladané a vyslovovala som ich velmi
dlho a velmi skrúšene a s velkou Iůtosťtou. Plakala som nad svojimi
hricchami a nad svojou jasne už poznanou nehodnosťtou; mala som však
| vořků útechu a začala som okusovať trochu sladkosť božiu, lebo som
pri vvslovovaní slov Otčenáša dobrotu Pánovu lepšie poznávala a i do
nař poznávam, než pri čomkořvek inom. Keďže mi však pri slovách
Otéenáší bolý ukázané moje hriechy a moja nehodnosť, začala som sa
Gakhanbeť 20 om neopovažovala pozdvihnůť oči ani k nebu, ani ku
rr n honým svatým obrazom. Odporůčala som sa v modlitbách
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k blahoslavenej Panne, aby mi ona vyprosila milosť a odpustenie hrie
chov. Horký ž!al nad hriechami som mala ešte stále v duši.

Ó ako nemotorne postupuje duša na ceste pokánia! Tak pevne má
poviazané nohy a pomocníkov takých nepodarených! Ba nie sů to ani po
mocníci, ale naopak: hatiči, a to svet, telo a diabol. — A znovu opakuiem,
že som sa na Každom zo spomenutých krokov velmi dlho. zdržovala a až
po tom som postůpila ďalej. No jednotlivé obdobia netrvaly rovnako dlho.

Sedemnásty krok:
Potom mi bolo zjavené, ž mi blahoslavená Panna vyprosila milosť

váčšej vlery, než je obyčajná viera fudská. Viera, ktorů som mala dovte
dy, zdala sa mi akoby mítva v porovnaní s novou vierou a slzy, ktoré
som mala predtým, sa mi videly ako by násilím vytlačené v porovnaní
s tými, ktoré som potom ronila.

Odvtedy som vedela účinnejšie žialiť nad umučením Kristovým
a nad bolesťami jeho Matky.

A čokolvek som vtedy robila, nech to bolo akokofvek velké, zdalo sa
mi to málo. Preto som chcela konať ešte váčšie pokánie.

Vtedy som zatvorila svoje srdce do umučenia Kristovho a obsiahla
som nádej, že v jeho umučení je moje vyslobodenie.

A tu som mávala skoro neprestajne útechy vo snách i v bedlení, po
citovala som velké sladkosti a potešenia z Boha v srdci aj v tele. A sny,
ktoré som mala, boly ozaj velmi krásne, utešené.

Keďže som však ešte necítila istotu, bola v tom primiešaná stále
ešte i horkosť, a srdce moje nemalo pokoja. Žiadala som od Boha ešte
vlacej.

Z mnohých snov a videní vyrozprávam jeden: Keď som sa raz vo
vefkom póste uváznila dosvojej izby, rozjímala som 0 istej vete z evan
jelia. Boly to slová o velkej blahovóli božej a o vefkej láske. Mala som
pri sebe aj omšovů knihu a dychtivo som túžila vidieť tů vetu napísanů.
Premócť sa však a utíšiť tůžbu pomohla mi až myšlienka, žeby to bola
pýcha odo mňa, pre utíšenie velkého smádu a lásky otvoriť vlastnými
rukami tů knihu.

Tu prišiel na mňa spánok. A hneď vo videní ktosi ma viedol a po
čula som hlas, že smysel Písma je taký utešený, že keby ho niektodobre
pochopil, zabudol by na všetko svetské. A ten, čo ma viedol, riekol mi:
»Chceš to skůsiť?« A keď som sůhlasila a dychtivo si to žiadala, zaviedol
ma k božskej knihe a hneď mi dal pocítiť pravdivosť svojich slov. Čítala
som a pochopila som prehlboký smysel vety a tak jasne som poznala ne
smiernu dobrotivosť božiu, že som hneď zabudla na všetko svetské.

A ďalej mi sprievodca povedal, že porozumieť evanjeliu je ešte ra
dostnejšie a že kto dostane to osvietenie, zabudne celkom nielen na vše
tko svetské, ale aj na seba samého. A znovu sa ma pýtal, či po tom tů
žim a hneď mojej tůžbe aj vyhovel. V jasnom osvietení som tak hlboko
pochopila dobrotivosť božiu, že som prosila svojho vodcu, aby som z toho
stavu už nikdy nemusela vyjsť. A dpovedal mi, že nato, čo si žiadam, ne
prišiel ešte čas. A hneď ma zaviedol nazad. A otvorila som oči a mala
som prevefků radosť z toho čo som videla. Ale vefmi mi bolofůto, že je
už po tom. Až dosiař ma spomienky na to naplňujů rozkošou.

22



Odvtedy sa mi rozhostila v duši velká istota a velký jas a spolu roz
horel sa vo mne taký plameň lásky k Bohu, že som bola sváto-sváte pre
svedčená, že sa o láske k Bohu na kazatefniciach vóbec nekáže, a tí, čo
kážu, nemóžu vlastne o nej kázať a nerozumejů vlastným slovám. Tak
mi to povedal i ten, čo ma viedol vovidení,

Osemnásty krok:
Nato som začala cítiť blízkosť božiu a modlitba ma plnila takou

slasťou, že som nemyslela ani na jedenie a priala som si, aby som nemu
sela ani jesť, ale len stále sa oddávať modlitbe. No primiešalo sa do toho
hneď aj pokušenie, a to, aby som alebo vóbec nejedla, alebo ak už predsa
jesť, tak len velmi málo. Poznala som však, že je to klam zlého ducha.

A oheň lásky v srdci mojom bol taký, že ma ani dlhé kfačanie, ani
nijaké iné pokánie neunavovalo.

Potom sa mój oheň lásky k Bohu ešteviacej rozvatril. Kedykolvek
som počula rozprávať o Bohu, začala som kričať. A keby bol niekto aj so
sekercu stál nado mnou, že ma zabije, ak budem kričať, nebola by som
sa mohla premócť. Prvý raz sa mi to stalo vtedy, keď som predala svoj
najlepší majetok a peniaze som rozdala chudobným. A predtým som si
robila posmešky z Petríčka,“ ale potom som to už nijako nemohla robiť.

Často som sa pred hocikým dala do kriku, keď som počula hovorit
o Bohu. A keď mi niekto hovoril, že nemám v hlave všetko v poriadku,
nebránila som sa, ale som tiež hovorila, že som chorá a že nemám v hlave
všetko v poriadku. A nemohla som si inak počínať. A tých, ktorých mój
krik velmi hneval, takže mi v zlosti nadávali, som uspokojovala len tým,
Že som Sa za Svoje správanie velmi hanbila.

A pohřad na umečenie Krista Pána som ani zniesť nemohla, lebo ma
hneď chytila horůčka a choroba. Preto mi družka úzkostlivo schovávala
z pred očů všetky obrazy umučenia.

Hlava druhá.

Rózne skůšky.

Aby ma však velkosť a množstvo zjavení a videní neučinilo namysle
nou a aby ma slasť z nich nepovzniesla príliš vysoko, daný mi bol mno
honásobný skůšatel a daná mu bola moc, aby ma mnohonásobnými skůš
kami a trápcniami sužoval. Trpím na tele i na duši

Na tele trpím muky nespočetné od mnohých duchov zlomysel[ných.
Myslím, že by sa sotva daly spísať všetky utrpenia a choroby mójho tela,
lebo nemám na tele ani jedného údu, ktorý by hrozne netrpel. Nie som
totiž nikdy bez bolesti, bez choroby, stále som slabá a biedna a plná bo
lesti, takže musím neustále ležať. Nemám na sebe úda, ktorý by nebol
bitý, sužovaný a trápený od duchov zlostných. Som stále chorá a vždy

1 Velfini proslý svátec, terciár, blahoslavený Peter Crisci; zomrel vo
Foligno v. 1328,
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opuchnutá a plná bolesti vo všetkých údoch, takže sa len s vefkou ná
mahou móžem hýbať, hoci ležanie ma už tiež zunovalo. A ani najesť sa
nemóžem dostatočne.

Aj muky a sůženia duševné trpím skoro neustále“od zlých duchov —
muky a sůženia, ktorých horkosť a množstvo sa ani porovnať nedá s mu
kami telesnými. Keď by som tie muky chcela porovnať, porovnala by
som ich s mukami človeka, ktorý — s rukami Sviazanými za chrbtom
a s očami zaviazanými — by bol za hrdlo obesený na šibenici, žil by však
ešte predsa ďalej, ale nemal by nijakej pomoci, nijakej záchrany, nija
kej opory. Moje sůženia so strany zlých duchov sů však ešte zůfalejšie
a ukrutnejšie.!

vA ja, pisatel som to sám počul a sám som sa presvedčil, že keď istý
Menší brat — a som presvedčený o jeho hodnovernosti — sa velmi divil
nad velkým utrpením siužobnice Kristovej, ako mu to sama rozprávala,
a cítil s ňou velků sůstrasť, že dostal vtedy zjavenie od Pána Boha, že to
— všetko je čira pravda, ba že ona ešte i viac trpí. Preto mal potom ten
brat s Angelou mimoriadne velků a účinmů sústrasť a velmi si ju ctil.
A slová, ktoré som ja, brat pisatef, narýchlo a nakrátko mohol napísaf,
boly tieto: Rozprávala takto: »Vidím totiž, že zlí duchovia moju dušu tak
vešajů, že sa jej zdá, akoby už pre ňu nijakej záchrany nebolo — podobne
ako obesený nemá pod sebou nijakej opory. A všetky ctnosti mojej duše
zlí duchovia povafujů na zem, a to pred očami a za vedomia mojej duše.
A keď duša moja vidí, že padajů všetky jej ctnosti a miznů a že sa ne
móže sama proti sebe vzoprieť, pósobí jej to taků bolesf, že vefkou váč
šinou ani plakať nemóžem pre zůfalů bolesť a hnev. Niekedy však predsa
neukojitefne plačem. A niekedy zas schytí ma taký hnev, že sa len horko
ťažko zdržím, aby som sa celů neroztrhala. Niekedy sa však už neviem
ovládať a tak dochádza k hroznému sebatrýzneniu, takže mi niekedy od
bitia opuchla hlava a iné údy. A keď duša vidí, že navnivoč vychádzajů
a miznů jej ctnosti, tu sa začína plač duše mojej a volám vtedy skoro bez
ustania k Bohu: »Bože mój, Bože mój, neopusť ma!«

Mám aj iné sůženie, a to, že všetky neresti vo mne znovu ožily a nie
kedy zas znovu ožívajů. Nie, že by si nastálo podmaňovaly mój rozum, ale
predsa ma vefmi trápia. Ba aj neresti, ktoré v mojom tele nikdy neboly,
prichádzajů do mňa a rozpalujů sa a velmi ma trápia. Neprichádzajů
však natrvalo a pósobí mi to velků radosť, keď ich vidím znovu umierať.
Vidím totiž, že som to len napospas vydaná mnohým zlým duchom a že
to tí vo mne oživujů tie neresti, čo ich ja nenávidím a čo Som ich už
bola v sebe zabila — a pridávajů ešte i také, ktoré vo mne nikdy neboly.
Ja sa však rozpamátůvam na to, že Boh bol tu na zemi trápený a opo
vrhovaný a chudobný, a preto by som chcela, keby to bolo treba, aby sa
moje všetky trápenia ešte zdvojnásobily.

A niekedy som v nesmierne hroznej temnosti zlých duchov, v tem
nosti, kde sa zdá stratená všetka nádej na dobro. Je to temnota naozaj
hrozná. A znovu dvíhajů sa v tele neresti, o ktorých viem, že sů vnůtri,
v duši mojej, už mřtve. Ale zlí duchovia ich vzbudzujů mimo duše mojej.

A znovu sa objavujů i tie neresti, ktoré som ja nikdy nemala.
Na tele trpím vtedy aspoň na troch miestach, lebo na miestach

1 Iný rukopis ešte pridáva.
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utydďlivýchcítim taký oheň, že som si zvykla prikladať hmotný oheň, aby
kom zahasila ten iný oheň žiadostivosti. Ale spovedník mi to zakázal. Keď
Komv tej temnosti, som presvedčená, že by som si skór vyvolila, aby ma
pickli, len aby som tie bolesti nemusela trpieť. Ba vtedy až kričím a pri
volávam si smrť, aby mi ju Pán Boh akýmkolvek spósobom doprial.
A vtedy hovorím Bohu: »Pane, ak ma máš hodiť do pekla, neodkladaj
s tým, ale hneď to vykonaj. Opustil si ma už, dokonaj teda svoje dielo
a potop ma do hlbiny!« A vtedy už chápem, že všetko toto je dielo dia
bolské a že tie neresti nežijů v duši, lebo duša s nimi nikdy nesůhlasí,
ale len telo znáša násilie. Je to však taká bolesť a taký hnus, že keby to
dlhšie trvalo, telo by to neznieslo. Ale aj duša vidí, že je jej odňatá vše
tka sila, čo aj nesůhlasí s neresfťami. No nemá sily odporovať nerestiam
úplne a vidí sa vo vzdore oproti Bohu. A tak padá a sužuje Sa v ne
restiach.

A prichádza do mňa, z dopustenia božieho, istá neresť, ktorů som ja
nikdy nemala. A poznávam celkom zretefne, že jej prítomnosť vo mne je
z dopustenia božieho. A tá neresť je tak vefká, že prevyšuje všetky iné
neresti. Zjavuje sa však aj istá ctnosť, a to ako istý a zjavný dar od Boha
proti tej neresti, aby ma Boh ctnosťou oslobodil od zla. A keby som aj
nemala istů vieru v Boha, už tento jediný zásah Boha by mi vlial
istů a bezpečnů nádej, v ktorej by som pochybovať nemohla. A tá
ctnost vždycky víťazí a neresť ustupuje. A ctnosť ma udržuje a nepri
pustí, aby som upadla do neresti. A tá ctnosť má taků silu, že nielen ma
udržuje, ale dáva mi až taků silu ctnosti, že v tomto zásahu naozaj po
znávam Boha a dostávam také osvietenie a taků posilu, že ani všetci Iu
dia na svete, ani všetci duchovia z pekla, ani nič iného by ma nemohlo
zviesť ani k najmenšiemu hriechu. Táto ctnosť mi udržuje vieru v Boha. Tá
neresť je však taká velká, že sa ju hanbím i pomenovať. Je tak mocná,
že keď ctnosť, o ktorej som hovorila, sa mi ukryje a akoby ma opustila,
tu nielo na svete hanby, ani trestu ani vóbec nijakej inej veci, ktorá by
ma vtedy vedela zachrániť od okamžitého upadnutia do hriechu. Tu sa
však znovu objavuje ctnosť a oslobodzuje mi ducha tak, že by som ne
zhrešila ani za celý svet a ani keby mi hrozily tie najváčšie tresty sveta.

Takéto trápenie som mala vyše dvoch rokov.!
»A. ja, brat pisatel, som videl, že verná služobnica Kristova trpela

na šiestom kroku, z tých opisovaných, ovela krutejšie než by sa to dalo
opísať. Šiesty krok však trval len krátky čas, totiž asi dva roky, a ply
nul spolu so siedmym krokom, ktorý sa však začal o niečo prv než šiesty,
ale ho pretrval a bol podivuhodnejší než všetky ostatné. A vedel som, že
šiesty krok ustupoval — ustupoval, až po pomerne krátkom čase celkom
zmizol. Zvlášť sa jeho ústup dal pozorovať na telesných chorobách, kto
rými bola ona ináč stále zavalená. A videl som, že vernej služobnici Kri
stovej darilo sa na siedmom kroku viac, ako sa i len vypovedať dá. Stále
rástla v Bohu. A hoci bola stále velmi chorá a mohla len málo čo zjesť,
bola predsa velmi tučná a červená. Bola to však len opuchlina. Všetky
údy a všetky čiastky tela ju bolely, takže sa len velmi fažko mohla
pohnůť, či už si chcela pochodiť, či sa čo i len sadnůť. Zato však oma
všetky telesné utrpenia považovala za maličkosť.

1 Iný rukopis pridáva.
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Po všetkom tom, čo som napísal, keď bola Angela na siedmom kro
ku a už skoro celkom bola zanechala šiesty krok, povedala mi o šiestom
kroku toto:

»V mojej duši zvykly zápasit akási poníženosť a akási velmi hnusná
pýcha. Je to poníženosť, lebo vtedy vidím, že som odpadla od všetkého
dobrého a že som mimo každej ctnosti a mimo každej milosti a vidím na
sebe také množstvo hriechov a chýb, že si nemóžem ani pomyslieť, že by
sa Boh nado mnou ešte chcel zmilovať. A vidím vtedy, že som domom
diablovým, že verím diablom a konám ich skutky, vidím, že som ich dcé
rou, vidím, že som mimo akejkolvek pravdepodobnosti a že som hodná
najnižšej a poslednej hlbiny pekelnej. A poníženosť, o ktorej teraz ho
vorím, nie je tá poniženosť, ktorá uspokojuje moju dušu a privádza jej
myšlienky na dobrotivosť božiu. Táto druhá poníženosť mi donáša len ne
smierne trápenie. Vnůtri v duši sa mi zdá, že Som celkom obklůčená dé
monmi a vidím si chyby na duši i na tele a Boh mi je uzavretý a každý
pristup k nemu a k milosti mi je skrytý, takže si nijako nemóžem obrátit
myseř na Boha, nemám ho na památi, lebo mi to ani on sám nedovofuje.
A hoci vidím, že som zatratená. nestarám sa vóbec o moje zatratenie, lebo
váčšie starosti a váčší žial mi pósobí, že som obrazila svojho Stvoritefa,
ktoréno by som nikdy nebola chcela, ani teraz by som nechcela urazit,
ani za všetko myslitefné dobro alebo zlo. Preto keď vidím svoje nespo
čítatelné urážky Boha, bojujem proti všetkým svojim údom i proti dé
monom, len aby som mohla zvíťaziť, premócť tie neresti a urážky. Ne
móžem však vóbec nijako zvíťaziť.A nenachádzam ani nijaký brod,ani
nijaké okienko, ani vóbec nijaký iný prostriedok, ktorý by mi pomohol
a ma zachránil. A rozmýšlam o tom, ako som ja hlboko upadla.

Tá poníženosť ma často vrhne akoby do hlbokej priepasti a ukazuje
mi moje hriechy a pretekajůcu mieru mojich zlostí a nepravostí, takže sa
mi zdá, že ich vobec nemóžem dostatočne zjaviť, priznať sa k nim verej
ne, k tomu velikému množstvu svojich pretvárok a nepravostí a hriechov.
Chcela by som preto do hanby obnažená putovať po mestách a uliciach,
S másom a rybami, zavesenými na krku, a volať by som chcela: »Toto je
tá naničhodná žena, plná zla a pretvárky, rozsievatelka všetkých nerestí
a nepravostí.« Konala som totiž dobro pre fudsků chválu. Kázala som
oznámiť každému, kto nás pozýval: »Ja nejem ani ryby ani máso!« Zatiaf
som ja však hojne jedávala a opijala sa, ale navonok som ukazovala, že
jem a pijem práve tolko, kořko mi treba.

I chudobnou som sa usilovala ukázať navonok, lóžko som si však
vefmi teplo opatrila; len ráno som dávala prikrývky odniesť, aby sa o
tom nikto cudzí nedozvedel. Viďte, akým diablom je duša moja a aké zlé
je srdce moje! Čujte ako sa ja pretváram, akou dcérou pýchy som ja, ako
klamem Tudí a ako som Bohu odporná! Ukazovala som sa, akoby som
bola dcérou modlitby, a bola som dcérou hnevu a pýchy a dcérou diablo
vou. Ukazovala som navonok, že mám Boha v duši a v cele svojej, že
mám božské útechy — ja som však v duši i v tele mala diabla. A vedzte,
že po celý svoj život usilovala som sa získať povesť svátosti a i to vedzte,
že som zlomysefnosťou a pretvárkami, skrytými v srdci, naozaj mnoho
národa sklamala a že som zavraždila mnoho duší aj svoju vlastnů.«

A potom, v tejto priepasti poniženosti, obracala som sa k týmto svo
jim bratom, ktorí sa volajů mojimi bratmi, a hovorievala som im: »Úž mi
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vóbec neverte! Či nevidíte, že som diablom posadlá? Vy, ktorí sa voláte
mojimi synmi, proste spravodlivosť božiu, aby vyšli zlí duchovia z duše
mojej, a aby zjavili svetu moje skutky velmi nešřachetné, aby už Boh
pre mňa nebol potupovaný. Či nevidíte, že všetko, čo som vám povedala,
je falošné? Či nevidíte, že keby na svete nebolo ani trochu zla, ja by som
sama svojou zlobou naplnila celý svet. Už mi neverte! Neklaňajte sa už
tejto modle, lebo je v nej skrytý diabol, a všetko, čo som vám hovorila,
boly slová falošné a pokrytecké a diabolské. Proste spravodlivosť božiu,
aby padla táto modla a rozlámala sa a aby vyšly na javo jej diabolské
skutky a luhaniny a slová vyzdobené a pozlátené, ktoré som hovorila,
lebo naozaj som sa pozlacovala slovami božími, aby som bola ctená ako
Boh a aby sa mi klaňali ako Bohu. Proste, aby diabli vyšlř z tejto modly,
aby už svet nebol klamaný touto ženou.« Preto prosím Syna Božieho,
ktorého meno sa neopovažujem vysloviť, aby sama som prejavila svoju
zlobu svetu, keď ma Boži Syn sám nechcel prezradiť: nech sa tedy zem
otvorí a prehltne ma, aby som sa stala výstražným znamením a fudia
aby mohli povedať: »Ó, ako bola vyzdobená a pozlátená — ale vnůtri
i vonku same pokrytectvo!l« A chcela by som si dať prikuť na hrdlo puto
alebo nejaký kruh a tak sa dať vláčiť od chlapcov po mestách a uliciach
a chlapci aby oznamovali: »To je tá najnaničhodnejšia žena, ktorá sa pre
tvarovala po celý svoj život.« A mužovia i ženy by hovorili: »Ó, aký zá
zrak urobil Boh! Privieďol ju k tomu, že ona sama prejavila a porozprá
vala Iuďfom všetky svoje zlosti a nepravosti a hriechy, ktoré skrývala po
celý svoj život!«

Ale ani keď som toto všetko povedala, ešte sa mojej duši velmi ne
uřavilo. A vedzte, že som bola zavalená takým zůfalstvom, aké ma ešte
nikdy nestrhlo, lebo som úplne stratila všetku dóveru v Boha a v jeho
dobrá a roztrhla som všetok pomer medzi sebou a ním.

A preto som si istá, že nieto na svete inej osoby okrem mňa, ktorá
by bola tak plnávšetkej nešlachetnosti a tak odsůdenia hodná ako ja,
lebo aj čokolvek mi Boh doprial a dal, dovolil to len preto, aby moje
zúfalstvo bolo váčšie a odsůdenie istejšie. Preto vás všetkých prosím, aby
ste prosili spravodlivosť božiu, aby už neodkladala a oslobodila naozaj
tůto modlu od diabla a aby vyšly najavo jej velké nešfachetnosti, lebo
hlava sa mi ide puknůť, telo chradne, oči sa mi zatemňujů pre množstvo
slz a rozpadávajů sa mi všetky údy, pretože sa nemóžem vyznať pred
svelom z nešlachetností a luhanín duše svojej. Ale sa už i teším, lebo už
čosi začalo vychádzať najavo.

A videla som, že toto všetko je číra pravda, bez pretváračného po
korovania sa. A ty, ktorý si písal vedz, že si málo napísal v porovnaní so
všetkou zlobou, s nepravosťou a zlomyselnosfou mojou. Lobo už ako malá
Som začala konaf zlo.

Tieto a podobné veci som nůtená hovoriť vtedy, keď som ponorená
u stlačená do priepasti tej pokory.

Polom sa začína pýcha. Akoby som sa celá premenila na hnev, na pý
chu, ale zároveň na smůtok, na horkosť i nadutosť.

A ešte iná velmi veťká horkosť ma prichádza sužovaf, a to, že roz
pomienka na dobrodenia, čo som od Boha dostala, ma nijako neteší, ale
ma trápi ako urážka a bolestné prekvapenie: že sa totiž vo mne nikdy
nemohla uchýliť nijaká ctnosť, a pochybujem o tom, či vóbec bola vo
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mne nejaká ctnosť. A horšie je, že vóbec nevidím dóvodu, prečo Boh toto
na mňa dopustil.

A v tejto skůške schovaný a zavretý mi je akýkol[vek prístup k do
bru, lebo sa natofko celá mením na hnev, na pýchu, na smůtok, horkosť
i nadutosť, na trápenie i na bolesť, že to ani vypovedať noviem. Lebo
keby ma aj všetci můdri Iudia tohto sveta a všetci sválí s neba tešili vše
tkými útechami, a keby mi slubovali všetko, čo sa len dá vysloviť, ba
keby mi to priamo i sám Pán Boh dal, ale vnůtorne by ma nepremenil
a nezmenil by svoje pósobenie v mojej duši, nijaků útechu by mi to vše
tko neprinieslo, ani by mi to nijako nepomohla, ba ani by som im vtedy
neverila. Ba, to všetko by ešte len zváčšovalo moju bolesť a biedu, i hnev
mój, i bolestný úžas i smůtok a utrpenia by sa ešte len vystupňovaly,
takže by som to už ani vypovedať nemohla.

Na zámenu za tie sůženia a skůšky a aby ich Boh odo mňa odňal, ja
by som rada chcela a vyvolila si všetky biedďya všetky nemoce a všetky
bolesti, ktoré trpia všetky Iudské telá. A myslím, že by to všetko bolo
Iahšie a menšie, ako tie trápenia, o ktorých som hovorila. Preto neraz
9om povedala, že miesto tých můúůkby som radšej pretrpela všetky druhy
mučeníctva.

Tentostav můk a skůšok začal sa u mňa niečo pred nastůpením pá
peža Celestina a trval vyše dvoch rokov. Za ten čas som bola častotak
sužovaná a ani dosial nie som ešte úplne uzdravená, hoci teraz už len
kedy-tedy príde na mňa niečo zvonku, telesne, duševne však už mám po
koj. A teraz, keď som už prešla cez ten stav, tu poznávam, že v tej ne
správnej poníženosti a v tej pýche sa duša prevefmi očistí. Získáva sa to
totiž vtedy pravá poníženosť, bez ktorej sa nikto nespasí. A čím hlbšia je
tá poníženosť, tým váčšie je očistenie duše. Vidím, že v tej poníženosti
a v tej pýche bola spalovaná a mučeníctvom preskůšaná moja duša.
A poznaním svojich urážok Boha a chýb, ako to duša zisťuje v tej poníže
nosti, sa duša očistí od pýchy o oslobodí sa od zlých duchov. Preto čím
je duša viac zvalcovaná, zbedačená a hlbšie znížená, tým do lepšieho
stavu sa potom dostáva, stáva sa tým čistejšou, aby mohla byť tým viac
povýšená: lebo nijaká duša nemóže byť ináč a vyššie vyvýšená, len tofko,
kolko hola predtým uponižená a v poníženosti zbedačená, ale i utvrdená.

Hlava Irelia.

Páť útech, pri ktorých Angela cítila v sebe Boha ako súhrn vše
tkého dobra. Videla aj krásu, moc, můdrosť a spravodlivosť božiu

Nech je požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás
potešuje v každom našom sůžení. Aj mňa, hriešnicu, ráčil v každom sů
žení potešif.

Totiž, po tom čase kričania, ktoré som spomínala pri osemnástom
kroku svojho obrátenia, a po tom obdivuhodnom osvietení, ktoré som
dostala pri modlení sa Otťčenáša,cítila som nasledovným spósobom vel

1 Nastůpil r. 1294.
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ků úlechu zo sladkosti božej. Bolo mi totiž vnuknuté, ba bola som priamo
pritiahnutá k uvažovaniu o požehnanom spojení božstva a človečenstva
v Krislovi a o božstve a človečenstve v Kristovi vóbec. Pri tom rozjímaní
som pocítila slasť i útechu preveliků, váčšiu ako som vóbec kedy bola za
kůsila, takže som váčšiu časť toho dňa prestála vo vytržení vo svojej
cele, zavretá a samotná. A srdce moje bolo tak schvátené tou slasťou, že
som si potom musela Fahnúť a stratila som reč. A prišla ku mne moja
priatelka a myslela si už naisto, že zomieram. A netešila som sa nijako
jej pritomnosti, lebo mi bola na prekážku v rozjímaní.

Raz, keď som ešte pokračovala v týchto rozjímaniach, ale ešte som
nebola všetko chudobným rozdala (ale len máličko mi už zostávalo), ako
som sa večer modlila, nemohla som akosi nič o Bohu pocítiť. Žalovala
som sa Bohu preto a prosila som ho, hovoriac: »Pane, to, čo robím, robím
len preto, aby som ťa našla. Nájdem fa teda, keď to dokončím?« A tak
podobne som sa dlho modlila. A dostala som odpoveď: »Čo chceš?« A ja
som odpovedala: »Nechcem zlato, ani striebro, ba ani keby si mi dal celý
svet, ani ten nechcem. Chcem len teba.« Vtedy som počula odpoveď:
»Usiluj sa a ponáhlaj sa, lebo hneď, ako dokonáš to, čo robíš, príde do
teba celá Trojica.« Aj mnoho iných vecí mi bolo vtedy sfůbené.

A oslobodil ma Pán vskutku od každého sůženia a prepustil ma
s velkou sladkostou božou v duši. I čakala som, že sa stane tak, ako mi
bolo povedané. Prišla na mňa akási pochybnosť, lebo mi vo videní boly
povedané a prislůbené príliš velké veci, a preto som sa so všetkým aj
zdóverila svojej spoludružke, ale z toho videnia som bola vyšla predsa
s velkou božou sladkosťou v duši.

Potom som išla k svátému Františkovi pri Asisi, a vtedy, na ceste,
splnil Pán svoj slub, hoci som ešte úplne všetko mebola rozdala chu
dobným. Máličko ešte zostávalo, lebo svátý muž, ktorý to mal rozdafť,
medzitým zomrel a nemohol teda svoju úlohu previesť. Bol to človek,
ktorý sa z božej milosti na moje napomenutie obrátil, a ako išiel, že sa
vzdá všetkého svojho majetku a rozdá ho chudbným, tu cestou zomrel.
Boh však učinil skrze neho mnoho zázrakov a jeho hrob je v úcte.

Ako som teda išla k svátému Františkovi pri Assisi, cestou som sa
modlila a medziiným som prosila blahoslaveného Františka, aby mi sám
vyprosil od Boha milosť, aby som dobre zachovávala jeho reholné pra
vidlá, ku ktorým som sa len nedávno bola zaviazala, i aby mi vyprosil
milosť mócť cítiť niečo o Kristu, ale najviac, aby ma učinil chudobnou,
a to až do poslednej mojej hodinky. Veď preto, aby som si nadobudla
slobody chudoby, som už bola putovala do Ríma k blahoslavenému Pe
trovi, aby mi on sám vyprostredkoval milosť skutočnej chudoby. A sku
točne, ako som to aj cítila, dostala som pre zásluhy blahoslaveného Petra
a blahoslaveného Františka, z milosti božej dar pravej chudoby.

Ako som teda cestou o tieto veci prosila, keď som prišla k jaskyni,
na úzku cestu, ktorá vedie hore smerom na Assisi, a vedla jaskyne
som už bola prešla, tu na tom mieste bolo mi povedané: »Ty si prosila
sluhu mójho Františka, mne sa však zapáčilo poslať ti iného posla. Ja
som Duch Svátý. Prišiel som k tebe, aby som ťa obdaroval útechou, aků
si ešte nikdy necítila. A pójdem s tebou, vnůtri, až k svátému Františ
kovi a málo si toho všimnů tí niekořkí, ktorí sú s tebou. A chcem k te
be hovoriť po celej tejto ceste a neprestanem hovoriť a ani ty nebudeš
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mócfťna nič iného dávat pozor, len na mňa: lebo ja som fa poviazal a
odídem od teba, až keď druhý ráz prídeš k svátému Františkovi. A vte
dy odiďem od teba, pokial jde o cílenie tejto útechy. Ale ináč nevodídem
od teba, ak. ma miluješ.«

A zučína hovorit slová, ktoré tu nasledujů, aby vzbudil vo mne
lásku k sobe:

»Sladká dcéra moja, dcéra moja, chrám mój, dcéra moja — poteše
nie moje, miluj ma, lebo ja ťa velmi milujem, ovela viac, ako ma ty
miluješl« A velmi často opakoval: »Sladká dcéra a snůbenica moja.«
A potom dodal: »Ja ťa milujem viac, ako ktorůkolvek v údolí spolet
skom. JXeď som sa však ja usadil do teba a zdržal som sa v tebe, ty
sa raz t:ež usaď vo mne a odpočívaj vo mne. Ja som bol s apoštolmi a
videli ma na vlastné telesné oči, ale necítili ma tak, ako ma ty Cítiš.
A zeď sa vrátiš domov, budeš cítiť inů sladkosť, ktorů si tiež ešte nikdy
nezakúsi!la. Ale už nebudem k tebe hovoriť — to bolo len teraz! Ale cí
tit ma budeš. Ty si prosila sluhu mójho Františka s nádejou, že s ním
a skrze neho dosiahneš, o čo prosíš. Sluha mój František ma mnoho mi
loval, preto som mu i ja mnoho učinil. Ale keby sa ešte i dnes našla ne
jaká osoba, ktorá by ma ešte viac milovala, ešte viac by som jej učinil.«

Hovoril mi ďalej, že je teraz málo dobrých Tudí a že viera je slabá.
I žaloval sa, hovoriac: »Ja tak milujem dušu, ktorá ma miluje úprimne,

že keby sa našla taká, ktorá by ma dokonale milovala, urobil by som
jej hneď ešte váčšiu milosť, než som kedykolvek urobil svátým. A o
svátých sa rozpráva tolko velkých veci, ktorými ich vyznačil Boh!
A nieto človeka, ktorý by sa mohol ospravedlnit od povinnosti tej lásky,
lebo každá osoba móže milovať Boha. A on nič iného nevyžaduje, len
aby duša jeho hřadala a jeho milovala, lebo on ju naozaj miluje a on
je láskou duše.« A tieto slová sů slová hlboké.

A že Boh je naozaj láskou duše, dokazoval mi to živými dóvodmi,
poukazujůc na príchod Syna Božieho a na kríž, ktorý za nás pretrpel.
hoci on sám je nesmierny a oslávený. A rozvinoval predo mmou jeho
utrpenia a všetko, čo za nás vykonal. A dodával: »No, tak povedz, či
je vo mne niečo iné, než láska!«

A duša moja vtedy už celkom jasne chápala, že on je len a len
láska. Sťažoval sa však, že za týchto čias nachádza len tak málo osób,
ktoré móže obdarovať svojou milosťou. A hovoril, že by dušiam, ktoré
by ho teraz milovaly, hneď udelil váčšiu milosť, než bol urobil ktorému
kofvek svátému doteraz. A hovoril mi znovu: »Sladká dcéra moja, mi
luj ma, lebo ja ta ovefa viac milujem, ako ty mňa. Milá moja, miluj
ma.« A znovu volal: »Nesmierna je láska, ktorů ja nesiem v ústrety
duši, čo ma miluje úprimne.« A zdalo sa mi, že je jeho vóla, aby duša,
podla svojej schopnosti a sily, mala niečo z tej lásky, ktorou on dušu
miluje; a keby si duša len toto žiadala, sám by jej slabosť doplnil.

Znovu mi hovoril: »Milá moja, snůbenica moja, miluj ma! Keď ma
intluješ, vtedy sa mi na tebe všetko páči, celý tvoj život, tvoje jedenie
i tvoje pitie, spánck tvoj i celé tvoje žitie.« A povedal mi zas: »Ja uči
nim tebe veci velké pred tvárou národov a u teba budem poznávaný,
oulnvovaný a zvelebovaný a v tebe chválené bude moje meno od mno
bych národov.« Toto a mnoho podobného mi povedal.
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Keď som ja však počulatieto slová, rozpamátovala som sa na Svoje
hriccky, hladela som na svoje chyby a uznávala som, že nie som hod
ná takej velkej lásky. I začala som v týchto slovách velmi pochybovafť.
I rickla duša moja tomu, ktorý ku mne hovoril: »Keby si ty bol Duch
Svátý, nehovoril by si mi takéto reči, lebo to všetko mne nijako ne
patrí ani nesluší. A ja som krehká osoba a móžem preto zmárnomysel
nieťf.« I odpovedal mi: »No len skůs a uvažuj, či z tých rečí zmárno
myse[nieš a či nie! Skůs len, ak móžeš, zbaviť svoju myself týchlo reči
a myslieť na niečo iného!« A pokůsila som sa zmárnomysenieť z týchto
slov, aby som zistila, či je to pravda, čo mi hovoril a či je to vskutku
Duch Svátý. Začala som sa aj po viniciach obzerať, aby som vyšla z kru
hu tých rečí, ale kdekolvek som sa pozerala, vždy mi hovori:: »No, len
hlaď a pozeraj sa! Aj toto je moje stvorenie.« A cítila som sladkosť ne
výslovnů. A medzitým mi prichádzaly na pamáť všetky moje hriechy
a zo svojej strany videla som v sebe len hriechy a chyby. A cítila som
v sebe hlbšiu pokoru, ako kedykolvek predtým.

A ešte mi povedal, že som tak milovaná, že Syn Boha a Márie
Panny sa sklonil ku mne a prišiel do mňa, aby hovoril ku mne. A Kris
tus mi hovoril: »Keby teraz aj celý svet išiel s tebou, nemohla by Si
sa predsa s nikým rozprávat: keď totiž ja idem s tebou, ide s tebou
celý svet.« A aby ma zbavil pochybnosti, hovoril mi: »Ja som ten, kto
rý som bol za teba ukrižovaný a hlad som trpel a smád za teba a tak
som fa miloval, že som za teba i krv svoju vylial.« A rozprával mi
o celom svojom utrpení. A povedal: »Žiadaj si nejaků milosť pre seba a
pre svoje spoludružky a pre kohokolvek iného ešte a priprav sa na jej
prijatie, lebo ja som ovela ochotnejší na dávanie, ako ty si pripravená
na prijatie.«

Duša moja však volala: »Nechcem prosiť, lebo nie som hodná.«
A prichádzaly mi na pamáť všetky moje hriechy. A duša moja znovu
hovorila: »Keby si ty, ktorý si na začtatku vo mne hovoril, bol Duch
Svátý, nehovoril by si mi také velké veci. A keby si to ty bol vo mne,
musela by som cítiť taků radosť, že by som to živá ani nezniesla.« I od
povedal mi: »Či móže niečo byť alebo stať sa ináč, než to ja chcem?
Preto ti nedávam inů radosť ani váčšiu, len práve tů, ktorů máš. A ja
som dal komusi inému ešte i menšiu, než je táto — a ten človek padol,
nič nevidiac ani nič necítiac. A znovu ti dávam to isté znamenie, že som
to ja: Pokůs sa teraz rozprávať so Svojimi spoludružkami a usiluj Sa
myslieť na čokolvek iné, či dobré či zlé — a uvidíš, že nebudeš móctť
na nič iné myslieť, len na Boha. Len ja jediný totiž móžem sviazať my
sel. Toto všetko ti však robím nie pre tvoje zásluhy, ale pre moju do
brotu.« A medzitým mi znovu prichádzaly na myself všetky moje ne
pravosti a videla som hriechy svoje, i to, že som si za ne zaslůžila
peklo. A videla som to celkom jasne, jasnejšie, ako kedykolvek inokedy.

I to mi povedal, že keby som bola išla s inými, a nie s takými, akí
boli tí, čo som s nimi išla, že všetko toto by sa mi nebolo stalo a ani tie
slová by som nebola počula. Oni si totiž akosi všimli mójho zoslabnutia
a mojej tůžby lásky, lebo som pri každom slove dostávala velků slad
kosť, takže by sa mi nebolo chcelo prísť k cielu a bola by som bývala
rada, keby sa tá cesta nebola skončila ani za celý čas sveta.

Aků však som to radosť a sladkosť božiu cítila, to nemóžem nijako
opísať, najmá radosť pri slove: »Ja som Duch Svátý, tu v tvojom vnů
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tri.« A podobne pri všetkých ostatných slovách som dostávala vefků
sladkost.

Prišiel teda so mnou až k svátému Františkovi, ako mi bol pove
dal a neodišiel odo mňa, ale zotrval so mnou až do poobedia, keď som
druhý krát išla k svátému Františkovi. Keď som teda druhý krát prišla
ku kostolu svátého Františka, hneď ako som si kfakla pri vchode do ko
stola a uzrela som svátého Františka namafovaného v náručí Krislovom
a Kristus mi povedal: »Tak ťa budem držaťf privinutů, ba ešte tuhšie,
ako možno telesnými očami pozorovať. Teraz však je už hodina, kedy
ťa ja naplním a prepustím, ty dcéra moja sladká, chrám mój a pološe
nie moje. Ako som ti už bol povedal: Opůšťam ťa, pokial ide o cítenie
tejto útechy. Úplne ťa však neopustím, ak ma miluješ.« A hoci to bolo
horké slovo, predsa som vtedy v tom slove zacítila tolků sladkosť, že
sa mi premenilo na slovo najslastnejšie. A vtedy som vzhliad!a, aby som
ho uzrela očami tela i mysle a vskutku som ho videla! Ak sa pýtaš, čo
som videla, tu odpovedám: Videla som čosi skutočného, plné majestátu,
nesmierne, ale vypovedať to neviem. A povedal mi ešte mnoho sladkých
slov. A cdchádzal vefmi ticho a príjemne, pomaly, velmi pomaly a nie
naraz a mne v duši nechával nesmiernu sladkosť. A medzitým povedal
mi ešte i toto: »Dcéra moja, ty, čo ovela váčšiu sladkosť mi pósobíš, ako
ja tebe, ty milovaný chrám mój, ty máš prsteň mojej lásky, i zálohu
som už dal za teba, takže už odo mňa nikdy neodídeš. Ty a tvoja spolu
družka vy máte na sebe požehnanie Otca i Syna i Ducha Svátého.« Tu
duša moja hneď zvolala: »Ó, keď ty už odo mňa neodídeš, to ja už
nikdv smrtelne nezhreším?« I odpovedal mi: »To ti nehovorím.« A keď
som.ja pri jeho vystupovaní prosila milosť pre moju spoludružku, po
vedal mi: »Tvojej spoludružke dám inů milosť.«

Tak teda ustůpim. A nechcel, aby som ležala pri jeho vystupovaní, ale
aby som riadne stála na nohách. Keď však už úplne odišiel, tu som to
už nevydržala: musela som si sadnůť a začala som volať a kričať hlasom
velkým. A kričala som bez všetkej hanby a volala a opakovala som
stále to isté slovo: »Ó láska, ešte som fa ani nespoznala! Prečo ma tak
to opůšťaš?« A ani som nemohla nič jného povedať, hoci som Sa usi
lovala tvoriť slová v ústach a hovoriť. A kričanie moje a volanie bolo
také, že z toho Tudia naokolo ani slova nerozumali. Toto kričanie a vo
lanie prišlo na mňa pri vchode do kostola svátého Františka, kde som
po odchode Boha sedela celá zničená, kričiac a volajůc, za pritomnosti
všetkého národa, takže tí, čo so mnou boli prišli, stáli len obďaleč, lebo
sa hanbili za mňa, mysliac si, že pričina mójho chovanie je iná.

Odišiel tedy odo mňa, ale zanechal mi istotu, nezoslabenů nijakou
pochybnosťou, že. ten, Čo so mnou rozprával, bol Boh sám. Ja som však
od sladkosti jeho pritomnosti a od bolesti nad jeho odchodom kričala
a chela som zomrieť. A bolo mi to vefkou bolesťou, že som nemohla
zomrieť a že som zostávala tu bez neho. A celé telo akoby sa mi vtedy
trhalo od bolesti.

Potom som sa už vrátila z Assisi. Cestou s velkou sladkosťou v du
ši som rozprávala o Bohu a mlčať bolo vtedy prevelkým utrpením.
Usilovala som sa však predsa nehovoriť, pre spoločnosť.

A Kristus mi povedal na ceste, keď som sa vracala z Assisi: »Dám
ti znamenie, že som to ja, Kristus, ktorý s tebou hovorí, a som hovoril,
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a to: Vložím do tvojho vnůtra kríž a lásku k Bohu. A toto znamenie
bude s tebou naveky.« A keď som skutočne i pocítila vnůtri vo svojej
duši ten kríž a lásku k Bohu a plnosť toho pocitu prelievala sa i na
telo, takže som cítila ten kríž i telesne a v tom pocite rozplývala sa mo
ja duša láskou k Bohu.

Keď som Sa už vrátila a doma som bývala, cítila som sladkost,
tichů, pokojnů, ale taků velků, že to ani vypovedať nemóžem. I tůžila
som po smrti. A život mi bol vtedy takým utrpením — pre tů tichů,
pokojnů, ale tak slastnů sladkosť, že to ani vypovedať neviem, — že som
si žiadala zomrieť a odísť zo sveta, lebo som bažila po tej sladkosti tam
hore, z ktorej som už Čosi cítila a bála som sa, že stratím i tů, ktorů
mám. Život mi bol vtedy bolesťou nad všetky bolesti; nad bolesť zo
smrti mojej matky aj mojich deti a nad všetky bolesti, ktoré by som
si azda mohia vymyslieť. Ochorela som od toho všetkého a ležala som
doma osem dní a volala som: »Pane, zmiluj sa nado mnou a nedovol,
aby som ešte i ďalej zostala na tomto svete!«

Potom som často cítila nevyslovitelné vóne.
A týchto a iných zážitkov bolo tolko, že ich všeťky nemóžem ani

porozprávať. Niekofko málo slov z toho ti móžem povedať, ale rozkoš
a sladkosť. ktorů som cítila, nemóžem opísať.

A často mi bolo dopriane tešiť sa z takých rozhovorov, ale netrvalo
to už nikdy tak dlho, ani neboly rozhovory tak slastné, ani také hlboké.

Raz, keď som sa už bola vrátila z Assisi a musela som ležať, ako
som už bola povedala, počula moja spoludružka — osoba mimoriadne
prostá a úprimná, čistá a panenská, — ako akýsi hlas k nej hovoril:
»Vnůtri v cele je Duch Svátý.« Prišla vtedy ku mne a začala sa ma vy
pytovať, hovoriac: »Povedz mi. čo je to s tebou, lebo mi bolo poveda
né, aby som išla k tebe.« A ja som ódpovedala, že sa mi to páči, že jej
bolo fak povedané. A odvtedy som oznamovala svojej spoludružke mno
ho týchto tajnosti.

Raz, ako som sa modlila a dostala som sa do vytrženia, rozprával
mi Boh slová velmi milé a plné lásky. A keď som vzhliadla, uzrela som
Boha, hovoriaceho ku mne. Ak sa však pýtaš, čo som videla, tu mó
žem len tofko povedať: videla som ho; ale nič iného neviem povedať,
len že som videla akúsi plnosť, akúsi jasnosť, ktorou som sa cítila taká
naplnená, že to nemóžem ani vypovedať a ani to neviem k ničomu pri
podobniť. A nevidela som nič hmotného, ale bolo to, ako je to v nebt,
totiž taká velká krása, že neviem o tom nič iného povedať, iba ak ešte
to, že som videla najvyššiu krásu, ktorá však zároveň obsahovala v se
be súhrn všetkého dobra. A všetci svátí stáli pred tým prekrásnym ma
jestátom a spievali chvály. Zdá sa mi však, že toto videnie dlho ne
trvalo.

A Boh mi povedal: »Najmilšia sladká dcéra moja, všetci svátí z raja
nebeského majů zvláštnu lásku k tebe, aj moja Matka; a ja fa k ním
pripojím.« Ale toto všetko, čo mi bolo povedané o láske jeho Maťky a
svátých, sa mi zdalo len vecou vefmi bezvýznamnou. Len z neho SA
mého som mala slasf a sladkosť, a to taků, že mi vóbec nezáležalo na
tom, pozerať sa na anjelov alebo na svátých. Videla som totiž, že vše
tko to dobro a všetka krása svátých a anjelov bola od neho a v ňom,
on však sám bol súhrn a vrchol všetkého dobra i krásy a taků rozkoš
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mi ,pósobila jeho krása, že mi vóbec nezáležalo na tom, hfadieť na nejaké
stygrenje.
— Hovoril mi ďalej: »Mám k tebe nesmiernu lásku, ale ti ju neukazu

jem, ba ti ju až skrývam.« Duša moja mu však povedala: »Prečo máš
torků lásku ku mne a prečo ti pósobím taků rozkoš? Voď predsa ja som
velmi nepekná a po celý Život som ťa urážala.« On mi však odpovedal:
»Taká je láska moja, ktorů mám k tebe, že na tvoje chyby skoro ani ne
památám, hoci ich moje oči vidia. Poklad svoj prebohatý mám v tebe
uložený.«

A vtedy duša moja cítila, že je to naozaj pravda, takže o tom nijako
nepochybovala. A vskutku tak cítila duša moja a videla, že oči božie
hfadia na ňu. A do tých očí duša moja hladela a cítila z toho taků roz
koš, že by to nielen nijaký človek, ale ani nijaký zo svátých v nebi ne
vedel vypovedať.

A keď mi hovoril, že mnoho zo svojej lásky mi skrýva, lebo by som
to nemohla zniesť, tu mu duša odpovedala: »Ak si ty všemohůci Boh,
móžeš urobiť, aby som to vedela zniesť.« On vtedy odpovedal: »Keby som
ti to urobil, mala by si už tu na zemi všetko, čokolvek by si si zapriala,
a nemala by si hlad po mne. Preto ti to nechcem urobifť. Chcem, aby si
na svete mala hlad po mne a tůžbu, ba aby si až akoby horela tůžbou
po mne.«

Raz hovoril Boh ku mne takto: »Ja, čo k tebe hovorím, som moc
božia, a donášam ti zvláštnu milosť božiu. Chcem totiž, aby si bola na
osoh všetkým Iuďom, ktorí fa budů vidieť, a nielen tým, ale aby si po
mohla a osožila aj tým, ktorí budů na tebačo i len myslieť alebo sa roz
památajů na teba alebo začujů tvoje meno. A čím viac bude kto mať so
mňa, tým via? mu i ty prospeješ.« Duša však moja, hoci cítila velků ra
dosť, na to odpovedala: »Nechcem tůto milosť, lebo sa bojím, že mi uško
dí a zmárnomysefniem. Hneď mi však odpovedal hovoriac: »Ty si preto
nič nemóžeš namýšťať, lebo to nie je tvoje. Ty si len strážkyňou. Opatruj
to dobre a vráť, komu patrí.« I videla vtedy duša moja, že takýmto spó
sobom jej to škodiť nemóže. A ešte mi povedal: »Páči. sa mi to, že máš
také obavy.«

Potom, keď som bola v kostole, hovoril ku mne Pán znovu, Spóso
bom vefmi vlastným, takže celá moja myself bola hneď ako znovu užitá.
Povedal mi: »Sladká dcéra moja!« Ba ešte ovela lepšie to povedal. A po
kračoval: »Len ja jediný ťa móžem skutočne potešiť, nijaké stvorenie.
Chcem fi nicčo ukázať zo svojej moci.« A hneď boly otvorené oči duše
mojei a videla som akůsi plnosť Boha, v ktorej bol celý svet, t. j. kraje
zámorské i pred morom i more i priepasť i vobec všetko. Vo všetkom som
však videla len moc božiu, ale spósobom celkom nevysloviteřfným. A duša
moja vo veřkom úžase zvolala: »Veď svet je plný Boha!« A celý svet mi
pripadal ako nejaká maličkosť. A videla som, že moc božia prevyšuje
všetko a naplňuje všetko. A povedal mi: »Ukázal som ti niečo z0. svojej
moci.« A ja som fo porozumela tak, že som potom mohla i iné veci lepšie
chápať.

I povedai mi zas: »Videla si niečo z mojej moci. Teraz sa však pozri
na moju poníženosť.« I videla som také sníženie Boha k Iuďom a taků
poníženosť, že duša, chápajůc nevysloviteflnů moc božiu a vidiac zároveň
taků hlboků poníženosf, sa čudovala a seha nepovažovala vóbec za nič
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u v sebe videla len samů pýchu. I začala som v sebe uvažovat 4 priklu
som na to, že som úplne nehodná svátého prijímania, takže som nnozuj
ani nechcela prijímať. A keď mi bol ukázal svoju moc, i svoju poníženosť,
povedaí m: »Dcéra moja, len zvlášť mimoriadna milosť božia móže po
vznicsť stvorenie až k tomuto bodu videnia, ku ktorému si ty prišla.«
A keď som hola v kostole a omša svátá bola už pri pozdvihovaní tela
Kristovho, tu mi povedal: »HTa,teraz je moc na oltári. Ale som aj v tvo
jom vnůtri, a ak ma ty prijmeš, prijmeš vlastne toho, koho si už prijala.
Choď tedy len k prilímaniu v mene Otca i Syna i Ducha Svátého. Ja,
ktorý som hodný, učiním fa hodnou.« A vtedy zostala vo mne sladkosf
nevyspytatelná a radosť veliká a myslím, že bude so mnou až do smrti.

Keď som raz, na požiadanie kohosi, mala prosiť Boha o akési tajnosti,
váhala som, či to mám urohiť, lebo sa mi zdalo pýchou a hlůposťou, pro
siť Boha o niečo takého, ako som tedy bola v týchto myšlienkách, tu
náhie bola moje myseŤ povznesená a v prvom povznesení videla akýsi
stó| bez začiatku a bez konca. Ale nebola povznesená pre to, aby videla
sám ten stá), ale ta, čo bolo na stole. A videla som akůsi nevyslovitel'nů
plnost Boha, o ktorej však móžem rozprávať len tofko, že som videla
plnost můdrosti božej a súůhrnvšetkého dobra. A keď som videla tů plnosf
můdrosti božej, spoznala som, že nie je dovolené skůmať alebo vóbec
chcicť vedief, čo chce urobiť božia můdrosť, lebo to znamená ísť pred
ňou a zneuctievať ju. Preto, keď vidím také zvedavé osoby, zdá sa mi
vtedy a naozaj poznávam, že konajů chybne. A odvtedy, pretože som vi
dela to, čo bolo na tom stole, totiž můdrosť božiu, móžem správne pocho
piť a posudzovať všetky osoby, oddávajůce sa duchovnému životu ako
i iné veci z duchovného sveta. keď o nich počujem hovoriť alebo mi ich
rozprávajů. Ale nesúdim už tým súůdom,pri ktorom som sa mýlievala
a i hrešievala, ale iným, správnýmsůdom, ktorým už veciam dobre roz
umiem, takže viem, alebo aspoň móžem vedieťf, či pri svojom súdení
hreším.

O videní samom však neviem nič rozprávať. Užila som pri rozprávaní
slova »stó!l«a povedala som len, že som v prvom povznesení bola posta
vená k akémusi stolu. Ale o tom, čo práve som mala vidieť na tom stole,
nemóžem už nič iného porozprávať. Čo som mohla, to som už povedala.!

Raz, po týchto udalostiach, ja, brat, bol som sa vrátil z Lombardie
a pred'ožil som vernej služobnici Kristovej otázku, o ktorej sme sa spolu
s druhom cestou nazad rozprávali. A bol som už pri rozhovore sfůbil
druhoví, že sa na vec spýtam Angely. A ona mi nasledovne odpovedala:
»Raz, keď som sa modlila, pýtala som sa Boha — nie preto, že by som
o niečom pnchybovala, ale preto, že som chcela viac vedieť o Bohu: Prečo
si Pane stvoril človeka, a keď si ho už stvoril, dovolil si, aby sme zhre
šili? A prečo si dopustil na seba tofké utrpenie, utrpenie Syna tvojho za
naše hriechy? Veď by si ty predsa veřmi Iahko mohol učiniť, aby sme ti
boli mi milí a páčili sa ti a mali tofko ctností, ako máme, aj bez tofkého
utrpenia Syna tvojho!l« A duša moja jasne vedela, bez všetkej pochyby,
že to, čo som mohol učiniť takými ctnosťami a spasiť nás, že je to naozaj
pravda. A zdalo sa mi, že som nůtená a priamo privádzaná k takýmto
myšlienkám a otázkam, lebo veď som bola v modlitbe a chcela som v nej

1 Dodatok v inom rukopise:
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zotrvať a neustupovať k iným myšlienkám. Boh ma priamo k tomu pri
vádzal, taký mám dojem. A tieto otázky som opakovala po mnoho dní,
ale ako hovorim, o ničom scm nepochybovala, I dané mi bolo porozume
nie, že to Boh pretourobil a dovolil, lebo nám sa tak lepšie prejavila jeho
dobrota a pre nás sa to lepšie hodilo. Toto mi však k úplnému pochope
niu nestačilo. To som zato isto — iste pchopila a vedela, že Boh to určite
ináč mohol urobiť, keby nás bol chcel spasif.

Predsa však raz, keď som bola vo vytržení, videla duša moja, že to,
čo som chcela vedief, nemá začiatku ani konca. A keď duša moja bola
v takej tomnosti, chcela sa vrátiť nazad k sebe, ale nemohla. Teda chcela
ísť ďa!ej, ule ani to nemohla. A hneď bola duša moja pozdvihnutá a osvie
tená a videla nevyslovitelnů božiu moc i vólu božiu a spravodlivosť i do
brotu, takže som v tom jasno-jasne pochopila všetko to, na čo som Sa
pýtala. A duša moja bola úplne vytrhnutá z tej predchádzajůcej temnosti.
Keď tá temnosť tažila moju dušu, ležala som na zemi, keď však prišlo to
prevefké osvietenie, tu som stála na nohách, na koncoch hrubých prstov.
A telo moje bolo také akoby obnovené, že som sa tak ešte nikdy necítila.
A bola som v takej plnosti jasnosti božej“ a s takou radosťou som nazie
rala do tej moci a vóle a spravodlivosti božej, že som pochopila nielen to,
na čo sorn sa pytala, ale som dostala uspokojujůcu odpoveď i na otázku
o spáse všetkých fudí i o zatratení iných i o diabloch a vóbec o všetkom.
Ale lo nemóžem vóbec nijakými slovami vyrozprávať: je to totiž celkom
nad prírodu.

Hoci som jasne chápala, že by nás Boh bol mohol aj inak spasif,
keby bol chcel, predsa som nernohla pochopiť, že by sa nám mohlo lepšie
stať, poznajůc jeho moc a dobrotu, akoani to, že by som to mohla lepšie
vypovedať. A odvtedy som taká spokojná a bezpečná, že keby som aj
istotno vedela, že mám byť zatratená, nijako by som preto nemohla cítiť
bolesť a ani by som preto nespustila zo svojej silnej snahy ctiť si Boha
a modlif sa k nemu. Natolko som porozumela spravodlivosti božej a
Správnosti jeho súdov. A, zanechal v duši mojej taký pokoj, taký pevný
kTud, že ako sa památám, som niečo podobného nemala. A ten pokoj mi
zotrváva teraz v duši stále.

Potom, ako som už bola videla moc božiu, vóřu jeho i spravodlivosť,
bola som v mysli povznesená ešte vyššie, ale vtedy som ani moc, ani vólu
božiu už nevidela takým spósobom, ako predtým. Ale som videla čosi
stáleho, ale pre mňa tak nevyslovitefného, čo o tom móžem povedať práve
tolko, že to bol sůhrn všetkého dobra. A duša moja bola v radosti na
skrze nevyrozprávatefnej. A nevidela som tam lásku, ale len to naskrze
niečo nevyrozprávatelného. A z toho predošlého stavu som už bola vyšla
a bola som prenesená do tohto najvyššieho, nevyrozprávateřného stavu.
A ani neviem, či som bola v tele, či mimo tela. A zdalo sa mi, že nič
z toho, čo som bola predtým prežila, nebolo niečo tak vysokého. A umí
tvil vo mne neresti a zabezpečil ma v ctnostiach, takže milujem dobro
i zlo, dobré skutky i zlé skutky. V tom totiž smysle, že keď i zlo vidím,

nemám preto v duši nelúbosť

> Iný rukopis má: "bola som v takej plnosti lásky“ (caritas).
+ Riadenie božie vidí aj v tom ohlade, ako sa Boh chová voči zlu. Preto

necíti nelfůbosť. Nemá sa to iste rozumieť v tom smysle, že by zlo schvalovala,
lebo veď i v nasledujúcich hlavách sa stále vracia myšlienka o zavrhovaní
hriechov a o řůtosli.
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Zanechal ma tedy Pán vo vefkom pokoji a vo velkej úcte oproti sů
dom božím, takže keď ráno alebo večer hovorím vo svojej modlitbe Bo
hu: Pre súůdysvoje, vysloboď ma, Pane! alebo: Pre súd svoj, vysloboď ma,
Pane! — mám z toho také isté potešenie a hovorím to s takou istou dó
verou, ako keď hovorím: Pre príchod svoj, vysloboď ma, Pane; pre naro
denie svoje, vysloboď ma, Pane; pre svoje utrpenie vysloboď ma, Pane.

Poznávam totiž dobrotu božiu práve tak v človeku už blaženom
v nebi alebo vo svátcovi alebo v mnohých fuďoch dobrých a svátých, ako
v človeku odsůdenom alebo v množstve odsůdencov. Táto hlboká pravda
mi bola len jediný raz presvedčivo ukázaná, ale nikdy na ňu nezabůdam,
ako ani na radosť, ktorů som z nej mala. A keby aj — čo je nemožné —
všetky opory viery padly, zostala by mi tu predsa istota o Bohu a o jeho
súdoch a o spravodlivosti jeho súdov. Ale aká je to híbka! Všetko je to
však na osoh dobrým Iuďom. Leb duša, ktorá má takéto poznanie o sů
doch božích a o týchto hlbokých pravdách, bude mať zo všetkého tohto
poznania Boha len osoh.“

Táto otázka, na ktorů Boh tak zázračné vo zjavení odpovedal vernej
služohnici Kristovej, to bola skoro tá istá otázka, ktorů sme my dvaja
s druhom boli rozoberali pri zpiatočnej ceste z Lombardie, ako som bol
povedal.

Hlava štorlá.

Iné útechy a videnia Angeline.

Zdalo sa mi raz v póste, že som velmi suchá a bez zbožnosti. I pro
sila som Boha, aby mi dal niečo zo samého seba, lebo všetko dobro bolo
vo mne vyschnuté. A vtedy boly otvorené oči duše mojej a videla som
lásku prichádzajůcu ku mne. A videla som začiatok, ale koniec nie, len
pokračovanie. Farbu toho nemóžem k ničomu prirovnať. A hneď, ako
láska prišla ku mine, videla som očami duše jasne všetko toto, jasnejšie,
ako rnožno niečo vidieť telesnými očami. A láska ku mne dostala podobu
kosáka. Ale neslobodno to rozumieť tak, akoby to bola nejaká rozlohová
meratelná podoba, ale malo to akoby podobu kosáka preto, lebo sa láska
najprv ukázala, ale potom sa stiahla a nezavítala do mňa, len sa mi dala
pochopiť. A vtedy som hneďbola naplnená láskou a sýtosfou neporovna
tefnou. Hoci som však bola tak sýta, predsa som cítila v sebe i prevelký
hlad, tak hrozný, že sa vtedy akoby všetky údy moje rozpojovaly. A du
ša moja bola celá chorá od tůžby lásky a tůúžilapo smrti. A nechcela som
ani vidieť, ani počuť, ani vóbec cítiť nejaké stvorenie, A ja som nerozprá
vala, ale duša moja vnůtri hovorila volajůc, aby ju láska nenechala hy
nůf tolko láskou. lebo život som považovala za smrť. Preto prosila najprv
blahoslavenů Pannu a potom vzývala a zaklínala všetkých apoštolov, aby
išli s ňou a kfakli si pred Najvyšším a povedali mu, aby ju už nesužoval
touto smrfou, ani jej nedovolil už tak trpieť, ale aby už prišla k tomu,
ktorého cíti. A podobne prosila blahoslaveného Františka, i evanjelistov
zaprisahala a volala k ním podobne.

4 Iný rukopis dodáva:
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Keď som — pre priblíženie sa lásky — myslela, že som celá láskou,
lebo som cítila prevefků lásku, hovorila som: »Mnohí myslia, že sů v lás
ke, a sů v nenávisti, a mnohí zas naopak, myslia, že sů v nenávisti a sů
v láske. A duša moja chcela toto isto — iste vedieť. A Boh mi to
i v skutku dal jasne cítiť, takže som od vtedy celá spokojná. A tou láskou
som bola tak naplnená, že — myslím — nikdy už nebudem mócť byť bez
nej, a neverila by som nijakému stvoreniu, ktoré by mi ináč hovorilo:
A keby to bol aj anjel, neverila by som mu, ale by som mu odpovedala:
»Ty si ten, čo padol kedysi s neba.«

A videla som v sebe dve strany, ako keby bola vo mne vznikla ne
jaká cesta. A na jednej strane som videla lásku a všetko dobré, a to bolo
od Boha a nie odo mňa. Na druhej strane som videla seba, suchů a že
odo mňa nepochádza nič dobrého. A tak som zistila, že nie ja som to bola,
ktorá som milovala, hoci som sa videla v láske, ale bolo to výlučne od
Boha.

Potom sa však láska znovu sjednotila. I zacítila som ešte váčšiu a
horúcejšiu lásku ako predtým. A tůžila som ísť k tejto láske. Už tá
prvá láska bola tak velká, že som nemohla vóbec vedief, že móže jest
vovať ešte i niečo váčšieho. Až potom som to zvedela, keď prišla tá
druhá láska, láska na smrť. A medzi tou prvou čistou láskou a týmto
druhým, úžasne velkým ohňom lásky na smrť, je ešte čosi v prostried
ku, ale o tom nemóžem nič rozprávať, lebo je to niečo tak hlbokého, tak
nadostného a slaslného, že sa to rozpovedať nedá. A vtedy by som ne
chcela nič iného počuf, ani o utrpení Pánovom, ba nechcela by som,
aby mi ani Boha spomiínali, lebo keď mi ho vtedy spomenů, cítim ho
s takou rozkošou, že ma od lásky až bolesť mučí. A všetko, čo je men
šie ako Boh, je mi len na prekážku. A zdá sa mi vtedy, že sa ani
v Evanjeliu, ani v životopise Kristovom, ani v nijakej čiastke kníh slova
božieho nič nehovorí, lebo váčšie a nepoarovnatelné veci vidím v Bohu.
A keď vyjdem z tej lásky, zostávam celá spokojná, celá anjelská, takže
milujem veci i zvieratá, ba i diablov, a vóbec všetko, čo sa stáva; aj
sám hriech, keď to druhí páchajů, nie je mi nepríjemný, lebo si mys
lím, že Boh spravodlivo dopůšťa, aby Sa stal. A keď som v tom stave,
nestarala by som sa ani keby ma pes hrýzol, ba zdá sa mi, že by som
necítila ani nijaků bolesť. A vtedy človek nepamátá bolestivo na utrpe
nie Kristovo, ba ani to nemóže. Ani slzy nejestvujů v tomto stave.

Tento stav je váčší, ako stáť pri nohách Ukrižovaného a stále sa
k nemu v myšlienkach vracať, ako to robil blahoslavený František.
A hoci duša často vidí i jeden i druhý stav a tůži vidieť to telo, za nás
zomreté, a dostať sa k nemu, predsa vtedy láska je spojená s takou
nesmiernou velkou radosťou, že ani bolesť z tej smutnej spomienky ne
má k nej prístup.

Raz sa predsa k tej láske pripojila i rozpomienka na tů nesmiernu
cenu, to jest, na predravů krv, za ktorů svet dostal odpustenie. I divila
som sa, ako mohly tie dve veci spolu byť. Necítila som však nijaků
bolesť z utrpenia Pánovho. Umučenie je však cesta a živý priklad, ako
si ja mám počinaf.

1 Text má „bottas et buffones“, doslovne azda „sudy i ropuchy“.
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Raz znovu bola duša moja povznesená a videla som Boha v takej
jasnosti, v akej som ho ešte nikdy nevidela, a to celkom ohromujúco.
Lásku som tam však nevidela. A ja som tiež stratila tů lásku, ktorů
som nosila predtým, a stala som sa nie — láskou.

A po tomto som ho zas videla v temnote, a to preto v čierňave, le
bo on je váčšie dobro, než aké si možno vóbec pomyslieť a pochopiť a
čokolvek si možno pomyslieť a predstavif, to až k nemu nodasahuje.
A vtedy dostala duša moja vieru najistejšiu, nádej bezpečnů a pre
pevnů a taků trvalů a bezpečnů dóveru v Boha, že zmizol akýkofvek
strach. A do toho dobra, ktoré tak vidieť v tej temnote, som sa celá
uložila a dosiahla som takého povedomia bezpečnosti v Bohu, že o tom
už nikdy nemóžem pochybovať. V tom neopisatelne účinnom dobre, kto
ré vidno v temnote, je teraz bezpečne vložená všetka moja nádej.

Týmto spósobom a v tom dobre, čo sa ani navonok vyrozprávaf
nedá, ba ani v srdci myslieť, vidávam Boha často. V tom najistejšom
dobre, v dobre uzavretom, ktoré chápem v tej temnote, mám uložený,
ako hovaorím, všetku svoju nádej. Keď tak Boha vidím, mám všetko,
čo chcem, viem všetko, čo chcem vedieť, a vidím tak všetko dobro
v jednom. A duša vtedy ani nemóže mysliefť na odchod toho dobra
alebo na svoje oddialenie sa od toho dobra, ani na to, že by vóbec nie
kedy mala to dobro opustiťf, ale cíti len nevyslovitefnů slasť. Ani nič
takého duša nevidí, čo by sa dalo ústami rozpovedať, alebo aspoň
v srdci pomyslieť: nič nevidí, a predsa vidí vonkoncom všetko. A čím
viac je dobro v tej temnote, tým je ešte viac ako najistejšie a tým ešte
viac všetko prevyšuje. Je však preplnené tajnosťou. A potom vidím
v temnote, že ona prevyšuje všetko dobro a vóbec všetko, a že všetko
iné je zas len tá temnota a že všetko, na čo možno len pomyslieť, je me
nej než to dobro. Ba aj dobrodenie, vidieť božiu moc a božiu můdrosť
aj vólu božiu, čo som všetko inokedy podivuhodné a nevyrozprávatelne
videla, je menej ako toto dobro najistejšíe. Totiž toto dobro, to je celok,
kdežto všetko ostatné, to sů časti. A keď duša hřfadí na tie iné veci, čo
aj sů nevypovedatelné, predsa donášajů duši velřků radosť, prekypu
júcu i na telo. Ale keď duša takto vidí Boha, v temnote, vtedy sa ústa
človeka nesmejů, ani horlivost a zbožnosť neprichádza do srdca, ani
vrůcna láska, ani sa telo nechveje, ani nehýbe, ani vóbec nijako sa tak
nepremeňuje ako sa zvyklo meniť pri iných videniach: telo totiž nič
nevidí, len duša, telo odpočíva a spí a jazyk je ako odrezaný, lebo vtedy
nemožno nič rozprávať.

A všetky tie mnohé a nevypovedatefné prejavy priatelstva a všetky
tie sladké slová, ktorými ma obšťastnil Boh a všetko ostatné, čo mi dal
a urobil, to všetko je natolko menšie než to dobro, ktoré vidím v tem
note, že v to nijako neskladám Svoju nádej. Ba keby to bolo možné
a všetko toto by sa ukázalo nepravdivým, moja skalopevná nádej, zalo
žená na sůhrne dobra, ktoré vidím v temnote, by sa predsa nezmenšila.

K tomuto najvyššiemu a naskrze nevyslovitefnému spósobu ha
denia na Boha v podobe tak velkej temnoty, čo je milosť viac ešte ako
obdivuhodná, bola mysel moja pozdvihnutá len trtkrát, hoci mnoho, ba
nespočetnekrát som videla tento sůhrn všetkého dobra, i v podobe
temnoty, ale nie týmto najvyšším spósobom, v podebe tak velkej tem
noty.
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I teraz občas prichádzajů na moje telo fažké choroby, s druhej
strany zas i svet ma odháňa od seba svojimi tfňami a horkosťami. I zlí
duchovia ma sužujů a skoro stále prenasledujů, lebo majů moc nado
mnou: lebo Bch na sužovanie vydal moju dušu i telo do ich růk, takže
sa mi zdá, akoby som ich videla telesne oproti sebe. S druhej strany
však i Boh ma priťahuje k sebe tým dobrom, ktoré vidím v temnote.

Vidím totiž v temnote Najsvátejšiu Trojicu a v Trojici, ktorú vidím
v tej tak velkej temnote, zdá sa mi, ako by som ja sama stála a sotrvá
vala uprostred nej. A toto ma priťahuje viac než čokolřvek,čo som do
sial mala alebo než akékolřvek dobro, ktoré som dosial videla, takže toto
sa s ničím predošlým nedá porovnať. A čokolvek o tomto hovorím, zdá
sa mi, že nič nehovorím; ba až sa mi vidí, že keď niečo hovorím, tak
zlorečím a moje hovorenie sa mi zdá růhaním: tak prevyšuje to dobro
všetky moje slová. Keď vidím to dobro a som v ňom, vtedy si nespomí
nam ani na človečenstvo Kristovo, ani na Bohočloveka ani na nič iného,
čo má nejaký tvar a predsa všetko vidím a nič nevidím.

Keď sa odlůčim od toho opisovaného dobra, vtedy vidím Bohočlo
veka. A tak dobročinne ma prifahuje, že niekedy i povie: »Ty si ja a ja
som ty.« A vidím tie oči, i tvár tů tak láskavo spokojnů, ako ma ide
objať a ako nesmierne tuho pritiahne dušu moju k sebe. A to, ča vidieť
v tých očiach a v tej tvári, je ono dobro, o ktorom som bola hovorila,
že ho vidím v temnote, že sa vylieva von, že prichádza zvnůtra; a ono
je to, čo mi pósobí taků slasť, že to rozpovedať nemožno. A keď som tak
to, vo videní Bohočloveka, vtedy je moja duša živá. A v tomto stave
Spojenia s Bohočlovekom bývam velmi často a dlho, viac ako v tom
stave s temnostou. Ale predsa to dobro z temnoty priťahuje dušu ne
porovnatelne silnejšie ako videnie Bohočloveka. Vo videní Bohočloveka
som skoro neustále, že som raz bola už ubezpečená od Boha, že už nič
nie je medzi mnou a ním. A odvtedy nebolo dňa ani noci, že by som
nebola mala neustále tůto radosť z človečenstva Kristovho. A chce sa m
spievať a chváliť Boha. Takto hovorievam: »Chválim ťa, Bože mój mi
lovaný! Urobila som si lóžko na tvojom kríži. Za hlavičku našla som
si chudobu a na druhej strane lóžka k oddychu som si našla bolesť
a opovrženie.« Totižto, na takom lóžku sa i nám narodil, na takom žil,
konal i zomrel. A lásku k tejto spoločnosti, to jest, k chudobe, bolesti
a opovrženiu Boh Otec tak miloval, že ju dal i Synovi svojmu a Synovi
sa tiež zapáčilo stále ležať na tomto lóžku a vždy ho miloval, tak ako
bola i vóla Otcova. Tam som i ja našla svoj odpočinok a odpočívam.
Moje je to lóžko a důfam, že na tomto lóžku aj zomriem a s ním, som
presvedčená, dójdem i spásy. .

A radosť, ktorů cítim z tých růk a nóh, nemožno rozpovedať. Keď
totiž jeho vidím, už by som od neho nechcela nikdy odísť, ba chcela by
som ešte bližšie k nemu pristůpiť, a preto i žitie moje je umieranie:
A keď si na neho spomeniem, nemóžem rozprávať: jazyk mám akoby
odrezaný: A keď sa vzdialiím z tohto stavu, tu svet a všetko, čostretá
vam, ešte zváčšujů vo mne tůžbu po opísaných veciach videných. A tak
velká tůžba moja a očakávanie je mi smrtelnou bolesfou.

Takýmito videniami a útechami je duša moja povznášaná a tešená
velmi často od Boha najsladšieho, ktorému je chvála i česť na veky ve
kov. Amen.
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Potom som bola v duchu vytržená a našla som sa celá vnútri v Bo
hu, a to iným spósobom ako kedykofvek predtým. A zdalo sa mi, že
som v strede Trojice, ale vyšším a váčším spósobom než inokedy, lebo
dobroty, ktoré som dostávala, boly váčšie ako obyčajne a bola som v nich
neustále, plná najváčších a nevypovedatelných radostí a slastí a rozkoší,
váčších ako všetky ostatné, ktoré som kedy prežila. A v duši mojej tak
nevypovedatelne posobil Boh, že by to nijaký svátý ani anjel nevedel
vyrozprávafť, ani vysvetliť. A chápem to naozaj, že nieto ani anjela ani
nijakého iného stvorenia, ktoré by bolo schopné pochopiť to božie pó
sobenie vo mne a tů prehlboků priepasť. A zdalo sa mi, že to, čo hovo
rím, je zlorečenie a růhanie sa.

A vtedy som bola pozbavená všeťkého, čo som predtým mala, čo
bývalo mojou rozkošou. Bolo mi odňaté nazieranie o živote a človečen
stve Kristovom a o tom prehlbokom spoločenstve, ktoré Boh tak milo
val od večnosti a ktorého účastným urbil i svojho Syna. To všetko bý
valo mojou rozkošou, rozjímať o chudobe Syna Boha živého, o jeho bo
Jesti a ponížení. V tom bývalo moje osvieženie, moje odpočinutie.
A bola som vytrhnutá i z tohto iného spósobu nazierania, spósobu, ktorý
mi pásobil tolko slastí, vidieť totiž Boha v temnote. A bola som Vy
trhnutá zo všetkých tých predchádzajúůcich stavov akosi ako by v po
svátnej radosti a v spánku, takže som to nijako nezbadala, ale len te
raz som si uvedomila, že tie stavy už nemám.

Pri dávaní tých nevýslovných dobier a pri tom božom pósobení
v duši, o ktorom som hovorila, sa Boh prejavuje najprv tým, že v nej
začne pracovať svojím nevyspytateřným božským spósobom. Potom sa
však prejaví tým, že sa duši otvorí a že jej dáva ešte váčšie dary, ešte
s váčšou istotou a v jasnosti nevyslovite[nej.

A prejavuje sa vtedy Boh v duši na dvojaký spósob. Prvý spósob je
ten, že sa zjaví ako by hlboko (intime) v mojej duši. A vtedy chápem,
že je prítomný vo mne a chápem aj to, ako je prítomný v celej prírode
a v každej veci, ktorá má jestvovanie, v diablovi, v dobrých anjeloch,
v pekle, v raji, v cudzoložstve, vo vražde, v každom dobrom skutku
a vóbec v každej veci, ktorá má nejakým spósobom jestvovanie, či už je
pekná alebo hanebná. Takže keď som pohrůžená do tejto pravdy, ne
mám váčšiu slasť z toho, či hřadím na Boha, či myslím na dobrého anje
la, dobrý skutok a či na skutok zlý.

A týmto spósobom sa mi Boh zjavuje vefmi často. A toto zjavova
nie sa znamená pre mňa osvietenie, spojené s velkou silou pravdy
a s tofkou milosťou božou, že keď to všetko duša vidí, nemóže pochy
byť v ničom. A toto osvietenie donáša do duše mnoho dobrodení božích.
Keď duša spoznáva. že je v nej Boh prítomný, tu precíti velků poníže
nosť a velké zahanbenie pre svoje hriechy. Dostáva ale aj velků váž
nosť a můdrosť aj vefků útechu a radosť od Boha.

Druhý spósob, ktorým sa Boh vtedy v duši zjavuje, je zvláštnejší,
hlbší a vefmisa líši od predošlého a donáša inakšiu radosť. Boh sůstredí
celů dušu na seba, pósobí v nej mnohorakou činnosťou svojou a obdarůva
dušu milostťouoveřa váčšou a takou nevypovedatelnou priehlbinou sla
stí a osvietení, že už len toto samé zjavenie sa Boha, bez iných darov,
je dobrodenie, ktoré majů svěátí v živote večnom.

Nie všetci svátí v živote večnom majů rovnaký stupeň bohatstva
dobrodení božích. Jedni majů vyšší, iní nižší. Ale hoci o tých daroch
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neviem vyprávať, ba moje rozprávanie skór ako rozprávanie je vlastne
pustošenie a růhanie sa, predsa tolko poviem, že tieto dary rozširujů
dušu, takže sa stáva súcitnejšou viac pojať a mať Boha.

A hneď, ako sa Boh týmto druhým spósobom prejaví v duši, zjaví
sa jej tak, že sa jej otvorí, rozšíri dušu a daruje jej dary a sladké slasti,
ktoré nikdy nebola zakůsila, s hibkou ovela váčšou, než bolo predtým
povedaně. A vtedy je duša vyňatá zo všetkej temnosti a dostáva sa jej
váčšieho poznania Boha, než aké si vóbec možno predstavit, a to s to
kou jasnosťou a s tofkou sladkosťu a istotou a s tofkou hlbokosfou, že
nlet srdca a mysle, ktoré by toto mohly pochopif.

Ani moja myself sa nemóže potom vrátiť znovu k veci a pochopif
z nej niečo, ba ani rozmýšlať nemóžem o tom. Len to si uvedomujem,
že je to dar, od Boha daný duši; že duša musí byť pozdvihnutá do toho
daru a že sa myseř nikdy inokedy nemóže vzopáť, ani len v čiastke, až
k tomu daru. Preto ani vóbec nič nemožno o tom dare povedať, ba ani
vhodného, ani približného slovíčka nemožno nájsť, ba ani predstavivosťf,
ani nijaký rozum sa nemóže pozdvihnůť k tým veciam. Takto presahuje
všetky možnosti, tak a natolko, že Boha ničím, čo sa dá povedať, ani čo
sa dá len pomyslieť, nemožno primerane priaznivo opíisať.

Písmo sváté je čosi tak vysokého, že nieto človeka na celom svete,
aj čo by mal najváčšiu můdrosf, možnů v tuzemskom živote, ktorý by
ho vedel natofko plno pochopiť, že by Písmo už neprevyšovalo jeho ro
zum. Predsa však sa pokůšame o Písme čosi aspoň ako by jachtavo ho
voriť. Ale o tom všetkom nevyslovitelnom, čo Boh robí v duši pri ta
komto zjavovaní sa a čo vtedy z počinov božích v duši je, o tom sa vóbec
nič nemóže ani povedať, ani len jachtavo sa pokůšať povedať. A keďže
je moja duša často pozdvihovaná do tajomstiev božích, tak chápem, pre
čo je to, že sváté a božské Písmo je i fahké i ťažké; že hovorí niečo
a potom sa zdá. že hovorí zas opak; i to, prečo niekto nemá z neho ni
jakého osohu a zatracuje sa, nezachovávajůc Písmo, a inf zas pre to isté
Písmo dochádzajů spásy. lebo ho zachovávajů. A stojím akoby nad tým
to svojim poznaním. Preto aj keď sa vraciam z tajomstiev božích, bez
pečne užívam nejaké tie slovíčka, ale sů to vždy slovíčka celkom mimo
okruhu tých nevyslovitefných božích počinov vo mne, ba vobec sa k ním
ani nepribližujem, takže moje hovorenie a rozprávanie o tom všetkom je
len pustošenie. Preto i hovorievam, že sa růham. Keby som totiž dostala
i všetky božské útechy, všetky duchovné radosti a všetky božské roz
koše. ktoré kedy na tomto svete boly, a nielen ktoré boly, ale keby mi
i všetci svátí, ktorí boli od začiatku sveta až dosiaf usilovne rozprávali
o slastiach hožích, a keby sa i všetky rozkoše zemské, či dobré, či zlé,
ktoré kedy váhec boly, premenily na dobré a duchovné rozkoše a mohla
by som ich užívať až do plnosti, keby ma však zaviedli k tomu nevypo
vedatefnému dobrodeniu takého zjavenia sa Boha, tu by som si čo i len
jeden okamih tej slasti velmi rada vykůpila za všetko to ostatné. A toto
ti hovorím, aby som ti nejako týmto spósobom dala znať, že to nevy
povedatefné dobrodenie, ktoré ja mám, ešte nekonečne prevyšuije vše
tko to, čo som ti pospomínala. A nemám toto dobrodenie len za okamih,
ale často a hodne dlho. Ba až mnohokrát sa mi dostáva toho dobrodenia
a s úč:nnosťou velkou. Iným spósobom, ale už nie tak účinným mám to
dobrodenie skoro neustále.

42



A hoci ma móže niečo Z vonku i do istej miery trochu zarmůtiť
alebo zas potešiť, vnůtri však, v duši mojej je izbička, do ktorej nevstu
puje nijaká radosť, ani žalosť, ani slasť z vóbec nijakej ctnosti, ani z ni
jakej inej veci, ktorů by ste mohli spomenůť. Do nej vstupuje len onen
súhrn všetkého dobra. A v tom zjavovaní sa Boha (hoci sa růham, keď
takto nazývam Krista, ale nemóžem ho nijakým slovom dokonale ozna
čiť) je všetka pravda. Chápem vtedy a mám všetku pravdu, ktorá je na
nebi i na zemi, v pekle a vo všetkom stvorenstve, a to s tolkou pravdi
vosťou a tofkou istotou, že keby i celý svet tvrdil opak, ja by som nijako
nemohla iné veriť, ba by som si zo sveta len žarty robila. Vidím totiž,
že ten, ktorý je, jestvuje;' a to ako je on jestvovaním všetkých stvore
ných vecí.“ A vidímt jež, ako ma urobil sůcou pochopiť tieto veci lepšie
ako dosial, hoci som mnoho videla v tej temnote, čo ma bola tolko obla
žovala. A vidím sa sama s Bohom, celá čistá v ňom, celá svátou učinená,
celá pravdivá, celá priama, celá zaistená, celá nebeská. Keď som v tom
stave, vtedy sa nepamátám na nič iného.

Raz, keď som bola v tomto stave, povedal mi Boh: »Dcéra božskej
můdrosti, chrám milého, slasť milého a dcéra pokoja, v tebe spočíva ce
lá Trojica, všetka pravda, takže ty máš mňa a ja mám teba.«

Jeden z účinkov božích v duši v tomto stave je, že vtedy velmi
jasno a s velkým potešením chápem prečo Boh prichádza do Sviatosti
Oltárnej, s tou velkou a vznešenou spoločnosťou.

Keď však zostanem sama a som von z toho najvyššieho stavu, vi
dím sa celá hriechom a že poslůcham hriech a som krivá a nečistá, celá
plná klamu a poblůdení. Zostávam však predsa pokojnou a zotrváva vo
mne neustále božské pomazanie, najvyššie pomazanie zo všetkých, ktoré
som vóbec kedy mala.

Do toho stavu, o ktorom teraz hovorím, som nešla ja sama, ale Boh
ma viedol a pozdvihol. Ja som nevedela ani chcief, ani si žiadaf, ani
prosiť niečo takého. Teraz som však v tom stave stále. Boh velmi často
tak pozdvihuje moju dušu. Ani mój sůhlas nie je potrebný: ja ani ne
důfam niečo takého, ani na ten stav nemyslím, len tu náhle Boh a Pán
schváti moju dušu do výšky. A vtedy chápem celý svet a zdá sa mi, že
ani nie som na zemi, ale v nebi, v Bohu. A tento najvynikajúcejší stav,
v ktorom som teraz, je nad všetky iné stavy, v ktorých som dosiaf bola,
lebo tak naplňuje dušu a je spojený s takou jasnosťou, istotou a s ta
kým zošlachtením a rozšírením duše, že — tak to cítim — nijaký iný
stav sa k nemu nemóže priblížiť. A takéto prejavenie sa Boha som mala
viac ako tisíc ráz, a to vždy novším, iným spósobom, odlišným od pred
chádzajúůcich.

Raz, na sviatok Očisťovania Panny Márie, sa mi tiež Boh takým
nevypovedatelným spósobom prejavil. Kým som tak na Boha hfadela,
tu Sa mojej duši dostalo možnosti vidieť v predstave seba samu. A duša
moja videla seba samu v takej ušřachtenosti a vznešenosti, že som

1 Viď Exodus 3, 14, kde sa Boh sám volá: Ja som, ktorý som. Stvorenia
majů len darované jestvovanie, Boh ho má vo vlasnej podstate

2 Bolandisti zaznačujů odlišné čítanie: creatoris (miesto creatorum). Smysel
by bol: vidim i to, ako jestvu'e jestvovanie Stvoritela všetkého. Ani v prvom
pripade sa netreba báťpanteistického výkladu, Vec možno velmi [ahko rozumiefť
vo smysle udržovania vecí v jestvovaní. Bez jestvovania Boha by veci nemohly
jestvovať ani okamih.
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si niečo takého nikdy nemohla ani myslicf, ani to pochopif, ani inak by
som to nemohla veriť, že by moja duša alebo duše tých, čo sú v Taji,
mohly byť tak vznešené. A duša moja vtedy nemohla seba samu pocho
piť. Ak teda duša, hoci je stvorená, konečná a ohraničená, nemóže seba
samů pochopiť, tým menej móže pochopiť svojho Stvoritela, ktorý je
nesmierny, nekonečný a neohraničený.

Moja duša vtedy predstůpila pred Boha s pocitom najváčšej istoty,
takže necítila nijaký strach, ale slasť z tohto stretnutia bola váčšia než
ktorákofvek moja slasť predtým. I radosť som mala vtedy váčšiu, novů
a ovela mohutnejšiu, takže mi to všetko prichádzalo ako nový veřmi
velký, ale velmi jasný zázrak, div, aký som nikdy vo svojej duši po
chopiť nemohla. V tomto stretnutí sa s Bohom, keď som zároveň i mala
i pochopila to nevypovedateřné zjavenie, boly mi dané velmi vznešené
slová o Bohu, ale nechcem, aby boly napísané.

Keď sa duša vráti k sebe, to jej zostane a to v sebe nájde, tůžbu
totiž znášať pre Boha všetko trápenie a všetky krivdy a že už nič, čo sa
móže stať alebo povedať, by ju nemohlo oddeliť od Boha. Preto volala
duša moja a riekla: »Ó, sladký Pane, čo je, čo by ma ešte mohlo od teba
oddelit?« A porozumela som, že v odpoveď dostávam uistenie, že už nič
takého nejestvuje, čo by ma kedy mohlo oddeliť od Boha, s pomocou je
ho milosti.

A toto všetko, čo som rozprávala, mi Boh hovoril príliš podivuhod
ným spósobom rozprávania, takže to nemóžem opísať.

Bolo mi tiež povedané, že onen nevyrozprávatelný spósob prejave
nia sa Boha, o ktorom som dosial rozprávala, je to dobrodenie, ktorého
sů účastní svátí v živote večnom. Ich dobrodenie nie je iné ako to, ktoré
som Ópísala, lenže tam majů iný spósob zakusovania, a to tak rozdielny
od toho, o ktorom som hovorila, že najmenší svátý, ktorý má najmenej
v živote večnom, má viac, než možno dať ktorejkolvek duši za jej po
zemského života pred smrťou tela. Opakujem, že moja duša toto pocho
pila vtedy, keď sa jej Boh takým nevyrozprávatelným spósobom prejavil.

Hlava piata.

Dostáva istotu, že v tom všetkom niet klamu.

Raz, v ktorýsi sviatok preblahoslavenej Panny Márie, niečo po mo
jom obrátení, som prosila blahoslavenů Pannu, aby mi vyprosila od
svojho Syna milosť spoznať. že nie som zavádzaná v tých hovoreniach,
ktorých sa mi dostávalo. Začula som na to slovo od Boha, v ktorom bolo
uistenie, že budem vypočutá. A reč ešte pokračovala: »Boh sa ti ukázal,
hovoril k tebe, dal ti svoje cítenie o sebe. Ty teda dbaj na to, aby Si
všetko hovorila, videla a počula len podla neho!l« A bola som si vedo
má, že toto všetko sa mi hovorí velmi dóverne a predpokladá vefků zre
losť. A keď som dostávala tie hovorenia, usadila sa mi v duši radosf,
spojená s velkou nádejou, že dostanem to, o čo som prosila. Pri tých
hovoreniach bolo mi tiež oznámené, že dostanem milosť,že čokolvek bu
dem robiť, budem robiť s jeho dovolením. Začala som teda konať tie tri
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vevi zemských a vložené do Boha.
Čokofvek som robila, či už jedla, či hovorila, nič mi to neprekážalo.

Moje srdce bolo vždycky v Bohu. Na nič som nemohla ani myslief, nič
vidieť, nič cítiť, jedine Boha. A keď som sa išla modliť a potom som
chcela odísť k jedlu, tu som si žiadala dovolenie a on mi ho dával slo
vami: »Choď a jedz s požehnaním Otca i Syna i Ducha Svátého.« Nie
kedy som dostávala dovolenie hneď, inokedy až neskór. Toto trvalo tri
dni a tri noci.

Konečne, keď som bola na ktorejsi svátej omši, okolo pozdvihovania
tela Kristovho som upadla do vytrženia a videla som Boha. Po tomto
videní mi ostala v duši nevýslovná sladkosť a radosť velká a myslím,
že jej nebudem zbavená po celý život. Zároveň som bola vtedy uistená
o tom, o čo som bola prosila, takže mi nezostala nijaká pochybnosť.
Dostalo sa mi zadosťučinenia a úplného splnenia mojej tůžbe po istote, či
som pri tých hovoreniach nie klamaná.

Inokedy zas, keď som bola pohrůžená do modlitby, boly mi náhle
povedané velmi milé slová. Znely takto: »Dcéra moja, mne o mnoho
sladšia ako ja tebe, chrám mój, milovaná moja, srdce Boha Všemohů
ceho je nad srdcom tvojím.« A spolu s týmito slovami som cítila ne
smiernu slasť, taků, aků som ešte nikdy nezakúsila. Cítily ho totiž vše
tky údy mójho tela a ležala som pri tom. A znovu hovoril: »Boh všemo
hůci si fa oblůbil, a to viac, ako ktorůkolvek inů ženu v tomto meste.
Má svoje potešenie v tebe a v tvojej družke. Usilujte sa, aby váš život bol
svetlom pre všetkých, ktorý sa chců naň pozrieť. Tým však, ktorí sa
naň nepozrů, bude azda sůdom, a to tvrdým.« A chápala vtedy duša
moja, že tento krutý súd bude skór pre vzdelaných ako pre obyčajných
Vudí, lebo vzdelaní opovrhujů týmito božskými vecami, hoci ich poznajů
z Písma.

A dodal ešte: »Boh všemohůci vás takou láskou miluje, že stále je
s vami, ale nie vždy s týmito citmi. Jeho oči aj teraz spočívajů na vás.«
A videlo sa mi, že očami svojej mysle vidím božie oči A mala som
z toho slasť váčšiu, než móžem vypovedať. A bolí ma to, že o očiach
božích hovorievame žartovne.

Hoci však bola táto radost velká, prichádzaly mi predsa na pamáť
moje hriechy. A zdalo sa mi to, že vo mne niet nič dobrého a že som
nikdy nič takého neurobila, čo by sa mohlopáčiť Bohu. A pochybovala
som, lebo mi boly vravené také velké veci. A začala som hovoriť: »Ke
by si ty, ktorý so mnou hovoríš, bol Synom Boha všemohůceho, tu by
moja duša dostala iste ešte váčšiu radosť, než aků dostáva. Radosť, že
ty si vo mne, by som nikdy nemohla zniesť. A potom: Ja som taká
nehodná.« A odpovedal mi: »Ja nechcem a preto nemáš teraz váčšiu
radosť. Váčšia radosť je ti však pripravená. A uvidíš, že celý svet je
plný mnou.« A vtedy som naozaj videla, že každé stvorenie je ním plné.

A povedal mi ešte: »Ja móžem všetko urobiť. I to, aby si ma Vi
dela, ako keď som chodil s apoštolmi, a predsa, aby si ma nepočula.«
Toto však nehovoril slovami telesnými. Ale moja duša chápala všetko,
čo tak hovoril, ba veci ovela váčšie a cítila som, že je všetko naozaj
tak.

1 Viď vyššie: Hovoriť, vidieť a počůvať len podla Boha.
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Duša moja sa však ešte viac chcela uistiť, či je to naozaj pravda,
čo hovoril, a preto volala: »Keď je to tak, že si ty Boh všemohúci a keď
sů pravdivé všetky tie tak velké veci, ktoré mi hovoríš, daj mi o tom
nejaké znamenie, aby som bola istá a vytrhni ma tak z pochybnosti!«
A žiadala som si, aby mi povedal alebo dal nejaké hmotné znamenie,
ktoré by som mohla vidieť, ako napríklad, aby mi vložil do ruky svieč
ku, alebo nejaký drahokam alebo niečo iného, alebo aby mi dal aké
kořvek iné znamenie, aké len chce. A sřubovala som, že to znamenie
nikomu neukážem, len tomu, komu by on chcel. On mi však odpovedal:
»Také znamenie, aké si žiadaš, by ťa tešilo len vtedy, keby si ho vi
dela, alebo by si sa ho dotýkala, ale nezbavilo by ťa pochybností a ešte
i ním by si mohla byť oklamaná. Ja ti však dám ešte lepšie znamenie,
ako by bolo to, ktoré si ty žiadaš. To znamenie bude s tebou neustále,
vnůtri, v tvojej duši a budeš ho vždy cítiť. A bude to znamenie takéto:
Budeš vždy horieť láskou božou a za lásku božiu a budeš osvietená
vo svojom vnůútri poznaním Boha. A toto znamenie nech ti je neotrasi
tefné, že som to skutočne ja, lebo toto znamenie nemóže nikto iný spó
sobiť, len ja. Toto znamenie teda zanechávam vo vnůútri tvojej duše
a je to lepšie znamenie, ako to, čo si ty žiadala. Zanechávam v tebe
lásku ku mne a bude ňou duša tvoja opitá, horlivá a horůca neustále,
takže z lásky ku mne budeš znášať útrapy. A ak ti niekto povie niečo
zlého alebo urobí, ty si to budeš považovať za milosť a budeš volať, že
si tolkej milosti nie hodná. Takouto totiž láskou som vás ja miloval.
Bola to taká láska, že som za vás všetko trpezlivo a pokorne zniesol.
Tak teda spoznáš, že som ja v tebe, ak budeš vedieť všetky urážky a
útrapy nielen trpezlivo znášať, ale budeš po nich velmi tůžif a budeš
si ich považovať za milosť. A toto je bezpečné znamenie milosti božej.
A hla, ja ti teraz dávam pomazanie olejom, ktorým bol pomazaný istý
svátec, menom Syricus, ako aj mnohí iní svátí.“

Hneď nato som cítila, ako to pomazanie pósobí vo mne tofkú slad
kosť, že som si žizdala zomrief, a to tak, aby moja smrť bola spojená
so všetkými telesnými mukami. Muky, ktoré svátí pretrpeli za Krista,
som za nič nemala. Tůžila som, aby som za Krista ešte hroznejšie muky
musela znášať. I to som si žiadala, aby ma celý svet potupoval a aby
som zomrela smrfou najhroznejšou. A robilo mi to radosť prosiť Boha
za tých, ktorí by ma takto trápili. Ani som sa nečudovala svátým, že
sa modlili k Bohu za svojich prenasledovateřov a katov: lebo nielen že
sa mali za nich modliť, ale mali sa pokůsiť vyprosiť im aj nejaků
zvláštnu milosť. Bola som tedy Úplne ochotná prosiť Boha za tých,
ktorí ma budů sužovať, velkou láskou ich milovaf a maf s nimi sů
strasf.

A pri tom pomazaní som cítila taků velků sladkosť vnůtri i vonku,
aků som ešte nikdy necítila. Ani ju nemóžem slovami vyjadriť, ani
máličko z nej, ani mnoho. Táto útecha však bola inakšia, inéhorázu,
ako druhá. lebo ak som pri druhých slastiach tůžila hneď opustiť tento
svet, pri tejto som mala tůžbu, aby moja smrť bola ťažká a dlhá, spo

1 Tak volá tento mystický olej „unguentum siricosum“ alebo „syrocosum“.
V terajších soznamoch svátých niet toho mena. Nie je isté, či tu nejde o sv.
Siricia, pápeža (384 — 399). Pomazanie je určite myslené duchovne, mysticky,
nie telesne.
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jená so všetkými mukamia aby všetky muky tohto sveta boly v kaž
dom mojom úde — a predsa sa mi ešte i všetko toto zdalo málo. A du
ša moja chápala, že všetky muky sů malé v porovnaní s tými dobro
deniami, ktoré sů prisTůbené v živote večnom. A duša moja chápala, že
je to celkom určite tak. A keby mi i všetci mudrci fohto sveta iné
vraveli, neverila by som im. Ba keby som i prísahala, že každý, kto
sleduje tůto cestu, sa spasí, nebála by som sa, že luhám.

A toto znamenie nechal také silné vo vnútri mojej duše a taký
jas a také osvietenie zostalo vo mne, že, myslím, by som radšej podstů
pila mučenícku smrť, ako sa zmeniť. A to znamenie cítim nepretržite.
A to je priama cesta ku spáse, milovať totiž utrpenie z lásky k Bohu
a tůžiť po ňom.

I tieto slová mi Pán povedal: »Káž napísať na koniec tohto vše
tkého: Bohu nech sa vzdávajů vďaky. A ktokofvek si chce zachovať
milosť, nech nespůšťa očů s kríža, či už je v radosti a či v smůlku, kto
ré mu ja dám alebo na neho dopustím.«

A to, čo som rozprávala o znamení, chápala moja duša plnšie, ako
to možno povedať, tak plno, že som chápala ešte i ovela viac, ako čo
hovoríme, plnšie a s velkým bohatstvom vlastných citov, ale o tom
bohatstve vóbec nič nepovieme, lebo ani povedať nemóžeme. Kiež dá
Boh, aby mi nebolo počítané za hriech, že rozprávam o týchto veciach
tak zle a nedostatočne.

Hlava šiesta.

Sedem zjavení o umučení Pána.

Raz, keď som bola ponorená do rozmýšťania o umučení Pánovom a
o jeho chudobe, ukázal mi sám Kristus v duši velmi jasno svoju pre
veřků chudobu. A chcel, aby som to videla a dobre uvážila. A videla
som aj tých, za ktorých sa stal chudobným. I mala som vtedy a cítila
som prevelků bolesť a výčitky, takže mi skoro srdce zmieralo.

Potom mi však ukázal ešte viac zo svojho utrpenia. Videla som,
ako je chudobný Ma priatelov a pribuzných, ba ako je chudobný a
biedny sám v sebe, takže si svojím človečenstvom už ani pomócť ne
mohol. A noci hovoria, že vtedy, pre poníženie bola božia moc ukrytá,
ja hovorím, že nebola ukrytá. A i potvrdenie som dostala vtedy od Bo
ha, že nebola skrytá. A mala som vtedy a cítila som váčšiu bolesf, ako
predtým, lebo som v ňom poznávala taků velkosf svojej pýchy, že sa
odvtedy stále ešte něviem rozveselif.

A keď som potom ešte ďalej v bolesti rozjímala o utrpení vteleného
Syna Božicho, tu sa mu zapáčilo ukázať mi o svojom umučení ešte viac,
ako bolo všetko, čo som o veci bola počula. Videla som očami mysle,
ako Kristus pri svojom utrpení videl zatvrdnuté srdcia všetkých svo
jich nepriatefov a ako sa všetci! vefmi usilovali zničiť jeho meno. Videl,
ako usilovno a dóvtipne plánovali jeho zničenie, videl všetky tie úsko
ky, úklady a machinácie, ktoré mu strojili. Videl všetky ich porady,

" Text má: „omnia membra“. Azda všetci členovia vefrady.
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všetky nactiutrhania proti sebe, všetky tie hrozné hnevy a zůrenia, videl
všetky prípravy, ktoré robili a všetky myšlienky, ktoré mali, len aby
ho čím ukrutnejšie zmučili. Ukrutnosť jeho umučenia bola mnoho
stranná a on už videl všetky tie muky a ubližovania a potépy. A moja
duša videla ešte viac Z jeho utrpenia, ale to už rozprávaťt nechcem.
Áno, radšej budem mlčať.

A. vtedy moja duša úpenlivo volala: »Svátá Mária, Matka skormů
tená, povedz mi niečo o tomto utrpení požehnaného Syna Božieho, lebo
ty, pre svoju neustálu velků lásku k nemu, si videla viac z toho utrpe
nia ako ktorýkolvek iný svátý. Videla si očami telesnými i očami du
ševnými a pozorovala si velmi sůstredene, lebo si ho nesmierne milo
vala.« A duša moja znovu volala: »Či jestvuje nejaký svátý, ktorý by
mi vedel niečo povedať o tomto utrpení Pánovom, na ktoré sa medzi
Tuďmi nepamátá, o ktorom sa nič nehovorí, ktoré sa nevypráva tak, ako
to duša moja videla, lebo je tak velké, že ho vyprávať neviem?« Duša
moja totiž videla také velké utrpenie Kristovo, že nech už svátá Mária
videla o kofkokofvek viac ako ktorýkolvek iný svátý, predsa však je
mi mnohonásobne jasné, že by to ani ona, ani iný svátý nemohol vy
rozprávať. Keby to niekto vedel vyrozprávaťf, povedala by som mu: »Ty
si to utrpenie sám pretrpel!«

Keď som teda tak uvidela utrpenie Syna Božieho, dostala som Sa
do váčšej bolesti, než v akej som kedy bola. Nebol by div, keby už i telo
od toho omdlelo. Ešte dosial sa nemóžem rozveseliť, keď si na to Spo
meniem. A stratila som aj tů silu ducha, ktorá ma obyčajne povznášala
k veselosti a dlhý čas som sa vskutku nevedela vóbec tešif.

"Inokedy zas mi bolo dané poznať tů prenikavů bolesť, ktorů cítila
duša Kristova. Bola to tak velká bolesť, že naša myself nemásíl si ju
ani len predstavif, ani jazyk ju nevie vypovedať. A keďže som videla
v Synovi Panny tolků bolesť, duša moja sa nesmierne zarmůtila a pre
menila sa na taků bolesť, aků som ešte nikdy nemala. Nemohla som
májsť nijakého potešenia. Duša moja však vtedy spoznala mnohonásobné
príčiny a dóvody, pre ktoré tá bolest bola tak strašne ostrá. Tá duša
bola totiž bez akéhokofvek hriechu, výsostne svátá. Sama za seba ne
mala hyť nijako trestaná. Potom: dal sa trápiť len z prevefkej lásky
k nám, a to k nám, najnevďačnejším a najnehodnejším svojim nepria
tefom, ktorí sme ho vysmievali, a potupné žarty sme si z neho robili
ešte i vtedy, keď nás svojím utrpením vykupoval. Potom: hriech tých,
čo ho križovali, bol hrozne vefký a dušu Pánovu, ktorá nenávidí a má
v ošklivosti každý hriech, ten hrozný hriech úžasne bolel, viac ako kto
rýkofvek iný hriech. Potom: mnoho bolo národa, ktorý spáchal tento
hriech. Pohani totiž i Židia a vóbec skoro celý okršlek zemský sa proti
nemu shromaždili v deň sviatočný — preto taká verká bolesť. Potom:
pre zlomyseřnosť svojich protivníkov, ktorí sa tak hůževnate usilovali
zničiť i jeho samého i pamiatku po ňom i jeho meno i jeho vyvolených
učeníkov. Potom: sůcitil so svojimi učeníkmi, ktorí budů padať pre vieru
v neho a prenasledovania budů znášať pre neho. Potom i preto, že spo
lutrpel so svojou prebolestnou Matkou. Potom: vo svojich mukách bol
ponechaný sám, bez pomocníka a bez tešitefa. Potom: tá presvátá a pre
vznešená duša dostávala prítoky bolestí zo všetkých strán. Smůtok,
úzkosť a bolesť jej pósobily všetky tie bolesti a muky, ktoré sa ináč
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priamo týkaly len jej presvátého jemného panenského tela. A to všetko
sa shromažďovalo v jeho jedinej v presvátej duši. Ešte i vela iných po
drobností som jasne videla, ale to už nechcem a. ani nemóžem vyroz
právať. Od bolestí som stratila užívanie smyslov a bola som premenená
v bolesť Ukrižovaného. Božie milosrdenstvo mi však preto doprialo na
sledujůcich milostí: Prvá, že vóli mojej dal Pán taků pevnosť, že ja už
móžem lon lo chcieť, čo on. A potom: obdaril moju dušu takým stavom,
že sa už málo mení. Mám Boha v takej plnosti, že už nie som v takom
stave v akom som bývala, ale usídlil sa v mojom srdci, v tele i v mysli
najvyšší pokoj. Som so všetkým spokojná.

Inokedy zas, keď som rozmýšala o velkej bolesti Pánovej na kríži,
chcela som zvlášť rozjímať o tých klincoch, čo som o nich bola počula ho
voriť, že vraj kůsky můsa so sebou strhly do dreva. A tůžila som vidieť
tie kůštičky z tela Pánovho, čo ich tie klince so sebou strhly. A vtedy
som pocítila tořků bolesť z tej muky Kristovej, že som sa nemohla udr
žať na nohách. Sadla som si teda na zem, sklonila hlavu a ruky hodila
pred seba. A tu som videla ako si Kristus skláňa hlavu na moje rame
ná. A ukázal mi vtedy svoje hrdlo a Svoje ramená. A vtedy sa hneď
mój voredošlý smůtok premenil na tolků radosť a na taků odlišnů od
iných radosti, že som ani nevedela, ani necítila nič iného, len jeho ra
mená a hrdlo. Tolká však bola krása toho hrdla, že to vypovedať ne
móžem. Pochopila som však hneď vtedy, že tá krása je spósobená jeho
božstvom. Nič iného mi vtedy nebolo ukazované, len práve to prekrásne
premilé hrdlo. Jeho krásu neviem porovnať so žiadnou vecou na svete,
ani s farbou. Je to niečo podobného ako jasnosť tela Kristovho, ktorů
niekedy vidím pri pozdvihovaní.!

A zas inokedy — bolo to práve v stredu Velkého týždňa, keď som
s bolesťou rozjímala o smrti Syna Božieho, usilovala som sa vyhodiť
si z mysle všetko iné, len aby som mohla mať dušu čím viac sůstredenů
na utrpenie a smrf Syna Božieho. Celá som bola zabraná touto snahou
a tůžbou, ako by som sa mohla zbaviť všetkej ostatnej náplne svojej
duše a tak účinnejšie rozmýšlať o umučení Pána. A vtedy scm počula
v duši tieto slová: »Ja som ťa nemiloval len tak na žart!« Toto slovo,
to bol ako by smrtefne bolestný úder do mojej duše, lebo sa mi hneď
otvorily oči duše a jasne som videla, ako je naozaj pravdou to. čo som
počula. Videla som totiž diela a účinky tej lásky. Videla som všetko, čo
tento Boží Syn robí z lásky. Videla som, čo zo Svojej nevýslovnej a naj
vrůcnejšej lásky pretrpel tento Bohočlovek umučený. I pochopila som,
že to slovo bolo naozaj číro čistá pravda, že ma totiž nemiloval len tak
na žart, ale ma miloval ozajstnou, najdokonlejšou a najvrůcnejšou
láskou.

V sebe som však videla pravý opak, že som ho totiž ja milovala
len akoby na Žart a nie ozajstne. A vidieť toto, znamenalo pre mňa smr
ternů muku a bolesť neznesitelnů, takže som myslela, že už zomieram.
Ale na to mi boly povedané ešte aj iné slová, ktoré len zváčšily moju
bolesť. Boly to tieto slová: Pán zopakoval najprv to. čo mi už bol po

1 Tomulo videniu sa netreba čudovať, alebo sa azda pohoršovať. Kto pre
hliadne v Kristovi až k Božstvu, musí všetko v ňom a na ňom vidieť nesmierne
krásne. Podobne. ba ešle ďaleko smelšie obrazy sů v Piesni piesní, napísanej
z vnuknutia Ducha Svatého.
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vedal: »Ja som fa nemiloval len na žart« a dodal: »Ja som ti neslůžil
pretvárčivo; ja som fa necítil len tak z dialky.« Vtedy sa tá smrtelná
muka a bolesť vo mne ešte zváčšila a duša moja zvolala a riekla:
»Ó, učitelu, to, čo hovoríš, že nie je v tebe, to je všetko vo mne, lebo ja
som ťa nikdy ináč nemilovala iba na žart, klamlivo a protvárčivo a nikdy
som sa nechcela ku tebe naozaj priblížiť, by som cítila niečo z útrap,
ktoré si ty za mňa chcel cítiť a znášať. Nikdy som ti neslůžila opravdivo
a pre teba, ale vždy rozdeleno a nedbalo.«

Keď som teda videla toto všetko, čo spomínam, ako ma totiž Pán
naozaj miloval a ako sů v ňom všetky znaky najpravdivejšej lásky,
ďalej, ako sa celý a celkom oddal, aby mi slůúžil,ako sa ku mne až na
tolko priblížil, že sa stal človekom, aby moje bolesti v sebe skutočne
znášal a cítil — a keď som na to v sebe videla pravý opak toho všetké
ho, tu ma schvátila taká bolesť a trýzeň, že som skoro zomierala a cítila
som, že sa mi od strašnej bolesti rebrá na hrudi rozpájajů a zdalo sa mi,
že sa mi srdce chce roztrhnůť.

A koď som zvlášť myslela na tie slová: »Ja som fa necítil len tak
z dialky«, tu mi on ešte dodal: »Ja som, reku, bližšie v tvojej duši, ako
je tvoja duša sebe samej.« Ale toto ešte len zváčšilo moju bolesť, lebo
čím som si bližšie v sebe videla Boha, tým viac som spoznávala, že ja
zo svojej strany som velmi ďaleko od neho.

Potom mi povedal niekofko slov, v ktorých sa zračila dóverná hlbka
jeho lásky: Keby ma chcel niekto cítiť vo svojej mysli, neodňal by som
mu seba. A ktokolvek by ma chcel vidieť, s velkým potešenim by som
Sa mu dal aj vidiet. A ktokolvek by sa chcel so mnou rozprávať, bolo
by mi vefkou slasťou s ním Sa naozaj rozprávať.« Tieto slová vyvolaly
vo mne jedinů tůžbu, totiž, aby som už nikdy nechcela ani počuf, ani
vidieť, ani vravieť, ani konať nič takého, v čom by bola urážka Boha.
A toto je to čo zvlášť požaduje Boh Od svojich Synov a vyvolencov:
keďže sů povolaní a vyvolení na to, aby ho počuli, videli a s ním Sa
rozprávali, tu od nich vyžaduje, aby sa vonkoncom stránili vecí opač
ných. Tak mi to bolo povedané a ukázané. »Tí, čo ma nasledujů v chu
dobe, v bolesti a v uponížení (čo som ja všetko vždy mal), to sů moji zá
koniti a vyvolení synovia. Tí, ktorých mysef je stále upiata na moje
utrpenie a smrť, na tie jediné pramene skutočnej spásy a oživotvorenia
všetkých, to sů moji synovia zákonití. Iní mojimi synmi nie sů.«

lnokedy zas, keď som bola v kostole blaženého Františka a na
orgáne, pred pozdvihovaním tela Pánovho, zrovna hrali anjelský hym
nus svátý, svátý, svátý atď., tu bola duša moja vzatá a povznesená dó
samého nestvoreného svetla. Bola pritiahnutá a vsatá tak, že je to celé
nevypoveďatelné. A čokolvek sa tu o tom hovorí, to všetko nie je vóbec
nič: nieto vóbec takého Iudského prostriedku, ktorým by sa dal vyjadriť
ten požehnaný stvorený dar nestvorného všemohúceho Boha.

Po tom priepastnom vsiaknutí do Boha,zatial, čo som ešte stále
bola pod vplyvom príťažlivosti a činnosti božej, zjavil sa mi obraz,
onoho ukrižovaného Boha a človeka, ako by bol len práve vtedy sňatý
s kríža. Krv na ranách sa zdala tak čerstvou a červenou, akoby sa práve
vtedy bola vyronila z čerstvých rán a poranenín. Jasne som vtedy vi
dela aj to, že klby vo všetkých údoch toho požehnaného tela boly úžas
ne rozrušené, úplne rozpojené, takže šřachy a spájavé svaly kostí boly
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úplne uvolfnené. Celé telo bolo tým spósobom znetvorené. Príčina toho
rozpojenia klbov bola tá, že vierolomné ruky tých vrahov hrozne ťahaly
panenské údy Pánove a trýznivo ukrutne ich napáli. Na kríži však roz
rušenie klbov znať nebolo. Keď som to videla, taká sústrasť prenikla
všetky moje vnůtornosti, že sa mi videlo, akoby som celá, v tele i v duši,
bola pretvorená na bolesti Ukrižovaného.

Keď som hlřadela na to ukrutné rozrušenie klbov a na to napátie
údov, takže sa všetky šlachy zdaly zvolnené a potrhané a kosti spočí
tané, tu ma prenikal ešte bolestnejší meč utrpenia ako pri pohřade na
otvorené rany, lebo v rozrušení kíbov mi bolo dané lepšie spoznať uta
jenosť utrpenia Pánovho a hroznů ukrutnosť jeho trýzniteTov. A pohlad
na takto zmučené telo dobrého a milovaného Ježiša vzbudil vo mne
taků útrpnosť, že sa mi zdalo, akoby nielen všetky moje vnůtornosti ale
aj kosti a klby cítily novů bolesť, vyvolávaly vo mme nový žial a nový
strašný pocit bolesti prebodajůcej dušu i telo.

Ako som teda bola tak celá vhrůžená do tej bolesti Ukrižovaného,
tu sam počula, ako Ukrižovaný svolával útechyplné žehnania na tých,
ktorí sů zbožne oddaní jeho umučeniu, ktorí ho napodobňujů a s ním
spolu trpia. Hovoril: »Požehnaní vy od Otca mójho, vy, ktorí ste mali
sústrasť so mnou, so mnou ste podobne boli trýznení, sledovali ste moju
cestu, a tak ste sa stali hodnými mócť si růcha svoje oprať v mojej krvi.
Požehnaní vy, ktorí ste boli hodnými 'spolutrpieť so mnou, spolu So
mnou znášať za vás chudobu, bolesť a opovrženie, spolu so mnou, ktorý
som bol za vás ukrižovaný, len aby som miesto vás dal zadosťučinenie
za nesmierne a večné muky (čo by na vás boly čakaly) a aby som vás
vykůpil. Požehnaní vy, ktorí budete památať na moje utrpenie a v zbož
nej sůstrasti sa mi budete oddávať, tomu mójmu umučeniu, ktoré je
zázrakom všetkých vekov, spásou a životom zatratených a jediným úto
čišťtom hriešnikov. Požehnaní ste, lebo naozaj budete so mnou spolu
účastní na kráfovstve, na sláve a na zmftvychvštaní, čo všetko som vy
dobyl svojím utrpením. Budete mojimi spoludedičmi po všetky veky
vekov. Požehnaní vy od Otca mójho a od Ducha Svátého, skutočne po
žehnaní požehnaním, ktoré udelím pri poslednom súde, lebo keď som ku
svojim prišiel, nezachovali ste sa tak ako moji prenasledovatelia, ktorí
ma odohnali, ale ste mňa skormůteného svojou sůútrpnosťou ako hosta
prijali do hospody svojho srdca; vy ste spolutrpeli so mnou, keď som
visel na kríži obnažený, v hlade, smáde, a- slabote, pribitý klincami
a zomierajůci. Pridali ste sa vtedy ku mne a vykonali ste tým skutočne
skutky milosrdenstva. Preto počujete v tej hroznej hodine: Poďte, po
žchnaní ÓOtcamójho, prijmite kráfovstvo, ktoré... atď. Bol som totiž
hladný na kríži a aspoň sůcitom ste ma nasýtili...« a tak podobne pre
krásne rozprával o všetkých ostatných skutkoch milosrdenstva.

Tvrdím však, že nie je možné dať hodný výraz jeho láske oproti
tým necítiacim, láske. ktorá sa zdala rozplývať ako vosk a žiarila z po
hfadu očů tej požehnanej tvári Bohočioveka Ježiša Krista. Preto i ešte
dodal: »Ó, vy skutočne blažení a prevefmi požehnaní! Ak som na kríži
za svojich križovateřov a trýznitelov v slzách a plači prosil svojho Otca
a ospravedlňoval som ich hovoriac: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo
činia: čo poviem za vás. ktorí ste mi boli oddaní a spolu so mnou ste
trpeli — a vtedy už nebudem na kríži, ale v plnom šťastí a v sláve bu

a. 51



dem sůdiť obvod zemský!« To všetko ma teda naplnilo takou útechou,
že sa to ani vypovedať nedá a tolfků lásku som pocítila k utrpeniu po
žehnaného Syna Božieho, že ju nemóžem ani vyjadriť. Hovoril totiž
ešte aj velmi mnoho iných slov, inak vyzývajúůcich k nasledovaniu jeho
utrpenia a velmi zaň oduševňujúcich, ale to už ani neviem, ani nemóžem
zopakovať.

Inokedy, keď som sa modlila a v hlbokej bolesti a sútrpnosti roz
jímala o umučení Ježiša Krista, rozmýšfajůc a uvažujůc o tom, aká
velká nesprávnosť musí byť v každom hriechu, keď na smier zaň a za
jeho odpustenie, aby sa totiž Boh Otec udobril, bolo treba až to, aby sa
Syn Boží nielen modlil a so slzami prosil, ale aby zomrel na kríži; uva
žujůc ďalej o tom, čo to móže byť za zatratenie, čo to móže byť za ne
konežnů biedu a nezmeratefnů muku, ktorá ma očakáva za každý mój
hriech, keď na zadosťučinenie za to všetko bolo treba, aby nie azda anjel
alebo archanjel, ale pravý Boh, Syn Boží Ježiš Kristus vytrpel a zniesol
miesto mňa biedu smrti a trýzeň kríža; uvažujůc ďalej aj o Svojej ne
vďačnosti, ktarousa mu za tofké dobrodenia jeho zmítvychvstania sa
Tczpomínať nechcem a nechcem konať pckánie a tak s ním spolupraco
vať na Svoje spáse: keď som o tomto všetkom uvažovala a úžas ma po
Jímal nad nekonsčnou dobrotou a usilovnosťou božou a nad mojou ne
prevýš.telnou zlobou a Sprostosťou, tu mi bolo zjavené, ako sme boli
umučením Kristovým oslobodení od každého druhu hriechov, můk
a utrpení, ktoré sme si za svoje hriechy zaslůžili. A bolo mi to ukázané
tak jasne, že som sa ledva mohla zdržať, aby som o tom pred všestkými
nezačala kričať.

„Kristus, na kríži za nás vislaci, mi takto povedal: Nijaký človek,
nijaká osoba sa nebude mócť vyhovorif, že sa spasiť nemohla. Lebo na
svoju spásu človek nemusí urobif nič viac než to, čo robí chorý pred
lekárom: ak chce byť zdravý, ukáže lekárovi svoju chorobu a rozhodne
sa, že bude robiť to, čo lekár prikáže. Tak je to aj tu: Nie je treba, aby
tu človek niečoviac urobil, ani aby mal nejaké výdavky s lickmi. Nech
sa len ukáže lekárovi tým, že spozná svoj hriech a vyzná ho, rozhodne
sa konať to, čo mu lekár prikáže a opačných skutkov sa bude chrániť.«

A chápala vtedy duša moja, že tým liekom je krv Kristova. On
dáva túto medicínu zadarmo. Chorý nemusí nič iného urobiť, len Sa
vnůtorne k jej prijatiu rozpoložiť a Kristus — lekár mu Už aj vracia
zdravie, uzdravuje jeho chorobu.

A pred oči mojej duše boly vtedy predvádzané všetky hriechy. I vi
dela som, že všetky údy majů svoju duchovnů chorobu. Pre toto a aj
preto, čo mi bolo práve pred týmto povedané, moja duša usilovala sa
ukázať hneď všetky svoje hriechy, ktorých sa bola dopustila róznymi
údmi telesnými ako aj silami a schopnosťami duše. Duša moja vravela:
»Ó, Pane, učitef a lekár večnej spásy, Bože mój, keď už si to rozhodol,
že ma uzdravíš, len nech ti aspoň s plačom ukážem Svoje slabosti a cho
roby, Pane, keďže som ja teda navýsost nemohůca a všetko, čo mám,
je celé skazené a zamorené, ach, ja biedna, Pane, ti ukazujem všetky
svoje choroby a všetky hriechy všetkých svojich údov a častí duše
i tela.« A začala som potom vyratůvať všetky svoje hriechy a povedala
som: »Pane, ty lekár milosrdný, pohliadní na moju hlavu ako som ju
často vyzdobila znakmi pýchy, ako som natáčaním znetvorila vlasy
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u mnoho iných hriechov sa dopustila. Pohliadni, Pane, na moje biedne
oči, plné nestydatosti, zamorené závisfou, atď.« A podobne som sa usi
lovala vyrátať a ukázať iné hriechy všetkých svojich údov.

Keď toto všetko Kristus s velkou trpezlivosťou vypočul, odpovedal
mi radostne a milo, ako to všetko po poriadku uzdravoval. Prejavoval
veřků sůstrasť s mojou dušou a hovoril: »Neboj sa, ani nezůfaj, dcéra,
lcbo keby si bola i tisíc smrfami a chorobami zamorena a mftva, lie
kom. čo ti podám, sa budeš mócť uzdraviť, ak ho len budeš chcief od
dane a zbožne užiť pre svoje telo aj pre svoju dušu. Za choroby totiž
hlavy tvojej, o ktorých si hovorila, ktoré si mi mnohonásobne ukázala,
pre ktoré sa Bohu nefůbiš, ale za ktoré i ty teraz futujes, za hriechy
hlavy, hovorím, ktoré si spáchala tým, že si si umývala hlavu, česávala,
masfami natierala, farbila, ozdobovala, vlasy natáčala, tým že si sa vy
vyšovala, pýšila, že si sa fuďom chcela páčiť proti Bohu, všetky hriechy,
— pre ktoré si mala byť-uvrhnutá do pekla, do jazera najhlbšieho, a iak
si mala byť uponížená a navždy považovaná za čosi najmizernejšieho, za
to všetko som ja zadosťučinil, ja pokánie vykonal, ja muku najťažšiu
pretrpel. Lebo za tvoje zneužívanie umývania, česania, pomazávania
bola najsvátejšia moja hlava ťahaná, vlasy s nej šklbané, píchaná bola
tfňami preostrými, trstenicou bitá, vóbec celá do krvi dotrýznená, ha
nebnou korunou korunovaná a bez akejkolvek stopy podóstojnosti bola
vystavená všetkému posmechu a opovrženiu.

Aj na choroby tvojej tvári, ktoré si si spósobila tiež podobne, umý
vaním, pomazávaním, ukazovaním biednym fuďom a hfadaním ich za
Túbenia, aj na tie som ja pripravil liek a zariadil liečenie. Zadosťučinil
som aj za tie hriechy, lebo celá moja tvár bola poškyrnená a zašpatená
prehnusným přuvaním Tudí najspodnejších, bola celá opuchnutá a zne
tvorená ad divokého udierania. zahalená bola špinavou handrou.

Zadosťučinil som ja aj za tvoje oči, ktorými si hladela na márne ve
2i, i škodlivé a kochala si sa veřarazy v takom pohfade, proti Bohu.
Svojimi vlastnými očami som ja totiž ronil najhorkejšie slzy, mal som
ich zaviazané a skůpané v krvi, čo mi s hlavy Stekala.

Za tvoje uši, ktorými si Boha urážala, lebo si počůvala veci márne
aj škodlivé a kochala si sa v nich, ja som vykonal pokánie najváčšie, le
bo som svojimi ušami musel počuť mnoho takého, čo mi spósobilo pre
vela a to prevelkého zármutku: musel som totiž počůvať, ako ma fa
lošne obviňovali, ako ma očerňovali, tupili, preklínali, ako sa mi smiali,
posmievali, růhali, ako ma nespravodlivo odsudzujů, musel som počuf aj
plač svojej matky, čo mi tak zbožne bola oddaná a tak hrozne bolestne
vedela so mnou spolutrpief.

Za hriechy tvojich úst, za nesmiernosť v jedení a pití a za výber
čivosť som ja mal ústa celé zomdlené od bolesti, smádu a póstu a hor
kosťou naplnené od octu, myrhy a žlči.

Za hriechy tvojho jazyka, ktorý si svojvofne zneužila na očerňova
nie, ohováranie, vysmievanie, zlorečenie, růhanie, luhanie, krivoprisaž
níctvo a na iné hriechy som ja mal ústa zavreté aj pred sudcami a
falošnými svedkami, nenašlo sa v mojich ústach ospravedlňovanie, ale
naopak, z celého srdca som sa modlil k Bohu za tých, ktorí mi zle či
nili. Potom: Vždycky som len pravdu hlásal.
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Za hriechy tvojho čuchu, ktorým si sa kochala v kvetoch a vóňach,
som ja musel cítiť a znášať na svojej tvári i na očiach hnusné zápachy
přůvanín.

Za hriechy, ktoré si spáchala svojim krkom, tým, že si ho pyšne
alebo hnevlivo stavala i proti Bohu, alebo že si ho márnomyselne vy
krůcala, som ja mal krk zbičovaný mnohonásobnými údermi a zauchami.

Za hriech tvojich lopatiek a pliec, ktorými si Boha obrazila, lebo
si nosievala rózne veci, proti Bohu, som ja vykonal pokánie tým, že
som si niesol kríž, na ktorom som bol pribitý.

Za hriechy tvojich růk a ramien, ktorými si mnohokrát hriešne
objímala a sa dotýkala a vóbec zlé činy robila, som ja mal ruky pre
pichnuté hrubými klincami, pribité na kríž, pricviknuté oň a napáté,
lebo musely celé moje telo na dreve utrpenia udržovať a podporovaf.

Za hriechy tvojho srdca, ktorým si zhrešila, lebo si sa hnevala a
rmůtila, si závidela, zle milovala a zle tůžila a zle bažila, moje srdce
a mój bok prebodli ostrou kopijou. A z mójho srdca dostatočne vyprý
štil vefmi silný liek na liečenie všetkých vášní a hriechov srdca: totiž
voda na schladzovanie zlých žiadostí a lások a krv na odpustenie zlo
stivosti, zármutkov a hnevov.

Za hriechy tvojich nóh, ktorými si zhrešila, lebo si sa oddávala
márnemu tancu, vyzývavo si chodila a chodila si tam, kde nebolo treba,
mal som ja nohy nielen bolestné sviazané, ale až prebodnuté a priklin
cované o drevo kríža a miesto špičatých a ozdobne mriežkovaných črie
víc som ja mal nohy, zakrvavené krvou ich samých, aj s krvou, čo
z celého tela na ne stekala.

-Za nriechy celého tela. ktorým si zhrešila, lebo si sa oddávala roz
Košiam, spánku, oddvchovaniu a róznym iným slastiam, ja som bol pri
bitý na kríži, strašne bičovaný, naťahovaný ako koža a nakríži vypátý,
celý až po zem zmočený potom krvavým, na drevo vefmi tvrdé pri
tlačený tak tesne, ako len bolo možno a napokon, trpiac muky naj
ukrutnejšie, volajůc, vzdychajůc, slziac, plačůc a kvíliac som zomrel,
zabitý od udí najukrutnejších.

Za hriechy tvojich ozdób a tvojich márnivo vyberaných a zbytoč
ných šiat som ja bol na kríži obnažený, zatiař čo si Iudská spodina
rozchytávala moje šaty a o mój plášť žrebovali: Nahý, ako som sa na
rodil z Panny, bol som vystavený zime, vetru, vzduchu a pohfadom
všetkých mužov i žien, bol som vypátý vo výške, aby ma lepšie videli,
lepšie mohli vysmiať a aby som tak cítil ešte váčšiu hanbu.

Za hriechy tvojho bohatstva, ktorým si zhrešila, lebo si si ho ne
spravodlivo nadobudla, sa ho pridržiavala aj zle ho používala, ja som
bol taký chudobný, že som nemal ani palác, ani dom, ba ani útulok,
kde by som sa mohol narodiť a kde by som mohol za svojho života
zostávať. Ba ani hrob po smrti by som nebol mal, ale bol by som býval
vydaný na pospas psom a vtákom, keby ma akýsi človek zo svojej
zbožnosti a zo súcitu k mojej biede nebol prijal do svojho hrobu. Aj krv.
aj vlastný život som hriešnym luďom uštedril, takže som si pre seba nič
neponechal, ale vždy, v živote aj vo smrti, chcel som zostať chudobným
a som i zostal.«

A pretože duša moja pri jednotlivých hriechoch cítila vo svojom
vnůtri rozkoš, preto musí teraz vidieť, ako Kristus vo svojej najsvátej
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šej duši pretrpel rózne mnohotvárne a hrozné bolesti: totiž bolesti můk
telesných, lebo jeho duša i pri tých nevýslovne trpela; bolesti utrpenia
jeho najsvátejšej Matky, bolesti pre hriech neúcty voči Bohu ako aj bo
lesti zo sůcitu s našou úbohosťou. Všetky tie bolesti, spojené v tej jeho
duši najsvátejšej, ho hrozne a nevýslovne trýznily.

»Čo máme ešte povedať? — pokračoval Pán. Nemožno nájsť nijaký
hriech, nijaků chudobu duše, na ktoré by som ja nebol ďoniesol liek a za
ktoré všetky by som ja už nebol dostatočne zadosťučinil. Za všetky neko
nečné muky a bolesti, ktoré by bola mala tvoja biedna duša za svoje hore
spomínané hriechy v pekle trpief, som ja už plnou mierou bolesti a muky
podstůpil. Ak duša nezostane v svojej nedbanlivosti, už nebude musief
vlacej sama trpieť,' ak chce tu (na zemi) so mnou spolucítiť a spolutrpieť
a dokial len žije, chce byť mojou spoločnicou v mukách, v hanbe, v chu
dobe a v opovržení. Mária Magdaléna bola tiež chorá, ale keďže si žiada
la, aby bola oslobodená, bola aj skutočne od všetkých svojich chorób
oslobodená. A ktokolvek je chorý, móže podobne ako. ona nájsť zdravie.«.

Ukrižovaný mi ešte povedal: »Mám aj iných synov, ktorí pre hriech
odchádzajů z mójho královstva a stávajů sa synmi diablovými. Keď sa
však tito vracajů k Otcovi, tu má Otec z nich velků radosť a zahrnie ich
radosťou nadzemskou. Taká je totiž radosť, ktorů má Otec z ich návratu,
že ich obdaruje milosfťou nebeskou, a to takou milosťou, ktorů nedáva
ani tým,čo zostali pannami alebo nikdy sa od neho hriechom neodlůčili
A robí to Otec pre svoju nesmiernu lásku, ktorou ich miluje a pre milo
srdnosť, ktorá ho pohýňa k tomu, že sa nad ich biedou vie zmilovať.
A pretože takýto hriešny človek futuje, že urazil tolků velebnosť a tak
preláskavů dobrotu, a uznáva, že je hoden pekla, a ešte pre tie dva dó
vody, ktoré boly hore označené, preto možno s istotou povedať, že čím
váčším kto bol hriešnikom, tým váčšej milosti a váčšieho milosrdenstva
móže obsiahnůť.«

A ešte mi povedal: »Ktokolfvek chce dojsť milosti, nech neodtrhne
svoje oči od kríža, či už mu doprajem byť a žiť v radosti a či dopustím
na neho žial.«

Raz som hfadela na kríž s Ukrižovaným. Tu, ako som hřadela na
Ukrižovaného očami telesnými, bola náhle zapálená duša moja takou vre
lou láskou, že s pocitom velkej radosti a slasti spojenů cítily ju aj údy
mójho tela. Videla som totiž a cítila, že Kristus objíma moju dušu tým
ramenom, ktoré bolo pribité o kríž, a tešila som sa s najvyššou radosťou,
váčšou než som sa kedy inckedy tešiť zvykla. A odvtedy zostala vo mne
zvláštna radosť, ale aj jasné osvietenie, v ktorom duša moja poznáva
a chápe, ako toto naše telo došlo do jediného spoločenstva s Bohom. A je
to ozajstné a nevýslovné potešenie duše a mám ho neustále. A to osvie
tenie je jasnejšie než iné, ktoré som inokedy dostala. Zotrvá totiž vo
mne úplná bezpečnosť a istota o mojom stave. Už vóbec nepochybujem
o tom, že tento mój stav je celkom iste od Boha a že hovorenia, ktoré
v sebe počujem, pochádzajů tiež od Boha. A čudujem sa, že som mohla
o tom dosial pochybovať. Som totiž tak dokonale ubezpečená o tomto
svojom stave, že keby mi i všetky svety hovorily opak, ja by som neve
rila, lebo O tom už ani pochybovať nemóžem. Pósobí mi to vefků slasť,

1... lebo som už ja za ňu muky vytrpel. (Pozn. prekl.).
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že tak móžem vidleť tů ruku, ruku, ktorů mi ukázal so znakmi po klincoch
a ktorů ukáže potom, keď povie: »Hfa, toto som za vás trpel!«

Teraz ako som v tomto videní a objatí, mám v duši tolků radosť, že
sa nemóžem vóbec rmůtiť pre utrpenie Pánovo, hoci aj vidím, že tá ruka
je rukou Ukrižovaného a že je na nej rana. Celá moja radosť je teraz
v tomto zmučenom Bohočloveku. Niekedy, pri tom tuhom objatí, ako som
ho opisala, sa ďuši mojej zdá, ako by vchádzala do vnůtra, do boku Kris
tovho. Alo tá radosť, 'ktorů tam potom dostáva, a to osvietenie, to sa vy
rozprávať nedá. Je to niečo tak veřkého, že som sa niekedy nemohla ani
na nohách udržať, ale ležať som musela a stratila som reč. Preto raz, keď
som bola na námestí Panny Márie, kde vtedy hrali utrpenie Pánovo —
hoci by som mala vtedy plakať — bola som naopak zázračne dotknutá
tořkou radosfou a slasťou, keď som tým nevýslovným spěsopom pocítila
Boha, že som stratila reč, na zem som sa musela stůliť a usilovala som
sa aspoň trochu sa vzdialiť od udí. A považovala som si to vskutku za
zázračnů milosť božiu, že som sa čo i len trochu mohla tešiť. Ležala som
a stratila som užívanie reči aj údov. A zdalo sa mi, že vtedy moja duša
vchádzala do vnůtra, do boku Kristovho. Nebol to však zármutok, ale
radosť, a to taká, že to vyrozprávaf nie je možno.

Hlava siedma.

Sedem útech z najsválejšej Sviatosti Oltárnej.

Inokedy keď som bola na omši svátej a usilovala som sa rozmýšlaf
o poniženosti božej a o jeho neprevýšitelnej dobrote, lebo chce ku nám
prichádzať i vo Sviatosti Oltárnej, tu som bola povznesená v duchu a do
stala som novýa jasný pochop o tom, ako prichádza Boh voSviatosti Ol
tárnej. A bolo mi povedané, ponajprv, že to božská moc, ktorů v tomto
živote nikdy nepochopíme, spósobuje, že telo Kristovo móže byf naraz na
každom oltári. A hoci o tej veci Fismo mnoho hovorí, predsa tí, čo to čí
tajů, len málo z toho rozumejů. »Tí však, čo so mňaaj niečo cítia, tí už
lepšie rozumejů. Ale ani títo, ani tamtí to dostatočne nechápu v tomto ži
vote; pride však čas, kedy pochopíte.« Potom som dostala osvietenie
a porozumela som, ako prichádza Boh v tej Sviatosti. Tak mi to bolo jas
ne ukázané, ako nikdy predtým ani potom.

A videla som, ako Kristus prichádzal do Sviatosti v prekrásnom
sprievode. Bolo mi to velkým potešením, že som mohla vidieť ten sprie
vod. Čudovala som sa, ako sa móžem tešiť z toho sprievodu, -lebo som
zvykxnutá tešiť sa len z Krista. Hoci som sa však tešila z Krista a aj z to
ho prekrásneho sprievodu, jednako som inak poznávala Krista a inak som
sa z neho tešila, než som poznávala ten jeho sprievod a sa z neho tešila.
Keď som tak obdivovala krásu sprievodu a si žiadala vedieť, kto je to,
tu mi bolo povedané, že sú to Tróni. Bol to sprievod nesmierne slávny,
boly to rady tak početné, že keby nebolo pravdou, že Boh všetko tvorí
s mierou — čo ja dobre chápem — by som bola bývala s istotou tvrdila:
Tento sprievod je nespočítateřný, nemá počtu ani miery. Ale nebola tam
nijaká miera do širky, ani do výšky: bolo to nevypovedatelné.
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V septembrový sviatok anjelov, keď som bola vo Foligne v kostole
a chcela som prijímať, prosila som svátých anjelov, najmá svátého Mi
chala a anjelov serafinov a hovorila som: »Ó, anjeli — správcovia, ktorí
máte od Boha moc a povinmosť,aby ste jeho Krista sprostredkovali iným
tak, že im dáte známosť o Bohu a lásku k nemu, prosím vás, aby ste ho
mne podali takého, akého ho dal fuďom Otec milosrdenstva a akého ho
chcel mať od nás prijatého a uctievaného: totiž chudobného, plného bo
lesti, opovrhnutého, dorážaného, skrvaveného, na kríž pribitéhoa na kríži
zomierajúceho.« Na to mi anjeli s nevýslovnou radosťou povedali: »Ó,ty,
milá Bohu, ha, už je ti podaný a máš ho pritomného, ba daný je ti až
tak, že ho móžeš aj iným sprostredkovať a dávať.« A skutočne! Mala som
ho vtedy prítomného. A videla som ho vtedy v tej Sviatosti vefmi jasne
takého, ako som si ho bola žiadala, totiž, trpiaceho, skrvaveného, ukri
žovaného, potom na kríži zomretého. A vtedy som pocítila úžasne ostrů
bolesť, keď som ho videla tak trpiaceho, taků bolesfť,že sa mi zdalo, ako
by mi srdce chcelo puknůť. Z druhej strany som však cítila i slasť a ra
dosť z pritomnosti anjelov. Keby som to nebola videla, nikdy by som
nebola uverila, že sů anjeli takí krásni a že móžu spósobiť duši tolků
radost. "

Zatial čo omša pokračovala a slůžiaci kňaz lámal telo Kristovo a ho
prijímal, počula som, ako akýsi plačlivý hlas hovorí: »Ach, mnoho je tých,
čo ma lámu,ba aj krv mi ssajůz tela!« Ja som si teda pomyslela,že azda
ten kňaz nie je v náležitom stave, aby mohol prijímať telo Kristovo.
Preto som sa modlila hovoriac: »Učiň, aby ten brat nebol taký!'« A hlas
hneď odpovedal: »Nebude naveky!«

Inokedy, keď som totiž bola v kostole a počůvala som omšu, tu okolo
pozdvihovania, keďsi řudia klakajů, dostala som sa do vytrženia. Vo vy
tržení sa mi zjavila preblahoslavená Panna Mária a povedala mi: »Dcéra
moja, premiiá synovi mójmu i mne, už mój syn k tebe prichádza a jeho
požehnanie si už aj dostala.« A dala mi pochopif, že jej syn Ježiš Kristus
bol na oltári už po premenení, ako by mi chcela povedať niečo nového
o novej radosti A tieto slová mi spósobily tolků radosť a potechu, že veru
neviem ani nemyslím, že by ju niekto mohol vysloviť. Tie slová mi totiž
preblahoslavená Panna Mária hovorila s velkou poníženosťou a vyvolaly
vo mne cit a sladkosť prevefků. takže som sa potom už divila, ako som
sa s tofkou radosťou mohla udržať na nohách. A potom mi povedala:
»Keď si už dostala požehnanie od milovaného mójho syna, sluší sa, aby
som aj ja k tebe prišla a dala ti svoje požehnanie.« Požehnala ma vtedy
hovoriac: »Buď požehnaná od mójho syna a odo mňa a snaž sa usilovne
a starostlive, aby si milovala, kolko len vládzeš, lebo ty si velmi milo
vaná a dostaneš so do čohosi nekonečného.«!

A vtedy bola moja duša obdarovaná tofkou radosťou, ako nikdy ino
kedy. Pri pozdvihovaní tela Ježiša Irista sa mi však tá radosť ešte zváč
šila. Ale vtedy proti zvyku som v tele Kristovom nič nevidela, ale som
skutočne cítila Krista vo svojej duši.

Vtedy som spoznala, že nič tak dušu neschváti ako by horůcim ohňom
a rozkošou lásky, ako je Kristus v duši. Ale vtedy nebol vo mne ako
oheň, ktorý zvykol horieť v mojej duši, lež bol to oheň slastnej lásky. Keď

1 Latinský text: „et tu venies in rem infinitam“.
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je taký oheň v duši, vtedy viem, že Boh je skutočne v duši: nik druhý
to totiž spósobiť nemóže. Lebo vtedy cítim aj to, ako sa mi všetky údy
rozpájajů, ba aj zvuk počujem, ako sa mi údy rozpájajů. Toto rozpájanie
cítim ešte viac vtedy, keď pozdvihujů najsvátejšie telo Kristovo. Zvlášť
sa mi rozpájajů a rozotvárajů ruky.

Keď som zas inokedy išla na prijímanie, ozval sa ku mne boží hlas.
Hovoril mi: »Milovaná! Všetko dobro je v tebe, a ideš prijímať všetko
dobro v tebe, prečo ho ešte ideš prijímať?« Ale hneď som dostala odpo
veď: »To jedno druhé nevylučuje!« A keď som sa približovala, aby som
dostala prijímanie, bolo mi povedané toto: »Teraz je na oltári Boží Syn,
aj podla človečenstva aj podla Božstva a má so sebou mnoho anjelov.«
A keď som ho velmi chcela vidieť s anjelmi, ako mi bolo povedané, tu sa
mi ukázal Boh. A nevidela som ho ako v nejakej podobe, lež videla som
len akůsi plnosfť,akůsi krásu a v tom všetko dobro. A hlas mi vtedy po
vedal: »Ó, milovaná, takto budeš prebývať pred ním v živote večnom.«
Aků však útechu cítila vtedy duša moja, to sa vyjadriť nedá.

Od istého času, keď prijímam, hostia sa mi v ústach vyrovná a nemá
chuť chleba ani nejakého nášho mása, čo jedávame, ale inů másovů chuf,
chuť úžasne príjemnů. Neviem ju porovnaťfs nijakou inou vecou na svete.
A hostia nie je tvrdá, ako bola prv, ani mi neschádza v kůskoch, ako to
bývalo predtým, ale celá, a to s tofkou slastnosfou, že keby ju nebolo
treba rýchlo prehltnůť, ako som to počula, velmi rada by som si ju dlho
držala v ústach. A tak sostupuje celá, s tou nepoznanou chufou mása.
A nepotrebovala by som potom vóbec nič piť: robím to len zo zvyku, lebo
sa tak hostia obyčajne lepšie prijme. A keď sostupuje, mám pocit vel
kého uspokojenia. V tele je mi však tak jasne rozoznateřná, že sa celá
velmi trasiem, takže len horko-ťažko móžem prijať aj kalich.

Keď sa teraz prežehnávam a kladiem si ruku na čelo so slovami:
»V mene Otca«, tu necítim nič nového. Keď však kladiem ruku na srdce
hovoriac: »i Syna«, hneď tam cítim lásku a útechu, takže sa mizdá, že
jeho samého tam nachádzam. Toto by som ale nebola povedala, ani ne
bola kázala napísať, ako i ostatné zážitky, keby som nebola dostala príkaz.

Keď som raz na sviatok anjelov, bola chorá a velmi som tůžila po
prijímaní, ale najsvátejšie telo Kristovo mi nemal kto doniesť, tu som
začala veřmi žialiť. A keď som tak žialili a tůžila po prijímaní. tu som
náhle začala rozjímať o samom tom sviatku anjelov, o tom, ako oni ne
prestajne chvália Boha. A začala som uvažovať o tej amjelskej službe,
o tom, ako ho chvália, ako mu posluhujů, ako tvoria jeho dvor. A hla,
hneď som sa dostala do vytrženia. A prišlo ku mne hneď něsmierne
množstvo anjelov, zaviedli ma k akémusi oltáru a povedali mi: »Toto je
oltár anjelov!« A na oltári ukázali mojej duši chválu anjelov, toho totiž,
ktorý je všetkou chválou. A anjeli povedali duši: »V tomto, ktorý je na
oltári, je dokonalosť a doplnenie tej obety, ktorů ty hladáš. Preto sa pri
prav na prijatie toho, ktorý si ťa zasnůbil prsteňom svojej lásky. Aj
manželstvo sa už uzavrelo. Preto chce teraz znovu novým spósobom pre
viesť sviazanie a spojenie. «Nemóžem však vysloviť, aků radosť som cítila.
To všetko totiž moja duša naozaj prežívala a celé to bolo ako by omdle
tie, ale niečo ovela plnšicho, než to možno slovom vyjadriť. Týmito mi
však bolo naznačené, že sa už čoskoro odsťahujem s tohto sveta. Bolo to
v prvých dňoch mojej poslednej choroby.
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Inokedy som videla v premenenej hostii Krista ako chlapca. Vi
dela som ho však ako chlapca vefkého a velkej moci, ako by držil
žezlo a vládu. Videlo sa mi totiž, že Čosi drží v rukách, ako by znak
panovania, a že sedí na tróne. Neviem však povedať, čo to držal rukách.
A toto som videla telesnými očami. A keď som toto videla, ja som si
mekTakla, hoc aj druhí boli na kolenách. Pósobilo mi to totiž nesmiernu
slasť, že som ho mohla takto vidieť. Velmi sa mi nepáčilo a vefmi ma
mrzelo, že kňaz príliš rýchlo znovu položil hostiu na oltár. Ježiš bol to
tiž taký prekrásny a taký vyzdobený, že sa to ani vypovedať nedá.
Zdalo Sa mi, že má asi dvanásť rokov. A taků radosť som mala z po
hfadu na neho, že ju, myslím, nestratím naveky. A tak som si bola
o tom zjavení istá, že o jeho pravdivosti vóbec nepochybujem. Taků
slasť som mala pri hladení naň, že som ho ani neprosila, aby mi po
máhal. Nič, ani dobrého, ani zlého, som nepovedala. Taká slasť ma za
plavila pri pohlade na tú krásu, že som nevedela, čo mám povedať.

Inokedy zas, keď som sa pod omšou dostala do vytrženia, prosila
som Pána, hovoriac: »Hla, Pane, ty si v tejto Sviatosti Oltárnej: ale
povedz mi, Pane, kde sů tvoji veriaci?« Tu mi otvoril chápanie, od
povedal a riekol: »Kde som ja, tam sú So mnou i veriaci.« Vtedy som
i ja sama videla, že je to vskutku tak. Vefmi jasne som seba samu vi
dela všade, kde je on. Ale to prebývanie s Bohom nie je prebývanie
vo vnůtri Boha, ale len zvonka. On jediný je všade a všetko obopína.

Telo Ježiša Krista v tejto požehnanej Sviatosti som často videla
v podobách rozmanitých. Videla som totiž niekedy v tejto Sviatosti
hrdlo Kristovo, a to v takej žiari a v tolkej kráse, že žiara slnka je
oproti tomu menšia a tá krása ma isto-iste presvedčuje, že je tam Boh.
Tá krása je neporovnatelne krajšia, ako krása slnka, a ešte ovela
váčšia. No, doma sa mi hrdlo či krk Pánov zjavil ešte vo váčšej kráse,
v takej, že radosť z toho pohřfadu, myslím, už nikdy nestratím a viem
tů krásu prirovnať len ku kráse hostie tela Kristovho. Ale velmi ma to
bolí, že to nemóžem nejako vyjadrit.

Niekedy som videla v hostii dve vefmi-velfmi žiariace oči, také
vefké, že z hostie bolo možno vidieť len okraj.

Tieto videnia mi donášajů tolké radosti, že jednu s druhou ani
porovnať neviem. Ale kažďá je taká velká, že — zdá sa mi — ju Už
nikdy nebudem mócť stratiť.

Hlava ÓsmMa.*

Radostné videnia o Matke Božej.

Raz ma schvátilo vytrženie, hoci som nebola pri modlitbe, ale som
oddychovala, ako lo po jedení býva. Ani som na nič takého nemyslela.
Celkom náhle bola moja duša pozdvihnutá. I vedela som blahoslavenů
Pannu v sláve. A keď som hřadela na tů ženu v tofkej slávo. dóstojnosti
a vznešenosti, cítila som slasť obdivuhodnů. Vidieť ju znamenalo ne
výslovnů radosť. A Panna Mária prosila za Tudské pokolenie. A videla
som ju tak vhodne ulský a tako učinno, Že sa to Vyrozprávať nedá.
Preto i moje potežemé bolo nevýslovné.
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Ako som tak hřadela, tu sa tam náhle zjavil aj Ježiš Kristus ako
sediaci vedla svojej matky, s Človečenstvom svojím osláveným. A hoci
som vtedy dobre vedela, že to telo za nás veřmi trpelo, potupené bolo
a ukrižované, ba až podivuhodným spósobom som vtedy chápala všetky
muky, krivdy, opovrženia a pohanenia, ktoré za nás znášaf muselo,
predsa som vtedy pre to všetko nijaků bolesť necítila, ba ešte naopak:
pósobilo mi to tolků slasť, že to ani vypovedať nemóžem, takže som
i reč stratila a myslela som, že už zomriem. A bola to pre mňa nad
najváčšia' bolesť, že som vtedy ešte nemohla zomrieť a že som sa tak
nemohla hneď dostať k tomu nevyrozprávateřnému, čo som videla. To
to videnia som mala nepretržite tri dni, ale zato jesť som mohla, hoci
som jedla len velmi máličko, lebo som ako by celá bez vlády ležaf
musela a nič som nehovorila. Aj iné veci som mohla robiť. Keď mi
však niekto spomenul Boha, nemohla som to ani zniesť, taků strašnů
slast mi to pósobilo.

Vo sviatok očisťovania blahoslavenej Panny, keď som bola vo Fo
ligne v kostole Menších bratov, počula som hlas, hovoriac: »Toto je tá
hodina, v ktorej Pani Panna Mária prišla so synom do chrámu.« Toto
počůvala duša moja s veřkou láskou. A hneď nato bola moja duša
povznesená a videla som našu Paniu, ako práve vchádza v tů hodinu.
Duša moja jej išla vtedy v ústrety, s velkou úctivosťou a láskou. A keď
som sa trochu ostýchala k nej pristůpiť, tu sama naša Pani dala duši
mojej pocit velkej bezpečnosti, podávala mi svojho syna Ježiša a pove
dala: »Ó, ty milovnica syna mójho, len vezmi!« A položila svojho syna
do mójho náručia. A syn mal oči zavreté, ako by spal, a bol zabalený
do plienok a ovinutý.

Sama však naša Pani si sadla ako by ustatá od cesty, ale jej pohyby
boly pri tom tak krásne a rozkošné, ukazovala pri tom tak počestný a
milý spósob správania sa a vóbec hřadieť na ňu bolo niečo tak sladko
— príjemného a rozkošného, že moja duša síce mohla hladieť na Ježiša,
ktorého som držala privinutého v náručí, ale bola som zároveň nůtená
hřadieť na našu Paniu. Ako som tak stála, tu sa náhle chlapček zjavil
v mojich rukách celkom bez plienok, otvoril oči, pozdvihol pohřada
pozrel sa na mňa. Ale hneď, ako som sa do tých očů pozerala, uchvá
til ma pocit takej lásky, že ma to úplne premohlo. Tolká totiž žiara
vyšla z tých očí a tolký oheň lásky a radosti, že to vypovedať nemó
žem. Hneď nato sa mi zjavilo Čosi nevyslovitelne, nesmierne majestát
neho a bolo mi povedané: »Kto ma videl malého, nebude ma vidieť vel
kého.« A dodal: »Ja som prišiel k tebe a daroval som sa ti preto, aby
si sa i ty mne darovala.« A vtedy sa mu duša moja obetovala, spó
sobom podivuhodným a nevyslovitelným: obetovala aj svojich synov —
nasledovníkov, tak dokonale, že som si neponechala pre seba nič ani
zo seba, ani Zo Svojich Ssynov. A spoznala vtedy duša moja, že sa tá
obeta Bohu veřmi Tůbi a že ju prijíma velmi ochotne. O ochote však a
o tej nevypovedatefnej radosti, o rozkoši a o sladkosti nevýslovnej, čo
som všetko vtedy cítila, keď som poznávala, že Boh s tofkou láskavo
sfou prijíma moju obetu a berie k sebe, o tom všetkom nemóžem nič
povedať, lebo sa neviem o tom nijako vyjadrif.

! „Supermaxima“.
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Inokedy sa mi tiež zjavila blahoslavená Panna a povzbudzovala
ma k zvelřaďovaniu sa v poznaní, požehnala ma a rozprávala mi o tom.
kolko ona vytrpela zo sůcitu so svojím synom.

Hlava deviala.

O duchovných synoch Angeliných.

" Raz, keď som bola povznesená, pritiahnutá, ba vhrůžená do svetla
nestvoreného, videla som veci, ktoré nemóžem povedať. Ešte som bola
pod vplyvom toho videnia, keď som zas vídela iný obraz: Telo ukrižo
vaného Bohočloveka, ako by práve vtedy sňatého s kríža. Krv na ňom
sa zdala taká čerstvá a červená a tak bola rozliata poranách, ako by sa
bola len bezprostredne pred chvílou vyrinula z rán. Okolo klbov boly
šlachy tak rozpojené, pre kruté napátie na kríži, že sa zdalo, ako by
boly klby zo svojich miest úplne vymknuté. Keď som to videla, tu pre
nikla moje vnůtornosti taká bolesť, že sa to povedať nijako nedá. Váč
šia to bola bolesť, než ktorákolvek iná v mojom predošlem živote.

Ako som teda tak bola celá pohrůžená do tej bolesti, hla, tu som
náhle videla okolo Ukrižovaného množstvo synov, ktorí sa oddávali hlá
saniu a napodobovaniu chudoby, opovrženia a bolesti Ukrižovaného. Po
žehnaný Ježiš ich zavolal a pritiahol k sebe, objímal ich všetkých s vel
kou láskou, bral do svojich růk ich hlavy, priťahoval ich k rane svojho
boku a pritláčal ich k nej, aby ju pobozkali. Mala som taků velků ra
dosť z tej prehorůcej lásky, ktorů Ježiš k ním. ukazoval, že som i na
predchádzajůcu bolest zabudla.

Ale bolo isté odstupňovanie v spósobe chovania sa Pána Ježiša,
lebo niektorých aj viackrát k bozku pripustil, iných až viac alebo me
nej vtláčal do svojho boku a iných zas až úplne do neho skrýval. Na
perách synov bolo potom vidieť červeň od červenej krvi. Niektorí však
mali aj líca a celů tvár ozdobenů a sfarbenů, podla stupňa privinutia,
ako som hore spemenula. Každého jedného štedro požehnal a povedal
im: »Ó, požehnaní synovia, odhalte cestu kríža, totiž cestu mojej chu
doby, mójho uponíženia a bolesti mojej, bolesti, ktorou moji spolu
pracovníci v Čase zemského života oplývajů. Ja som vás každého jedného
zvlášť vyvolil, aby skrze vás, vašim príkladom a slovom bola odhalená
a zjavená moja pošliapaná a skrytá pravda.« A duša moja vyrozumela,
že ako nerovnako ich Pán k svojmu boku privíňal, tak, že ani pre vše
tkých noplatily tie isté slová.' (Hoci Angela videla všetkých jednotlivo,
podla odstupňovania, nechcela tu ani o jednom zvlášť hovoriť. Ani mne
sa nezdalo vhodným dopytovať sa. Domyslel som si, že to malo byť
ako povzbudenie, aby sa každý tým viac usiloval byť spoluukrižovaný
s týmto požehnaným Ukrižovaným a so silou tým váčšou sa oddať plne
niu príkazu v nasledovaní cesty opovrženia, chudoby a kríža. Potom
povedala:) Bolo by to nemožné vyjadriť tů prehlboků lásku, ktorá sa
zračila v očiach tej požehnanej tvári Bohočloveka Ježiša Krista, keď

1 V zátvorke je osobný dodatok píšuceho frátra Arnolda.
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hřadel na týchto svojich synov, keď ich privíňal k svojmu boku a vóbec
v každom znaku, ktorý nad nimi robil, v každom slove a v požehmaní,
ktoré nad nimi vyslovil.

Inokedy, keď som bola práve na procesii, cítila som to priepastné
„prifťahovanie nestvoreného Boha, tak, ako som hore povedala, spóso

bom nevyslovitelným. Videla sompožehnaného Boha trojosobného a
jedného, v jeho majestáte, ako prebýva v mysliach synov, pretvárajůc
týchto synov rozličným spósobom v seba, podla odstupňovania, o kto
rom bola hore reč. Vidief to znamenalo skutočne velký raj. S tolkou
láskou sa na nich ako by vylieval, že Som sa ani ja nemohla nasýtiť
hřadením na nich. A keď tak bohato synov požehnával Boh nestvorený,
s tolkou láskou, milotou a vrůcnosfou, že je to všetko nevypovedatel
né.! (A ja, ktorý píšem, som tak ukradomky videl, že rozprávajůca bola
celá v tvári premenená na Samů anjelsků, podivuhodnů, oslávenů ra
dosť. A požehnanie bolo také štedré a dané s tolkou láskou, milotou
a vrůcnosťou, že to vypovedať nemožno a váčšiu česť tu veci vzdá mlča
nia.) A vtedy žiadal synov, hovoriac: »Ó, synovia moji milovaní, buďte
obeťou celým svojim duchom i telom!'« Uvážte, bratia, kolko citom aj
skutkami má byť milovaný ten, ktorý sa vám darůva s tofkou vrůc
nou oddanosťou, ten, ktorý nás chce získať do svojho vlastnictva s tol
kou láskou a tak bezvýhradne.

Ešte za tej procesie zjavil sa mi Bohočlovek ukrižovaný s roz
rušenými kÍbmi, ako som 0 tom už rozprávala. Vznášal sa mi pred oča
mi vo vzduchu počas celej procesie, hoci ho neniesla ničia ruka.

Keď bol shromaždil synov a privinul ich k svojmu boku, ako som
už povedala, hovoril im: »Ja som ten, ktorý snímam hriechy sveta.
Aj vaše hriechy som všetky sňal a nebudů vám už pripočítané naveky.
Toto je kůpel pravého očisťovania. Toto je cena vášho vykůpenia. Toto
je dom vášho prebývania. Preto sa nebojte, synovia, slovami a skutka
mi bránifť a odhalovat tůto pravdu O mojom živote a O mojej ceste,
hoci ju zlí fudia napádajů. Nebojte sa, lebo ja som stále s vami ako váš
pomocník a obrancal«

Vtedy, ako aj mnohokrát predtým, mi bolo ukázané, ako bývajů
všetci synovia očisťovaní na troch stupňoch. Prvéje zvláštne „očisťova
nie pre niektorých, totiž podarovanievelkej milosti a sily, aby sa taký
človek mohol fahko vyhnůť hriechom. Druhé očisťovanie pozostáva
v tom, že človek dostane milost, aby mohol s radosťouKonať ctpostné
skutky. A ešte druhé očisťovanie privádza do duše všetku dokoňalosť
a pretvára človeka na Ukrižovaného. A hoci duša pri každej tejto zme
ne a milosti dostáva mnoho novej krásy, jednako druhý stupeň zna
mená krásu najváčšíu a najrozkošnejšiu. Pri. trefom stupni je to už ale
taká nadmiera krásy, že ja to vóbec neviem vypovedať. Nijako inak sa
vyjadriť neviem. Len tofko ešte móžem povedať, že sa tí Iudia zdali
pretvorení v Boha, takže skoro nič iného nevidím, len Boha, či už ako
trpiaceho, či ako osláveného, ako by tých bol úplne premenil na svoju
podstatu a ponoril do priepasti svojej bytosti.

1 Zas osobný dodatok pišuceho frátra, podla Bolandistov. No druhé sůvetie
v zátvorke, myslím, treba už skór považovať za priamu reč Angelinu, hoci sa
myšlienka i opakuje.
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Ešte za toho istého sprievodu, ako sme sa približovali ku ktorémusi
kostolu blahoslavenej Panny, tu, hla, zjavila sa mi sama Královná
milosrdenstva a Matka každej milosti: najprv som ju videla hore po
zdvihnutů, ale potom sa nakláňala nad týchto synov a nad dcéry, no
vým a velmi milostivým spósobom ich žehnala a všetkých Iúůbala na
hruď. Nie však všetkých rovnako vrůcne. Niektorých z nich ešte aj
ramenami objímala, a to s tofkou láskou, že ako sa i ona Sama celá
zdala svetlom, tak aj ich ako by do akéhosi nekonečného svetla vo Svo
jej hrudi pohružovala. Zdalo sa mi však, že nevidím telesně ramená, ale
len akési obdivuhodné svetlo, a do toho ich vhružovala, uzavierajůc

čich do svojej hrudi s prevelkou a prevrúcnou láskou.
Iného dňa mala som tiež štedré videnia. Zjavil sa mi však aj blaho

slavený František, celý oslávený. Pozdravil ma obyčajným svojim po
zdravením: »Pokoj Najvyššieho nech je s tebou!« On vždy pozdravuje
hlasom velmi vážne nábožným, velmi ponížene, milo a cítiť lásku v tom
hlase.

Potom velmi chválil u niektorých synov ich predsavzatie, čo chců
velmi horlivo zachovávať pravidlo o chudobe, ale ich prosil, aby sa ich
predsavzatie zvelaďovalo aj skutkami. A povedal: »Požehnanie večné,
úplné a hojné, aké som ho ja mal od večného Boha, nech sostůpi na hla
vu týchto najmilších synov tvojich aj mojich. Povedz im, aby žili na
sledujůc cestu Kristovu a zjavujůc ju skutkami aj slovami. A nech sa
neboja, lebo ja som s nimi a večný Boh je ich pomocníkom.« Povzbu
dzoval ich, aby len bez obáv išli dopredu a aby mu pomáhali v usku
točňovaní jeho úmyslu. Ale s takým citom chválil tých synov pre ich
dobré predsavzatie a s tolkou láskou ich žehnal, že sa zdalo, ako by
mu vrůcnosťaž dušu trhala na jazyk.

I mnoho iného som videla o sebe i o synoch, ale to neviem vypove
dať. To však tvrdím a opakujem, že som skutočne videla a dobre na
hliadla. Videla som celkom bezpečne, že nás sám požehnaný Boh velmi
vrůcne miluje aj jeho premilá Matka a chců sami niesť farchu nášho
pokánia. Žiadajů si len tolko, aby ste vy, synovia, boli žiarivými prí
kladmi jeho žiarivého, bolestného, najchudobnejšieho a opovrženého
života a chců a tůžia po tom, aby vás videli mřtvych a predsa živých
a aby vaše prebývanie bolo už v nebesiach, len užívanie tela ešte vo
svete. Lebotak, ako sa mftvy nemení, či sa mu česť vzdáva a či hana,
tak sa ani vy nemáte meniť, podla požiadaviek vonkajšieho sveta a
kázať máte druhým viac umftvenosfou svojho života, ako škriepnymi re
čami. Úmysel pri všetkých našich skutkoch nech je v nebi, požehnanom
Bohočloveku ukrižovanom, takže či navonok niečo robíte, hovoríte
alebo jete, vo svojom vnůtri ste vždycky vovnútornení v tom Bohu po
žehnanom, ktorý vás chce v sebe samom neustále nosiť a praje si, aby
ste pri všetkých svojich počinoch zotrvali pri ňom. Nech to vo vás
splní sám, ktorý je taký milosrdný a dobrý, že to od vás požaduje, pre
zásluhy svojej najsvátejšej Matky. Amen!

1 Pisatel dodáva: Nech to vo vás splní...“ na prímluvu milovanej svojej slu
žobnice, on, ktorý nás do svojich zásluch ráčil vštepiť ako vetvičky, aby sme po
ňom ako po schodoch spásonosných prikladov a prvoradých (radicalium, kore
ňových) zásluh stále vystupovali k vrcholku jeho prevýborného života a ku
pretvoreniu na jeho najsvátejšie utrpenie, až kým spolu s požehnaným Ježišom
vstůpime do lona otcovského a budeme odpočívat spolu s tým, ktorý je všetkým
dopočinkom na veky vekov. Amen.
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Hlava desiata.

O sůžení a o tých, čo nepostupujů.

Raz som prosila Boha, aby mi dal niečo zo seba. A prežehnala som
sa. A4prosila som ho tiež, aby mi ukázal, kto sů jeho synovia. Nato mi
medziiným povedal aj tento priklad: »Vezmime si pripad človeka, ktorý
má mnoho priatefov a pozve ich na hostinu, pristrojenů velmi staro
stlivo: Bude ten smůtiť pre tých, čo neprišli, hoci on pripravil hojnů a
drah“ hostinu? A tých, čo prídu, bude prijímať s velkou radosťou?
Hoci priime všetkých s potešením, predsa všetkých, ktorých má radšej,
usadi k zvláštnemu svojmu stolu, vedfa seba, a s tými, ktorých má
ešte dóvernejšie rád, bude jesť z jednej misky a piť z jedného pohára.«
Mne sa to velmi páčilo a pýtala som sa ešte: »Ó, Pane, kedy ty vše
tkých povolávaš? Povedz mi to!'« I odpovedal mi, hovoriac: »Ja som
všetkých pozval k životu večnému. Kto chce, nech príde. Nikto sa ne
móže vyhovoriť, že nie je povolaný. A niektorí povolaní prichádzajů
a dostávajů miesto pri stole.« A dal mi porozumief, že on sám je i sto
lom, i pokrmom, ktorý predkladá.

Ja som sa však pýtala, akou cestou išli tí povolaní, čo prišli. On
mi preto odpovedal: »Cestou súženia, ako je cesta panenstva, čistoty,
chudoby, chorób a trpozlivosti.« A vymenoval mi ešte vela druhov sú
žení, ktorými Iudia dochádzajů k spáse. A ja som každému slovu chá
pala dóvod, akoby mi bolo vykladané a mala som z toho radosť vefků.
A všetci títo rovnako dostávali meno „synovia".«

I to mi bolo vtedy povedané, že všetko bolo dávané tým synem
na dobro od Boha, či už pan?nstvo, či chudoba, horůčka, strata detí,
strata majetku a vecí časných a akékolvek súženie. Sami to však hneď
teraz neprehliadnu a neuvážia takže na začiatku je to pre nich trýzeň,
ale potom ako praví synovia znášajů všetko trpezlivo a s poďakova
ním. Tak je to rovnako u všetkých, ktarí dosahujů života večného. Inej
cesty ani n'et.

Tí, čo sů pozvaní k duchovnému stolu, ktorých Pán vedie k sebe,
aby mohli jesť s ním z jednej misky a piť z jedného pohára, to sů tí, čo
chců a sa aj usilujů poznať, kto je to ten dobrý Otec a Pán, čo ich po
zval, a usilujů sa mu zapáčiť tým, že ho nasledujů v kríži a že sa dobro
volne oddajů chudobe, životu opovrženému a bolestnému. Na týchto
synov dopůšťa Boh mnoho sůžení. A dáva im to ako zvláštnu milosť,
aby mohli jesť spolu s ním z jednej misky. »Lebo i ja som bol povo
laný k tomu stolu,« hovorí Kristus, »aby som pil kalich utrpenia. A ten
mi bol, pre lásku k vám, sladký. hoci je sám v sebe prehorký.« Títo
vyvolení synovia uznávajů tůto milosť od Boha, a tak, hoci aj niekedy
cítia horkosť súženia, predsa sa im to všetko stáva sladkým, pre lásku
a milosť, pre časnosť a hodnosť tých utrpení. Ba sůžením je to pre nich,
keď nemajů utrpenia. Čím viac sůžení majú, tým sa viac radujů a tým
viac cítia niečo z Boha. Hovorím teda a tvrdím, že synovia boží vo Svo
jich prenasledovaniach, sůženiach a vo svojom pokání cítia primiešanů
sladkosť božsků. A toto mi bolo povedané a vbdivuhodne ukázané vte
dy, keď ma Boh poučoval, ako som to teraz spomínala. I ja Sama som
to nespočetnekrát skůsila. Keď som bola sužovaná oď bratov a keď
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mnou Fudia opovrhovali, taků sladkosť som cítila a pomazávaly ma
vtedy také slzy radosti, že by som to ani vyrozprávať nemohla.

Opáť raz, keď som bola velmi chorá a celá zoslabnutá a smutná
som ležala, zjavil sa mi Bohočlovek Ježiš ako tešitef veřfúčinný. Zdalo
sa mi, že má so mnou vefků sůstrasť. A povedal mi: »Prišiel som ti
posluhovať.« Služba však, ktorů mi konal, bola, že stál pred mojim
lóžkom a ukazoval sa mi s takým milým pokojom v tvári, že sa to
vóbec nedá vypovedať. A videla som ho očami mysle ovefa jasnejšie,
než možnočokolvek vidieť. A bolo mi to tak príjemné a slastné, že
o tom vóbec nič nemóžem povedať. Je to naskrze nevyrozprávatefné.

Raz zas na Zelený štvrtok vyzvala som svoju družku, aby sme išly
hřadať Krista a dodala som: »Poďme do nemocnice. Snáď nájdeme Kri
sta tam, medzi tými chudobnými, trápenými a zarmůtenými.« Vzaly
sme vtedy všetko, čo nám mohlo slůžiť na pokrývanie hlavy a čo sme
vziať mohly (nič iného sme totiž nemaly) a povedaly sme Giliole, po
sluhovačke v nemocnice, aby to predala a kůpila niečo na jedenie pre
chudobných v nemocnici. Tá sa velmi zdráhala a hovorila nám, že si
tak robime hanbu, ale na naše velké nastojenie predsa išla predaťf tie
kůsky látok a kůpila za to ryby. My sme zas doniesly chlieb, čo nám
Fudia z lásky k Bohu darovali naživobytie. Keď sme to potom rozdaly
chorým, poumývaly sme chudobným ženám nohy a mužským ruky,
a zvlášť ruky istému prašivému, ktorý ich mal vefmi hnisavé, rozožra
né, nevládne a zapáchajůce. Potom sme sa tej vody napily.' Tem nápoj
sa nám však zdal taký sladký, že sme ešte po celej ceste cítily jeho mi
mimoriadnu príjemnosť. A zdalo sa mi celkom, že som ochutnala podivu
hodnů sladkosť: Bolo to niečo tak mimoriadne príjemného. Cítila som
však, že mi v hrdle uviazlo čosi pevného z tej vody po umývaní. Usilo
vala som sa to teda prehltnůť, ako by som prijímala a sa mi to aj po
darilo. Mala som pri tom však také príjemné pocity, že to ani povedať
neviem. A preto i hovorím, že ak človek pre Boha prijme pokánie,
utrpenie a súženie, že hoci na začiatku je to človeku bolestné, nakoniec
nájde v tom predsa najváčšie potešenie.

Inokedy prišlo na mňa duchovné sůženie. Po celý mesiac Sa mi
zdalo, že nič z Boha necítim, ba tak sa mi videlo, že ma Boh celkom
opustil. Ani spovedať som Sa nemohla. Mala som zdanie, že sa mi to
stalo pre moju pýchu. Z druhej Strany som zas tak hlboko videla do
mnohých svojich hriechov, že som si myslela, že sa z nich nemóžem
vyspovedať s náležitou Iútosťtou, ba že ich nebudem mócť ani ústami
porozprávat. I to zdanie som mala, že ich nebudem mať sily vyjadriť.
A tak som nemohla ani Boha chváliť, ani sa modliť. Predsa sa mi však
videlo, že ešte čosi z Boha zostalo vo mne, lebo som nebola tak sužo
vaná, ako som mala byť sužovaná: Cítila som totiž ešte, že by som sa
nebola chcela hriechom odlůčiť od Boha, ani ho uraziť, čo by mi boli
panúkali aj všetky bohatstvá sveta alebo hrozili všetkými mukami, a že
by som sa nebola rozhodla súhlasiť so zlom. Tak účinne, hrozne som
bola sužovaná a trápená po celý ten čas.

Predsa sa však Boh konečne nado mnou zmiloval a povedal mí:
»Dcéra moja, milovaná Bohom všemohúcim a všetkými svátými v raji,
láska Boha na tebe spočinula. Viac ťa milujem, ako ktorůkolvek ženu

i Zvláštne vedenie Ducha Svatého. Obdivovať slobodno, nasledovaf nie.
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z údolia spoletského.« Duša moja odpovedala volajůc: »Ako to móžem
veriť, keď som plná sůženia a keď sa mi zdá, akoby som bola od Boha
skoro celkom opustená.« Odpovedal: »Keď sa ti zdá, že si opustenejšia,
vtedy si ešte vlac odo mňa milovaná a Bohu bližšia.« A dodal ešte:
»Otec, ktory má vefmi drahého syna, dáva mu zmiernené jedlá: Ne
dovolí mu pif čisté víno ani jesť jedlá škodlivé, aby mu to nezaškodilo,
ale micša s vínom vodu, aby mu bolo na osoh. Tak robí aj Boh: do
útech mieša skůšky a sůženia a drží dušu v skůškach a v sůženiach.
Keby ju v nich totiž nedržal, stučnela by a odpadla. Čím je duša viac
opustená, tým je viac milovaná.« Tak sa teda moje sůženie predsa tro
chu zmiernilo, ale nebolo mi odňaté ešte úplne: ešte som totiž stále ne
mala věfu spovedať sa, ale sa mi už začala vracať tůžba po Spovedi a
po prijímaní. Čoskoro nato mi bolo sůženie odňaté úplne. A vtedy mi
hlas povedal: »Lůúbisa mi to, že ideš na prijímanie, hoci vlastne vtedy,
keď ma prijímaš, si ma už prijala. Ba aj keď ma neprijímaš, už si ma
prijala. Prijímaj len s požehnaním Otca i Syna i Ducha Svátého. A ko
naj to na počesť a úctu všemohůceho Boha, svátej Márie Panny a to
hoto svátého — totiž svátého Antona, ktorý mal vtedy práve sviatok:
lebo máš dostafť novů milosť, ktorů si dosial ešte nemala.« Tak mi
teda skutočne bola vrátená milosť mócfť sa Spovedať a vólu chodif
na prijímanie. I vyspovedala som sa. Keď sa však potom slúžila omša,
videla som sa plná hriechami a chybami, takže som ani hovoriť ne
mohla. A myslela som si, že prijímanie, na ktoré som sa chystala, mi
bude na sůd.

Po tomto som cítila v sebe podivné rozpoloženie: ako by som Sa
mohla hodit do vnůtra Ježiša Krista. I hodila som sa vtedy do jeho
vnůlra s takou dóverou a bezpečnosťou, aků som ešte nikdy nebola
pocítila. Vrhla som sa do jeho vnůtra a do jeho zásluh ako míftva s obdi
vuhodnou istotou, že ma vzkriesi. V dóvere v neho som teda prijímala
a po prijímaní som sa cítila obdivuhodne. Zanechal v mojej duši pokoj,
z ktorého som vyrozumela aj vycítila, že všetko sůženie, ktoré na mňa
prišlo, prišlo pre moje dobro. Toto památné prijímanie ma teda osvietilo,
ale vzbudilo v mojej duši aj tůžbu, aby som Sa celá oddala Kristovi, lebo
som nahliadla, že sa Kristus dal celý nám. Nanovo ma teraz teší aj tůžba
po mučeníctve, takže naozaj po ňom túžim a cítim slasť, keď ma zastihne
nejaké trápenie alebo sůženie. Ba ešte váčšiu radosť mávam, než som
mávala pred tým. A preto hovorím, že Boh nakoniec predsa len poteší
každů dušu, postihnutů súůžením.

Ešte aj iný raz, keď som bola v sůžení, takže sa mi skoro zdalo, že
som opustená, počula som podobné slová: »Ó, milovaná, vedz, že nie si
opustená! Boh všemohúci je ti v súžení bližší, aj ty Bohu.« A duša moia
zvolala: »Ak je to tak, že som v sůžení Bohu hližšía, nech sa mu zafůbi
odňať odo mňa všetok hriech, nech mi dá rozhrešenie pre zásluhy svoiho
umučenia a nech dá požehnanie mne, mojej družke a bratovi, čo toto vše
tko píše.« A odpoveď som dostala takůto: »Hriechy tvoje som ti už odňal
a žehnám vás tou telesnou rukou, ktorá bola priklincovaná na kríži.«
A videla som, ako sa tá ruka v žehnaní vystiena nad naše hlavy. A mala
som z toho pohřadu radosť velků, lebo to bola vskutku m'moriadna slasf
niečo takého vidieť. A Pán nám trom hovoril: »Majte a naveky pojmite
do seba požehnanie Otca i Syna i Ducha Svátého.« A povedal mi ešte:
»Povedz svojmu bratovi, pisatefovi, aby sa usiloval stať sa malým. Je
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totiž velmi milovaný od Boha všemohúceho. Nech sa tedy aj sám u4luje
ho milovať!«

Tak ma teda vo svojej velkej láskavosti mnohonásobne potešil ten,
ktorý teší všetkých sůžených. Jemu nech je česť a chvála na veky vekov.
Amen.

Raz keď som sa modlila vo svojej cele, boly mi povedané tieto slová:
»Všetkých tých, ktorých Boh sám vyučuje, on i osvecuje, aby pochopili
cestu božiu. Ale oni si zapchávajů uši, aby nepočuli a zatvárajů oči, aby
nevideli to svetlo a tie dókazy, ktoré jimBoh duchovne podáva, nechců to
mu venovafťpozornosť, ani nechců počůvať to, čo im Kristus hovori v duši,
ale dajů úplne tukom obriasť svojmu srdcu a sledujů náuky iné, nie tie,
ku ktorým ich vedie presvedčenie božie. Proti hlasu svedomia sa chců
držať len obyčajnej cesty. Všetci taki sú zlorečení od Boha všemohůceho.«
A'toto mi bolo povedané mnohokrát. Ja som sa však desila, keď som niečo
takého počula, lebo sa mi to zdalo vefmi ťažké a bála som sa, že je to
klam. Nechcela som verniť,že by Boh zlorečil tých, ktorým dal najprv
svoje svetlo a svoju zvláštnu milosf.

Preto mi bol predložený istý priklad a často mi bolo nakazované,
aby som ho dala napíisať.A ten priklad je o školákovi, ktorého otec pošle
do škól, vynakladá na neho bohato, kupuje mu Krásne šaty, zaopatruje
knihy a keď sa vyučí za nižšieho učitela, postará sa aby mohol prejsť
k vyššiemu. Ak sa však po všetkej tej opatere menovaný školák začne za
nedbávať, stratí z očů vážnost vedomostí, ktoré si nadobudol a vráti sa
do svetského stavu, ba vezme si až nejaké podlé zamestnanie, nejaků
službu spojenů s velkými telesnými námahami, a z toho, čo sa bol naučil,
mu nič nezostane — pre takého syna by Sa otec zaiste musel vefmi roz
čulovať a hnevať. Podobný tomu synovi je človek, ktorý dostáva najprv
poučovanie cestou kázní a cestou Písiem, potom dostáva duchovné osvie
tenia od Boha a v duchovnom osvietení a božom vnuknutí sa mu dá vy
rozumief, ako má sledovaf cestu Kristovu. Práve aby sa naučil tůto cestu
Kristovu, najprv ho Boh dá poučiť od iných, ale potom ho učí sám Boh
svojim duchovným svetlom a podáva mu učenie, ktoré móže podávať len
on sám. A učí ho tak preto, aby sa vedel riadiť sám a aby aj druhým bol
svetlom. Ak taký človek začne byť nedbanlivý, ak sa rozměásía stučnie
a opovrhne svetlom božím i poučovaním i jeho vnuknutiami, Boh mu to
svetlo a milosť odníme a taký človek sa stáva zlorečeným. A bolo mi pri
kázané, aby som toto napísala a aby som to povedala aj istému bratovi,
mójmu spvedníkovi, lebo sa to jeho týkalo.

Inokedy mi zas hlas boží povedal: »Je isté pokolenie Tudí,ktorí pozná
vajů Boha len podřa mimoriadnej výbornosti tých dobrodení, ktoré im
vykonal. Tí však len málo poznávajů. Je naproti tomu iné pokolenie fudí:
ti, hoci poznávajů Boha aj cez tie dobrodenia, ako prví, predsa ho ovela
lepšie poznávajů cez jeho dobrotu, ktorů skusujů vo svojom vnůtri.«

Pri inom hovorení božom sa mi znovu otvorilo poznávanie a počula
som, ako hlas volal a hovoril: »Ó, akí sú vefkí, akí sů vefkí — lež nie
čitatelia mójho Písma, ale jeho plnitelia a uskutočňovatelia!«

Inokedy hovoril, že obsah celého Písma sa naplňuje v priklade života
Kristovho.

Raz, pri modlitbe, som vravela Bohu: »Viem, Pane, že si ty mój Otec;
že si ty mój Boh. Pouč ma tedy, čo chceš, aby som činila. Daj mi príkazy
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o tom, čo sa ti páči, lebo som pripravená poslůchať.« V týchto myšlien
kách som bola od rána až po terciu.“ A videla som aj počula. Ale čo som

1 Druhá denná liturgická hodinka (deváť hodín ráno).
videla a porozumela, to nijako nemóžem, ba ani by som nevedela vyroz
právať. Bola to akási hlbina prehlboká, čosi naskrze nevyslovitefného.
Ukázal mi, čo je on sám, a kto v ňom žije a kto nie. A povedal mi:
»V pravde ti hovorím, že niet inej rovnej cesty okrem tej, čo sleduje mo
je šlapaje, lebo na tejto ceste, ktorá je cestou mojou, niet vóbec nijakého
klamu.« A toto slovo mi bolo často a v mnohých hovoroch povedané, a to
velmi dórazne a jasne.

Týmto sa končig mnohonásobné útechy Angeline.

Hlava jedenásta.

Naučenia blahoslavenej Angely: O pritomnosti božej.

Načim teda vedieť, že Boh niekedy prichádza doduše, hoci ho ona
nevolá, nežiada, ani neprosí a vkladá do nej akýsi oheň, akúsi lásku
a akůsi predtým neskůsenú sladkosť. A duša slasť velfků cíti i potešenie
a verí, že je to od Boha, že Boh je v nej pritomný a tak pósobí. No, toto
predsa nie je isté.

Alebo poznáva, že Boh k nej prichádza, pretože jej Boh hovorí reči
vefmi nežné. Duša má pri tom vefmi slušné pocity a hlboko sa z toho te
ší. Ale i tu ešte ostáva akási pochybovačnosť, čo aj malá. Duša ešte nie
je dokonale a vonkoncom istá, či je to Boh v nej, lebo také reči hovorif
a také city vzbudzovať móže aj iný duch. Ešte jej vždy zostáva pochy
bovaf. A tak sa mi zdá, že sa tak stáva v duši alebo pre jej nedobrosf
a pre jej chyby, alebo je to z vóle božej: Boh sám jej totiž nechce dať
váčšiu istotu a bezpečnosf.

Duša dostáva istotu, že je ozaj Boh v jej vnůtri, ak to cíti ináč než
ho zvykla cítievať, a cíti ho velmi zretelne, ba až s dvojnásobným poci
tom. A cíti tofký oheň lásky božej v sebe, že stráca všetku lásku k svojej
duši i k svojmu telu. Duša vtedy hovorí, poznáva a chápe také veci, aké
nikdy, od nijakého smrtefníka nepočula a poznáva mimoriadne jasne. Jej
je to najváčším utrpením, že v tom musí mlčať.Ak mlčí, mlčí z horlivosti,
aby sa neznepáčila láske alebo aby nedala pohoršenie a potom z poníže
nosti: nechce rozprávať o takých vyvolených veciach, aby na seba neu
pozorňovala. Aj mme sa to raz stalo: Z horůcej tůžby prospieť k spáse
bližného, mi predsa niečo vyšlo z úst. Pokarhali ma preto a povedali mi:
»Sestra, vráť sa k Písmu božiemu. My ťa nerozumieme.«

V tom istom pocite, ktorým sa duši dostáva istoty, že je Boh všemo
húci v nej, vie duša už tak dokonale chcief, že už vskutku celá duša chce;
úplne a vo všetkom a s dušou už sůhlasia aj všetky údy tela, sjednocujů
sa s dušou skutočne, vóli už nijako neprotirečia. Duša chce dokonale to,
čo je božie. Predtým to naozaj a celkom predsa len nechcela. Takátovóřa
sa duši dávš "ako blahodar;! v ňom spoznáva, že je v nej Boh všemohúci

1 Uživam ten výraz ako jednoznačný so slovom „milos(“.
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a získava istotu. Duša totiž vtedy chce Boha a veci božie naozaj, na spó
sob tej skutočnej lásky, ktorou Boh nás miloval. A dušacíti, že nesmierny
Boh je s ňou smiešaný a že s ňou urobil spoločenstvo.

Potom: Keď Boh najvyšší skutočne prichádza k duši rozumomobda
renej a keďsa jej dopraje, aby ho videla, vtedy ho vidí v sebe bez teles
nej podoby a vidí ho jasnejšie, než móže vidieť smrtelný človek iného člo
veka smrtelného: oči duše totiž vidia akúsi plnosť duchovnů netelesnú,
o ktorej však nemóžem nič rozprávať, lebo na to nestačia ani slová, ani
obrazivosť. Ten pohlad však znamená pre dušu slasť nevýslovnů. Duša
vtedy na nič iného nehřadí, len na to, lebo to Úúžasneplno naplňuje dušu.
A tento pohfad, toto hřadenie, ktorým vidí Boha všemohúceho, takže nič
iného nemóže vidieť, je niečo tak hlbokého, že ma to bolí, keď z toho ne
móžem nič vyjadriť. Nie je to totiž nič hmatatelného ani predstavitelné
ho. Doceniť sa to nijako nedá.

Ale ešte aj mnohými inými spósobami poznáva duša bez akýchkol
vek pochybnosti, že je v nej Boh. Tu poviem ešte aspoň o dvoch.

Prvý pozostáva v tom, že duša dostane akési pomazanie, ktoré zne
nazdania natofko obnoví dušu a skrotí všetky údy tela a tak ich dá do
sůladu s dušou, že sa duša nedá ani trochu vyhodiť zo svojej rovnováhy,
nech by už na ňu siahol ktokofvek alebo ju poranilo čokofvek. A cíti vte
dy a počuje, čo jej rozpráva Boh. V stave tohto vefkého, ale úplne ne
výslovného pomazania spoznáva duša celkom iste a bez akejkolvek po
chyby, že je v nei Boh všemohúci. Také niečo by totiž nemohol spósobit
nijaký svátý z raja, ani anjel. Je to niečo celkom nevyslovitelného. Ale
bolí ma to velmi, že to nemám ani k čomu pripodobniť. A nech mi je
Boh milostivý, že takto mlčím, ale pomócť si nemóžem, veď by som ja
z toho srdca rada niečo vyjavila o jeho dobrote, keby som nejako mohla
a keby sa to jemu páčilo.

Druhý pripad, kedy rozumom obdarená duša poznáva, že Boh vše
mohůci je v jej vnutri, je ten, keď duša prežíva akési objatie od Boha,
lebo nikdy ani otec, ani matka syna, ani nijaká iná osoba nemóže s tol
kou láskou objať inů osobu, ako Boh všemohůci objíma rozumom obda
renů dušu. Náš Pán Ježiš Kristus totiž s toťkou láskou nevýslovne objíma
a k sebe privíňa rozumom obdarenů dušu, a tolko presladkej slasti je
v tom, že — som presvedčená — nikto z udí na svete to nevie vypove
dať, nikto vyjadriť, ba kto to neskúsil,' ani veriť nebude mócť, a aj ak
niekto azda uveri, nebude mať o veci to poňatie, ktoré jej zodpovedá.
Ježiš Kristus totiž donáša do duše nesmierne slastnů lásku, takže duša
ňou celá horí v Kristu. A prináša so sebou aj také velké svetlo a v sile
tohoto svetla poznáva duša taků vrchovatů plnosť dobroty Boha vše
mohůceho, ktorů zisťuje teraz z vlastnej skůsenosti, že chápe ešte ovela
viac, než v sebe zakusuje. A vtedy dostáva istotu a zabezpečenie, že je
v nej Ježiš Kristus. Ale všetko toto, čo o tých veciach hovoríme, nie je
nič v porovnaní s tým, čo to skutočne je.

A vtedy duša nemá nijakých slz, ani síz nejakého iného druhu alebo
stavu. Je to totiž ešte ovela nižší stav, keď má duša slzy radágti.

VText má: „cxportus“, „kto to skůsil"“. Súůvis bezpodmienečne vyžaduje
čhtať „expers“, „kto to neskůsil“. Asi chyba prepisovania.
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Potom: Boh vtedy donáša so sebou do duše tofků nadplnosť radosti,
že duša si už viac žiadať nevie, ba keby ten stav trval, mala by už tu
raj. A plnosť tejto radosti prekypuje a rozlieva sa na všetky údy tela.
A každů krivdu, ktorej sa duši dostane či už skutkom, či slovom, ona
nemá za nič, ba stáva sa jej sladkou.

Pre zmeny v tele, ktoré tá radosť vyvoláva, som sa niekedy ani ja
nemohla utajiť pred svojou družkou, ba ani pred inými, lebo niekedy,
ako mi to povedala moja družka, začínam žiariť a celá očerveniem a oči
mi začnů svietiť na spósob sviečok, alebo zas zblednem, ako by som bola
mřtva, podla toho, aké mám videnie alebo zjavenie.

Radosť, o ktorej hovorím, trváva po vela dní. A mám niektcré ra
dosti, ktoré, myslím, už nikdy nestratím, ba jasne sa mi zdá, že sa ešte
doplňajů a zdokonafujů. Ani teraz nie som v živote bez nich. Preto, aj
keď mi pride nejaký smůtok, tu si len spomeniem na tie radosti, a už ma
nič nevie vyhodiť z rovnováhy.

Je ešte tofko iných spósobov, ktorými duša poznáva, že Boh je sku
točne v nej, že by som ich nijako nemohla všetky povedať a vyrozprávaf.

Vo všetkých týchto spósoboch, o ktorých sme hovorili, poznáva duša,
že Boh prišiel do nej. Ale nič sme ešte nepovedali o tom, ako je to, keď
prijíma Boha ako hosťa. Všetko, čo sme povedali, je ovefa menej, ako
keď duša poznáva, že prijala Boha ako pocestného za svojho hosťa. Vtedy
totiž, keď duša prijme Boha ako pocestného, dosiahne takého velkého
poznania nekonečnej dobroty božej, že niekedy, keď som potom prišla
zas k sebe, som to považovala za úplne isté, že tí, čo viac cítia z Boha,
ešte menej odvahy majů hovoriť o ňom: lebo už preto, že cítia (niečo)
z toho nekonečného a nevyslovitelného, neopovažujů sa hovoriť niečo
o Bohu. Porovnávaiů totiž to. čo hovoria, alebo čo by mohli povedať,
s tým, čo stratili a vidia. že všetky slová sů ako by ničím. Preto keby
nejaký kazatel vecí božských tak spoznal Boha, ako som ho niekedy aj
ja pochopila. tu by už nič nevedel o ňom povedaf, ani by sa už neopová
žil o Bohu niečo hovoriť. ba onemel by a čušal. Dobrotu božiu nemožno
dokonale osvetliť, nakolko ona prevyšuje rozum i všetko, čo sa vóbec
nejako móže myslieť, rozprávať alebo oceňovať. Ale to všetko nie je pre
to, že by duša bola stratila nejaký telesný smysel alebo že by opustila
telo, ale jednoducho vníma bez smyslov. Preto človek, vnímajůci tak
priamo rozumom, chápe, čo vidí, tak účinne a naplňuje ho to takým úža
som v porovnaní s tým, čo možno povedať slovom telesným, že keby taký
človek bol kazateřom a chcel by hovoriť o Bohu, povedal by fudu: »Choď
te domov, lebo o Bohu vám neviem nič takého povedať, čo by aspoň len
trochu dostačovalo.« A tak teda hovorím a dobre to chápem., že všetko,
čo všetci Fudia od začiatku sveta Či už povedali a či napisali o božej
dobrote, že to všetko treba považovať za celkom nedostatočné, keď ide
o jadro dobroty božej, ba nie je to ani polovička prosného zrna v po
rovnaní s celým svetom.

Keď dostáva od Boha istotu duša a keď ona je oblažovaná jeho prí
tomnosťou, tu sa i telo nasycuje a dostáva novů ušTahtilosť a blažen
stvo spolu s dušou, hoci ovela menej. Vtedy hovoria rozum aj duša telu
a smyslovosti: »Hlaď teraz, aké sů to tie dobrá. ktorých sa ti teraz do
stáva od Boha skrze mňa! Ale ešte nekonečne váčšie sú tie, ktoré sú nám
prisfúůbené a ktoré nám budů aj verne podané, ak budeš v sůlade
So mnou. A všimni si teraz aj toho, aké dobroty a aké velké ich množ
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stvo sme stratily, ty i ja, tým, že si so mnou nesúhlasilo, ale si sa mi
protivilo. Pre budůcnosť musíš bezpodmienečne poslůchať v tých ve
ciach, čo sů božie.« A telo, ako sa cíti účastným na rozkošiach. duše, hneď
sa poddáva duši a smyslovosti rozumu. Odpovedajů duši hovoriac: »Moje
potešenia boly občas telesné a podlo — úbohé, lebo ja som telo, ale ty,
ktorá si bola súůcatofkého zošlachten'a a tolfkej božskej slasti, ty si ne
mala so mnou sůhlasifť a tak mňa aj seba pripraviť o tofké dobroty.«
A tak podobne ďalej, keď telo a smyslovosť cítia, že sladkosť duchovných
potešení je váčšia, ako to vóbec mohly tušiť, ponosujůc sa dlhou, ale
milou panosou na dušu a na rozum. A dajů sa im úplne do poslušnosti.

Hlava dvanásla.

Odkiaf sů klamy a ako ich odstránit.

Je niekofťkomožností, ktorými prichádza ku klamu u osób duchov
ných.

Prvý a významnejší spósob klamu je ten, ktorým sa dostáva do osí
dla taká duša, v ktorej ešte nie je čistá láska. V jej láske je ešte Čosi
stále primiešané aj čosi z lásky k vlastnej osobe, t. j. niečo z vlastnej
vóle. Je v nej teda ešte nisčo z lásky k svetu. A svet ju vyzýva k akejsi
oddanej zbožnosti, i dobré svedectvo jej vydáva, ale všetko je to falošné.
Taká osoba dá sa vybičovať obdivom sveta a jeho pochvalou do horlivej
zbožnosti a slzy sa jej rozprůdia, aj sladkosti prídu 4 chvenše sa a volanře,
ale to všetko prichádza už v láske duchovnej, ale ešte nie čistej. A hoci
v tom nie čistom duševnom stave sů slzy a sladkosti, predsa nie sů to
slzy a sladkosti vnůtri v duši, ale vonku, v tele. Tá láska nevstupuje do
vnůtra duše a sladkosť sa rýchlo tratí, rýchlo i zabůda, ba občas donáša
aj hoskosti.

To všetko som sama skůsila, ale ani sama by som tu nevedela náisť
jsté rozlišenie. Móžem povedať len tolko, že keď ide o čistů lásku, vtedy
duša prichádza k bezpečnej pravde a po všetkých tých citoch bezpodmie
nečne považuje seba samů za mřtvu. vidí že je vlastne ničím a vracia
Bohu seba samu mftvu a zapáchajůcu a cit úcty k Bohu a pokory sa
prebudí. A duša sa nepamátá na nejaků chválu o sebe, ani na nijaků svo
ju dobrů stránku, ba vidí seba samů taků biednu a plnů zla, že je nie
kedy až presvedčená, že ju ani nijaký svátý nebude mózť úplne oslobo
d:ť. len Boh sám. Utieka sa za to niekedy rýchlo k svátým. aby jej po
mohii u Boha, lebo sama sa nepovažuje za hodnů prosiť Boha. Preto sa
obracia na Pannu Máriu a na iných svátých, by jej pomohli. Ak ju niekto
pochváli, považuje to za číry výsmech.

Táto pravá a čistá láska od Boha je vo vnůtri duše a ukazuje jej
chyby a božiu dobrotu. Slzy, ktoré vtedy prichádzajů a sladkosti. ktoré
cíti. nikdy nedonášajů horkosť, ale len istotu a sladkosť. Taká láska pri
vádza určite Krista do vnůtra duše a duša naozaj chápe, že v tom niet
nijakého klamu, ani byť nemóže.

(' V takejto láske nemáóžebyť primiešané nič z lásky k svetu. Tu

1!Pripisok pisatefa.
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som jej ja, pisatel, rozprával o Mojžišovi, ako průtom udrel na skalu.
Nemohol som však ani dokončiť, lebo mi veriaca Kristova hneď pove
dala:)

Iný spósob, ktorým Boh dopůšťa klam na duchovné osoby, je tento:
Duchovná nábožná osoba sa cíti vo vefkej láske u Boha, cíti v sebe du
chovné dobrá i vykonáva skutky duchovně dobré a hovorí o nich. Predsa
však, pretože si je velmi istá a prestupuje hranice dovoleného spósobu,
dopůšťa na ňu Boh klam, aby tak dobre poznala aj Boha aj seba.* (A po
vedala, že takto to bolo aj s Mojžišom: keď som jej totiž dokončil ten za
počatý biblický príbeh).

Iný spósob klamu je zas tento: Duchovná osoba už mnohociti z Bo
ha. Jej láska je dobrá a čistá. Z plnosti dobrej mysle koná dobré skutky.
Rozhodla sa, že sa už nechce páčiť svetu, ani povesť svátosti že nechce
mať; ďalej, že sa chce celá páčiť Kristovi. Celá sa vloží do Krista a je sku
točne vnůtri v ňom, má radosť velků a nevyrozprávatelnů a cíti, že je
celá duša v Kristovom objatí. Je však predsa vždy potrebné, aby si duša
vedela nechať len to, čo je jej vlastné a aby vracala Bohu to, čoje božie. Ak
sa to nestane. tu Boh dopustí na ňu nejaký klam, aby ju zachránil. Do
pustí klam na ňu i preto, lebo sa o ňu stará so žiarlivou horlivosťou
a nechce, aby prekročila hranice dovoleného. Ale to všetko ešte duši ne
stačí, kým ju Boh neuvedie do plného poznania jej samej a do plného
poznania dobroty božej. Až vtedy je už vylůčený každý klam: duša totiž
pravdu poznáva naplno. Toto plné poznanie pravdy možno vyslovif takto:
Duša vidí seba samu taků plnů, že — zdá sa jej — už plnšou ani
byť nemáže. Najprv je naplnená poznaním seba samej, a to tak, že ne
móže na nič iného hfadieť, ani na nič iného sa rozpamátůvať. Na to sa
hneď dostáva do poznania božej dobroty. Potom vidí obidvoje naraz, ale
spósobom absolůtne nevyrozprávatefným. Ale ako Sa zdá, ani to ešte ne
stačí: Boh sa ďalej stará o ňu so žiarlivou horlivosfou, a preto dopůšťa
na ňu sůženia.

To, čo pri takýchto citoch zamedzuje klamu prístup do duše, je
chudoba ducha. Keď totiž Boh raz ku mne hovoril, odporůčal chudobu
ako taký velký dókaz a ako také velké dobro, že to úplne prevyšuje náš
rozum. Boh mi povedal: »Keby chudoba nebola takým velkým dobrom,
ja by som ju nebol tak miloval a keby ona nebola taká vznešená, ja by
som ju nebol na Seba bral.« Pýcha móže byť totiž len v tých,
čo niečo majů alebo aspoň myslia, že niečo majů. Už prvý človek, ktorý
padol, i anjel práve preto začali byť pyšní a padli, lebo si mysleli a boli
presvedčení, že niečo majú. No ani anjel, ani človek nemajů niečo sami
od seba: to má len Boh. Poníženosť je však len v tých, ktorí sú taki chu
dobní, že vidia, že nič nemajů: chudobaje totiž najváčšie dobro. Sám Boh
urobil svojho najdrahšieho Syna ešte chudobnejším, ako ktokofvek bol
alebo bude, hoci je on ten, ktorý má vlastné jestvovanie — a to je viac,
než čo móžeme vóbec povedať. A predsa ho Boh urobil takým chudob
ným, ako keby nemal svoje vlastné jestvovanie. Toto sa síce hriešnikom
a tým smrtelníkom, ktorí nemali pravého svetla, zdalo akousi hlůposťou,
ale nie tak na to hfadeli, ani tak na to nehlfadia fudia můdri a správne
chápajůci.

Š Tiež pripisok pisatela, v zátvorkách.
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. Táto pravda, čo o nej teraz hovorím, totiž pravda o ctnosti chudoby,
že je ona koreňom a matkou pníženosti a všetkého dobra, je taká hlboká,
že to opísať nemožno. Kto totiž má ctnosť chudoby, nikdy sa nemóže zrů
tiť, ani sa stať obeťou klamu. Kto by poznával, aké dobro znamená chu
doba, bol by Bohu milý; kto by uvážil jej nesmiernu cenu, už by nikdy
nemal sily ponechať si niečo z vecí tohto sveta; kto by však videl, ako
sám Boh pravů chudobu fůbil, ten by si už vóbec nič nezadržal.

Tento dókaz (0 prebývaní Boha v duši) je dókaz podávaný samou
můdrosťou božou: Najprv dá duši nahliadnůť, aka je biedna a chudobná,
potom sa opravdive presvedčiť o tom, že sama nemá nijakých zásluh
a nijakého dobra; potom spósobí, aby sa stala chudobnou a nakoniec aby
si chudobu aj zamilovala. Akýsi dar milosti ju osvieti, takže vidí hodnoty
chudoby, a preto si ju obfůbi. Potom vidí duša božiu dobrotu a celá sa
oddá láske k Bohu všemohůúcemu,lebo je presvedčená, že sama nič nemá,
čo by mohla milovať. Ako miluje, podla toho potom aj koná. Stráca
všetku dóveru v seba a dóveruje len v Boha najvyššieho. A keďže v Boha
úplne dóveruje, dostáva osvietenie, ktoré jej odníma akůkolvek pochyb
nosť o Bohu.

Kto by jasne nahliadol do tejto pravdy, toho by ani všetci zlí du
chovia, ani čokolvek iné, čo by sme mohli vymyslieť, nemohlo oklamať,
lebo v tejto chudobe duchom dostáva duša taký prejasný a bleskovo žia
rivý návod ako žiť na svete, že kým má tůto pravdu, nikdy sa nemóže
dať oklamaf.

Takto to potom už chápem, že chudoba je matkou všetkých ctností
a že táto pravda o nej pochádza od božskej múdrosti. Ako totiž božská
můdrosť nás smrtefníkov učila skrze vtelenie, tak nás skrze ducha chu
doby učí ďalej, ako máme dójsť k blaženosti. I Pannu Máriu poučila
božská můdrosť o vtelení Kristovom: Najprv ju priviedla na poznanie
seba samej; a keď seba poznala, nemala nijakej pochybnosti o Bohu
a hneď začala dóverovať v jeho dobrotu. A keďže poznala seba i božiu
dobrotu, povedala: »Ajhřa, dievka Pánova, nech sa mi stane podla slova
tvojho!« Podobne nás učí můdrosť božia o človečenstve Pánovom. Lebo
hoci on bol Bohom, predsa chcel, aby jeho človečenstvo bolo vo všetkom
zaviazané poslušnosfou k Otcovi. A tak všetka můdrosť z tohto sveta, ak
sa nedá voviest do tejto pravdy, nie je nič a mení sa na zatratenie a vše
tci můdri udia z tohto sveta, ak len sa nedajů voviesť do. tejto pravdy,
vóbec nič nie sů a idů do zatratenia.

Keď duša pochopí tůto pravdu, vtedy sa z jej úmyslov pri práci stratí
akákořvck márnomyselnosť a nehřadí už vóbec na nejaků odmenu.

Hlava frinásta,

O vytržení a o poznávaní seba samého a Boho.

Duša nič nerozumie ani nechápe, keď ide o vytrženie, lebo tu treba
Tozumieť a chápať veci, ku ktorým možno prísť len vnůtrom. Lebo keď
je duša, ožiarená priítomnosfou božou, pozdvihnutá nad seba a spočinie
v lone božom a Boh v nej, vtedy aj chápe tie dobrá božie, aj slasť z nich
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cíti a v nich odpočíva, ale nijako ich nemóže porozprávať. Je to totiž
niečo nad každý rozum, nad každý spósob hovorenia, nad všetky slová.
Duša vtedy pláve v radosti a v poznávaní a dostáva osvietenie, takže ro
zumie i význam temných a ťažkých slov, ktoré povedal Kristus.

Podobne poznáva vtedy duša, prečo bol bóf duše Kristovej bez úlavy
a aký to bol bóf. Bola som to už predtým spomenula, že — ako raz
v osvielení videla duša moja, vtedy totiž, keď bola premenená na utrpenie
Pánovo — že bolesť duše Kristovej nemala nijakej úfavy, taká bola vel
ká. Preto aj moja duša vtedy, keď spomína na bolesť duše Kristovej, ne
móže nájsť nijaků radosť. To sa jej však nestáva, keď rozmýšfa o utrpení
tela Pánovho, lebo vtedy po smůtku znovu nachádza radosť. Príčiny toho
všetkého poznala v tom vefkom vytržení. I to pochopila moja duša, že
duša Kristova cítila ostrů bolesť už vtedy, keď ešte bola v lone Matki
nom, taků bolesť, ako cítil potom na kríži, len s tým rozdielom, že vtedy
ešte nebol skůsil bolest telesnů.

Prítomnosť Boha dušu k sebe povznášajůceho dáva duši aj pocho
penie pre sůdy božie a pre iné nevysloviteřné skutočnosti.

A moho ráz robí Boh zázračné veci v duši, také veci, ktoré — ako
ich vidím, by nemohlo nijaké stvorenie robiť, okrem neho samého.
Niekedy totiž Boh pozdvihne dušu celkom náhle, a to v tofkej radosti,
že, myslím — keby tá radosť dlhšie trvala. telo by to ani nemohlo
zniesť, ba stratilo by všetky svoje smysly i údy. A často sa hráva Boh
v duši a s ďušou takýmto spósobom. Ale keď ho chce duša zadržať, tu
hneď odchádza. V duši však zato zostáva radosť a bezpečnosť. Áno, zo
stane. v nej tofká radosf, že nijako nepochybuje o pritomnosti božej v se
be. Ale pre toto videnie a cítenie neviem dať nijakého podobenstva ani
to neviem nijako nazvať

Všetky osvietenia, povznesenia, slasti a radosti sů vždy iného rázu,
takže vždy je tam niečo nového. Ale z toho všetkého sa nič nedá vyroz
právaťf. Zjaven'a a videnia sů tiež iného rázu. Podobne i rozkoše, pote
šenia a radosti, s nimi spojené.

Ale o tom všetkom nič viac neviem vysloviť, ba aj to, čo hovorím,
znamená vlastne skór zlorečiť, pustošiť, růhať sa alebo aspoň chybne sa
vyjadrovať ako niečo riadne vyjavíf.

Ja som zaslepená, zatemnená a bez pravdy, preto, synovia moji, na
všetky slová, ktoré máte odo mňa, hřaďte ako na slová podozrivé, pochá
dzajúce od zlomyselnej osoby. Dobre všetko posůďte a z mojich slov len
tým verte, ktoré sa podobajů šlapajám Ježiša Krista a vyzývajů a pri
vádzajů k nasledovaniu jeho života.

Teraz. synovia moji, mi nerobí radosť písať, ale radšej by som chcela
neustále oplakávať svoje hriechy a rozjímať o tom, ako boly vykůpené
bolestným utrpením nepoškvrneného Krista. Keďže mi však píšete, som
nůtená vám odpovedať.

Píšem vám teda o tom, čo bolo v poslednom čase vtlačené do mójho
srdca. Veďte, synovia, že nič iného nepotrebujete okrem Boha. Len to
potrebujete, aby Boh k vám prišiel a aby sa vaša mysel v ňom sůstredila.
K tomu však, aby sa vaša mysef lepšie usobrala v Bohu, musíte sa zbaviť
všetkých zvyklostí, musíte pretrhnůť všetky zbytočné dóverné priatel
stvá jak s mužmi, tak aj so ženami, musíte odhodiť každů zbytočnů vedu
i tůžbu chcisť vždy vedief mnoho nových vecí, musíte sa vymaniť zo
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všetkých zbytočných prác a zamestnaní. Slovom: Človek sa musí oddeliť
od všetkého, čo mysel roztrusuje.

Potom človek musí sa usilovať vojsť do priehlbne Svojich bied
a rozmýšlať o tom, čo robil v minulosti, čo robí teraz, čo bude robiť na
budůce a o tom, aků bude mať podla svojich zásluh budůcnosť po smrti,
budůcnosf bez konca. Nech neprejde deň alebo už aspoň noc nech neprej
de, že by o týchto veciach neromýšlal.

Na to nech rozmýšla o milosrdenstve božom, nech o tom znovu uva
žuje, nech sa usiluje dobre nahliadnuť, ako so všetkými jeho biedami mi
losrdne naložil Ježiš Kristus. A nech sa chráni zabudnůť na toto dobro
denie.

Poznať totiž Boha a seba, v tom je naša dokonalosť. O ničom inom
z celého sveta sa mi teraz nepáči písať ani hovoriť, len práve o týchto
dvoch veciach: Poznat Boha a seba. Inými slovami to znamená: Uznaf,
že človek leží stále vo svojom vázení; že nikdy z neho nevychádza; že ak
nenachádza dobro vo svojom vázení, má ho hladať inde (u Boha) a že sa
nemá vyvyšovať nad svoje postavenie.

Ó, synovia moji najdrahší, ak človek nemá pravého poznania Boha
a seba, všetky jeho videnia, všetky zjavenia a všetky jeho nazierania
nič neznamenajů. V pravde vám hovorím, že bez toho to všetko nič ne
osoží. Preto sa čudujem, že si žiadate list odo mňa, lebo veď akože vás
majů alebo vóbec móžu moje slová potešif, ak len vám azda nenapíšem
o tomto poznávaní? A veď ma ani neteší rozprávať o niečom inom mimo
tohto. A len o tomto jedinom vlastne smiem rozprávať. O iných veciach
som dostala príkaz mlčať. Prosím vás teda, modlite sa k Bohu, aby vše
tkému nášmu potomstvu dal toto svetlo a aby vás v ňom zachoval
navždy.

Že je vám skutočne poznanie Boha potrebné, to je zjavné: Keďže je
totiž maším cielom královstvo nebeské a to dosiahnuť móžeme a máme
len tak. ako ho Bohočlovek dosiahol; tu je nám ešte potrebné poznať
tohto Bohočloveka, jeho život, jeho skutky a to, prečo dosiahol slávu,
lebo musíme nasledovať jeho skutky a pretvoriť sa v neho. aby sme tak
za ním, skrze jeho zásluhy a milosť, mohli spolu s ním vládnuť králov
stvom nebeským.

Najviac je nám však potrebné poznať Bohočloveka, ako bol za nás
ukrižovaný, ako trpel a ako nám dal priklad života. V tomto dobrodení
božom sa námtotiž viac než v ktoromkofvek inom prejavila jeho neko
nečná láska a jeho neocenitelné milovanie. Aby sme teda neboli nevďač
ní, musíme sa pretvoriť v jeho lásku, to jest, musíme ho milovať tak,
ako on nás miloval a bližného svojho podobne a utovaf musíme miláčika,
že trpel muky a že za nás a z čistej lásky k nám bol uknzovaný. Keď
poznávame, aké velké veci za nás vykonal Boh, najmá za naše vykůpe
nie, tu sa cítime vnůtorne nástojčivo vyzývaní uvažovaf aj o tom, v akom
stave vlastne sme, že sme totiž bytosti velmi vznešené, lebo veď
Boh najvyšší nás tak miloval, že sa za nás vydal na smrť. Keby totiž člo
vek nebol stvorenie velmi vznešené a velkej ceny, Boh by to nebol uro
bil. A keďže sme rozjímali o umučení Pána za nás, vieme dobre aj
o tomto našom stave uvažovat.

Poznanic Boheočlovekaukrižovaného nás vyzýva aj k starostlivosti
o našu spásu. Lebo keď vidíme, že sám Boh, taký vysoký, tak od nás
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vzdialený a taký cudzí, sa predsa tak úzkostlivo stará o naše vykůpenie
A © našu spásu, tu zaiste uznáme, že Sa sami musíme naozaj o seba a
O svoju spásu starať, že musíme Bohu pomáhať v jeho vóli (spasiť nás)
aspoň tým, že budeme konafťpokánie.

Tak teda z poznania Bohočloveka ukrižovaného nám prýšti neko
nečné množstvo iných osohov, ale zvlášť sa zapaluje v nás prevefká
láska, lebo sme skrze jeho umučenie dosiahli spásu.

IK tomu je však potrebné stále uvažovanie o ukrižovanom Bohočlo
veku a hlboké jeho poznanie. Lebo, ako vidíme, tak milujeme. A teda
čím viac vidíme z toho ukrižovaného Bohočloveka, tým ho viac a doko
nalejšie a čistejšie milujeme a skrze lásku sa v neho pretvárame. Ako ho
však máme radií a ako sa pretvárame v jeho lásku, tak podobne sa pre
tvárame na bolesť, ktorů naša duša vidí v tomto mučenom Bohočloveku.
A tak, ako tofko človek miluje, koťko vidí a poznáva, tak aj kofko duša
vidí z bolesti miláčika, tolko bolestí sama trpí a natofko sa pretvoruje
v bolesti milovaného. Podobne, čím kto všac vidí z tohto mučeného Bo
hočloveka, tým viac ho miluje, tým viac trpí pre jeho utrpenie a bo
lesťou sa v neho pretvoruje. Ako sa totiž duša láskou pretvoruje v pre
milého Bohočloveka, tak sa pretvoruje aj bolesťou. Toto všetkosa stáva
vtedy, keď človek dokonale vidí a pozná Boha aj seba. Duša totiž vidí
nadnekonečnosť božej výsosti — zdá sa mi skór, že sa růham, keď to
biedne slovo užívam, ale nato hneď vidí aj podlosť a nehodnosť
hriešnikov, s ktorými však Boh predsa ráčil vstůpiť do priatelstva a
pokrvenstva, ba najpotupnejšíu smrť za nich podstůpil. A čím viac
duša toto poznáva, hlbšie si rozváži a nahliadne, tým plnšie sa pretvo
ruje v samu lásku voči Bohočloveku Ježišu Kristovi.

Ďalej, keď duša vidí, že hriešnici, ba samo stvorenie je plné tol
kých chýb, že jej pri hřadení ani oči nevystačujů — lebo veď duša
má tofko chýb, že to s ničím ani porovnať nemožno; keď potom vožiari
osvietenia božieho vidí, že ona sama bola príčinou tej nesmiernej, ne
konečnej bolesti, ktorů za ňu znášal Ježiš Kristus; keď ďalei vidí nad
nekonečnosť.a. naddobrotu božiu, že sa totiž pre také úbohé stvorenie
tak snížil, že sa stal smrtelným človekom a že po celý svoj život ne
ustále trpel tou nevýslovnou trýznivou bolesťou, a že on, ktorý bol
stvoriteřom neba i zeme, tak potupne zomrel: keď toto všetko duša vidí
a poznáva, celá sa pretvoruje v bolesť a čím viac a hlbšie poznáva a
uvažuje, tým váčšia bolesť ju zachvacuje.

Ak sa človek človeku za čas života usiluje vyhovieť, tým viac sa
o neho stará ešte pri smrti. Ale Krář krářov, hoci celý jeho život bol
nevýslovný kríž pre nevypovedatelnů a stálu bolesť, ktorů so sebou
mosil — pri smrti nielen že nemal zvláštnu opateru, ale miesto pozláte
nej izby a purpurového lóžka mal potupný kríž, a to kríž taký biedny,
že musel byť klinmi priklicovaný, aby sa mohol na ňom udržať. Klince
ma rukách a nohách ho musely držať: inak by sa na kríži nebol udržal.
Miesto sluhov, preochotne stojacich k službám, mal tovarišov diablo
vých, preochotne stále sa usilujúcich, aby len Čím ukrutnejšie trpel
a čím viac bol rozbitý: takže ani pri smrti, keď si žiadal vody a kričal,
že smádí, mu ani kvapku vody nepodali.

Okrem toho, keď duša vidí, že bředny človek stratil pre svoje
hriechy všetko dobré, zaslůžil si bolesti večité a stal sa predmetom
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opovrženia a posmechu so strany nevypovedatelného božstva, anjelov,
diablov aj všetkého stvorenstva; keď ďalej ešte vidí, že najvyšší Boh
a človek Kristus Ježiš, hoc bol najbohatším, stal sa najchudobnejším,
aby človeka pozdvihol z nesmiernej chudoby; hoci bol sám najšťastnejší
a najblaženejší, vzal na seba najváčšie bolesti, aby svojou skoro neko
nečnou bolesťou vykůpil človeka od bolestí večných a nekonečných,
za neho zadosťučinil a miesto neho aj vytrpel; hoci bol najslávnejší a
wiac ako chválihodný, vzal na seba poslušnosť a poníženosť, pohfdanie,
uponížovanie a hanenie; áno, chcel sa zjaviť a byť považovaný za naj
opovrženejšieho, aby vydobil česť a slávu človeku opovrhovanému: keď
toto všetko duša dobre uváži a nahliadne, tu ju ešte váčšia bolesť
uchvacuje, ešte vo váčšiu bolesť sa pretvoruje. Čím viac vidí a čím
viac uvažuje, tým váčšia bolesť ju pretvoruje.

Teda čím viac duša poznáva božiu výsosť a dóstojnosť, potom jeho
milosrdenstvo a nekonečnů dobrotu, čo nám ju Boh zjavil a aj skutkom
dokázal a čím viac vidí Fudsků biedu, nedostatok, nehodnosf, nevďač
mosť, nevernosť a podlosť, tým váčšou láskou k Bohu sa rozhára, tým
váčšia bolesť ju schytáva, takže sa už v podobenstvo lásky a bolesti
samej pretvoruje — a v tom je celá dokonalosť človeka.

Tak teda poznať Boha a seba je nám vrchovatou mierou potrebné
a užitočné, viac ako čokofvek. O toto poznávanie sa musíme usilovať
neustále, vo dne aj v noci. Nech sa človek usiluje nahliadnuť do tých
to vecí ako len možno hlboko, lebo potom dokonalejšie sa pretvorí
na podobu Kristovu, na podobu jeho lásky a bolesti, ako už bolo
povedané.

Teda, syn mój, z celej duše fa úpenlivo prosím, aby si neodvrátil
nikdy oči svojej duše od tohoto trpiaceho Bohočloveka, lebo ak budeš
mať tak svoje oči uprené, tak ten pohfad a to rozmýšlanie osvieti tvoju
dušu a rozohní láskou a vrůcnou nábožnosťou. Ak sa ti pohřad roz
ptyluje, usiluj sa udržať ho a zas uprieť na Trpiaceho. A ešte ťa vy
zývam a prosím z celej duše: Ak tvoja myselI ešte nebola pozdvihnutá,
aby videla mučeného Bohočloveka, tak začni znova a prežívaj všetky
cesty utrpenia a kríža požehnaného trpiaceho Bohočloveka. Ak to ne
móžeš robiť srdcom, tak aspoň ústami starostlivo a často opakuj slová,
ktoré sa vzťahujů na utrpenie, lebo to, čo sa často opakuje ústami, do
náša konečne aj srdcu teplo a vrůcnosť. Usiluj sa dójsť k tomu videniu,
lebo kto dokonale uzrie Bohočloveka mučeného, tak ako bol, v najváč
šej chudobe a v opvržení, vrchvato plného nevýslovnej a stálej bolesti
a za nás premeneného na úplnů márnosť a na nič, tak, ako to skutočne
aj bolo (čo však uzrieť je milosť), o takom človeku som istá, že by Sa
dal na nasledovanie Krista v chudobe, v neustálej bolesti, v stave opo
vrženia a úbohosti. Ale nikto sa nemóže vyhováraťf, že nemóže nájsť a
maf tů milosť božiu, lebo Boh je bezhranične štedrý a ako taký dáva
ju všetkým, čo ju hfadajů a si ju žiadajů.

Prosím ťa teda, syn mój, aby si nenaplňal svoje srdce ničím iným,
iba týmto nestvoreným Bohom a poznaním a láskou k nemu a aby
v mysli tvojej nebolo nijakej inej náplne, iba táto, totiž, náplň Boha
nestvoreného. Ak však tůto nemóžeš dostať, maj a drž si aspoň tů,
ktorů som hore spomenula, totiž, stálu myšlienku na mučeného a ukri
žovaného Bohočloveka. A ak by ti ani jedna z týchto nebola dopriata,
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nedaj si odpočinku, syn mój, kým len znovu nedosiahneš, nenájdeš nie
ktorů z týchto náplní, ktoré opravdivo naplňujů a sýtia srdce aj myseť
všetkým dobrom. Teda, syn mój, drž sa toho bezpodmienečne a ver mi,
ře človek, čo tůži pridfžať sa božej cesty a tůži po tom, aby mohol pri
stůpiť k Bohu a aby sa mohol z neho tešiť v tomto živote aj v budů
com, taký človek musí predovšetkým poznať Boha skutočne a nielen
mavonok, povrchne, ani nielen ako by podla farby písma, alebo podla
zvuku slov, alebo podla podobenstva nejakého stvorenža, lebo tento
spósob poznávania podla spósobu Iudského hovorenia je len akési
jednoduché poznávanie Boha; ale musí ho poznať opravdive, prenikajůc
do jeho najvyššej hodnoty, do jeho najvyššej krásy, slastnosti, výsosti,
moci, dobroty, štedrosti, milosrdenstva a otcovskej lásky a musí na
hliadnuť, že Boh je najvyššie dobro a že je na vrchole všetkého. Inak
totiž poznáva nejaků vec osoba můdra a inak osoba neučená. Osoba
můdra poznáva vec opravdive, osoba jednoduchá len podla vonkajšie
ho zdania. Keď osoba jednoduchá nájde drahokam, rada si ho zdrží
pre jeho ligot a krásu, ale nie pre jeho vnůtornů cenu, lebo tů ne
pozná. No, osoba můdra nájdený drahokam si tiež rada podrží, a to
s velkou tůžbou, lebo pren'ká za ligot a krásu a poznáva skutočnů
hodnotu a cenu drahokamu. Tak aj duša můdra netůži len po tom, aby
poznala Boha len podTa zdania, povrchným akýmsi pozorovaním, ale sa
usiluje poznať ho skutočne a okůsiť jeho najvyššiu dobrotu a hodnotu.
Boh nielen že je dobrom, ale je najvyššie dobro, a keď ho duša ako
takého poznáva, miluje ho úplne len pre jeho dobrotu. Keď ho však
duša miluje, tůži ho mať pri sebe a vtedy sa on sám, nanajvýš dobrý,
duši podáva a duša ho cíti, ochutnáva jeho sladkosť a kochá sa v tej
najváčšei slasti. A vtedy duša, keďže je účastná na najvyššom a to naj
vyššie je sůúčasneaj najvyššou láskou, duša sa zapáli najvyššou láskou,
roztůži sa láskou k svojmu najmilšiemu. tůži ho stále mať pri sebe. ob
jíma ho, privíňa k sebe a spája sa s Bohom. Ale aj Boh ju priťahuje
k sebe s najváčšou slastnosťou lásky, a vtedy sila lásky pretvoruje mi
lujúceho v milovaného a milovaného v milujůceho, t. j. duša, zapálená
božskou láskou, pretvára sa mocou lásky na svojho milovaného Boha,
ktorého tak nežno-slastne miluje. Ako rozžeravené želežo berie do seba
teplotu, farbu, silu, hodnotu a podobu ohňa, stáva sa ako by ohňom,
dáva sa celé, nielen čiastku a sebe samému Sa vytrhuje, takže hoci
ostáva samým sebou, predsa sa až do svojej podstaty rozžeravuje: tak
sa aj duša, spojená s Bohom dokonalou milosťou božskej lásky, skoro
celá stáva božskou a v Boha sa pretvára. V podstate svojej sa nezmení,
ale predsa sa celá vo svojom.živote pretvoruje na lásku božiu a skoro
celá sa stáva božskou.

IHTa,kolké dobrá nám prináša poznanie Boha! Je totiž naozaj po
trebné (ako už bolo povedané), aby na ceste božej a u človeka, ktorý
chce mať Boha, najprv prišlo jeho poznanie a až potom nasleduje láska,
ktorá pretvoruje milujůceho v milovaného.

Tolo všetko je o duši, ktorá Boha naozaj poznáva a vrůcne miluje
dobro, ktoré tak poznala.

Avšak k tomuto poznaniu nemóže duša prísť sama sebou, ani cestou
Písma, ani vedou, ani pomocou nejakej inej stvorenej veci, hoci to
všetko ticž móže pomócť a dušu pripravovať, ale príde k nemu len po
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mocou božieho svetla a božej milosti. Lež myslím, že toto poznanie
duša nemóže nijako rýchlejšie a fahšie nájsť, ani si vyžiadať, ani mať
od Boha najvyššieho, od dobroty najvyššej, od najvyššieho svetla a
od lásky najvyššej — nijako ináč len práve zbožnou, čistou, neustálou,
poníženou a nástojčivou modlitbou a to nielen modlitbou úst, ale aj
mysle, srdca a všetkých schopností duše a smyslov tela. A musí pro
siť a žiadať s najvyššou tůžbou. Duša teda, ktorá chce nájsť tento ka
meň (můdrosti), opravdivé poznanie Boha, a to spomínané svetlo, nech
koná svoju modlitbu tak, že šťuduje, rozmýšla a číta neustále z knihy
a nad knihou života — a tá kniha života, to je celý pozemský smrltel
ný život Kristov. Sám totiž Boh, Otec najvyšší, ukazuje duši a učí ju
formu, spósob aj cestu, ako možno dójsť k takému poznaniu Boha a ako
možno dójsí k Bohu láskou. A tento príklad ukazuje a toto učenie po
dáva Bch Otec najvyšší v Svojom premilenom Synovi.

Teda, synovia moji najmilší, ak tůžite dychtivo po svetle božej
milosti, ak si chcete srdce oddialiť od starostí tohto sveta, ak chcete
škodlivé pokušenia držať na uzde, ak sa chcete stať a i zotrvať v do
konalosti na ceste božej, nech sa vám teda nelení utiecť ku krížu Ježiša
Krista. Lebo skutočne niet inej cesty božej, vyhradenej synom, cesty,
na ktorej by bolo možno nájsť Boha a nájdeného si udržať, ako je
cesta a život a smrť trpiaceho Bohočloveka. O tejto cesie a smrti a
o tomto živote ja hovorievam a tvrdievam, že je to Kniha života. K jej
čítaniu sa však možno dostať jedine neustálou modlitbou, lebo vytrvalá
stála modlitba dušu osvecuje, povznáša do vytrženia a pretvoruje. Duša
totiž, osvietená svetlom, ktoré dostala pri modlitbe, jasne vidí cestu
Kristovu, pripravenů i šliapanů nohami Ukrižovaného. Keď sa potom
so srdcom rozšíreným dá do bežania po nej, tu nielen, že sa vzdiali
od zaťažujůcich starostí tohto sveta, ale dostane sa jej i pozdvihnutia
nad seba, aby mohla zakusovať sladkosť božiu. Keď ju však tak božský
požiar pozdvihne a keď sa v láske rozžeravie, tů sa pretvára v samého
Boha.

Toto všetko je plod hřadenia na kríž a ustavičnej modlitby.
Preto, najdrahší syn, keď sa budeš utiekať k tomuto krížu, pros,

aby fa osvietil ten, ktorý na ňom za teba zomiera. K nemu choď, aby
si sám seba dokonale poznal a aby si sa stal súcim vystůpiť až k oku
sovaniu božej sladkosti. Budeš sa však sám sebe zdať nepochopitefným,
lebo nahliadneš, že fa Pán, hoci si taký plný chýb, predsa vykůpil a
pozdvihol ťa do svojho synovstva aj slubil, že ti bude otcom. Nebuď
mu za (o nevďačný, ale sa vo všetkom usiluj vyplniť vólu takého vel
kého svojho otca, otca tak hodného úcty a lásky. Lebo ak zákonití sy
novia boží neplnia to, čo sa Otcovi páči, ako to budů splňať synovia
cudzoložní? Cudzoložní synovia sů tí, čo nabok odkladajů príkazy otco
ve a chodia- sem — a — tam za žiadostivosťou tela. Naproti tomu zá
konití synovia, to sů tí, čo Sa usilujů vo všetkom pripodobniť svojmu
učitefovi a otcovi, čo za nich trpel, totiž pripodobniť sa v chudobe, v bo
lesti a v opovržení. Vedz, syn najdrahší, že tieto tri veci sů základom.
i dovřšením Všetkej dokonalosti a za také ich vždy aj považuj. Lebo
táto trojica dušu osvecuje, zdokonařuje a úplne jasne pripravuje na bož
ské pretvorenie.

79



Syn najmilší, vedz, že všetka dokonalosť záleží v poznaní Boha a
seba: v tom totiž, že človek vidí, ako je Boh nesmierny v Káždej doko
nalosti a v každom dobre a ako sme my vlastne nič. Lež také prejavo
vanie sa a poznanie Boha je údelom len zákonitých božích synov, tých,
čo sa vedia z knihy života správne modliť, z nej čítať a vrůcne roz
jimafť.Pred týchto pravých synov položil Boh a roztvoril knihu života,
t. j.: život Boha a človeka Ježiša Krista. V nej všetko, čo budů chcief,
nájdu, len nech dobre rozvažujů.“ V nej sa naplnia tou požehnanou
vedou, ktorá nenafukuje. V nej nájdu všetko poučenie, potrebné pre
nich aj pre iných. Ak teda chceš byť čo najviacej osvietený a poučený,
čítaj z tejto knihy života. Ak sa pri čítaní nebudeš náhliť, ani nebudeš
povrchný, dójdeš osvietenia a poučenia o všetkom, čo je ti potrebné
a ty potom osvietiš a poučíš iných, z ktoréhokolvek stavu. A ak budeš
dobre čítať a rozjímať, nie náhlivo, zapáliš sa a rozžeravieš sa ohňom
božím natofko, že každé sůženie budeš prijímať ako najváčšie poteše
nie a budeš o sebe hovoriť, že si sužovania úplne nehodným. A ak (čo
je ešte viac!) sa ti na svete niečo podarí alebo ak ťa Fudia pochvália pre
nejaků tů dostatočnosť, čo ju tiež len od Boha máš, nestaneš sa nafů
kancom, ani sa nebudeš vysoko vynášať, lebo čítanie v knihe života ti
jasne ukáže, že tá chvála nepatrí tebe.

A toto je jeden zo znakov, podřfa ktorých móže človek poznať, že
je v milosti božej: Ak ho totiž nič nerobí namyslencom, ani nafúkan
com, ale ešte poníženejším.

Treba sa teda, synu, predovšetkým usilovať o pravé poznanie Boha
a seba. No, spósob a cesta je jediná: Vytrvalá a vrůcna modlitba a vy
trvalé čítanic z knihy života.

Hlava štmásta.

Kristus-kníha života. Jeho chudoba.

Vedz teda, že táto kniha života, to nie je nič iné, ako Kristus, Boží
Syn, Slovo a můdrosť Otcova, ktorý sa na to zjavil, aby nás učil svo
jím životom, svojou smrťou a svojimi slovami. |

Musíme sa teda pozrieť, aký bol celý jeho život a všetko jeho ob
covanie, kým žil v smrteřnom tele. Jeho život je totiž príkladný spósob
života pre kažného, kto sa chce spasiť. Jeho život však bol číre prehor
ké pokánie. S útrapami pokánia bol za svojho pozemského života tak
nepretržite spojený, že od tej prvej hodiny, v ktorej bola duša Kristova
stvorená a vložená do jeho najsvátejšieho tela v najčistejšom živote
Panny, až do poslednej hodiny, kedy najsvátejšia duša opustila jeho
presváté telo pri preukrutnej smrti na kríži, nikdy za ten čas nebol Pán
zbavený tej hroznej spoločnosti. Taký život nemali ani apoštoli, ani
blahoslavená Panna, ani iní svátí.

A spoločnosť, ktorů Boh, Otec najvyšší, vo svojej prevefkej mů
drosti prisůdil svojmu najmilšiemu Synovi pre tento svet, je táto: Po
najprv najdokonalejšia stála a majhlbšia chudoba. Potom najdokona

1 Sůvetie asi chybne prepisané: „In guo nihil volent scire, bene Consi
derent, guin ibi inveniant.“
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lejšie, najhlbšie a neustále opovrženie, neustála bolesť. Toto je spoloč
nosť, ktorá sprevádzala Krista po celý život, aby nám dal priklad, že
pred všetkými ostatnými vecami si máme práve tůto vyvoliť, ju mi
lovať a trpieť ju až do smrti. Lebo touto cestou on ako človek vystůpil
na nebesá a teda po tej istej ceste móže a má isť aj duša k Bohu, ba
ani inej správnej cesty niet.

Je to totiž potrebné aj slušné, aby tou cestou, ktorou sa ubierala
hlava, išly aj údy tela a aby tá spoločnosť, ktorá sprevádzala hlavu,
sprevádzala aj údy.

Prvý spoločník Ježiša Krista, knihy nášho života a našej spásy, to
bola neustála najhlbšia a najdokonalejšia chudoba. Mala tri stupne:
Prvý stupeň bol vefký; druhý, spojený s prvým, ešte váčší; ale tretí,
spojený s prvým a s druhým bol najdokonalejší.

Prvý stupeň tej najdokonalejšej chudoby Kristovej, ktorý je kni
hou, cestou a učitefom duše, pozostával v tom, že Kristus chcel byť
chudobný vo všetkých časných veciach tohto sveta, takže nemal ani
pódy, ani vinice, ani záhrady, ani nejaký majetok, ani zlata, ani strieb
Ta, ani peňazí, ani nijakej inej vlastnej veci. Potom: Neprijímal, ani ne
chcel prijímať nič z vecí tohto sveta, len práve tofko, čo bolo potrebné
na zaokrytie tých najnevyhnutnejších potrieb jeho telesného života.
Trpel hlad, smád a nedostatok, zimu aj horůčosf, namáhal sa mnoho, žil
prísne a tvrdo a keď niečo predsa len nevyhnutne potreboval pre svoje
telo, nechcel veci jemné a vyberané, ale hrubé a obyčajné, také, aké
sa uživaly v tom čase a v tom kraji, kde sa on práve bez domu a bez
prístrošia zdržoval a kde z vypýtaného žil.

Druhá chudoba Kristova bola váčšia ako prvá, lebo chcel žiť a byť
chudobný na priatefov a pokrvných, nemal nijakého dóverného vzťahu
k velkým a mocným ani nijakého iného časného priatefa. Nemal a ani
nechcel mať mijakého priatelfa, ani so strany Matky, a ani so strany
pestůna Jozefa, ani so strany učeníkov, ani nijakých iných priatefov,
aby mu azda na ich prihovorenie odpustili nejaký ten úder kor
báča alebo kladiva, alebo nejaké urážlivé slovo. A zariadil veci tak,
že sa narodil z velmi chudobnej a bezvýznamnej matky, vychovaný bol
od pestůna — chudobného tesára a odhodil od seba: každů lásku a dó
vernosť s kráfmi a mocnými Tuďmi, s velkňazmi a zákonníkmi, všetku
lásku k priatefom a pokrvným, takže ani kvóli matke, ani kvóli prí
buzným, ani kvóli komukofvek inému nezanedbal nič, čo by sa páčilo
alebo by sa aspoň mohlo páčiť vóli Otca jeho najvyššieho.

Tretia a najhlbšia chudoba Kristova pozostáva v tom, že sa on sám
seba zbavil, lebo sa ukázal chudobným aj na moc.

Najprv: stal sa chudobným a bezmajetným, pokial išlo o jeho
vlastnů moc. Hoci bol totiž najvšemohůcejší, takže mu nič nebolo ne
možné, chcel sa na tomto svete javiť a žiť bez moci, ako nemohúci
a slabý človek. Nielen, že vzal na seba naše Fudské biedy, chlapčenské
detstvo a iné slabosti bez konca, okrem viny a hriechu, ale prejavil sa
a žil ako slabý. Unavovalo ho chodenie, navštevovanie a znášanie
potůp.

A čo je ešte viac: nielen hriešni fudia dostali moc oproti nemu,
ale aj prvky a veci neživé dostaly od toho, ktorý ich stvoril, moc, aby
ho trýznily a mučily — a on, akoby bezmocný nevzdoroval, ale všetko
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za nás znášal, ako človek, ktorý nemá sily odporovať. Dal mac třňom,
aby prenikly a kruto dopichaly tů jeho božsků hlavu, pred ktorou by
človeka mala hróza chytať. On, ktorý pri svojej smrti zemou zatriasol,
dal moc tým putám a viazadlám, aby ho udržaly pevne priviazaného
k stípu a aby tesne putnaly jednu ruku k druhej.

Potešté ma, ó, boží synovia, aspoň tým, že budete verní tomuto
Bohu, ktorý bol vám taký nadmieru nežný a vo vrůcnej láske celí sa
oddajte tejto vernosti božej, za vás tak mučenej a tejto poníženosti
božej, za vás tak nadmieru vernej! Lebo, hla, len pre teba sa sám
Póvodca všetkého života zahodil, aby teba vyvýšil, že aj veci neživé
samého svojho póvodcu všemožne zbily a zráňaly a on, ktorý je úplne
neobmedzený a neobmedzitelný, dal sa priputnafť na jediné miesto. Dal
moc závoju, aby ho zakryl, jeho, ktorý je pravé svetlo a pravé svie
tidlo, všetko osvetfujůce. Dal moc korbáčom, aby ho nemilosrdne bi
čovaly, dal moc klincom, aby vošly do jeho růk aj nóh a aby ich pre
nikly — on, ktorý svojimi rukami slepým zrak a hluchým sluch bol
navrátil. Dal moc krížu, aby ho zaveseného, skrvaveného, zbičovaného
a poprebíjaného na sebe držal, aby ho obnaženého staval všetkým Tu
ďom na Oči a nakoniec sám na tom kríži smrfou preukrutnou skonal.
Dal moc octu a žlči, aby horkosfou naplnily jeho ústa. Dal moc Kopii,
aby vnikla do božského boku, do srdca a do vnůtorností, aby bok otvo
rila, srdce a vnůtornosti až celkom prenikla (je to hrozné aj len počuť)
— aby tak vyliala na zem krv aj vodu z jeho vnůtorností a zo záhybov
jeho srdca.

On sám musel všetkým tů moc dať. Lebo veď stvorenia samy maly,
aj mohly poslůchať Pána, svojho najvlastnejšieho tvorcu, a vzoprieť sa
stvoreniu, ktoré ich chcelo zmenšiť. No, nech táto prehlboká, nadmieru
nežná a neobyčajná poníženosť najvyššieho majestátu aspoň už stlačí
a zahanbí pýchu našej ničotnosti! Sám póvodca všetkého života totiž
Chcel byť podrobený a postavený na roveň ničote, on, ktorý sám u seba
drží jestvovanie všetkých stvorení, aj neživých, len aby si ty, ktorý si
bol mřtvy a na veci božské už necitlivý, aby si ty pre toto jeho nad
mieru pokorné zahodenie sa znovu obsiahol život. Teba človeče, ktorý
Si o ničom nevedel. teba on tak nadmieru verne a čisto miloval, že sa
on sám len z lásky k tebe láskavo dal zmariť seba, len aby tebe dal
najdokonalejší spósob jestvovania. Kopija sa totiž mala ohnúf, nepo
sluchnůc stvorenie, ktoré ju zneužívalo, a tak teda neudrief. ani nepre
bodnůť ten božský bok svojho najvlastnejšieho Pána a tvorcu. A tak
podobne mohly a maly neposluchnůť aj ostatné neživé veci. Postavily
sa však predsa proti svojmu Pánovi a tvorcovi, lebo od neho samého
dostaly moc proti nemu. |

Dal ďalej moc križujúůcim vojakom, Židom, Pilátovi a iným fuďom
najhorším, aby ho sůdili, obžalovali, aby sa mu růúhali. ho tupili, bičo
vali, vysmievali sa mu a hoi zabili, on. ktorý to všetko prípadne mo
hol jediným slovom prekazif, jediným pokynom všetko rozvrátiť a zni
čiť alebo mohol jedinému anjelovi nekonečných tisícov svojich Pánstiev
a Mocností rozkázať, aby to všetko jediným nánorom uvrhol do hlb'ny
morskej. Keby totiž on sám nebol dal také dovolenie svoi'm tvorom
a keby sa nebol stal slabým a podrobeným utrpeniu, tu bez pochyby
by niiaké stvorenie nebolo mohlo nejako obfažovať svojho Stvoritela,
ba s hrózou by sa bolo oproti niečomu takému vzpieralo.
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Čo ešte? Podrobil sa dokonca i prvkom, podrobil sa i zime, teplu,
hladu, smádu a iným neživým stvoreniam. Svoju moc zatajil a zbavil
sa jej pred očami udí, aby nás biednych, smrti a utrpeniu podrobe
ných poučil o trpezlivosti v sůženiach; aby človeka, ktorý sa bol zbavil
svojej moci, vykůpil a slávou svojho zmítvychvstania urobil ho by
tosťou, ktorá už ani trpieť ani premoženou byť nemóže.

A čo je ešte viac, dal aj zlému duchu nad sebou moc, aby ho po
kúšal, viedol sem — i — tam a pomocou svojich údov, Fudí najhorších,
aby ho prenasledoval až na smrf, len aby tak oslobodil človeka z jeho
moci.

Prejavil sa teda ako podrobený utrpeniu, on, Pán nepremožený a
prvý hýbatel všetkého; stal sa bezmocným, on, tvorca všetkého, a sla
bým, on, Král najmocnejší. Nezoprel sa, ale sa podrobil diablovi, neži
vým tvorom, všetkému sůženiu, bezpráviu, mučeniu, všetkému bólu a
zármutku. Zahanbil tým nás, úbožiakov, ktorí sme takí nedotkliví, že
nielenže neberieme na seba dobrovofne sůženia a skutky pokánia, ale
aj bóle a súženia, ktoré na nás pošle sám Boh, nakolfko móžeme, od
seba odhadzujeme a ešte oproti Bohu všemohůcemu vo Svojej zlomy
sefnosti repceme.

Druhým spósobom sa obral sám o seba tým, že sa až do úplnej
chudoby zbavil svojej můdrosti. Dobrovolne sa prejavil náš Pán Ježiš
Kristus ako jednoduchý človek, človek nevedomý, nemůdry, ba ako
blázon medzi všetkými Tuďmi na svete. Nechcel sa zjaviť ako filozof,
ani ako mnohorečný učiteř, alebo zbehlý dišputant, ani ako zákonník,
povestný vedec alebo slávny mudrc, ale pridržiaval sa len skromnej
pravdy, medzi Tuďmi sa choval velmi proste a navýsost láskavo a mo
cou svojho života. plného ctností a divov, ukazoval cestu pravdy. On je
predsa můdrosť Boha Otca, Pán vedomostí, tvorca a inšpirátor proro
kov — keby teda bol chcel, bol by mohol užiť svojich hlbokých vedo
mostí a svojho prevefkého nadania, ale on predsa len tak jednoducho
pravdu prednášal, že ho všetci považovali nielen za jednoduchého a ne
učeného, ale až za hlůpeho, natrhlého a za růhača. Ukázal nám tak
cestu pravdy, že sa totiž vedou a můdrosfou nemáme ani chvastaf, ani
nesmieme od nich spyšnieť a chcief si tak pred očami fudí nadobudnůť
meno učiteřov, to jest, že sa nesmieme křmiť márnomyselnosťou.

Po tretie o seba samého sa obral Pán tým, že sa stal úplne chudob
ným, pokial ide o povesť svátosti, dobroty a nevinnosti — a to je vec
najviac hodná podivu! Takou tajnou cestou išiel, že ho skoro všetci nie
len že nemali za svátého, ale naopak, za hriešnika, za priatefa hrieš
nikov, za zradcu a zvodcu, za spriísahanca oproti vlasti a za růhača, ba
dal sa započítať aj medzi lotrov a zločincov a s nimi odsůdiť — s tou je
d'nou výhradou, aby aj tak mohol na zemi pracovať na našej spáse.
Mohol si totiž nadobudnůť povesť svátosti, aby ho všetci a všade po
važovali za svátého, veď je predsa svátý svátých, lebonikdy nijakého
hriechu nespáchal, ale všetky hriechy na sebe niesol; a to, čo z povesti
svátosti bol daroval svojmu sluhovi Jánovi Krstitefovi, mohol si medzi
všetkými Tuďmi on sám ponechať, veď je najvyšším zo svátých a krá
Tom ctností. Urobil to však; dobrovofne sa zbavil povestí svátosti (s vý
nimkou pravdivosti svojho učenia, života a spravodlivosti) a stal sa chu
dobným, aby ukázal neoprávnenosť nášho pokrytectva. My totiž shá
ňamo slávu pred Tuďmi i za to dobro, ktoré ani nemáme, ani nerobíme
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a povesť svátosti sa usilujeme dobyť ako len móžeme, cestou dovolenou
i nedovolenou, hoci aj tak, že sa pokrytecky obžalůvame zo zlých
vlastností a skutkov a neprávom si privlasťňujeme skutky dobré.

Po štvrté, obral sa o seba Samého tým, že sa zbavil svojho moc
nárenia a svojho vrchného panovania nad všetkými vecami a pánstva
mi, ktoré mal v područí. Hoci bol Kráfom králov, Pánom pánov a Krá
lom, ktorého panovamiu niet konca, predsa chcel medzi všetkými Fuďmi
žiť a byť opovrhovaný sluha, ako sluha predaný a kůpený. Ani vtedy,
keď ho kráťom chceli urobiť, nechcel byť kráfom, ale naopak, vždy. až
do smrti bol dobrovofne poddaný a poslušný najbezbožnejším kráfom
v tých veciach, ktoré od neho požadovali: platil dane, poslůchal a pod
robov.al sa ich dvorom, sůdom a ich obfažným požiadavkám. Ba nielen
kráfov poslůchal, ale aj tých ich najbiednejších otrokov, ich klientov a
posluhovačov, a to až po bičovanie, ba až po smrť na kríži. On, Kráf krá
lov, vyhlás:l pred Pilátom, že jeho krářovstvo nie je z tohto sveta,
lebo o časné královstvo a panovanie na tomto svete medzi fuďmi on
nedbal, ale naopak, chcel tu byť poddaným, nie pánom, ani kráfom,
ani kniežafom, ale stal sa.sluhom najnižších a úplne zmaril seba Sa
mého. Bol poddaným aj Svojej úplne nepatrnej matke, žijúcej vo vel
kej chudobe a svojmu otcovi — pestůnovi. Až po tridsiaty rok ich po
korne poslůchal a im slůžil. Ani medzi svojimi učeníkmi, ktorých si
ostatne tiež vyvolil len málo, a to nie urodzených a k tomu ešte veřmi
chudobných, ani medzi nimi nechcel byť kráfom a pánom, ale zdóraz
ňoval, že neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slůžil, až kým
položí dušu svoju na vykůpenie za nich a za ostatných hriešnikov. Ba
až hlavou a učitefom v biede sa stal svojim chudobným učeníkom, tak
že on sám prvý i hlad trpel i smád i sůženia. Nebol totiž učitefom m2
dzi nimi tým, že by si osoboval prvé miesto, ale tým, že prvý medzi
nimi znášal každé trápenie a sůženie. Ba až tak pokorne Sa medzi
nimi choval, že im i pri stole posluhoval a nohy i ruky im umyl.

Ó, akí sme my blázni, že nesledujeme takého a tak velkého Pána
a Krářa krářov, ktorý dobrovolné žil medzi Iuďmi v necti a v opovrže
ní! My naproti tomu stále bažíme po hodnostiach a predstavenstvách,
chceme mať slobodu, žijeme bez jarma. nikomu Sa nechceme poddať
ani z lásky k Pánovi, ani nikoho poslůchať nechceme, ale ako len mó
žeme, chceme byť druhým predstavenými. Ty, Kriste, ty si také snahy
nepestoval, lebo si vedel, že súd veřmi tvrdý čaká na tých, čo stoja
na čele, že mocní budů mocné muky trpieť a že budů musieť skladať
velmi prísne účty zo svojho života a Správcovania, ba aj z hriechov
svojich podriadených. Nech teda táto živá kniha, daná nám za príklad,
zahanbí našu pýchu! Vždy (tak ako on) cheme byť poddaní predseda
júcim! Svoju vlastnů vófu si nijako neponechávajme, ale z lásky k to
mu, ktorý bol pre nás všetkých poddaný, a to dobrovořne, a potom i
pre svoju vlastnů bezpečnosť nielen že znášajme stav poddanosti, ale
pred predstavenskými miestami priamo utekajme a s vefkou tůžbou
z celého srdca hřadajme poddanosť a ponížené nepatrné postavenie.

Toto je teda tá najhlbšia, neustála a najdokonalejšia chudoba Boho
človeka Ježiša Krista, Spasitefa všetkých fudí. On. hoci bol pánom bo
hatstiev, chcel byť medzi nami predsa úplne chudobným, aby nás vy
zval k láske k chudobe. Z najnekonečnejšej a najoddanejšej lásky, kto
rou nás miloval, stal sa chudobným v skutočnosti, a vo vóli i v duchu,
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chudobnejším, než si to ktorékoIvek stvorenie móže predstavit. Chu
dobným Sa stal, hovorím, a biednym ako žobrák. Zachoval chudobu
vo veciach časových a v priatefstvách; chudobu v moci, chudobu v Svet
skej' můdrosti, chudobu v povesti svátosti, chudobu v hodnostiach a vó
bec vo všetkom zachoval chudobu, chudobu i kázal, o chudobných hlá
sal, že sů blahoslavení a že budů sůdiť svet. Naproti tomu bohatých
odsůdil a svojim živým príkladom, slovom a chovaním sa zo všetkých
síl hlásal, že bohatstvo a každů hojnosť z tohto sveta treba odsůdiť.

Ale, ach beda! Ale, ach, hanba! Chudoba duchom je dnes vyhnaná,
skoro všetci ju zahnali a (čo je ešte horšie) aj tí, čo z tejto knihy
života čítajů a tomu i rozumia a tůto chudobu kážu a zvelebujů; aj tí
v skutočnosti svojou vófou, svojimi snahami a svojimi skutkami proti
nej bojujů. Chudobu svet totiž nenávidí, Kristus ju však má rád, vy
volil si ju pre seba i pre svojich a vyhlásil ju za prameň velkého bla
ženstva. Ale ktorý muž, ktorá žena, vóbec ktoré stvorenie by dnes mohlo
povedať, že je v tej. takej slávnej spoločnosti, v ktorej chcel byť Kris
tus? Blahoslavený človek, ktorý si ju na tomto svete podřa príkladu
Kristovho:v duchu pokánia vyvolil! Ach, ja úbohá! Vieme, počuli sme,
sme o tom všetkom pevne presvedčení, ako totiž Syn Boží, náš Stvori
ter a Vykůpitel, ktorý sa nám stal učitefom, osvecovatelom a príkla
dom, akým pokrmom a nápojom bol ukájaný, akosa obliekal, aké šaty
ho ozdobůvaly, v akých svetliciach a palácoch sa zdržiaval, aků velků
a vznešenů rodinu mal a kofko priatefov, kofko študoval a kolko vied
pestoval a tak podobne vieme o pomere Kristovom k iným veciam tohto
sveta — a predsa hovorime, že sme kresfania a chceme, aby nás tak
aj volali, ale za to podřa príkladu Kristovho byť chudobnými, to nijako
nechceme, ani nijako sa mu v tom spodobiť. Aspoň v skutočnosti sme
naozaj takí, lebo svojimi skutkami stav života Kristovho a dokonalosť
jeho chudoby zavrhujeme, hoci slovami tvrdíme iné a stav jeho života
a jeho chudobu zvelebujeme. Beda nám, ktorí tak velký príklad, také
ho učitefa a majstra nasledujeme a tak fahko ponůkanů spásu od
vrhujeme! Príklad jeho života i jeho učenie neprijímame, ale blůdime
za hojnosťami tohto sveta a nakoniec zostávame prázdni. A tak naše
pokánie a stav našej kresťanskosti nejde priamou cestou Ježiša Krista,
ale hanebne sa od nej odchyluje.

Blažený však je i bude, skutočne blažený (ako to i on sám, Pán,
povedal), kto miluje všestrannů chudobu, kto nielen slovom, ale i skut
kom chce byť chudobný na veci časné, na priatelstvá a dóverné zná
mosti, na rozkoše, na rózne vedomosti, na povesť svátosti, kto nemá
predstavenstvá, ani hodnosti a zbavil sa i zbytočnej zvedavosti. Ak sa
niekto azda nemóže tých vecí úplne zbaviť, nech prestane, nakofko je
to len možné, už aspoň lipnůť k ním. Skutočne blahoslavený je taký
chudobný, lebo jeho je kráfovstvo nebeské. Kto sa však v skutočnosti
bude držať opaku toho všetkého, nech už slovami hovorí alebo káže čo
kofvek, ten je nešťastný a zlorečený, lebo jeho údelom bude najváčšia
chudoba, ba až neustála bieda pekelného domova, kde je neustály hlad
a smád, kde už nemóže vykůpiť ani priatel, ani brat, ani otec, ani
nikto pomócť tam už mócfťnebude, odkial nebude možnosti úniku, kde
ani svetská můdrosť nebude nič platiť. Všetkého toho bude vskutku
zbavený ten, kto to chcel predsa len dosiahnuť tu na svete, proti učeniu
Kristovmu, a v mukách bude po všetky veky vekov.
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Hlava pálnásta.

Kristus žil dobrovolne v stave opovrženía.

Druhá spoločnosť, ktorá Ježiša, Syna Božieho, po celý jeho život
neustále sprevádzala, bol dobrovolný a dokonalý stav opovrženia, život
pohřdnutý, bez mena a v hanbe. V tomto stave žil na svete Kristus ne
ustále. Žil totiž ako opovrhnutý otrok, otrok predaný a nevykúpený;
ba nielen ako obyčajný otrok, ale ako otrok, ktorého považujů za zlého
a za zločinca. Bol totiž vyhnaný a pohanený, vysmievaný, poviazaný,
bičovaný korbáčmi i palicami a nakoniec bez príčiny, bez obrancu, ozaj
ako čosi najpodlejšieho a najbiednejšieho, bol jednoducho započítaný me
dzi zločincov a lotrov, s nimi odsúdený a s rimi zomrel smrfou opo
vrhovanou, smrfou najohavnejšou. Ak mu za jeho života chcel niekto
vzdať nejaků časnů poctu, tu sa vždy sprotivil, či už slovami a či skut
kom. Pred poctami sveta vždy utekal, no hanobenie, hoci k nemu
so svojej strany nikdy nedal ani príležitosť, ani príčinu, to vždy zniesol,
ba až ochotne prijímal.

Skutočne, jeho, vládcu sveta, skoro všetci prenasledovali, žarty si
z neho robili a posmech, a to bez pričiny, bez dóvodu, hoci ich on
neurazil, ani nijaků inů krivdu im nespravil. Hneď na začiatku, keď
bol ešte v povojníčku a v kolíske, už ho prenasledovali a vyhnali do ze
me barbarskej. Keď už bol dospelý, jedni ho volali Samaritánom a mo
dloslužobníkom, iní ho zas mali za spojeného s čertom alebo za posad
lého, iní zas za žráča, zvodcu a lžiproroka. Hovorili: »HTa, žráč a pijan
vína... prorok to nie je, ani spravodlivý, ani zázraky nerobí mocou
božou, ale pomocou kniežaťa diablov vyháňa diablov.« Druhí ho zas
viedli na kopce a nad priepasti a chceli ho svrhnůť. Iní chytali kamene
a chceli ho kamenovať. Medzitým už rozchýrili rózne reči oproti nemu,
žarty si z neho robili a posmech, na cti mu utfhali a zlé plány kuli
proti nemu, lebo tvrdili o ňom: »Tento sa růha!« Nastavovali mu rózne
osídla a klamstvá v slovách i v skutkoch, nechceli ho prijímaf do Svo
jich obydlísk, ba až odháňali ho od seba. Nakoniec ho i zbabele chytili
a sviazaného ho vydali róznym svojim sudcom a sůdom a radám. Nie
ktorí mu i do tváre pfuli; iní ho po tvári bili, iní zas posmešne do plá
šta odeli, téýnim korunovali, padali pred ním a na posmech křakali, po
hlave ho průtom bili, tvár mu zahalili a každým druhom výsmechu
ho zasypávali. Iní ho zas korbáčmi šŤahali, iní zas, ako krvilační psi
na neho škrípali a nakoniec ho odsůdili a zavrhli ako zločinca. A na
smrť bol vedený obnažený a všetci učeníci ho opustili. Jeden ho zaprel,
druhý ho zradil a ostatní ušli, takže naozaj sám stál obnažený upro
stred toho početného národa: Bol totiž deň sviatočný, kedy sa všetci
schádzali do Jeruzalema. Ako zločinca medzi zločincami ho obnaženého
zavesili a do výšky vystavili a tak hanobne zabili. A keď zomieral,
plakal a modlil sa. Tu sa mu jeden vysmial, hovoriac: »Nože, ty, ktorý
růcaš chrám boží... atď.« Iný ním opovrhol, rieknuc: »Mnohých iných
uzdravil, seba samého nemóže... atď.« Iný už hral o jeho šaty. Keďsi

-umierajůc pokorne žiadal vody, tu mu zas ocot a žlč ponůkal a tým ho
chcel napojiť. Keď už zomrel, tu mu ešte iný kopijou bok prebodol
a keď bol s kríža sňatý, ležal obnažený na zemi a ani hrobu nemal,
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až si ktosi vyžiadal jeho telo a ho pochoval. Iní zas verejne na neho
žazovali, hovoriac: »Památáme sa. že ten zvodca povedal...« Iní zas
zatajovali jeho zmítvychvstanie, iní ho priamo popreli.

*"Takteda bol Kristus cez celý život, pri smrti aj po nej, v stave ne
ustáleho opovrženia, v stave potupovania a hanby. Ale on si to žiadal
a znášal to, aby tak ako človek dosiahol slávy zmítvychvstania a aby
nás samých pozdvihol do najváčšej slávy.

Stal sa nám teda príkladom, učitelom a majstrom slávny Syn Boží,
ako máme svetskou slávou opovrhovať: že ju totiž nielenže nemáme
hladaťf. ale aj ak nám ju len ponůknu alebo už budů vzdávať, že ju
máme odmietnuť. On totiž nikdy nehlřadal vlastnej slávy, ale len slávu
svojho Otca, ba svoju vlastnů slávu priamo odvrhol od seba, ňou Opo
vrhol, uponížil sa s neba až k nohám učeníkov, márnosti sa stal rovný,
lebo prijal na seba podobu otroka a stal sa poslušným až na smrf, a to
nie na smrť akůkoŤvek, ale na smrť najpotupnejšíu, najkrutejšíu, na
smrť na kKríži.

Ale, ach, aká to bolesť, že dnes nemožno nájsť osoby, ktorá by
mala rada tůto spoločnosť Pánovu, osoby, ktorá by utekala pred
poctami a milovala hanbu, spojenů s chudobou, s nízkym stavom, s níz
kym zamestnaním a s inými nízkymi vecami; osobu, ktorá by chcela
byť postavená na roveň ničote, byť opovrhnutá a uponížená — a z do
bra, ktoré má alebo robí, vykonáva skutkom alebo rečou alebo aspoň
si myslí, že má, by nechcela mať nijaký osoh ani chválu, ani by sa ne
chcela pridfžať svojich pochlebovačov a tešiť sa z ich rečí. Vskutku,
každý sa odchýlil na svoju vlastnů cestu a niet ani jedného, ktorý by
konal toto dobro. Ak to však niekto predsa len koná, to je možné len
tak, že je ako živý úd Kristov spojený opravdivou láskou so svojou hla
vou. Vidí totiž, že Kristus, jeho kráf, učiteř a hlava, miluje a žiada si
taků spoločnosť, preto si aj on žiada to isté.

Ale mnohí hovoria: »Ja milujem a chcem milovať Boha. Ja nedbám
na to, ak si ma svet nectí, ale to už Zas nechcem, aby ma hanobili,
ani opovrhnutý, potupený a zahanbený nechcem byť pred tvárou Fudí.«
Toto je však jasný znak malej viery, malej spravodlivosti, malej lásky
a vefřkej vlažnosti. Lebo: buď taký človek skutočne vykonal to, za čo je
hoden pohany, trestu a zahanbenia — a toto bude iste len málo udí
mócť popriefť — alebo nevykonal. Ak vykonal, tu pre svoje skutky, či
už verejné a či tajné, ak chceme skutočne konať pokánie a dójsť ospra
vodlivenia, bude musief oporvženie trpezlivo znášať, ba telom i dušou
sa tomu musí tešiť, a to z dvoch príčin: Najprv preto, lebo tým trestom,
tým pohanením a zahanbením, ktoré trpezlivo znáša, dáva zadosťuči
nenie predovšetkým Bohu; ale potom i preto, lebo tak sa podfa spravo
dlivej vóle božej dostáva zadosťučinenie aj bližnému.

Ak však ani myslou ani čínom zlé skutky nevykonal, aj tak, ak to
Boh na neho dopustí, má trpief i znášať všetku pohanu a zahanbenie,
a to s trpezlivosťou a s radosťou ešte stonásobne váčšou, ako v prvom
pripade, lebo ten trest, tá pohana a zahanbenie. to je mu všetko len
na rozmnoženie milosti. Ak však zásluha milosti rastie, rastie i dar a
odmena slávy. Takým spósobom celkom iste, totiž znášaním zahanbení,
ktoré si človek sám hriešne nezavinil, takým spósobom rastů a sa zdo
konaTujů sváté duše a priatelia boží, tak podobne ako dospievajů k do
konalosti tí, čo z lásky k Bohu berů na seba chudobu a iné trápenia.
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Preto i Kristus mal rád zahanbenie a utekal pred poctami, aby svojim
priatelom dal poučenie, ako si možno rozmnožovaf zásluhy a milosf.

Toto bolo teda druhá spoločnosť, ktorá sprevádzala Krista po celý
jeho život. Ak sa totiž dobre pozreme na počiatok života Kristovho, na
ktorýkolvek jeho neskorší úsek alebo na posledné jeho hodiny, všetko
to nájdeme plné poníženosti, všade život bez cti, život opovrženia a
pohřdnutia od seba a oď tých, ktorí svet milujů.

Hlava šeslnásta.

Kristus neustále a vefmi trpel.

Tretia spoločnosť života Kristovho, spoločnosť neustála a ešte citel
nejšia, to boly najváčšie bolesti. Tie jeho dušu sprevádzaly hneď od
okamihu, ako bola vložená do jeho najsvátejšieho tela. Už v tom
okamihu, v ktorom bola jeho duša spojená s Iudským telom a
s božstvom, už bneď bola naplnená najvyššou můdrosťou, takže Kristus
hneď bol zároveň pozemšťfanom i nebešťanom. Tak teda už hneď
v živote Panny-Matky začal pocifovať najváčšie bolesti, lebo už vedel
a chápal, už videl a mohol už i uvažovať o všetkých svojich mukách
vo všeobecnosti a o jednotlivých zvlášť, o všetkých tých útrapách, ktoré
mala jeho duša spolu s telom zakůsiť a za nás zniesť. A ako sa pred
svojou smrfou, v smrtelnom zápase dostal do takého smůtku, že sa jeho
telo až krvou potilo a pot stekal až na zem, lebo predvídal ukrutnosť
svojej smrti, tak bola duša Kristova schvátená najváčšou bolesťou už
vtedy, na začiatku, lebo už tiež predvidal tie muky, čo na neho čakaly,
hoci vtedy telo ešte tolko necítilo, ako keď už bol bezprostredne pred
umučením.
| Svátá duša Pámova už napred videla nože tých zlomyselných ja
zykov a pichlavé slová každéhojednotlivého jazyka. Vedela už napred
A ustavične na to myslela, od koho, kedy, akým spósobom a ako kruto
bude trápený, zabitý, vysmievaný a vraždený. A videl, že práve na
toto sa narodil, na to prišiel na svet. Prirodzene teďa, že ho bolesť
vóbec neopůšťala. Videl stále, ako má byť predaný, zradený, chytený,
ako ho Peter zaprie, ako ho opustia, poviažu, po tvári biť budů, vy
smievať sa mu budů, bičovať ho, žalovaf na neho, růhať sa mu, zlorečiť
mu, korbáčovať a súdiť ho budů, odsúdia ho a zavrhnů, ako lotra ho
budů viesť ku križovaniu, o šaty ho oberů, obnažia ho, ukrižujů, ako
zomrie a ako mu Kopiou bok prerazia. Vedel presne o každom jednotli
vom údere kladív, o každom šfahu korbáčov, o ranách od klincov,
o všetkých kvapkách svojej krvi i svojich slz, ktoré mal vyliať, o vše
tkých vzdychoch, o plači a bolestnom žalovaní sa Svojom i Svojej mat
ky. To všetko tá svátá duša Kristova už napred stále videla a na to
všetko myslela. Nie je tedy div, že musela byf neustále v smůtku
a v najváčšej bolesti srdca a mysle. A tak teda Kristus po celý svoj
život mal vo svojej spoločnosti najváčšiu bolesť, smůtok a trápenie.

Okrem týchto bolestí z predvídania pretrpel Kristus Pán, ten
opravdivý popísaný svázok života, aj škutočné bolesti, bolesti bez počtu.
Už hneď, ako sa narodil, musel trpieť: Nebol položený do teplého ků
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pefa, ani do periniek, ani do kožušín, ale na seno, v maštali, do tvrdých
jasiel pri statku bol položený a tak už hneď ako malinké pachola za
čal znášať telesné útrapy. Nato musel so svojou premilou a preláska
vou matkou Pannou a sa starcom Jozefom prekonať dlhé putovanie až
do Egypta, po půšti sishajúcej do velkých dialok, po tej půšti, po kto
rej synovia izraelskí po štyridsať rokov putovali, bez pokrmu, pripra
veného fudskou rukou. Na to potom chodieval na půť do chrámu podla
predpisu zákona, a to už ako chlapec, a vždy peši. A jeho bydlisko,
Nazaret. bol vzdialený od Jeruzalema viac ak dva dni cesty.

A keď dorástol na muža, tu zas hneď po krste odišiel do půšte a tam
sa štyridsať dní tak postil, tak sa vyhladoval, že si diabol myslel, že
ho pre hlad zvábi až na hriech. Preto ho i tak, hladom, začal najprv
pokůšať. Potom chodil pešky po mestečkách, obciach a mestách, znášal
hlad, smád, dážde, teplo, horůčosť i zimu, potil sa a unavoval, všelijaké
nepohodlie znášal a nakoniec pretrpel až muky smrtefné.

A toto všetko trápenie zniesol, aby kázal cestu pravdy, aby zničil
klamy diablove a skoncoval s jeho nadvládou, aby ruďom ukázal naj
potupnejší spósob pokánia a aby aj ich k tomu spósobu naviedol; ďalej,
aby poukázal na to, že šťastie, blaho i sláva človeka pozostáva v znášaní
bolestí a útrap a napokon aby nám dal priklad, že všetky trápenia tre
ba naozaj znášať.

O bolestiach však, ktoré znášal v čase svojho mučenia, o tých
nemóže nijaký jazyk dosť rozprávať, ani nijaké srdce dosť rozmýšlaf.
Trpel totiž Kristus nevýslovne, a to z mnohých dóvodov.

Vefmi ostré a silné bolesti cítil jednak preto, lebo mal sSůstrasť
s celým fudským pokolením, ktoré miloval najvyššou láskou. A trpel
nielen tak, všeobecnou sůstrasťcu s celým fudským pokolením strate
mým, svrhnutým a odsůdeným, ale velmi hlboků bolesť cítil zo sůstrasti
s celým Tudským pokolením strateným, svrhnutým a odsúdeným, ale
velmi hlboků bolesť cítil zo sůstrasti s každou jednotlivou osobou
Tudského pokolen'a. Ba ešte viac: Nielenže trpel pre hriechy každej
osoby vo všeobecnosti, ale trpel aj podřa vefkosti každého jed
notlivého hriechu a: každého jednotlivého trestu, ktorý si Tudia
alebo už zaslůžili alebo v budůcnosti ešte len zaslůžiť mali. On
tu už napred celkom určite vedel. Teda Kristus z najhlbšieho svojho
milosrdenstva k nám a zo sůstrasti mal tofko bófov, kofko len bolo a je
Fudí, kofko len hriechov spáchal alebo spácha ktokofvek, kolko len hrie
chov má alebo mať bude. Ak je teda udí, ich hriechov a trestov za
hriechy minulé i budůce zaslůžených počet nekonečný, tu je zjavné, že
Pán z lásky k nám znášal bolesť najvyššiu a nekonečnů. Kristus totiž
každého zo svojich vyvolených nevýslovne miloval. Neustále cítil, ako
by bol prítomný, ich urážky, či už minulé, či ešte len budůce, i tresty,
ktoré na nich čakaly, a preto z nevyslovitefne vrůcnej lásky Svojej
k ním, trpel sústrast i bolesť, odstupňovane podla zásluh každého
jedného v najvyššom stupni. Najmilší náš Ježiš vedel totiž natolko, tak
hlboko precítiť sůstrastnů bolesť s nami, že už táto jeho najvyššia sů
strasť ho dohnala až k mukám kríža, k hroznej smrti a k bezpočetným
bolestiam, aby tak za naše urážky zadosťučinil, nás vykůpil a ulahčil
nám tresty.

Trpel potom Kristus aj bolesť sůstrasti so sebou samým. Cítil totiž
najvyššiu sůstrasť so scbou samým pre tie bolestné a nevýslovné muky,
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o ktorých nevypovedateřným spósobom vedel, že na neho prídu. Mal
najhlbšiu bolestnů sůstrasť so sebou samým, lebo videl a myslel na to,
že bol poslaný od Otca preto, aby v sebe samom pretrpel bolesti a tresty
všetkých svojich vyvolených; ďalej že on je lak úplne pre toto na
Svete, že sa tej nesmiernej a nevýslovnej bolesti nijako vyhnůť nemóže.
Keby totiž niekto vedel, že má na neho celkom iste, neomylne' prísť
najváčší ból a trest a keby tů bolesť mal neustále pred očami, tu by
bezpochyby mal sůstrasť so sebou samým, a to tým viac, čím váčšia
bolesť by na neho mala prísť a ešte viac, čím hlbšie by poznal a vedel
už napred precítiť, akého druhu a akej híbky bolesť na neho čaká.
Toto všetko však u Kristla bolo, a to plnšie než móžem vysloviť. Len
pre nechápavosť Iudského rozumu užívam tohto príkladu.

Nristus mal aj bolesť sůstrasti so svojím najmilosrdnejším Otcom.
Kristus totiž nekonečne miluje i miloval svojho Otca, Pána milosrden
stiev a všetkého sřutovania. Keď videl, že Boh Otec, ktorého do ne
konečna miloval, cíti taků sústrasť s nami a taků útrpnosť, že by aj
seba samého aj svojho milovaného Syna chcel dať, ba až na smrť vydať,
toho Syna, ktorý mu bol bytosťou najdrahšou, tu cítil s Bohom Otcom
nekonečnů bolest sůstrasti. Preto, aby našiel tejto vóli Otcovej nejaké
zadosťučinenie, uponížil seba samého a stal sa mu poslušným až na
smrť kríža. Ale tento spósob bolesti vysvetliť nemožno.

A vóbec, bolesť bola v Kristovi spósobom nevyslovitelným, a to
Sama nevýslovná můdrosť božia tak dovolila, pripustila a zariadila.
Toto neopisateřné večné rozhodnutie božie bolo nevýslovným spóso
bom spojené s Kristom od večnosti a podla neho teďa mal Kristus zná

aj bolesť Kristova, ako následok toho rozhodnutia, bola ostrejšia a váčšia,
natofko, že nijaký rozum nemá taků schopnosť, aby vóbec niekedy mo
hol tolků bolest pochopif. Toto božie rozhodnutie bolo totiž prameňom
všetkých bolestí Kristových. V ňom majů svoj začiatok i koniec. A ako
je nemožné, aby nejaký rozum pochopil nekonečnosť jeho lásky k nám,
pre ktorů sa za naše vykůpenie dobrovolne vydal na smrť, tak po
dobne nie je možné pochopiť ani tů nekonečnů slabosť, ktorů podla za
riadenia božieho znášal. Táto bolesť totiž pochádzala z nevyslovitelného
svetla, daného Kristovi. Samo božstvo totiž, nevýslovné svetlo, Krista
osvecuje a spolu s tým rozhodnutím božím v ňom žijúce a v tom Sa
mom božskom svetle ho pretvárajůce na bolesť, to všetko taků bolesť
spósobovalo Kristovi, že je to celé nevypovedateřné. Kristus totiž videl,
že je mu určená akási nevýslovná miera tak úžasnej bolesti, že niečo
takého zostáva zatajené pred každým stvorením, lebo je to čosi nevý
sloveného. Samo božské rozhodnutie bolo totiž prameňom a póvodom
tejto bolesti, to jest božského svetla, čo mu bolo darované.

Kristus mal aj bolesti sústrasti so svojou najmilšou matkou. Oblů
bil si totiž svoju matku viac, než ktorékolvek iné stvorenie a stále ju
tak mal rád, lebo veď z nej jedinej si bol vzal svoje panenské telo. Ona
však zas zo Svojej strany viac ako ktorákolvek iná stvorená bytosť ve
dela so svojím synom spolucítiť, lebo veď mala tů schopnosť vo vyššej,
vznešenejšej a hlbšej miere než ktorékofvek iné stvorenie. Preto i Kris

1 Čítam „infallibiliter'““, neomylne, a nie „ineffabiliter“, nevýslovne, ako
má text. Sůvis žiada prvý spósob rozumenia

90



tus, keď ju videl tak strašne žialiť a bolestiť na tele, v srdci i v duši,
mal s ňou veřků sůstrasť a útrpnosť. Matka trpela najváčšiu bolesf
a Kristus tů jej bolesť tiež v srdci pociťoval. Aj pre tů vefků bolesť bol
základ daný v tom zariedení božom.

Trpel Kristus i preto, lebo Otcovi sa dostávalo urážok a on ho
miloval láskou najváčšou. Nahliadal, že jeho mučenie, keď totiž človek
križoval svojho Pána a tvorcu, znamenalo najvyššie obrazenie Boha
Otca. Zabiť totiž, a to ukrižovať Syna Božieho, bolo váčším hriechom,
aký vóbec kedy bol alebo bude. spáchaný. Preto teda i Boch bol
vtedy najviac urážaný — čo zas pre Krista znamenalo bezpochyby bo
lesť nesmiernu. Preto sa i z bolestnej sůstrasti urážanému Otocovi i
urážajůcím TIuďom dal pohnůť k tým slovám: »Otče, odpusť im, lebo
nevedia, čo činia'« Boh Otec by bol pre ten hriech azda znovu odsúdil
celé Tudské pokolenie, keby Kristus nebol pri svojej smrti ako by za
budol na všetky iné svoje bolesti a nebol láskavou svojou modlitbou,
slzami, volaním usmiernil hnev Boha Otca.

Ďalej mal Kristus bolestnů sůstrasť aj so svojimi apoštolmi a uče
níkmi. Apoštoli totiž, učeníci a ženy, ktoré ho boly sledovaly, trpely
bolesti velké. Kristova láska k ním však bola najvyššieho stupňa a pre
to i bolesť svojich roztratených a strápených učeníkov Kristus v sebe
samom precifoval.

Okrem týchto znášal Kristus ešte vela iných bolestí. Štyri druhy
mečov a šípov zraňovaly a križovaly tohto Bohočloveka Krista Ježiša.
Prvý druh, to bola zvrhlá krutosť tých zatvrdlivých sřdc. Srdcia nepria
telov totiž boly oproti Kristovi neustále velmi zaťato zaujaté a stále
len starostlivo a úsilne rozmýšfaly a plánovaly, akoby ho len čím ha
nobnejšie a krutejšie sniesly z tohto sveta, ako by zničily i jeho meno,
meno toho, ktorý ich prišiel spasiť, i celé jeho spoločenstvo.

Druhý druh, to bola zločinecká zlomysefnosť tých prevelkých hne
vov a nenávistí, ktoré oproti Kristovi jeho križovatelia neustále v srd
ciach nosili. Koko bolo myšlienok, zvrhlých plánov a zlomysefných
úmyslov oproti nemu, tolko bolo i nožov a šípov, čo kmásaly dušu
Kristovu.

Tretí druh, to bola zloba a podlosť jazykov, čo proti nemu kričaly.
Koko bolo abžalób, očerňovaní, zlomysefných rád, hanebných výsme
chov, slovných klamstiev, růhaní, zlorečení, skrivodlivých rozsudkov
a falošných svedectiev, tořko bolestí musel zniesť Kristus vo svojej duši.

Štvrtý druh, to bolo to preukrutné umučenie, čo na ňom bez aké
hokořvek milosrdenstva vykonali. Je to jasné, ak si človek prejde po
dejoch umučenia. Kofkokrát ho trhali za vlasy, za bradu, udierali po
hlave, svázovali, paličkovali a bili po tvári, kofkokrát naň pluli
a kolfkokrát ho šfahali, to vždy znamenalo pre neho nové utrpe
nie. Ale zvlášť ho domučily klince. Lebo užili vefmi silné štvorhranné
drsné klince, všetky rovnaké a tými mu ruky i nohy prebodli, úplne
prebili, celkom dotrhali a zničili a tak ho preukrutne pribili. Práve taký
tvar klincov bol velmi vhodný na spósobenie nadnajváčších' múk. A ke
by už ani neboli jeho ruky a nohy pribili o drevo, už i tak by bolo bý

"valo utrpenie viac než kruté. Ale oni s tým ešte neboli spokojní. Lež

t Tak! „Supermaxima poena“.
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fahali mu ruky i nohy, iroztiahli celé telo i šřachy, rozpojili kosti tak,
že ich bolo možno počítať a tak ho o to ukrutné drevo úplne tesne pri
bili. Pa ešte ani s tým neboli spokojní, ale kríž ešte do výšky zdvihli,
a obnaženého vydali napospas zime, vetru, vzduchu a očiam Tudu.
Ruky a noby držaly celů váhu a farchu tela, a tak kruté týranie klin
cov bolo ešte viac cítiť a krv z rán oď klincov stále tiekla. Tak dostahli
toho, čo chceli, aby totiž v najváčších mukách zomrel — ale tak sa
naplnila aj miera ich zloby.

Z troch príčin zvolal Boh a človek pri svojom utrpení slová: »Bože
mój, Bože mój, prečo si ma opustil.« Preto, aby nám aspoň niečo zjavil
zc svojho úžasného utrpenia; potom, aby dal najavo, že netrpí za seba,
ale za nás; a konečne, aby nás poučil, že pre tů jeho bolesť mám: stále
maf s ním sůstrasť a vrůcnu útrpnosť. Boh ho predsa nemohol opustiť.
veď on sám bol Bohom. Len svoje človečenstvo dal najavo, keď zvolal,
Že je vo Svojich bolestiach opustený. Vyšlo tak najavo, aků to nadnaj
ostrejšíu a nevýslovnů bolesť za nás trpel. Boh o bolesti Kristovej aj
dobre vedel, lebo veď Boh ho udržoval. Teda len kvóli vám zvolal, aby
nám dal najavo, že svoje prevefké bolesti netrpí za seba, ale za nás
a aby nás tak napomenul a vyzval k stálej a usilovnej sústrasti a útrp
nosti s ním.

Aby si však niekto nemyslel, že Pán trpel len vtedy, keď bol na
kríži! Už od toho okamihu, v ktorom bolo utvorené a ustrojené jeho
telo a v ktorom boly duša a Slovo spojené s telom, už odvtedy pre
najvyššiu a nevýslovnů můdrosť, ktorou to viac než obdivuhodné
spojenie jeho — dušu naplnilo, už odvtedy videl v predstave všetko,
Čo sa. s ním deje a čo na neho čaká. Videl teda hneď, ako bol
utvorený a počatý. že na neho čaká nadnajostrejšia a úplne nevypo
vedatelná bolesť. Preto (podla rozhodnutia božieho) cítil bolesť ne
ustále, od vloženia duše do tela až k ich oddeleniu. Svedčia o tom jeho
vlastné slová. Veď často hovoril, že nesie kríž. Svojim učeníkom zas
povedal, že kríž berie na seba nie za seba, ale za nich a za nás. Ino
kedy zas povedal, že je smutný. Aj slová »Smutná je duša moja až na
smrť« povedal preto, aby nás účinnejšie vyzval k sústrasti so svojou
bolesťon.

Táto bolesť Kristova ako i všetky, čo sme ich spomínali, bola prud
ká a ostrá, lebo on má najušťachtilejšiu dušu. Čím bola jeho duša svá
tejšia, krotkejšia a vznešenejšia, tým ostrejšie a plnšie bolesti pociťo
vala. A jeho duša bola v najváčšej miere vznešená, a preto ju i tie
krivdy a útrapy najvyššou mierou mučily. Všetky tie bolesti, pochádza
júce vlastne z najvyššieho a nevýslovného ustanovenia Božstva samého,
dušu Kristovu natofko mučily, že každá bolesť sa vlastne musela pre
lievať i na jeho telo, takže aj telo nesmierne trpelo.

Bolesti Kristove boly mimo toho s'lnejšie aj preto, lebo jeho pa
nenské telo bolo ušTachtilejšie a jemnejšie, než ktorékofvek iné telo, zro
dené zo ženy. Preto bolo i citlivejšie a muky mu spósobovaly váčšie
utrpenie.

Bolest Kristova však bola najostrejšia preto, lebo osoba, ktorá ju
znášala, bola osoba božská. Preto každá bolesť a každá krivda, ktorů
mu spravili, obsahovala v sebe urážku, lebo veď osoba, ktorá tým
trpela, to bol pravý Boh a nielen človek. Mal teda Pán nekonečný
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dóvod k bolesteniu. A skutočne i nevýslovne trpel pre každů pohanu
a bolesť, ktorých sa mu dostávalo.

A počas celého utrpenia Spasitel sveta Bohočlovek Kristus Ježiš
sa nevyhrážal, ani nezlorečil, ani sa nebránil, ani sa nepomstil. Ani sa
nevyhováral, keď naň žalovali, ani tvár si neskrýval, keď mu do nej
pluli. Keď mu ruky a ramená na kríži napínali, nestiahol si ich ani sa
neschoval, keď ho hfadali na smrť, ale naopak, úplne a celkom sa vy
dal do ich vóle, aby ich zlomyseřnosťou, aj proti ich vlastnej vóli i ne
vďačnosti, predsa len vykonal dielo vykůpenča. Ba (čo sa nedá ani do
bre damyslieť!) ešte i vtedy, keď jeho, nevinného, zločinecky mučili, on
jm ešte dával príklad trpezlivosti, učil ich pravdu a v slzách a v plači
za nich volal k Otcovi. Ba ešte viac: Za sám ten ich najváčší hriech (za
ktorý mal právom zahynůť celý svet i Iudská príroda), on nám v tom
istom čase udelfoval ešte váčšie dobrodenia, lebo veď samým tým trpe
ním a bolestením (ktoré mu nepriatelia spósobovali) on dal zadosťuči
nenie miesto všetkých našich bolestí; vtedy nás vykůpil, otvoril brány
raja samým križovatelom i všetkým iným a s Otcom nás smieril. Ba
tolko m:ilnstí nám získal. že sme svnmi božími, úplne s Pánom smierení.
A to všetko pre ten skutok, pre ktorý mohol byť odsúdený celý svet
a všetko stvorenísvo. lebo veď vtedy stvorenie taků veřků urážku spó
sobilo svojmu Stvoritefovi. Ó, nesmierne milosrdenstvo! Ó, nevymy
slitefná láskavost! Tam, kde nad všetku mieru hojná bola i milosť, taká
milosť a tezká nesmierna, že skutočne ani hraníc nemá!

oto celé tajomstvo vykonal náš Pán zo svojej nekonečnej láska
vost!. apy nám bol vzor trpezlivosti v každom súžení a protivenstve,
aby sme svojim nepriatefom nielen že neodplácali zlým za zlé, ale aby
sme im z lásky k Vykupitefovi ešte i dobré činili. Keby totiž niektorý
patriarcha, prorok. anjel alebo niektorý svátý bol dal taký priklad, iste
by sme bob povinní ho nasledovať. Tu sa však zjavila medzi nami sama
ustálená nekonečná můdrosť a neomylná pravda božia (a tá predsa ani
klamať, ani sa m?liť nemóže) a dala nám taký priklad života. Taký vzor
sa teda nielen že nesm'e nedbanlivo spomínať, ale naopak, s najváčšou
usilovnosťou a čo najdokonalejšíc sa musíme ním riadiť.

Vieme o tom, počuli sme, pocelé dni hovoríme o tom a sa rozprá
vame. že totiž Boží Syn v bolestiach prežil svoj život, a to v tých a tých
bolestiach a v takých hrozných; aj o tom. že Pán nielen trpezlivo zná
šal tie sůženia, ktoré náhodnou shodou okolností na neho dolfahly, ale
že /on. ktorý nijaký hriech nespáchal) sůženia si vyvolil, dobrovolne
ich na seka vzal, hfadal ich a keď ich našiel, mal ich rád a skutočne
sa jm sám i podrobil. ba ešte ich i rečou blahoslovil, ako i tých, čo
ich znáščajů. A neuspokojil sa len tým, že telesné i duševné súůženiapria
mo vzaté na seba pre Boha alebo aspoň už len trpezlivo znášané. len re
čou, ako by z dlhej chvíle chválil a blahoslovil, ale na svojom vlastnom
tele a vo svojej vlastnej duši ich pretrpel, a to také, aké nikto druhý
nemal a vravel, že skrze ne a za ne on vošiel do svojej slávy a do Svoj
ho krářovstva. A prehlásil, že niet viac inej cesty, ani jného snósobu,
akým človek móže dosiahnuf večnei slávy, okrem cesty bolesti, utrpenia
a sůženia, lebo tá cesta, to je královská cesta, po ktorej kráčal sám
Boh. A je vefmi hlúůpy ten, kto o tom buď ešte pochybuje alebo vóbec
nedbá o to, aby sa dal na cestu za svojim Pánom. keďže po nej už išiel
Syn Boží, náš stvoritel náš neomylný vodca i vykupitel.
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On totiž poznal, dobre poznal a vedel, čo dobrého je skryté v bo
lestiach a sůženiach, preto si ich vzal na seba, vyvolil si ich a pred
Sslasťamizas utekal, časné útechy zavrhoval a za zavrhnutia hodné vy
hlasoval. Keby si sám pravý Boh a človek nebol pre seba samého vy
volil ako svoj údel bolesti, bolo by možné nájsť nejaků výhovorku pre
tých, čo utekajů pred súžením a shfadávajů rozkoše (hoci Pán už
vlstne i pred príchodom Kristovým tú cestu bol ukázal na živote svo
jich prorokov). Ale od chvíle, čo si Syn Boží pre seba vyvolil také a tak
hrozné protivenstvá, či sa ešte móže nájsť taký sprostý řudský nešťast
ník, ktorý by do pochybnosti bral alebo zaneďbával taků veřků pravdu.
tak jasne ukázanů, tak hlasno rozhlasovanů, tak očividnou skutočnos
fou v živote takého vefkého Pána spríkladnenů a tak vo vzore svetu
zjavenů? Iste sa nenájde. A ak predsa, tak je to človek vrcholne hlůpy
a hodný všetkého odsůdenia. Akého teda odsůdenia a zahanbenía sme
hodní my, úbižiaci, ktorí, hoci sme najpodlejší hriešnici, nielen že v du
chu pokánia nehřadáme sůženia, ani ich neprijímame, ale ešte i tie, kto
ré nám Boh zo svojho najvyššieho milosrdenstva a zo svojej můdrostš
posiela alebo na nás dopůšťa, aby nás odtiahol od zla a očistil nás od
neho, ešte ani tie nevieme strpief, utekáme pred nimi, zaháňame ich,
Šomreme proti ním, ponosujeme sa na ne, všemožne sa proti ním ohra
dzujeme a hřadáme útechy a lieky, ktoré by nás zbavily trápení.

Nešťastníci sme my a naozajstní úbožiaci! Nielen že sa nestaráme
o trápenia a časté tresty, ktorými sa liečia a uzdravujů hriechy, ba
ešte i vtedy, keď nám ich najmůdrejší lekár podáva, ich odmietame. Ak
z vóle a ustanovenia najvyššej můdrosti božej zafůkne na nás trochu
zimy, už hneď hfadáme oheň a obliekame si dvojnásobok vela šatstva;
ak príde teplo a horúčosť, už hladáme chládok; ak nás hlava alebo ža
lůdok bolí, už kričíme, plačeme, vzdycháme, beháme po lekároch, lieky
sháňame, mákké lóžko si stelieme. všetko chceme maf vyberané, obťfa
žujme Boha a svátých, náruživo ich © pomoc prosíme, sfubujame pósty,
půte a modlitby, len aby sa nám bolesti umiernily. A toto všetko robí
me, aby sme sa zbavili tých bolestí a trápení, ktoré nám Boh k nášmu
osohu posiela. Za odpustenie hriechov alebo za nejaké dobro svojej
duše by sme niečo takého nekonali. Alebo ak Boh veci tak zariadi, že
dovolí, aby sme. na svoj úžitok. trpeli od niekoho krivdu alebo akékol
vek protivenstvo, tu sme hneď nesvoji, rozčufujeme sa, hneváme, žalu
jeme, upodozrievame zo zlomysefnosti. zlorečíme, utřhame na cti, ako
móžeme sa pomstíme a vóbec každů krivdu odmietame, utekáme pred
každou napríjemnosfou a vyhýbame sa jej. Nechceme trpezlivo a so za
dosfučinením zniesť ani len trochu bolesti, trápenia alebo protivenstva,
čo na nás posiela náš večný lekár z nebies.

Ó, kofkoraké a aké obťfažné veci konali a konajů Fudia, kofko vy
nakladali a vynakladajů Ffudia, aby na nich neprišli bolesti, trápenia
a protivenstvá, ktoré na nich Boh vo svojom milosrdenstve alebo sám
posiela alebo aspoň dopůšťa! A také kríže by boly bezpochyby k nášmu
duševnému zdraviu, ba i záslužnejšíe by ešte boly, keby ich človek zná
šal tak, ako by ich sám na seba dobrovolřne vzal; záslužnejšie by boly
než mnohé iné sůženia a skutky pokánia, ktoré si človek sám vyberie:
lebo veď nebeský lekár lepšie vie ako sám chorý nemúdry človek, ktoré
trápenia a protivenstvá sů nám potrebné na očistenie, na poučenie a zdo
konalenie duše. Trápenia totiž a skutky pokánia, ktoré si človek podla
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fubovóle nájde a ich znáša, dávajů nefaz miesto márnomyselnosti. Keď
ich však posiela Boh a človek ich len velmi trpezlivo a so zadosťuči
nením prijíma, vtedy Iudia o tom ani nevedia a tak sa zdá, že ich zná
šame len preto, že musíme, že sme prisilení.

Hovorim teda a radím synom, aby sme znášali zimu a mrazy, teplo
a dusnotu, bichy. pot, horůčosť. bolesti hlavy, žalůdka a iných údov,
len ak to ešte naše telo zniesť móže. A po liekoch sa sháňajme len v naj
vyššej potrebe, keby totiž bolo ohrozené dobro našej duše. Tak isto sa
treba chovať, ak z priamej vóle alebo aspoň s dovolenia božieho za
stihne nás chudoba, smrť priatelov, ak nás budů utláčať, prenasledovaf,
tupiť, bičovať, o majetok nás olupovať. Nemáme preto smůtiť. Ba nie
len že to máme z lásky ku Kristovi a na náš vlastný prevelký úžitok
trpezlivo zniesť, ale máme tie trápenia s najváčším zadosťučinením
a radosťou prijať tak, ako by sme si ich my sami boli úplne dobrovolne
vyhřadali, veď predsa nám ich vyvolil a podal náš najvyšší lekár a Spa
sitel.

Tak sa stanů tie utrpenia aspoň tak záslužnými, ba ešte i zásluž
nejšími, ako by sme si ich my úplne dobrovolne vynůútily ako úkony
pokánia.

Ó, my úbožiaci, čo ešte mám povedať? Čo ešte mám povedať o nás,
ktorí nielen že utekáme pred bolesťami, trápeniami a protivenstvami,čonámichBohpodřapríkladuvlastnéhosvojhoutrpenia© premůdre
a milosrdne pripravuje, ale až o opak sa usilujeme. Lebo veď my vo dne
i v noci lietame za rozkošami a slasťami telesnými, časné útechy hfadá
me s najváčšou usilovnosfou a starostlivosťou a o márnych radostiach
neustále premýšfame. Toto skutočne nie je cesta Bohočloveka Ježiša
Krista, Spasitela všetkých. Ako totiž móže kráčať k nemu, ktorý je
cestou a vzorom bolesti, taká biedna duša, ktorá chce mať na tomto
svete stále len potešenie? Pravda je tá, že duša, ktorá je můdra a ktorá
chce můdro žif, nesmie na tomto svete nič iného hfadať len bolesť. Ba
keby dobre dbala o svojho milovaného Ježiša a keby mala iskru lásky,
mala by už hfadať len ten zisk a len ten stav na tomto svete, ktorý on
mal, to jest stav bolesti, úzkosti a trápenia. A to by bola všetka jej po
techa.

A toto neplatí len o veciach zemských, časných a telesných, ale aj
o veciach duchovných. Ani vo službe božej sa nesmie velmi starať o úte
chy, s ktorými je ona spojená. Veď či Mária, milovaná matka Ježišova,
keď videla svojho milého syna, žialiaceho a zomierajúůceho na kríži, či
si ona žiadala vtedy od neho slasť alebo útechu? Isteže nie. Len úzkosť
od neho dostala, horkosť a bóf. Tak to má byť aj s našou dušou. Je to
totiž znak malej lásky, ba až znak velkej bezočivosti, ak si duša žiada
od Krista niečo jného než bolesť. Viac sa totiž páči Bohu služba chu
dobného, ktorý mu verne slůži z lásky, nerobí mu výdavky a nečaká
nejaké zvláštne dobrodenie — ako služba bohatého, ktorý každý deň
mnoho stojí a slůži v nádeji na nejaké zvláštne duchovné dobrcden“2.
Tak podobne záslužnejší život vedie duša, ktorá beží k Bohu, slůži mu
z lásky, však bez útech, ba v trápeniach — než iná duša. ktorá beží
k Bohu a slůži mu síce t?ež z lásky, ale predsa nie bez útech. ba je celá
stučnená a zbohatnutá od vefkých slastí, ktoré okusuje vo službe božej.

Takto — zdá sa mi— ma učí božie svetlo, žiariace zo života Kris
tovho. Z toho života Kristovho. ktorý nám ukazuje cestu, ako skrze
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bolesti treba ísť k Bohu a do Boha, že totiž cestu, ktorou išla naša hla
va, Kristus Ježiš, tou cestou majů ísť i ruky, ramená, nohy a ostatné
údy. A tak nájde duša konečne cez chudobu časnů bohatstvá večité,
cez opovrženie a hanbu najvyššiu česť a velků slávu a za malé pokánie,
vykonan“ v utrpení a v bolesti, dostane sa jej do majitelstva najvyššie
dobro s najváčšími slasťami a potechami — hoci ďuša by i tak bola po
vinná Bohu slůžiť pre neho samého, lebo je totiž hoden nekonečného
milovania, hoden, aby mu pre jeho najvyššiu a neprevyšitefnů dobrotu
každé stvorenie v najváčšej úctivosti slůžilo. Jemu nech je česť a sláva
po veky vekov. Amen.

Nech je teda sláva všemohúcemu Bohu, lebo sa mu zafůbilo nás,
ktorí sme ničotou boli, priviesť k bytiu a stvoriť nás na svoje podoben
stvo. Nech je mu Česť, moc a sláva pre jeho preveTké milorsdenstvo,
lebo on nás. ktorí sme boli úbohí, zajatí, vyhnanci a odsůdanci,. on nás
z vlastnej vóle utrpením, bolesťami, opovržením a chudobou svojho
Syna vykůpil a vyvýšil.

A opáť nech je ešte sláva preláskavému a premilosrdnému Bohu
za to, že sa dal natořko premócť milosrdenstvom a dobrotou, že nám
biednym a nehodným hriešniíkom, ponůkol svoje královstvo, takže je
nám daná možnosť dosiahnuť ho.

Ale ešte váčšia sláva a chvála nech je Bohu nášmu nadmieru láska
vému za to, že sa mu v jeho dobrotivosti zapáčilo dať nám svoje krá
Tovstvo, svoje spoločenstvo a kochanie sa v ňom samom, a to len za cenu
sůženia, bolesti, opovrženia a chudby. Keby totiž podmienkou na získa
nie jeho královstva bolo zlato, striebro, drahokamy, bohatstvá. velká
sila a můdrosť, keďže všetci nemáme možnosť nadobudnůťf si všetkých
tých vecí, tu by sme sa všetci iste nemohli dostať do kráfovstva ne
beského. Pánovi sa však zapáčilo, aby sme mohli dosiahnůť jeho krá
Ffovstva takými vecami, ktoré Fudia hoci kedy mať móžu, ba s ktorými
móžeme až oplývať. Veď predsa niet človeka, ktorý, keby chcel, by ne
mohol byť chudobným pre Krista; niet človeka, ktorý by sa nemohol
trápiť alebo aspoň v srdci konať pokánie alebo znášať opowrženie. Veď
— v živote každého človeka sa niečo takého vyskytne. Len to treba pre
Krista trpezlivo a so zadosfučinením zniesť a zaslůžime si tým králov
stvo božie.

A ešte viac nech je žehnaný Boh za to. že cenu svojho kráfovstva
neurčil rovnů cene znášania mnohých a dlhých bolestí, ale len cene
vefmi krátkeho trvania tohto života, ktorý je skutočne len ako okam'h
v porovnaní s večnosťou jeho královstva. Lebo veď zaiste. i keby sme po
tisíce rokov alebo najdihších vekov mali tu z lásky k Bohu a takému
královstvu znášať tie najdrsnejšie, najtvrdšie a najibolestnejšie útrapy,
iste by sme to boli mali prijať so složenými rukami, s najváčšou ra
dosťou, a tůžbou a vďačnosťou. Tým viac teda teraz, keď sme od Boha
najmilosrdnejšieho dostali ako by zvláštne milostivé povolanie. že nám
stačí znášať útrapy len práve cez tento náš krátky pozemský život. Veď
tento náš život je skutočne nič, ak ho porovnávame s večným trvaním
jeho králfovstva, královstva bez konca. Ešte nech je žehnaný Boh náš
slávny ai za to, že ziaviac sa osobne a viditeřne na tomto svete, z do
brei svojej vóle sřůbil nám také výhodné prenajatie a vymenenie svoj
ho kráfovstva, a nielen sřůbil, ale aj celkom pevne to tak ustanovil, ba
i svojím príkladom to potvrdil.
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O tom teraz už nijako neslobodno pochybovať, že totiž krátkymi
trápeniami, bolesťami a skutkami pokánia vykonanými za tohto života,
vóbec možno, ba že len tak možno dosiahnůť jeho královstva. Lebo veď
predsa nám to bezprostredne on sám sfůúbila čo je ešte viac, aj svojím
príkladom stvrdil On sám totiž dobrovolne znášal sůúženia a kráťov
stva svojho chcel dosiahnuť práve cestou znášania najvyššej bolesti,
chudoby a opovrženia.

Poďte teda, poďle, synovia boží, bežte ku krížu Kristovmu, k bo
lesti, k opovrženiu a k chudobe a pretvorte sa zo všetkých síl v tohto
Bohočloveka mučeného, ktorý nás miloval, (Ó, synovia boží), že za nás
on, Kristus, taků hanebnů a absolůtne nevyslovitefne bolestnů a nad
mieru horků smrť podstůpil. A to len preto, aby nás vykůpil a dal nám
priklad, ako máme z lásky k nemu znášať útrapy.

Je to znak dokonalosti a pravého synovstva, ak niekto miluje Boha
a bližného. A ako nás tento mučený Boh a človek najvrelejšie a naj
čistejšie miloval, takže seba od ničoho neušetril a z lásky k nám sa celý
vydal za obeť bolestiam, tak bezpodmienečne chce, aby mu podobne
nejakým spósobom na taků lásku jeho zákonití synovia odpovedali.

Vedzte teda, synovia boží, že tento mučený Boh a človek mi stále
nakazuje, aby som vás napomínala a povzbudzovala, aby ste boli verní
jemu, najvernejšiemu, a aby Ste najvernejšou láskou boli sjednotení
a Spojení aj so svojím bližným. Je to totiž vonkoncom nevyhnutne zrefa
zené: kto je verný Bohu, je verný aj bližnému.

To však, ako nadmieru čisto a verne nás tento mučený Bohočlovek
miloval, to nám velmi jasne dokázal svojím životom, svojím učením
a svojou smrfou.

Preto, že sme neverní, preto nevidíme pred seba živo a stále ani to,
ako sa za nás vo velkej chudobe a vo vefkom opovržení narodil, ani
jeho prebolestnů smrf, ani jeho preťažký Život, ani jeho nadmieru milé
a vonkoncom pravdivé učenie. A keďže na všetky tieto výsostné božské
a nám nadmieru osožné skutočnosti nehladíme svojím srdcom, preto
nás ani jeho smrf, hoci nadišla za tolkej chudoby, poníženosti a opovr
ženosti, nevie urobif mítvymi pre svet a pre hriechy. Veď ktorýže člo
vek aspoň len nejakou malinkou živou a neustálou vierou odpovedá na
tů najvrelejšiu a najbožskejšiu vernosť, ktorů nám ukázal Boží Syn?
Skór sme zahodili tů skutočnosť za chrbát, ako by sa vóbec nič takého
nebolo stalo.

Poďte teda, požebnaní synovia moji, pohliadnite na tento kríž
a žiařte so mnou nad Kristom, čo na ňom zomrel za naše hriechy: lebo
veď my sami pre nespočetné svoje nepravosti sme a boli sme príčinou
tolkej bolesti.

Ale aj vy, ktorí ste nie tak ako ja, čo číry hriech som, urazili Boha,
aj vy nic menej žiaFřtea Iutujte, lebo ste to neboli vy sami, ktorí ste
vzdorovali hriechom, lež milosfťbožia pre zásluhy kríža Kristovho vás
zachovala a obránila. A tak teda aj vy, svátí a nevinní, musíte nie
menej vo svojom stave Iutovať ako ja, hriešnica a Iudia mne podobní.
Čím ste totiž váčšiu milosť dostali, tým ste mu viac zaviazaní. Keďže
ste mu však neboli takí vďační, ako ste mali byť, tiež ste si do istej
mierv život poškvrnili, do jstoj miery ste svoju čistotu stratili a tak
teda všetet musime Tufovať, všetci žialiť a k tomuto krížu oči svojej
mysle pozdvihnůť. Pri tomlo hfadení na križ, ku ktorému hřadeniu však
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(ako už bolo povedané). móže duša dójsť len neustálou modlitbou, do
stane človek plné poznanie hriechov, polom bolesť a Iůtosť nad nimi,
ako i svetlo, v ktorom sa duša vidí velmi pokorená. Keďtotiž duša, pri
tomto pohfade na kríž, vidí všetky a jednotlivé svoje hriechy a že za
ne všetky, i za jednotlivé Kristus bol tak mučený a trápený, tu aj ju
schyli podobná bolesf, začne smůtiť a tá bolesť premzní sa u nej po
tom na výzvu chcieť seba samu trestať a naprávať, i všetky jednotlivé
svoje údy i hnutia.

Pozrite sa teda, synovia Boha požehnaného, dobre sa pozrite na
tento vzor života, podávaný mučeným Bohočlovekom a tam sa naučte,
čo to znamená dokonalosť pred tvárou božou! Pohliadnite na knihu živo
ta, to jest na žŽ"vota na smrť ukrižovaného Boha a človeka! Pohfad na jeho
umučenie a na kríž dáva duši poznanie hriechov, srdcu fůtosť a hlboků
poníženosť. Vtedy duša vidí a poznáva množstvo svojich hriechov a ako
všetkými údam: Boha obrazila. Vidí aj to, ako sa Boh z nevýslovnej vrůc
nej milosrdnej lásky nád ňou zmiloval, to jest ako tento Bohožlovek za
hriechy iednotlivých našich údov zniesol najukrulnejší trest na jedno
tlivých údoch svojho požehnaného tela. Tak napr., pri pohfade na kríž
uvažuje duša, ako, ksaby a ako velmi urazila Boha hlavou, tým totiž,
že ju nadbytočne smývala, česala, olejkami mazala a všelijaké iné márne
zbytočnosti s ňou robila, aby sa i proti vóli božej páčila Juďom. A po
tom nahliadla, ako sám Bohočlovek za tieto hriechy na svojej hlave
konal pokánie, pretrpel fažké muky: lebo namiesto smývan'a, česania,
pomazania a kučerenia boly z jeho hlavy vlasy šklbané, třňovou koru
nou bola jeho hlava dopichaná, koža predierkovaná, trstinou ho po hla
ve bili, takže celá bola jeho drahocennou krvou akoby zaliata.

Podobne to vidí duša aj v iných údoch, ako sme to rozpovedali pri
jednom z videní, keď sa totiž Bohočlovek raz ako by bol ponosoval
a sťažoval na nás a ukazoval, ako skutožne trpel vo všetkých údoch.
A duša vtedy nielen že vidí množstvo svojich hriechov, ale i jednotlivé
hriechy jednotlivých údov spolu s ich vefkosťou. Ba jasna nahliada až
to, že fažkosť každého hriechu je nekonečná. Keď totiž hfadí duša na
kríž, vtedy poznáva, že každý jednotlivý hriech nijako ináč nemohol
byť zničený, ani urážka a muka za ňu odzustená, len tak, že Boh také
a tak velké pokánie za nás urobil. Je to niečo takého, že to ani vyslovif
ani úplne domyslief nemožno.

Jasnejšie než v ktorejkofvek jnej knihe vidí duša v tejto aj božiu
Spravrdiivosť: ten zákon totiž, že je nemožné, aby nejaký hriech zostal
bez trestu. Vidí, že Boh Otec skór chcel, aby jeho Syn pretrpel tresi
smrti a mukvy kríža, než aby hriechy Tudského pokolenia zostaly bez
trestu.

Vidí aj nekonečný dobrotu a lásku božiu v tejto knihe, že Boh totiž
mal taků sústrasť s nami, že keď videl, ako ani nám, ani inému stvo
reniu nie je možné zadosťučiniť za naše hriechy, tu cm sám radšej do
brovoŤne za nás zadosťučinil, len aby sme my nemuseli Zostať v odsů
dení, v opovržení a v neprestávajůcej bolesti. Vidí tam tů nekcnmečnů
vóru božiu a nekonečnů horlivů starostlivosť, len aby nás spasil, a pri
viedol do našej vlasti. Ako mu nič nebolo ťažké, ani tá ukrutná smrť,
len aby nás mohol spravodlivo uložiť vo večnej radosti a vo svojej naj
blaženejšej spoločnosti.
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Vidí tam duša i nekonečnů můdrosť. Vedel nás totiž spasiť a vy
výšiť vo svojom nekonečnom milosrdenstve spósobom od nijakého stvo
renia nevyrozprávatelným, ani nevymyslitefným — a zachránil predsa
svoju spravodlivosť od každej újmy. Tak nás svojou smrťou vedel vy
výšiť a Spasiť, že predsa pri tom na svojej božskej prirodzenosti ničoho
neumenšil. Tak to vedel zariadiť, že ako nás svodca a vrah řudského po
kolenia skrze zakázaný strom uvrhol do odsůdenia, tak zas jeho sám
pravý Boh a človek na dréve zo stromu premohol a nás spasil. Tak to
vedel zariadiť, že zatiaf čo mysleli, že zomiera a hynie, on vtedy všetko
oživoval, smr( všetkých ničil a svojimi mukami, bolesťami a znášaním
opovrženia pripravil celému svetu slasti radosti a slávu, ba vyslůžil až
slávu večnů. Tak to veď2l urobiť, že mukami kríža — čo sa luďom zdá
vec najhlůpejšou — zahanbil celů můdrosť sveta a v tej hlůposti zjavil
božsků můdďrosť.

To všetko sa s pomocou milosti božej zjaví človekovi, ktorý do
podrobna uvažuje o kríži. A ešte i vela iných vecí, nevyrozprávatelných
a bez konca.

Podobne ešte vidí duša v tejto kn'he nekonečnů miernosf božiu, lebo
keď ho zabijali nezlorečil, ani sa nevyvíšil, ale samým tým hriechom
a tou nesmiernou nespravodlivosťou, ktorů na ňom spáchali, tým sa
mým, ktorí ju páchali a ho križovali, zaslůžil večnů slávu.

Duša vidí na kríži i nekonečnů poniženosť božiu, nad ktorů už váč
šia ovť nemóže, lebo veď on, Král slávy, podstůpil taků podlů smrť.

Aj to vidí, ako muky kríža boly zároveň i naším vytrhnutím a vy
kúpením z pekla, získaním raja a smierením Otca; zároveň ešte boly na
ším príkladom, naším vyučením v ctnosti, našou oporou proti nepria
tefom a výkupnou cenou večnej radosti pre nás biednych. A nemáme
skutočne vóbec nejaků inů možnů cestu.

Nekonečné množstvo vecí možno vyčítať z tejto požehnanej knihy,
lebo vskutku opravdivou knihou života a nevýslovnej pravdy je ten
náš Pán Ježiš Kristus, požehnaný Syn Boha všemohůceho, ktorému nech
je česť a sláva na veky vekov. Ameň.

Hlava sedemnásta.

Napomenutia o modlitbe.

Koď sme skonějli rozprávanie o strome života, treba teraz niečo
povedať o modlitbe. A to z tohto dóvodu: nemožno totiž dosiahnuť pó
znania nestvorenéhoó Boha a mučeného Bohočloveka, ktoré poznanie,
ináč, je nevyhnutne potrebné, ak sa mysef chce premeniť v jeho lásku
— nemožnío, hovorím. toho poznania dosiahnuť inou cestou okrem cesty
us'lovného čítania spomínanej kn'hy života, to jest čítania v živote a smrti
Jožiša Krista: k takému však čítaniu čiže porozumeniu možno dójsť tiež
len jedinou costou a to cestou nábožnej, čistej, pokornej, nástojčivej, po
zarnoj a vytrvalej modlitby. modlitby nielen úst, ale i srdca, mysle
a všetkých dušovných schopností.
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Modlitba, to je taká naša činnosť, s ktorou a v ktorej nachádzame
Pána. Sú tri druhy modlitby a mimo týchto troch druhov Boha nájsť
nemožno. Je modlitba telesná.“ modlitba myslová a modlitba nadpri
rodzená.

Telesná modlitba sa prejavuje stále v slovách a je doprevádzaná
róznými telesnými úkonmi, ako kfakaním a inými spósobami klaňania
sa. Tůto modlitbu ja nikdy neopůšťam, lebo som skůsila, že keď som sa
niekedy chcela cvičiť v modlitbe myslovej, tu som sa neraz oklamala,
lebo ma napadly spánok a lenivosť a modlitba sa mi stratila. Preto ne
prestávam konať telesnů modlitbu. Telesná modlitba privádza k modlit
be mysřovej. Telesnů modlitbu však treba konať pozorne. Keď napríklad
hovoríš »Otče náš«, tu máš myslief na to, čo hovoríš a nie sa ponáhlafť,
aby si dosiahol určitého počtu, ako to robia ženičky, ktoré vykonávajů
niektoré náboženské úkony za peňažnů odmenu.

MysTová modlitba, to je tá, pri ktorej rozjímanie o Bohu tak obsadí
mysef, že na nitě iného nemyslí, len na Boha. Ak nejaká iná myšlienka
vchádza do mysle, to už nenazývam modlitbou myslovou. Takáto mod
litba odreže človeku jazyk, takže nemóže hovoriť. Mysel je tak vše
stranná a bohato naplnená Bohom, že sa nemóže zamestnávať uvažova
ním v niečom inom, len o Bohu. Preto sa z myslovej modlitby prichádza
k modlitbe nadprirodzenej.

Nadprirodzená modlitba je tá, pri ktorej poznanie a naplnenie
Bohom dušu tak povznesie, že sa rozšíri nad svoju prirodzenosť, takže
chápe z Boha viac, než by podla svojej prirodzenosti pochopiť mohla;
chápe vtedy duša a poznáva, ale to, čo poznáva, nemóže vysvetlif, čo
vidí a poznáva, je nad prírodou.

Na týchto troch stupňoch modlitby teda poznáva človek seba,
i Boha. Akonáhle však poznal Boha, tu ho už i miluje a odkedy si ho
zamiloval, aj si Žiada mať toho, koho miluje. A znakom opravdivej lásky
je, že sa ten, kto miluje, nielen čiastočne, ale celý pretvorí v milovaného.

Keďže však toto pretvorenie nie je neustále, netrvá nepretržite, tu
duša so všetkou snaživosťou hladá všetky možné spósoby, ktorými by Sa
mohla pretvoriť vo svojho milovaného a znovu sa vrátiť do toho sro
jenia. Ale béžia můdrosť postupuje priísne podřa poriadku a každej veci
predpísala jej vlastný poriadok. A tá nevýslovná můdrosť zariadila veci
tak, že nikto nemóže prísť k modlitbe mysfovej prv, než prešiel modlit
bou telesnou a modlithu nadprirodzenů dostane len ten, kto už má te
lesnů a mysřovů. A táto prísne poriadku sa držiaca můdrosťfsi vyžaduje,
aby sa k hodinám priznačené modlitby konaly skutočne v prislušné ho
diny. Výnimku tvoria len prípady, keď azda pri modlitbe mysfovej alebo
nadprirodzenej schváti človeka taká velká radosť, že mu úplne odoberie
možnosť užívať jazyka, alebo ak je človek natolko chorý, že naozaj ne
móže vóbec tie modlitby vykonať. I to si ešte vyžaduje tá božská mů
drosť, aby tie modlitby boly podla možnosti (ako je to i osožné) konané
v sobranosti mysle, samote, a aby sa venovala starostlivosť i zovňajšku
a zovňajším úkonom.

1 „Oratio est cum gua et in gua invenitur Dominus.“Je to zúžený výme
modlitby, nakolfko je totiž priamo usmernená k mystike, to jest k bezprostred
nému spojeniu sa s Bohom.

2 Iný rukopis: „vocalis“, hlasová. Mentalis a supernaturalis sů tie druhé
dva druhy. Výraz „myslová“ modlitba sa mi zdá úplne vhodný.
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Aj to s! žiada božská můdrosť, aby sme sa naplno modlili keď sa
modlíme 3 nie polovičate. Pri modlitbe teda máme mať svoje srdce celé
a nie len polovicu, lebo ak máme srdce rozdelené, strácame ovocie
opravdivej modlitby. Naopak zas, pri iných úkonoch nemáme byť cel
kom, pri takých ako je napr. jedenie, pitie a iné podobné. Ale keď
vnůtorne pracujeme, tu musíme mať celé srdce v Bohu ak si želáme cítiť
cvovie Oopravdivejinodlitby lebo veď „sie ešte i pri modlitbe
pokušenia, lebo nemáme celé srdce v Bohu.

Modli sa teda, usilovne sa modli! Čím sa totiž viac budeš modlif,
tým váčšieho osvietenia sa ti dostane a tým hlbšie, jasnejšie a spósobom
vznešenejším budeš vidieť to, čo je vrcholne dobré, dobro najvyššie.
A čím hlbšie a výtečnejšie to budeš vedieť, tým viac to budeš milovaf
a čím viac budeš milovať, tým viac slastí budeš cítiť, tým viac najvyš
šie dobro i pochopíš a ešte sa i rozšíri tvoja duša, aby si z neho ešte viac
pojal. A po tom všetkom prideš k plnosti svetla: budeš totiž poznávať
veci, ktoré si pred tým poznávať nemohol.

Poučenie o tejto slávnej modlitbe, jej spósob ako i vzor, že totiž má
me v nej s najváčšou snaživosťou zotrvať, sme dostali od samého Syna
Božieho, Bohočloveka Ježiša Krista, ktorý nás mnohonásobne, slovom
i skutkom o modlitbe poučil. Slovami nás napomenul k modlitbe, keď
povedal svojim učeníkom: »Bedlite a modlite sa, aby ste neupadli do
pokušenia'« A na mnohých miestach v evanjeliu zistíš, ako nás Pán
o tejto úctyhodnej modlitbe mnohonásobne poučuje. Aj všetkým nazna
čil aká vzácna je mu tá vec, leb veď nás k nej tolkokrát napomenul
a to ako osoba, ktorá nás opravdive miluje a chce nám dopriať vefkého
dobra. A aby nám nezostala nijaká výhovorka, keď nám azda on svoju
milosť odoprie, vložil výsledok vyslyšania priamo do našej modlitby.
Povedal totiž: »Proste a dostanete.« Okrem toho aj on sám z vlastnej vóle
sa modlil, aby sme aspoň pod tlakom jeho príkladu milovali modlitbu
viac, než čokofvek iné. Evanjelista totiž hovorí: »A keď ďalej zotrvával
na modlitbe, tu sa stal jeho pot ako kvapky krvi, tečůcej na zem.«

Postav si toto zrkadlo pred oči a snaž sa s celou svojou bytosfou
maf niečo z toho príkladu modlitby, lebo veď sa on nemodlil pre seba,
ale pre teba a pre teba povedal: »Otče, ak je možné, nech odíde tento
kalich odo mňa, ale nie moja, lež tvoja vóla nech sa stane'« Viď, ako
Kristus v modlitbe podrobil svoju vólfu vóli Otcovej: urob aj ty podla
jeho príkladu. Modlil sa Pán aj vtedy, keď povedal: »Otče, do tvojich růk
porůčam ducha svojho.«

A na čo vlastne ešte viac hfadať? Veď celý jeho život bol modlit
bou, preto že stále zotrvával v modlitbe k Bohu, v jeho poznávaní a roz
právaní o ňom.

A či sa Kristus nadarmo modlil? Prečo ty zanedbávaš modlitbu. keď
bez modlitby nemožno ničoho dosiahnuťf? Keď sa teda Kristus, človek
a pravý Boh modlil, a to nie pre seba, ale aby tebe dal príklad pravej
modlitby: tu ak si ty od neho niečo žiadaš, bezpodmienečne musíš o to
prosiť, lebo bez modlitby to nebudeš mócť dosiahnuť. Ak totiž on, pravý
Boh. len prosením a pokorným žiadaním chcel dostať to, čosa mu Tůbilo,
ty, biedne stvorenie. by si toho chcel dosiahnuť bez prosenia a uponí
ženia sa? Teda: modli sa!

Vioš. synu. že bez svetla božicho a jeho blahodaru nijaký človek
spásy dójsť nemóže. Božie svetlo totiž dáva človeku začať, pokračovat
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a dostupovať vrchol dokonalosti. A preto, ak chceš začafť a mať toto
svetlo božie, modlil sa; ak si už začal postupovať a cheš, aby sa to svetlo
v tebe rozhojnilo, modli sa; ak si už došiel k vrcholu dokonalosti a chceš
dostať ešte viac svetla, tak, aby si v dokonalosti mohol zotrvať, modli
sa; ak chceš vieru, modli sa: ak chceš nádej, modli sa; ak chceš lásku,
modli sa; ak chceš zafůbenie v chudobe, modli sa: ak chceš poslušnosť,
modli sa; ak chceš čistotu, modli sa: ak chceš ktorůkoFvek cotnosť,modli
sa! Budeš sa však modliť týmto spósobom: Budeš čítať z knihy života,
to jest, zo života Boha a človeka Ježiša Krista, z toho života, ktorý bol
pravá chudoba a bolesť, pravé opovrženie a pravá poslušnosť. A keď
sa po tejto ceste už pustíš a postúpiš, tu prídu na teba mnohé
a mnohostranné sůženia, pokušenia od teba, sveta a diabla, trápit ta
budů a hrozne prenasledovať: i tu, ak chceš zvíťaziť, modli sa!

Keď sa však duša chce madliť, tu je potrebné, aby sa usilovalaočistotumyslespolusčistotou© telesnouaabydókladnepopozerala
všetko dobré i zlé vo svojom živote. Nech skůma, aké mala úmysly pri
konaní dobrých skutkov, keď sa postila, modlila a plakala. I všetky
ostatné svoje dobré skutky nech preskůma a nech si uvedamí, ako ned
balo, neúplne, bez úcty a nedostatočne konala skutky božie — zlé
skutky naproti tomu ako starostlivo vykonávala a s akým opovržením
pre dabro. A nech sa prizná k svojmu hriechu, nech ho svedomite
uzná a nech koná hojné pokánie.

V tomto priznaní sa, v tomto skrůšení srdca nájde duša očistenie
a nech tak potom.už jde k mcodlitbeako ten mýtnik a nie zko farizej.
A tak dójdeš pri modlitbe i osvieten'a. Kto teda chce byť riadený od
Ducha Svátého. nzch sa modlí: lebo Duch Svátý síce sostůpil na apošto
lov v deň Páťdesiatky, ale i to bolo na apoštolov, ktorí sa práve
modlili.

Modli sa teda a vystríhaj sa, aby si v ničom nebol po chuti ne
priateflom, čo:-ťastále pozorujů. Len vtedy sa budů mó:ť do teba pustiť,
keď sa prestaneš modliť. Čím viac budeš pckůšaný, tým viac zotrvávaj
v madlidbe. Niekedy síce pridu na teba pokušenia i pri samei modlitbe
a pre ňu samu. -bs démoni chrů prekaz'ť modlitbu; ale ty sa 0 to
nestaraj, len sa modli, lebo veď takým spósobom si stále znovu a znovu
zasluhuješ. aby si bol ed pokušení oslobodený. Modlitba ťa totiž osve
cuje, modlitba od pokůšení oslobodzuje, modlitba očisťuje, modlitba
spája s Bohom.

Modlitba nie je nič iného ako to, pri čom príde na javo, čo je Boh
a čo sme my.* Toto ukázanie sa Boha a nás je však zároveň naším do
konalým a pravým ponížením. Veď stav poníženosti máme vtedy, keď
duša vidí Boha i seba tak ako treba. Vtedy je duša v hlbokej poníže
nosti. V tomto hlbokom unížení tým viac božej milosti sa vlieva do
duše a tým viac Dlahodar boží tam vzrastá. Čím totiž božia milosť
h'bš'e dušu do rokory ponoruje, tým viac z tejto priehlbne pokory vy
rastá boží blahodar. A čím viac vzrastá milosť božia, tým sa duša vlac
prepadá do pravej poníženosti a zostáva v nej ležať, lebo stále pestuje
pravů modlitbu. Božie svetlo sa tak v duši zváčšuje a milosť ponoruje
dušu stále viac a viac do pokory. A to všetko sa deje tým, že duša číta,

—|—
1 „Oratio nihil aliud est guam manifestatio Dei et sui“ Výmer, vzťahujůci

sa viac len na rozjímavů modlitbu ako na modlilbu vo všeobecnosti.
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ako to bolo povedané, a rozjíma o živote Bohočloveka. Poznat lotiž na
jednej strane božiu velfkosť a na druhej tů skutočnosť, že my sme vlast
ne ničím, v tom je dokonalosť človeka. Ako však k tomu dojde, toliž
hladením na tůto knihu, to bolo povedané vyššie. Teda synu mój, úplne
odožeň od seba všelku lenivosť a nedbanlivosf.

Frajem ti totiž, syn mój, a povzbudzujem fa, aby si sa ani menej
nemodlil, ani menej do noci nebedlil, ani iné dobré skutky aby M
menej nekonal vtedy, keď ti bude odňatá milosť horlivej zbožnosti,
v porovnaní s tým časom, keď si mal blahodar horlivosti. Je to síce
vec velmi milá pred ivárou božou, ak zvrůcnený božím biahodarom
horlivosti sa modlíš, bedlíš, trápiš a iné dobré skutky konáš. Avšak
konať tie isté skutky bez blahodaru horlivosti, čiže neopustiť modlitbu,
ani vóbec nezmenšiť svoje modlitby, ani neskrátiť bdenia, to je, Syn
mój, to je ovela Tůbeznejšia a milšia obeť pre Boha, v porovnaní s tou,
keď človek má aj milosť horlivosti.

Tak teda syn mój, ak fa niekedv božské vrenie a vrůcnosť nabáda
a nůli k hden'u, k modleniu sa a k namáhaniu, tu sa len usslovne snaž
tak konaf, kým máš oheň! Koď sa však Bohu zafůbi, či už z tvojej chy
by (ako va váčšine prípadov) a či preto, aby zváčšil a zvefadil u teba
svoju milosť, odňať ti var horlivosti, tu sa nesmieš preto začať menej
mod!if, menej bedliť alebo klosnůť v horlivom konaní iných skutkov.

vodobno aj vtedy, ak dořahnů na teba pokušenia a sůženia, ktorými
Boh tresce a ačisťuje svojich synav. a odňatá 1i bude milosť horlivosti,
podobne aj vtedy sa usiluj nič nepopustif z modlitby, ani z bedlení, ani
z xonania dobrých skutkov, ani zo svojho bojovného vzdóru oproti po
kušeniam, lebo len tak budeš mózť zvíťfaziť, len tak, všemožnou a Vy
trvalou modlitbou, bedlením do nocí, slzami a vóboc všemožným nátla
kom na seba ukážeš vrcholné panstvo nad sebou samým a Boh ti tak
potom dobrotivo zas vráti svoj blahodar vrůcnej horlivosti. Len ty Ko
nai. čn je tvoje, syn mó'. a Boh už iste vykoná to. Čo na neho pripadá.
Modlitba totiž, do ktorej musíš samého seba ťahaf, siliť a nůtiť, to je
modlitba Bohu vskutku najmilšía. Vytrvaj teda v modlitbe!

Cd chvíle, v ktorej začneš Boha plnšie cítiť ako obyčajne, neplň si
už dušu inými záujmami. lebo sa tvoje ďasná staly sůúcejšie ochut
návať Boha než tomu bolo predtým a dostalo sa ti nového, velmi vy
sokéno svetla, abv si mohol vidieť Boha i seba.

A daj si pozor, aby si seba samého nikomu neoddal prv, než sa
naučíš seha samého od kohokolvek oďtfhať.*

Podobn2 si daj pozor pred svojou vlastnou horlivosťou, to jest pred
duchom, klorý sa pripáia k horlivosti, aby si si azda všetko nezničil:
všimni si, ako sa to prejavuje na začiatku, ako v prostriedku a aký to
má kon'ec. Len tolko sleduj Svoju horlivosť, nakofko je spodobnená
s knihou života, a nie viac!

Daj si pozor aj pred tými čo majů sladké slová, robia sa vefmi
tichými. najmá v rečiach a hovoria o svojich zjaveniach: lebo to sů zlo
myseTné osídla, aby druhých stiahli za sebou.

ž Smysel sa zdá tento: Musíš byť vnůtorne volný. Ak sa venuješ nejakej
osobe alebo nejakému podnikaniu, nech je to len preto a len natolko, nakofko
je to vóla božia. Akonáhle zbadám, že vófa božia je iná, musím Sa vedieť od
veci alebo osoby odtrhnůť. (,,Et cave guod nulli des te ipsum, nisi prius addiscas
ab aliis separare te ipsum.“)
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A konečne maj sa na pozore i pred tými, čo sa svátými len zdajů
a len zdanlivo konajů dobré skutky, aby fa azda nestiahli na svoju
cestu. Hlaď, pozoruj a skúšaj, ale len potiaf nasleduj, pokial! je tu po
dobnosf s cestou knihy života, ďalej nie!

Vystrihaj sa aj pred tými, čo hovoria, že majú ducha slobody, lebo
tí sů otvorene proti ceste Kristovej. Veď sa Kristus sám zákonu podro
bil, hoci zákon povstal z jeho vlastnej vóle, sám sa stal otrokom, hoci
bol slobodný. Preto teda aj tí, čo chců nasledovať Krista, sa musia spo
dobniť s jeho životom. Nesmů teda tak, ako to mnohí robia, rušiť zákon
a príkazy božie a tak hřadať slobodu, ale naopak, slobodne sa majú po
drobiť zákonu, príkazom božím, ba i radám. Majů si urobiť akýsi kruh
a ten kruh imurčí poriadok, to jest: sám Duch svátý im určí poriadok,
ako majů žiť a tak ich zaviaže. A tak je potom mnoho vecí, ktoré by
oni smeli rohiť, lebo nie sů to veci v protive s Bohom, ale Duch Svátý
ich natofko ukázni, že ani také veci si nedovoTujů.

Hlava oseninásta.

Napomenutia o poniženosti.

Bez poníženosti je modlitba márna, preto jej potrebnosť ide hneď
po výsostnej potrebnosti modlitby. Pohliadnite teda, synovia Boha po
žehnaného, na priklad poníženosti, ktorý nám dáva mučený Bohočlovek
a vezmite si odtiař vzor pre všetku dokonalosť. HTaďte na ten život
a pozorne si všimnite toho učenia, učenia, nepodávaného len slovom, ale
dokázaného skutočnými činmi a podopreného obdivuhodnými ctnosťami.
Bežte teda za ním celou vrůcnsfou svojej mysle, za tým ktorý, keďže bol
v spósobe Boha, nepokladal to za lůpež, že je rovný Bohu, ale zmaril seba
samého, keď si vzal podobů sluhovsků, uponížil seba samého a bol po
slušným až na smrf, a to na smrť na kríži. Lebo veď aj on sa nám vo
vrůcnosti svojej mysle ukázal ako vzor poníženosti. A povzbudzuje nás,
aby sme usilovne pozerali na svetlo, lebo hovorí: »Učte sa odo mňa,
lebo som tichý a pokorný srdcom!«

Ó, synovia moji, hřadte že pozorne, hlboko uvažujte a usilujte sa
zároveň vychutnať híbku a užitočnosť tohto učenia, vznešenosť a hod
notu tohto poučenia, uvážiť dobre, kde je to všetko zakorenené, kde to
má základy! Učte sa, hovorí, odo mňa, nie od anjelov, ani od apoštolov,
ale odo mňa, hovorí, odo mňa, ktorého poníženosť je tým váčšia, čím je
moja vznešenosť vyššia. Učte sa odo mňa, hovorí, nie postiť sa, hoci sa
on, aby nám dal priklad, postil štyridsať dní a štyridsať nocí; ani ne
povedal: Učte sa odo mňa opovrhovať svetom alebo žiť v chudobe, hoci
on skutočne žil v najváčšej chudbe a prikázal svojim učeníkom, aby tiež
tak žili; ani nepvedal: učte sa odo mňa, ako som nebo stvoril; ani ne
povedal: učte sa odo mňa divy činiť, hoci on sám skutočne a z vlastnej
moci robil zázraky a Svojim učeníkom tiež dal moc robiť divy v jeho
mene; ani nič iného podobného nepovedal. Povedal len toto: Lebo som
tichý a pokorný srdcom. To ako by chcel povedať: Ak som vám činom
a skutkom neukázal priklad pokory, neverte mi!
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A je obdivuhodné, ako nám ešte raz dal príklad v tejto veci a ako
náš nástojčivo znovu vyzval, aby sme si príklad jeho poníženosti dobre
všimli a úplne sa podla neho riadili. Keď bol totiž vlastnými svojimi
rukami umyl učeníkom nohy, riekol: »Viete, čo som vám učinil?... Keď
teda ja, Pán a Učitef váš, umyl som vám nohy, i vy máte jeden druhé
mu nohy umývať. Dal som vám totiž priklad, aby ste i vy činili tak,
ako som ja učinil vám. Veru, veru, povedám vám: Nie je sluha váčší
nad svojho pána... Keď to viete, blahoslavení budete, keď to budete
činiť.«

Spasiteř sveta skutočnepoložil poníženosť a tichosť srdca ako zá
klad a koreň všetkých ctností. Lebo veď vskutku, ani zdržovat sa másité
ho pokrmu, ani tvrdosť póstu, ani chudoba, ani biedne šaty, ani naoko
dobré skutky, ani konanie zázrakov, to všetko bez poníženosti srdca nič
nie je. Ak však tie skutky budů zasadené do tohto základu, vtedy i zdr
žovanie sa mása bude požehnané a milé, požehnaný bude póst, úbohosť
šatstva a živé a trvanlivé budů aj skutky. Poníženosť srdca, to je matka,
z ktorej sa rodia a pochádzajů iné ctnosti a ctnostné skutky —tak ako
vidíme, že z Koreňa vychádza kmeň i ratolesti. Preto teda, že je táto
ctnosť taká drahocenná a tvorí taký silný a trvanlivý základ, na kto
rom inóže potom vzrásť celá dokonalosť duchovného života, preto chcel
Pán, aby sme sa predovšekým tůto od neho naučili. A pretože je ona
koreňom a strážkyňou ctností, vypestované v duši alebo i v tele, len
bola zabudla na iné Svoje ctnosti, vypestované v duši alebo i v tele, len
tůto jedinů k svojmu dobru vyzdvihla a vyhlásila, že predovšetkým pre
tůto sa práve v nej Boh stal človekom. Povedala totiž: »Lebo shliadol
na poniženosť služky svojej: a hla, hovorí, pre toto, a nie pre iné vlast
nosti, blahoslavenou ma budů nazývat všetky pokolenia.!

V tejto poníženosti, synovia moji, sa musíte založiť a všemožne
ustáliť, aby ste ako údy, sjednotené a spojené s hlavou pravým a pri
rodzeným spojením, v tej hlave a skrze ňu mohli nájsť pokoj pre svoje
duše. Ó, synovia moji, u kohože móže nájsť ktorékofvek stvorenie odpo
činok a či pokoj, ak nie u toho, ktorý je najvyšším odpočinutím, najvyš
ším pokojom, najvyšším utíšením a najvyšším mierom duší? Ale k tomu
pokoju ktorákolvek duša móže dojsť jedine tak, že bude založená v po
níženosti, bez ktorej vskutku ničím nie sů všetky ctnosti, čo nás pri
vádzajů k Bohu.

Foniženosť srdca, o Ktorej si prial Bohočlovek, aby ste ju mali a sa
ju naučili, to je akési divotvorné a jasné svetlo, ktorým sa otvára roz
um duše, aby poznala svoju úbohosť a ničotnosť a nesmiernosť božskej
dobroty. Čím viac človek pozná vefkosť tej dobroty, tým viac pokročí
v poznávaní seba samého. Keď však vidí a poznáva, že on je vlastne
ničotou a že sám zo seba vóbec nič nemá, tu sa tým horlivejšie oddá
chváleniu a rozhlasovaniu nevýslovnej božskej dobroty, ktorů skrze
svoju poníženosť vidí a chápe. To má však za následok, že sa začnů do
duše vlievať milosti božie a začnů sa rodiť ctnosti.

Neivážšía a hlavná zo všetkých ctností je láska k Bohua k bližné
mu. Aj ona však má Svoj vznik a póvod v tomto svetle poníženosti: Keď
totiž duša vidí, že je ona vlastne ničím a že sa Boh predsa pre tak

1 Zvláštny, hoci nie bezzákladný pokus.... exegézy Blahoslavenej Angely.
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podlé nič snížil a sám sa stal takou naničhodnosťou, ba že si on tak
vrůcne zamiloval tůto Iudsků ničotnosť, tu sa aj dušu rozpáli láskou
a rozpálená láskou pretvoruje sa v Boha.-Keoď sa však láskou premení
v Boha, axo by potom mohla nemilovať zo všetkých síl aj všetky stvo
renia? Duša v tom nremenení z lásky k Stvoritefovi miluje každé stvo
renie, od neho stvorené, a miluj stvorenia tak, ako sa patrí, lebo v kaž
dom stvorení sa rozumom prebíja k tomu, čo je v ňom božského! a vidí
tiež, akou láskou ho Boh miluje. A tak teda v tom svojom premenení
miluje všetko to, čo Boh miluje. Z toho dóvodu sa teda i teší a raduje
z prosrechu svojho bližného. nad akýmkolvek jeho nešťzstím žali
a smůti. A keďže je dobrotivá pri zisťovaní chýb bližného, nestáva sa
namyslenou a nechce ho teda sůdiť a ním pohfdať. V svetle poníženosti
vidí totiž dokonale aj seba a keď na seba pozrie, tu poznáva a nahliada,
že aj wmasama upadla do podobných aleboešte i váčších chýb ako jej
bližný. A ak neupadla. tu poznáva a nahliada, že ona sama by nebola
moh*a vzdorovaťf, ale že sa tak stalo len preto, že ju Pán zo svojej mi
losti, ako by za ruku držal. posilňoval ju proti zlu a pokušeniu alebo
aspoň pokušenie polahčil. Nesůdi teda pre úpaďky nikoho, len seba
samu ešteviac pokoruje, lebo keď vidí chyby blížneho. vracia sa k sobe
samej a tak vidí a hřadí vefmi jasne na svoje vlastné chyby a nešťastia,
da ktorých uradla. aleho ak nonadla. že by etše Fahš'e ako ten jei b'ížny
bola vpadla, keby ju Boh nedržal. Ak vidí u blížneho zlá telesné. tu zas,
pre'voroná eitaomláskv vovažuie ich za svoje vlastné a nretožiali acíti
sústrasť, tak ako apoštol vravieval: »Kto onemocnie atď:«*.

A tak, ako som to rozpovedala o ctnosti lásky, že totiž pochádza z ko
reňa peniženosti, tak to isté možno povedať aj o viere, o nádeji a O vše
tkých jecnotlivých ctnostiach podla ich vlastností, že totiž aj ony majů
svoj začiatok a póvod v tomto základe poníženosti. Ale o všetkom tom
do podrobnosti roprávať by bolo velmi dlhé.

Tak napríklad, keď človek vidí, že aj jeho rozum je vlastne ničí:n
a veci božské že sů strašne ďaleko od neho, tu rád verí všetkému tomu,
čo sa mu podla našej viery podáva.

Podobne, v poníženosti vidí, že on sám nič nemóže, že je úplne bez
mocný a preto všelku nádej skladá do Boha všemohůceho.

A tak to platí aj o iných ctnostiach — ale to si i sami pod vedením
Ducha božieho ešte lepšie porozmýšřate a nahliadnete, lepšie, ako sa
vám fo móže podať písomne.

Len to vám teda opakujem, synovia, aby ste skutočne na tomto
základe stáli, aby ste sa do neho naozaj založili a v tejto ctnosti aby ste
sa usilovali rásť. Lebo vskutku, človek, založený v poníženosti, má obco
vanie anjelské, nadmieru čisté, nadmieru láskavé a je plný pokoja.
A preto táto ctnosf poníženosti robí ducha človeka láskavým preto sa
človek ponížený stáva váženým u všetkých, všetci si ho obřůbia, ale
zvlášť vyvolení boží, lebo tým sa poníženec pri ich obrátení stáva sve

... in omni creatura Deum intelligit...“ Akýkofvek skutočný panteizmus
je daleko od smýšťania Ange'inho. Nesmierny, nekonečný odstup medzi Bohom
a stvoren m, pokial ide o spósob jestvovania je jeden zo základných rysov Ange
linej mystiky.

* „Kto onemocnie. a ja by som neonemocnel? Kto trpí pohoršenie, a mňa by
nepálilo?“ 2 Kor. 11, 29.
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tlom a príkladom. Práve pre jeho krotkosť sa oni rýchlejšíe obrátia.
A keď je spokojný vnůlornýra uspokojením, nerozčůli ho nijaké proti
venslvo, takže móže naozaj opakovať s apoštolmi: »Kto nás odlůči od
lásky Kristovej? atď.«

Ó, synovia moji, neprestávajte v tomto vyhladávaní, kým len ne
nájdete ten základ, lebo veď bez neho na márnosť vychádza každé pod
nikanie a bez neho nemožno pokračovať na ceste božej. Som presved
čená, že (oto vyhladávanie je vám najužitočnejšie a najpotrebnejšie,
lebo vidím, že bez poníženasti sů všelky ctnosti vlastne ničím. Splňte,
synovia moji, Žiadosť večného Krářa nášho Pána Ježiša Krista, ktorý
vás tak nástojivo prcsil, aby ste sa tůto ctnasť od neho naučili! Na tomto
základe stojte a ponorte sa úplne do tejto priehlbne poznania vlastnej
našej úbohosti a ničotnosti! Splňte žiadosť večnej pravdy a můdrosti,
ktorá hodnotu poníženosti síce skryla pred můdrymi tohto sveta, ale m2
ličkým ju nielen že zjavila, ale priamo ohlasovala, ba aj na príklade
ukázala! To je aj tůžba moja, po ktorej splnsní mám pruký hlad
a smád: ponorte sa ako do priepasti, do tej priehlbne svojej ničoty a do
nesm'ernosti božej dobroty! Ak sa totiž utvrdíte v nesmiernosti božej
dobroty a v poznaní seba samých, vtedy to bude pre vás už samozrej
mou nutnosťou, že budele mať za základ len poníženosť, ako som 0 naj
teraz rozprávala. Vtedy nebudete ani takí náchylní ku svárom a hád
kam, ale skór, s mučeným Bohočlovekom budete ako hluchí, ktorí ne
počujů. ako nemí, čo nevedia otvoriť úst svojich a tak budete pra
vým! údami Ježiša Kr'sta, ktoré údy, podla Apoštola, nemajů vo zvyku
slůž'fť nádkam a telesným žiadostiam.

Ó. kofko dobra prináša táto poníženosť! Tí, čo sů ňou naplnení,
stávaiů sa rokojnými a tichými. i Bohu milými a dostávaiů plnosť mi
lostí. Z vnůtorného pokoja taký pokoj ukazujů i navonok. že ai keď
počujů n*ečo tvrdého, či už proti seb2, či proti nejakej pravd? a či keďsa
im niečo niekedy skrivodlvo pripisuje, o nich sa niečo zlého hovorí. tu
oni neved'a nič edrovedať na svoie ospravedlnenie, nanajvýš len niečo
„nálo a pokorne. Skór uznaiů svoju nevedomosfť a sů pripravení radš'j
ustůpif, než podporovat hádky. A vidím, že táto ich mlčanlivosť nepo
chádza z nijakého iného koreňa. ako Jen z tohto dvoinásobného vnr'e
pasten'a sa totiž z vpriepastenia sa do božej nesmiernosti a do vlast
nej svoiei úbohosti. A k tomu vpriepasteniu prichádza duša vo svetle
spominanej poníženosti.

Ale kde, prosím. možno náisť tůto poníženosť, tůto osožnů vec. kde
nájsfť toto svetlo a tů mlčanlivosť? Alebo kde je cesta, po ktorej sa ku
všetxému tomuto dóide?

Všetko toto možno nájsť vo vrůcnej, čČistej.neustálej a od srdca 'dů
cej modlitbe a v hřadení do knihy života Ježiša Krista. Keď totiž duša,
ako sme na to už hore poukázali, hFřadína život a na smrť Pánovu. do
stane sůstrasť s umučením Pánovým a pozná zároveň celé množstvo
svojich hriechov, ako totiž všetkými svojimi údmi obrazila Boha, a preto
vstůn' d+ duše poníženosf.

Naidrahší duše mo'ei. praiém vám to. to prajem ai sebe. aby ste
totiž vždy rovnako smýšŤali a aby medzi vami nebolo rozkolov a neshód.
Želámsi, aby vaša duša vedela, čo je to, čo do jedného smýšřania pri

t Tak timočím Angelin novotvar: „inabyssatio.“
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vádza aj nesvorné množstvo. A to je: Byť maličkým. Kto sa takým sta
ne. ten už nehladí na nejaků tů svoju dostatočnosť z vedy, ani z aké
hokolvek prirodzeného ohfadu, ale má dušu naklonenů hladieť na svoje
chybya biedy a seba samého vždy berie na otázku, vyšetruje, so sebou
samým sa háda, len aby Sa stretol so svojimi nedostatkami a aby sa
mohol pokůsiť o ich odstránenie. Kto sa stal maličkým,ten sa usiluje vy
nikať nad druhých a robiť im vedůceho, ten ani nie je druhým na far
chu, ari škriepivých rečí nemá, hoci jeho život všetkých zraňuje“ a vy
voláva odpor proti tejto »maličkosti«. A toto je práve to, deti moje, čo
si prajem: aby totiž, čo aj váš jazyk bude mlčať, predsa celý váš život,
postupujůci po tejto ceste maličkosti, horlivosti a tichej sůstrasti, bol
jasným zrkadlom pre protivníkov pravdy. Ó, najdrahší, keby som sa 0
vás dopočula, že snaha po maličkosti vytvorila vo vás jedno srdce a jed
nu dušu, uspokojila by sa moja duša ohřadom vás, lebo pokial nevidím
u vás jednotu, dotiaf sa vskutku Bohu páčiť nemóžete. O tom som pre
svedčená.

Odpusťte mi, synovia, moju pýchu, že som sa vás opovážila vyzývat
ku ctnosti poníženosti. Len horlivosť a láska k vám ma donůútilyhovoriť.

Hlava deválnásta.

O ctnosti lásky.

Láska k Bohu, milovanie Boha, to je najváčšia zo všetkých ctností a
aj ona je vonkoncom potrebná k modlitbe, ba bez nej je modlitba márna
a Bohu nemilá a ostatné ctnosti bez nej nedonášajů nijakého ovocia.

Že skutočne modlitba bez lásky nič nezaváži, počuj, čo o tom hovorí
kniha života, Ježiš Kristus: »Ak prinášaš svoj dar na oltár a tam sa roz
památáš, že tvoj brat má niečo proti tebe, choď a smier sa najprv so
svojím bratom!« Teda dar modlitby nič neplatí, ak nie je obetovaný vo
svězku lásky. Na inom mieste zas, v Pánovej modlitbe, keď sa žiada od
pustenie hriechov a dlhov, vraví: »Odpusť nám naše viny, ako i my od
půšťame... atď.«, ako by hovoril: Tak sa vám v modlitbe odpustí to, o
čo prosíte, ako vy odpustíte svojim bratom, ako im prepáčite krivdy a
urážky, ktorými vám ublížili, a ako dokonale sa vy budete usilovať
o skutočnů lásku.

Vedzte však, synovia, že ako je v láske skryté všetko dobro a vše
tky zásluhy, tak je v nej utajené i všetko zlo, všetok hriech a tak všetky
rováše na tresty. Preto, synovia najdrahší, nič na svete, ani človeka ani
diabla, ani čokořvek iného nepovažujem za tak zákerné ako lásku. lebo
láska preniká dušu než čokofvek jiného a ani niet nič iného, čo by ve
dolo tak zaujať mysef a srdce preniknůť ako láska; a keby sme nemali
prostrieďkov, ktorými možno lásku riad:f, lahko by sa duša vystavila ti
sieerým nepezpečiam a lahko by utrpela velké spustošenie. A nehovo
rím toto o zlej láske, lebo pred zlou láskou sa má mať každý na pozore

P Text má „ferat"“, miesto „feriat“". Súvis nůti čitať druhý tvar. Tlačových
chýh je v texto (Bollandus — Herder) dosť.
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a má ju odmietať ako vec diabolsků a nebezpečnů. Ale hovorím to o
dobrej, duchovnej láske, ktorá spája Boha a dušu alebo človeka s člo
vekom.

Žc treba mať za podozrivů aj lásku, ktorá je medzi Bohom a du
šou, to je zjavné: lebo láska, ktorou duša horí k Bohu, ak nie je ozbro
jená velkými vedomosfami a duchom rozoznávania, ale duša sa jej od
dáva vo vare. bez rozmyslu, taká láska alebo čoskoro prestane, alebo
sa dá oklamafť, alebo sa skončí tak, ako by sa skončiť nemala. Čo sa totiž
nezriadene začína, v tom ani pokračovat nemožno dobre a zdravo. Sů
totiž mnohí, čo si myslia, že majů lásku k Bohu — a zatiaf vlastne
Boha nenávidia a milujů telo, svet a diabla. Tak ak niekto miluje Boha
preto, aby ho chránil od chorób a sůžení telesných, a od nebezpečenstiev
časných, ten nezriždene miluje Boha i seba, lebo Boha kladie až po
veciach — a Boha predsa mal milovať pred všetkými ostatnými a všetky
veci len pre neho; a potom, zo Svojho tela a zo seba si urobil Boha, pre
tože Boha miluje len pre seba. Kto tak miluje Boha, ten aj všetko ostat
né miluje len pre seba. Aj veci časné miluje len pre osoh svojho tela,
ktoré si ustanovil za Boha. Miluje svojich pokrvných preto, lebo má
z nich úžitok a donášajů mu česť. Miluje aj mužov a vóbec sváté a du
chovné osoby, aby mu ich svátost slůžila za plášť, ale nemá ich sku
točne rád pre ich dobrotu. A preto, že taká láska nie je čistá, preto i plod
takej lásky je žiadostivosť tela a vóbec telo so svojimi neresťami a žia
dosťami. Taký človek má rád aj telesné prednosti a schopnosti, aby, na
priklad, vedel dobre čítať a spievať, aby sa to druhým fúbilo. Obfubuje
si tiež v množstve vedomostí, aby tak vedel iných premócť svojím roz
umom a vedamosťfami. ale nie láskavo, a aby mohol druhých pyšno
opravovať, aby si nadobudol vážnosti.

Nájdu sa aj iní, čo si tiež myslia, že milujů Boha, a skutočne ho
milujů, ale len láskou slabou a nedokonalou. Milujů totiž Boha preto,
lebo chcú, aby im odpustil hriechy, aby ich zachránil pred peklom a aby
im dal rajsků slávu, ale nemilujů ho pre jeho vlastnů dobrotu. Milujů
Boha preto, aby ich zachoval v ich dobrom duševnom stave a aby ho
už nikdy neurazili a nestratili tak raj.

Iní milujů Boha preto, aby dostali božské útechy a sladkosti ako
i duchovné velké pocity a potešenia.

Iní zas milujúů Boha preto, aby ich aj on miloval.
Iní zas síce duchovne milujů svojich priatefov a príbuzných, levo

si prajů, aby boli duchovní a dobrí, ale to len preto, aby ony sami ne
mali hanbu, ale osoh a česť.

Vzdelaní milujů Boha zas preto, aby im dal dobré chápanie, vedo
mosti a aby rozumeli tomu, čo je napísané; tí zas, čo Písma neznajů,
si želajů, aby vedeli aspoň hovoriť duchovne, ale to nie na česť božiu,
ani na osoh blížneho, lež aby ich řudia mali vo váčšej láske a úcte.
Radi sů duchovnými a že ich ludia rátajů medzi duchovných a duchovní
ich majú radi — ale to všetko len preto, že z toho majů zvláštny úžitok
a zvláštnu česť. Radi majů aj chudobu i trpezlivosťf, poslušnosť, vonkaj
šiu poníženosť a vóbec ctnosti, ale to len preto, aby druhých v ctnostiach
prevýšili. Takí si prajů, abysa nikto nepriblížil k ich dokonalosti. V tom,
že nechců mať seberovného, sa pripodobňujů Luciferovi, ktorý tiež ne
chcel pripustiť, aby mu ktorékofvek stvorenie bolo rovné“
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Iní sů zas radi, keď je o nich všeobecne rozšírené, že sů svátí a
keď ich ako svátých chvália dobrí a zlí. Aj oni sami chvália všetkých
duchovných i neduchovných, aby ich ludia neposůdili, že oni sami opo
vážlivo posudzujů.

Nieklorí zas milujů duchovnou a nekonečnou láskou svojho nábož
ného pr'atefa, alebo priatelku alebo duše, ktoré vedů, a milujů ich
skutočne úplne podla poriadku božieho. Lenže táto láska niekedy priliš
vzraslá a ak ju človek velmi pozorne neriadi, stáva sa zlou. Ba oblas
sa stáva i telesnou alebo aspoň zbytočnou a škodlivou, lebo začnů viesť
nadm'eru zlé hovory a tak zbytočna strácať čas: vo svázku ich sfdc je
už neporiadok.

Táto láska totiž vzrastá a ako vzrastá, aj tůži maf to, čo miiuje,
totiž aspoň už to, aby milovaná osoba bola v bezprostrednej blízkosti.
Keď sa jej to nesplňa, je celá chorá. Keď sa jej však žiadosť splní, tu
sa láska rozrastie ešte viac, ako vzraslá, tu sa milujůci pretvára v mi
lovaného. takže všetko, čo sa druhému páči, sa páči i jemu a Čo sa dru
hému nepáči, nepáči sa ani jemu. A keďže duša nemá dostatožných
prosirisdkov na riadenie tohto varu lásky, klorý sa stále ešte zváčšuje,
a ani sama v seb? nemá dokonalý poriadok, ani ducha rozoznávania, tu
sa láska nevyhnutne nakoniec stane nezriadenou. A zk k tomu ešte ani
milovaná osoba nemá potrebných prostriedkov proti tomu nebszpečiu
a aj ona je zranená podobným mečom lásky, vtedy sa treba báť ešte
viac: lebo vtedy si už začnů vzájomne vvjavovať tajomstvá svojej lásky,
medzi iným si vzájomn2 i vyznajů, aká velká je ich obapolná láska.
Povedia si napríklad: »Nieto na svete inej osoby, ktorů by som tak mi
loval, ktorů by som tak v srdci nosil.«

Také veci si vravia preto, lebo považujů za nevyhnutné pojednávat
o všetkom tom, čo cítia. A tak teda lůžia po vzájomnam m'lovaní aj
v záujme pokroku svojej zbožnosti a duchovnosti, lebo si myslia, že
tá láska im v tom určite pomóže.

Keď však potom príde pokušenie k niečomu nedovolenému, čo sa
móže doaslaviť ako následak takej lásky, lu sa rozum síce na začiatku
protiví, leb> ešte nie je Úplne zadusený láskou. Potom však. keď sa
láska ešte viac rozhorí, začna sa rozum zatemňovať a duch zoslabovat.
Človek začne naiprv myslieť, že dotknůť sa milovanej osoby'a skutky
podobné, že to nie je hriech, že to duši neškodí, a pretc si to dovolí,
a tak sa začínajů priestupky a pomalé vypadávan'e zo stavu dakona
losti. Keď <a už potom rozum, zadusený láskou. trochu odchýlil, tu za
čína i veci, ktoré sů nebezpečné, brať velmi nafahkoa navráva si: »To
to móžem urobiť, lebo veď ja nemám nijaký zlý úmyse: — a konečne,
veď (o ani nie je taký velký hriech.« A tak si pomaly i nebszpočné
veci urobia dovolenými.

Láska však ešte ďalej rastie, takže sa každý z nich prenesie do vóle
druhého a pretvorí sa v ňu natofko, že už poslušne koná všetko, čo si
druhý praje, a rozum sa už vóbec neozýva proti. Človek ie celkom
Ssputnaný milovanou osobou: robí všetko, čo si ona praje. Tak je už
zvrůlený, že ak dostane od milovanej osoby i výzvu ku zlu, už sa nevie
vzoprief, ba ak výzva nepríde. on sám vyzve. lebo cíti. že tým milo
vanemu spósobí radosť. Modlitba potom zostáva stranou, aj zdržanli



vosť v jedení a samota, ba vóbec aj všetky ctnosti, v ktorých sa osoby
zvykly cvičiť a celá iáska k Bohu sa premení na tůto úbohů lásku.

Tá láska sa niekedy natofko rozmóže, že i osobe, ktorej ešte do
nedávna úplne stačilo len počuť milovaného a vidleť ho pri sebe, už sa
i to začne máliť. Už chce viac vedieť, totiž aspoň to, či je aj druhá
stránka poranená takým šípom lásky, ako ona. Keď sa to však dozvie,
vtedy sů už v nebezpečí obaja. Dóverujů si už vzájomne, cítia sa v bez
pečí, a tak, keď ich neuspokojujů slová a jednoduchá pritomnosť, ozve
sa v nich tůha po všelijakých iných zbytočných, ba i zlých činoch.

Preto teda hovorím, že lásku považujem za niečo v najvyššej miere
zákerného a že je v nej utajené všetko zlo. Teda: Pozor na hada!

Z obavy pred zlou láskou musím maf v podozrení i dobrů lásku
medzi bližným a bližným, lebo veď dobrá láska sa móže zvrhnůť v zíů,
ako sme o tom rozprávali.

Ale aj láska k Bohu sa móže stať zlou, ak človek nemá ducha
rozoznávania a ochranných zbraní.

Zbrane, klorými sa má riadifť, správne podřa Boha riadiťt lásku
k Bchu alebo k bližnému, tie dostáva človek pri pretváraní duše. Jestvu
je však trojaké pretváranie, klorým sa duša pretvoruje v Boha. Duša
sa totiž móže pretvoriť buď len vo vófu božiu; potom sa móže pretvoro
vať v spoločensíve s Bohom;' a nakon.ec sa móže pretvorovať v Bohu
a Boh v nej.

Prvé pretvorenie je, keď sa duša usiluje nasledovať život tohlo
Umučeného človeka, lebo v ňom je zjavná vófa samého Boha.

Druhé pretvorenie je, keď sa duša ešte nad lo spojí s Bohcm a Boha
nielen že miluje svojou vófou, ale má k tomu ešte i velké nové city
a dostáva sa jej velkých slastí z Boha, ale to všetko sa dá ešte pojat
do fudských myšlienok i slov.

Tretie pretvorenie je, keď je duša tak pretvorená v Boha a Bon
v nej, že z Boha cíti a okusuje veci najvyššie, natofko, že to. čo cíli,
si nemožno nijako ani len predstaviť, ani to vyjadriť slovami. Mohol
by to urobiť len človek, ktorý to sám prežil.

Už prvé pretvorenie velmi pomáha zriaďovať lásku milujúcich, ale
predsa ešte nie dostatočne, lebo zblůdenie je ešte vždy možné. Druhé
pretvorenie, ak je hodne živé, už postačuje na usporiadznie lásky. Tretie
pretvarenie, to je už vrchol v upravovaní lásky. [retieho. ako aj druhého
pretvorenia sa dostáva duši ako dokonalého daru, vlialeho z miiosti.
A tieto dve preivorenia, hoci to druhé nie v takej dokonalej miere, to
je vlastne akási můdrosť, pomocou ktorej vie duša riadiť svoju lásku
k Bohu i k bližnému. City, pochádzajůce z blízkosti božej, slasti a svá
tý zápal, čo všetko milosť božia v duši vyvoláva. to ona vie touto
můdrnsťou dobre spravovať, a to tak, že jej láska zotrváva ďalej. v za
počatých podnikaniach móže vytrvať a ovláda svoju radosť i navonok,
takže sa ani nápadne nesmoje, ani neskáče, ani iné také pohyby norobí.
Podobne aj v láske k bližnému alebo k vedenej duši sa vie tak můdro
a zrelo chovať, že vie určiť a riadiť, kedy, nakofko a ako možno byť
bližnému povolným a kedy nie. Tů můdrosf, akůsi zrelosť a vážnosť

LTak dopiňuicm Angelin výraz „Transformatio cum Deo"“. Viď hneď
nižšio Angelou samou dané vysvellenie toho pretvorenia.
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můdrosti, jemného ducha rozoznávania a akési svetlo, to všetko dostáva
duša vo svojom spojení s Bohom. Týmito darmi vyzbrojená vie tak
spravovať lásku k Bohu a k bližnému, že ani klam k nej nemá pristupu,
ani osudný pád na ňu nečaká. Kto cíti, že mu taká můdrosť vliata ne
bola, ten by sa nikdy nemal so žiadnou osobou, či mužskou či ženskou,
spájať takou mimoriadnou a vrůcnou láskou, ani vtedy nie, keby sa to
akokolvek jasno zdalo robené len pre Boha a s dobrým umyslom. Preto
nie, lebo je to spojené s tými nebezpečenstvami, čo sme teraz o nich
hovorili. Ani nikto sa nemá s nikým sviazať láskou prv, než sa naučil
lahko sa vedief a skutočne mócť od kohokofvek odlůčiť.

O tom však, ako tá můdrosť riadi lásku k Bohu, treba vedieť na
sledovné: láska má rózne vlastnosti. Keď. duša miluje Boha, najprv sa
vie rozcitlivieť, potom vie byť od lásky celá chorá, potom však znovu
nadobudnesíl.

Keď totiž duša začne cítiť var lásky božej, tu začne volať a kričať:
podobne ako kameň, ktorý hádžeme do ohňa, aby sme ho vypálili na
vápno, najprv pod dotykom ohňa praská, ale keď je už vypálený, už
nerobí hluk, už nepraská. Tak aj duša: Na začiatku hřadá božie útechy
a ak sa jej odnímu, tu sa celá rozcíti, volá proti samému Bohu a žaluje
sa hovoriac: »To ty, Pane, mi spósobuješ tůto bolesť? Prečo to robíš?«
A podobne sa žaluje. Tá smelosf sa v nej zrodila z akejsi bezpečnosti,
ktorů duša čerpá z Boha.

V tomto stave duši útechy celkom postačujů. Vedzte totiž, že Boh
zo svojej lásky k duši“ obdarůva ju láskavosťou a niekedy aj obdivu
hodnými a nevýslovnými útechami, ale duša nesmie po nich tůžiť uprí
lišnene. Ak jej ich však Boh uštedrí, tu neslobodno nimi pohídnuť, lebo
privádzajů dušu k tomu, že beží za milovaným, a sů jej pokrmom a zba
vujů ju nechuti. Ba od takých útech duša vystupuje ešte vyššie a cíti
tůhu, aby milovala priamo len svojho milovaného, aby sa pretvorila
v neho a aby ho hladala. Pretože ho však ešte nemá, tu jej láska ešte
len vzrastá, začne hřadať milovaného a ak ho nedosahuje, tu je celá
chorá. Ale vledy jej už ani útechy nedostačujů, lebo už hladá priamo
a len svojho miláčika, a čím viac má útech a citov, tým ešte viac rastie
jej láska a tým viac je celá chorá a nemocná, kým sa len nedostane
do prítomnosti milovaného.

Ale keď sa už do spojenia s ním dostane a on ju posadí na stolicu
pravdy — tá pravda je skutočným sídlom duše, — vtedy duša už ne
kričí, ani sa neponosuje na Boha, ani sa žalostivo nerozciťuje, ani chorá
už nie je. Vtedy poznáva, že je nehodná akéhokofvek dobrodenia, akého
kolvek daru božieho, ba napak, že je hodná ešte horšieho pekla, než
je to, čo je už stvorené. A dostane sa jej podivnej můdrosti a zrelosti,
stane sa stálou, usporiadanou a natofko silnou, že by z lásky k milova
nému išla i na smrť. Má v plnosti všetky tie dobrodenia, ktoré sů spo
jené s takým sjednotením. Ba Boh sám ešte novší vzrast dáva duši, aby
bola schopná pojať ešte i to, čo on sám do nej ešte chce vložif.

2 ,... Deus habens ejus creatum amorem erga animam...“ Smysel nie je
úplne istý. V Bohu nemožno hladat niečo stvoreného. Boh móže milovať len
nestvorenou večnou láskou.
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Duša vtedy vidí toho, ktorý jestvuje a nahliada, že všetky veci nie
sů vlastne ničím. Čo ich robí niečim, to je len to, čo dostaly od toho,
ktorý je. Vtedy, v porovnaní s týmto novým považuje duša za nič
všetko to, čo zažila predtým, a vóbec všetky stvorenia, nestará sa už
ani o Smrť, ani o chorobu, ani o česť či pohanu a tak sa upokojí a utíši,
že už po ničom netůži, stratí tůžbu, ba ani sama vtedy nič konaf ne
móže, lebo vtedy, keď tak naziera, je spojená s Bohom. Vo svetle božom
vidí, že Boh všetko robí podla poriadku a ako treba, takže už nie je
chorá ani vtedy, keď je Boh od nej vzdialený. Natofko sa sjednotí
s jeho vólou, že ho ani už nehřadá, keď je preč, ale so všetkým, čo
on robí, je spokojná a vo všetkom sa spolieha na jeho můdre riadenie.

Vtedy, pri tom videní celej jeho plnosti, je naozaj pravdou to, čo
som povedala, že totiž duša je od takej lásky vefmi zosilnená a utíšená,
že stráca tůžbu a že nemóže sama nič konať. Keď sa jej však videnie
odníme (nikomu sa totiž na tomto svete neudeluje natrvalo), uštedrí sa
jej a zostane v nej nová horůca tůha, a to tůha chcieť konať skutky
pokánia, tůha mocnejšia, ako ju mala predtým a spojená s pocitom, že
by také skutky vedela konať bez akéhokolvek odporu. Tento stav je
totiž vznešenejší než iné.

Táto horůca láska, to je už niečo dokonalého. Privádza milujůcu
dušu k nasledovaniu milovaného svojho umučeného Bohočloveka, a to
je zaiste dokonalosť všetkej dokonalosti. Lebo veď jeho utrpenie trvalo
po celý jeho smrtelný život. S ním začal, v ňom pokračoval a v ňom
aj skončil. Vždy bol na kríži chudoby, bolesti, opovrženia, poslušnosti
a iných ťažkých skutkov pokánia.

Kto niekoho dokonale miluje, ten sa usiluje pripodobniť sa mu aj
v mravoch a konať len to, čo sa milovanému viac páči. Tak teda aj ten,
kto miluje Bohočloveka Ježiša, aj ten sa usiluje pretvoriť sa v neho
a v jeho mravy, konať to, čo sa jemu Fúbi a vóbec vo spósobe života
sa mu pripodobniť. Čím je teda niekto dokonalejší a dokonalejšie miluje
Boha, tým sa viac usiluje robiť to, čo on robil, čo on chce, čo prikazuje
a čo radí a na druhej strane zas vyhýbať sa všetkému, čo by sa mu
mohlo nepáčiť. Ale v tomto spósobe života musí pokračovať po celý
čas svojho života, lebo aj Bohočlovek pocelý čas svojho tuzemského
života žil v neustálom a prehorkom kríži pokánia. A dížka času toho po
kánia, ktoré máme konať podla jeho vzoru, je: pokial len žijeme. Prís
nosť toho pokánia: Kofko len človek — po rozumnom uvážení — uniesť
móže.

Toto je teda to pretvorovanie sa duše na vófu Bohočloveka, na tů
vóřu, Ftorů on prejavil nielen slovami, ale aj skutkami, lebo veď celý
jeho život, to boly samé skutky pokánia a samé križovanie.

A ako sme už boli povedali, keď sa duša pretvoruje v Boha a je
v Bohu, v tom dokonalom spojení a v plnosti videnia, vtedy je celkom
utíšená a sama vóbec nič nerobí. Ale keď zas príde k sebe, usiluje sa
pretvoriť na vólťu božiu, až kým sa znovu nedostane k takému vide
niu.“ Kristus však ukázal svoju vólu tými už spomínanými skutkami
pokánia a svojho neustále križovaného života.

3 To videnie je len prestávkou na vlastnej činnosti duše. Nie ako by po
návrate k tomuto videniu už duša potom vóbec vlastnů činnost zastavila.
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Teda týmto opísaným videním duša dostáva ako by zbrane, kto
rými móže riadiť lásku k Bohu a k bližnému. Vtedy totiž duša vidí
spósob jestvovania Boha,* ako i to, že všetky stvorenia majú svoje jest
vovanie od toho, ktorý je najvyšším jestvovaním.* Vidí, že nič nejestvu
je, čo by nemalo svoje bytie od tohto najvyššieho jestvovania. Duša,
privedená k tomuto videniu, čerpá z neho podivuhodnů můdrosť a ne
výslovnů vedomosť a zrelů vážnosť. A pozná vo videní aj tů skutočnosť,
že čokofvek pochádza od najvyššieho jestvovania, je najlepšie“ a duša sa
proti tomu ani nijako nemóže stavať, lebo skutočne vidí, že čo pochádza
od neho, bolo stvorené velmi dobre. Stáva sa to zlým až vtedy, keď my
poničíme to, čo bolo od najvyššieho jestvovania velmi dobre stvorené.

Videnie najvyššieho jestvovania vyvoláva v duši tomu zodpoveda
júcu lásku. Vzbudí v nás lásku ku všetkému. čo má svoje jestvovanie
od neho, ako sů všetky dobré skutky, ba učí nás láskou najvyššieho
jestvovania milovať všetky rozumné a bezrozumové stvorenia. Učí nás
milovať a pobáda nás k láske ku všetkému, čo má Svoje jestvovanie
od neho a čo on sám miluje a chce, aby jestvovalo. Ale zvlášť nás učí
milovať tvory, rozumom obdarené, predovšetkým zas tie, ktoré vidíme
v láske a v obfube u najvyššieho jestvovania. Tak totiž, ako duša vidí,
že sa najvyšie jestvovanie s láskou skláňa nad stvoreniami, tak sa ku
nim skláňa i ona.

Zjavným znakom tých, čo sů v priateřstve s týmto najvyšším
jestvovaním, je to, že nasledovatefmi jednorodeného Syna tohto naj
vyššieho Bytia' a pozornosť očů svojej mysle majů vždy upretů k tomu,
aby milovali a nasledovali vófu milovaného a aby sa celí a celkom na
ňu pretvorili. to jest na vólu jednorodeného Syna najvyššieho Bytia.
Láska, stvorená a vyvolaná videním najvyššieho jestvovania, zná a vie
aj milovať najvyššie jestvovanie, zná a vie však milovať aj stvorenia,
každé spósobom jemu patriacim, viac alebo menej, podla toho, s akou
láskou sa nad nimi skláňa najvyššie jestvovanie. Tá láska, ale len ona,
nevie v ničom prestůpiť náležité hranice. Všetky ostatné spósoby lásky
sů úplne a vonkoncom zákerné. Len vtedy totiž, keď už duša dostala vi
denie jestvovania božieho a lásku, tomu zodpovedajůcu a dostačujůcu,
len vtedy sa už natrvalo upevní, takže neprichádza ku zmene ani vtedy,
ak azda prídu ešte iné videnia a vytrženia.

Ale nielen tí, čo dostali dar takýmto nevyslovitefným spósobom
vidieť Boha, ale aj ten, kto by si presným spósobom vedel povážiť, čo
to je toto jestvovanie božie, aj ten by už mal úplne dostačujůce svetlo,
aby mohol! vylůčiť zo svojej lásky akýkofvek kaz a aby mohol odpo
rovať proti meču akejkolvek nedovolenej lásky.

4 ,...videt esse Dei...“
5 „...gui est summum esse...“
" Výraz „optimum", ako konečne všetky superlativy je v latinčine, zvlášť

v talianizujúcej latinčine Angelinej, dvojznačný: najlepší i velmi dobrý. Preto
L pred Angeiiným svedectvom zostáva problém „optimizmu“ nerozriešený.

„Najvyššie Bytie“, spoločné všetkým trom božským osobám, sa v tomto
Bir na základe takzvaného privlastňovania (apropriácia) — používa na
zmene Jen prvej božskej osoby.



V tom videní však dostane duša nielen stvorenů lásku, o ktorej
bola reč, ale také videnie nestvoreného jestvovania zanecháva v duši aj
lásku nestvorenů, s ktorou láskou duša nijako nemóže pracovat lebo je
úplne pohrůžená do videnia. Vtedy pracuje sama slávna láska.

Treba si však dobre všimnůť, že keď sa duši dostalo toho videnia,
vtedy ešte duša prevádzala svoju Ččinnosťa zo všetkých síl tůžila po
tom, ako by sa ešte lepšie mohla spojiť s najvyšším jestvovaním. Potom
však už pósobila v duši sama nestvorená láska a dávala jej vnuknutia,
ako sa má vzdialiť od akéhokolvek stvorenia, aby sa tak duša mohia
lepšie spoiiť s láskou nestvorenou. Takže vlastne skutky lásky koná
v nás sama láska nestvorená.

Začiatok pósobenia lásky nestvorenej v nás badať v tom. že duša
dostane osvietenie a novů tůhu. Je to nová silná láska, s ktorou novou
láskou duša nijako činne nemóže spolupósobiť.'“ Láska nestvorená koná
sama všetko to dobré, čo sa stáva skrze nás. My sami konáme len zlo.
Dobro je nie z nás, ale z tej nestvorenej lásky. A toto je pravá poníže
nosť a pravé sníženie sa na roveň ničoty, nahliadnuť totiž, že my nie
sme vykonávateřmi ničoho dobrého. Kto tak smýšla, má ducha pravdy '

Láska božia však nikdy nestojí bez práce. Núti človeka, aby sa aj
telesne dal na cestu kríža. :

A toto je znamenie pósobenia pravej lásky, že totiž človek ochotne
povstáva a prijíma kríž, dlhé, celoživotné pokánie, vefké a tvrdé, kolko
len vo svojich pomeroch zmóže. Táto pravá láska nevyvoláva smiech
na tvári, nedonáša nezriadenosf ani pri jedení ani pri pití, ani nevyvolá
va nejaké márne oduševnenie. ani nehovorí: »Mňa už nijaký zákon ne
sviaže«, ale naopak, zákonu sa vždycky poddáva, ba i tam, kde niet zá
kona, ona si sama zákon stvorí. A i potom, keď už láska bola prekonala
všetky skutky kríža, skutky živého, dlhého a ťažkého pokánia, trvajů
ceho po celý život a konala ho, ako len mohla, i potom nahliadne vlast
ne len, že je ona skutočne neosožná a že v skutočnosti koná len zlo.
Uzrie vtedy, že Boh je naozaj celý láska a ona že je celá nenávisť. Keď
však toto jasne nahliadne, vtedy to bude považovať za samozrejmů
nevyhnutnosf, že musí konať i telesné pokánie. Či je však toto pokánie
človeku Tahké a či fažké, všetko to pósobí v nás sama nestvorená láska,
ale predsa nie vždy a u každého rovnako, len aby to duši bolo na osoh.

Nech sa nám teda neťaží konať skutky pokánia, lebo vtedy Boh
sám v nás pósobí. A aby podal výzvu našej vóli, aby sme sůhlasili s Bo
hom, pokánie v nás konajúůcim, tu prišiel pravý učitel, aby za nás uči
nil pokánie a aby nám dal priklad takého života: veď celý svoj život
strávil v prehorkom pokání.

Tí Tudia, ktorým sa dostalo povznesenia k videniu nestvoreného
a k videniu jestvovania božieho, tí nachádzajů svoj pokoj v kríži a
v ctnostných skutkoch, ba vždy s novou rozžeravenou a ohnivou láskou

9. „...cui amori anima nihil potest operari...". Vtedy ani duša sama nie
je schopná vlastného hnutia, ani spolu s tou láskou nemóže nejako spolu
póscbiť, lebo je to Činnosť naprosto božská.

„amor inclytus“. Vlastne Duch Sválý. On sa zmocňuje duše a sám koná.
10,...ad guem amorem novum anima nihil operatur...“.
IHList sv. Pavla Rimanom je dogmalickým potvrdením tejto zdanlivo hroz

nej náuky.
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sa dávajů do skutkov ešte váčších. Tí však, čo nemajů tohto ducha
pravdy, tí sebe samým pripisujů slávu a zo svojich ctnostných skutkov
si robia modly. A hneď prvů modlu si robia zo svetla, z vedomosti a
z daru opatrného rozoznávanía, čo všetko od Boha boli dostali. Je to
smutná vec, lebo veď všetko dobré, čo je v nás, to pósobí nestvorená
láska, ktorá sama v sebe naveky nezhasne a ktorej nech je česť a sláva
na veky vekov. Amen.

Hlava dvadsiata.

Cesta, podmienky a znaky lásky.

Cesta k tejto láske vedie cez stálu, usilovnů. nábožnů a vrůcnu mod
litbu a cez čítanie knihy Života, o ktorej sme už vyššie dosť povedali.
Tým sa dostane duši poznania Boha, ktoré je bezpodmienečne potrebné
pre dušu, ak chce mať lásku božiu, ako sme hore povedali.

Ó, najdrahší, vyzývam vás: Milujme Boha a úplne sa v neho pre
tvorme! Lebo veď tento Bohočlovek, Boh nestvorený, Boh vtelený je
celý láska a miluje nás celý, ale i chce, aby sme ho bezvýhradne milo
vali. Praje si, aby sa jeho synovia láskou celkom pretvorili v neho.

Duchovnými synmi však volám“ tých, ktorí v milosti a v láske žijů
v samom Bohu, v dobre dokonalom a sů láskou dokonale pretvorení.
Všetci sme síce synmi božími skrze stvorenie, ale jeho duchovní synovia
to sů tí vyvolení, na ktorých sám Boh — láska sůstredil svoju lásku a
v ktorých má svoje potešenie, lebo nachádza v nich podobenstvo svoje.
Tů podobnosť však do duše každého syna božieho vkladá, ju robí a
stvárňuje jedine milosť božia a dokonalá láska božia. Dokonalým volám
toho, kto si už svoj život a svoje mravy pretvoril podla podobenstva
života Kristovho, ktorý bol chudobný, opovrhovaný na svete a plný
bolesti.

Boh, ktorý je vznešený už silou svojej vlastnej prírody, si požaduje
celé srdce svojho syna, nielen čiastku. A chce ho mať bezprostredne,
bez nejakého doprovodu a bez akéhokolvek rušivého prvku. Ale je zas
taký zdvorilý k duši, že ak ona duša dá celé svoje srdce, rád ho prijme
celé, ak len čiastku, prijme aj čiastku, hoci dokonalá láska si prirodďzene
všetko žiada, nielen časť. Veď vieme, že snůbenec, milujúci Svoju snů
benku, nemóže u nej zniesť nejaků spoločnosť, ani tajnů, ani verejnů:
podobne i náš Boh. A ja viem, že keby ktokolvek spoznal a okůsil v Sy
novi Božom samů lásku božiu, kto by spoznal, čo to znamená vtelený
Boh a mučený Boh, on, ktorý je navyšším dobrom, ten by celého seba
jemu odovzdal, nielen od iných stvorení by sa odtrhol, ale i sebe samé
mu by sa celkom odňal a miloval by celý a z celého srdca toho lásky
plného Boha a pretvoril by sa celý na vteleného Boha, lásku najvyššiu.

1 Text je fažko jednoznačne riešitelný: „Voco autem filios spirituales per
amorem dilectionis, illos gui vivunt in gratia. et in caritate in ipso Dei bono
perfecto cum perfectione amoris transformati.“
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Ak teda chce duša prísť do tejto dokonalosti dokonalej lásky, ktorá
sa celá dáva Bohu a slůži mu nie v nádeji na odmenu, čakanů od Boha
už tu alebo aspoň v budůcom živote, ale dáva sa Bohu a slůži mu pre
neho samého, ktorý je celou svojou podstatou dobrý — a veď predsa
všetko, čo je sebou samým a v sebe samam dobré, je hodné lásky pre
seba samé — ak to teda duša chce, musí vojsť na pravů cestu a krá
čať po nej nohami čistej, správnej, vrelej a zriadenej lásky.

Prvý krok, ktorý musí zrobiť duša, vstupujůca na tůto pravů cestu
a žiadajůca si dostať sa k Bohu, to jest, že musí Boha poznať opravdive,
nielen tak zvonku, ako by len podfa farby písma, ako bolo povedané
vyššie: lebo tak, ako poznávame, tak aj milujeme. Ak myslíme na Boha,
uvažujeme o ňom a ho poznávame len málo, nejasne, povrchne a zbežne,
tak tomu zodpovedne málo ho i milujeme. O tom však, ako treba tento
krok urobiť, sme už dosť boli povedali.

O milujúcich však treba vedieť, že majů tri významné vlastnosti.
Sú okrem toho aj isté znaky lásky, podTa ktorých móže každý poznať, či
skutočne lásku má.

Prvá vlastnosť pozostáva v tom, že je človek pretvorený na vóřu
milovaného. A zdá sa mi, že vóla milovaného, Krista, to je jeho vlastný
život, ktorý nám ukázal: ukázal nám chudobu, bolesťf,opovrženie, a to
skutkami a pravů poslušnosť. Keď sa duša mužne vycvičí v týchto ctno
stiach, tu už nebude mócť do nej vstůpiť nijaká neresf, ani nijaké po
kušenie.

Druhá. vlastnosť je v tom, že sa človek pretvorí na vlastnosti milo
vaného. Teraz vám poviem z nich len tri. Prvá je láska, že človek totiž
miluje všetky stvorenia podla toho, ako im to prináleží. Druhá je sku
točná poníženosť a láskavosť. Tretiu, ktorů tiež dáva Boh svojim záko
nitým synom, je nemenitefnosťf: lebo čím je duša bližšie pri Bohu, tým
menej a zriedkavejšie sa mení. Preto sa i hanbíme, keď nás hocijaká
mizerná vecička vie rozhádzať, lebo v tom poznávame svoju úbohosf.

Tretia vlastnosť pozostáva v tom, že je človek úplne pretvorený
v Boha. A vtedy je už mimo každého pokušenia, lebo už nie je v sebe,
ale v ňom.

Preto, keď sa potom zas vrátime do svojej úbohosti, držme sa ďa
leko od všetkých stvorení, ba aj od seba samých.

A prosím vás o to, aby ste boli svoji: nedarujte seba samých nija
kému stvoreniu, nijako sa ničomu celkom nedajte, ale celých seba dajte
tomu, ktorý hovorí: Milovať budeš Pána, Boha svojho, z celého srdca
svojho, z celej mysle; z celej duše a zo všetkých síl svojich.

Znamenia lásky sů zas tieto:
Prvé znamenie pravej lásky je, že milujůci podrobuje svoju vófu

vóli milovaného.
Druhé je, že človek pre tů lásku opůšťa každé iné priatelstvo, ktoré

by sa jej mohlo protiviť, ba človek opustí otca i matku, sestru, brata
a akůkolfvek inů náklonnosf, protiviacu sa vóli milovaného.

Tretie je, že ani jeden nemóže mať nič tajného, ale všetko vyjaví
druhému. Tento spósob počínania si je podla mójho úsudku sůhrnom
a doplnkom všetkých ostatných znakov a úkonov lásky.

Štvrté poznanie je, že sa milujúci usiluje pripodobniť milovanému,
ako napríklad, ak je milovaný chudobným; ak je v úzkom položení, aj
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on sa usiluje do takého dostať; ak je v bolestiach, aj on sa usiluje mať
na bolestiach účasť — tak, aby žili vo všetkom podobne. Zdá sa totiž, že
nemožno založiť dokonalů lásku medzi bohatým a chudobným, medzi
cteným a opovrhovaným, medzi trpiacim -a v slastiach žijúůcim. Také
životné stavy sů totiž velmi ďaleko od seba, a tak teda medzi nimi ne
móže byť dokonalá láska, lebo jeden nezůčastňuje sa na stave druhého.
Láska je však taká ctnosť, ktorá nielen spodobňuje, ale aj spája a speje
vždy k sebe podobnému, nie k rozdielnemu.

Večná láska, Kristus Ježiš, mal všetky tieto znaky, lebo poddal svo
ju vólu človeku. Veď sa Stal svojim zabíjačom poslušným až na smrť,
hoci, keby bol chcel, bol by sa mohol postaviť na účinný odpor jediným
svojím pohybom. Láska k fuďom ho pohla na to, že zanechal každé
lné priateřstvo, priatelstvo príbuzných, matky a iných ludí, ba i pria
telstvo s vlastným svojím telom, vydal sa na smrť a všetko na kríži
opustil. Aj svoje tajnosti nám vyjavil, ako to i sám povedal: »Už vás
nebudem volať sluhami atď...« Celkom dobrovolne sa stal aj nám po
dobným: veď preto vzal na seba skutočné naše človečenstvo a našu
smrtelnosť, takže bol človeku vo všetkom podobný, mimo viny. Aj my
teda musíme z lásky k nemu všetko to robiť, lebo ináč bude láska z na
šej strany pokulhávať a zrejme budeme krivdiť takému velkému milov
níkovi, ktorý nás takou vrelou láskou miluje. Staňme sa mu preto
vo všetkom podobnými, podobnými tomu, ktorý sa stal podobným vo
všetkom našim biedam, a konajme pokánie v chudobe, v opovržení,
v bolesti a v Iůtosti srdca, ako on po celý svoj život robil. Keby totiž
jediný človek vykonal čo aj všetky skutky pokánia, ktoré robia všetci
Tudia na svete spolu, ešte by to nestačilo ako protiváha ani tej najmen
šej kvapky krvi, ktorů za nás Kristus vylial, nestačilo by to ani na za
slůženie tej najmenšej rajskej radosti, čo je nám prisTúbená, ani by to
nebolo dostatočným zadosťučinením ani za ten náš najmenší smrtefný
hriech, ani na zadosťučinenie Bohu za naše stvorenie. Každý by sa teda
mal usilovať konať v skrytosti tolko pokánia, kofko len móže a tůžiť
ešte i po tom, čo už nemóže, ba mali by sme to konaťf i verejne, lenže
nie s úmyslom, aby nás fudia videli: lebo veď opustiť dobro len preto,
aby nás Tudia videli, to je vlažnosť a malomyselnosť. Pre ten dóvod
neslobodno dobro nikdy opustiť. V tejto veci máme príklad od nášho
Majstra, ktorý síce vela takého vykonal, čo nebolo nikdy napísané a
o čom sa fudia nikdy nedozvedeli, ale predsa z lásky k nám mnoho
urobil i pred očami sveta. Preto, že ho udia videli, dobro vykonať ne
omeškal.

Ak sa nám i tvrdým zdá konať skutky pokánia, usilujme sa predsa
aspoň už trpezlivo a s radosťou znášať aspoň tie sůženia, ktoré na nás
sošle Pán Boh a robiť tak z nůdze ctnosť. Nemožno totiž pochybovať
o tom, že byť trápeným a sužovaným vnůtorne a zovnůtorne je istým
znamením toho, že má nás náš milovaný v láske.

To totiž, čo si Boh Otec obfúbil, vyvolil a dal svojmu najdrahšiemu
jednorodenému, to jednorodený tiež miluje, to posiela a dáva svojim
najdrahším synom. Boh Otec však vyvolil pre svojho Syna chudobu,
opovrženie, bolesti, prenasledovanie a trápenia, to ako navonok; pre
vnůtro ešte k tomu nechuť, obavy, strach, stiesnenosť smrtefnů úzkosť,
atď. A toho všetkého zniesol náš Majster, Syn Boží, bez počtu, tak mno
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ho a útrapy tak velké, že to ani nijaký jazyk nevie vyjadriť, ani nijaké
srdce si čo i len predstaviť. Usilujme sa preto znášať časné sůženiá
trpezlivo, ba až s radosťou. Veď sú nám ony znamením, že sme milovaní
a vyvolení od svojho milovaného a dostávame v nich preddavok z jeho
dedičstva.

Pozrite sa vo svojich bolestiach na bolesti skormůteného Bohočlove
ka, a to bude liek na každů vašu bolesť. Presváté sůženie má totiž troj
násobný účinok, o ktorom my obyčajne nevieme. Prvý je, že nás obracia
k Bohu a ak sme k nemu už obrátení, ešte viac nás k nemu usmerňuje
a tesne k Bohu nás primkýňa. Druhý je, že nám dáva vzrast: tak totiž
ako dobrá zem, dobre pripravená, po padnutí dažďa začne vyháňať klíč
ky a dávať plody, tak aj duša, keď na ňu padne sůženie, začne vzrastať
v ctnostiach. Tretí účinok je ten, že súženie očisťuje a posilňuje, upoko
juje a utišuje.

Presváté sůženie sa vóbec pre nás velmi hodí. Nevyhýbajme sa mu,
ani s hrózou pred ním neutekajme, lebo móžem vám to povedať bez
pečne a celým srdcom, že tieto presváté a prevzácne sůženia, to sú naši
vznešení právni obhájcovia, a takí opravdiví svedkovia, ktorým sa pred
obličajom božím najviac veri. Ich hodnotu dosť nepoznáme: veď za ne
kupujeme královstvo nebeské! Za chudobu, za žial, za bolesť a prena
sledovania dostaneme večité radosti. Som pevne presvedčená, že nič tol
ko neprispieva k dobrému životu, ako práve sůženie. Preto i sváto zá
vidím všetkým tým, čo sů sužovaní. Ale aj to viem, synovia moji, že
vznešenosť a hodnota sůženia nie je nám nadostač známa: lebo keby
nám bola známa, velmi by sme Sa bili o sůženie' a lúpili by sme si na
vzájom všetky možnosti, pri ktorých sa človeku móže dostat sůženia.
Svetlo Tudí sůžených a ich potešenie nech nás posilňuje pri nesení far
chy súžení, ktorej farcha nech je sláva na veky vekov. Amen.

Mne sa zdajů sůženia, spojené s chudobou, opovržením a s bolesťou,
pre nás samých veřmi užitočnými a vhodnými. A dóvod je tento: Člo
vek musí poznať seba a Boha. Ale poznanie Boha predpokladá poznanie
seba, a to v tom smysle, že totiž človek má nahliadnuť a náležite uvá
žiť, koho to on urazil. Z tohto uvažovania pramení potom pre človeka
blahodar nad blahodar, svetlo nad svetlo, videnie nad videnie a tie zas
zvelaďujů v ňom poznanie Boha. Ale čím viac poznáva, tým viac miluje
a čím viac zas miluje, tým mocnejšia sa oddáva skutkom. A práve táto
činnosť je znakom a mierou lásky: lebo veď podla toho sa poznáva, či
je láska čistá, skutočná a správna, ak totiž človek miluje a koná naozaj
účinne a ak znáša to, čo miloval a čo konal ten, koho miluje. Kristus
však, ktorého duša miluje, konal a znášal po celý život tie tri veci, čo
sme o nich hovorili: kto teda jeho miluje, musí tiež tie isté veci milo
vať a konať. Ak si teda on, najmůdrejší, pre seba práve tieto veci vy
volil, tak tým zároveň ukázal, že aj pre nás sů to veci mimoriadne
vhodné.

Toto, o čom bude teraz reč, to sů najslastnejšie dary božie, ktorých
prítomnosť v duši človeka znamená, že osoba je už dokonale zaplnená
a dokonalá a že je dvfšená v najmilšom Bohu Ježišovi Kristovi, ba že

1 ,,...esset de ea magna grapila et rapina..“ Výraz „grapila“ latinčinári
nepoznajů. Preložil som približne podla sůvisu.
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pretvorením je v nej sám dokonalý najmilší Ježiš Kristus. A čím kto
bude v týchto daroch dokonalejší, tým viac bude v ňom i pretvorené
jestvovanie Ježiša Krista.

Prvý dar, to je láska k chudobe. Duša sa oberie o lásku k akému
kolvek stvoreniu, takže už nič nechce mať v majitefstve, len Pána nášho
Ježiša Krista, ani nedůfa v pomoc nejakého stvorenia v tomto živote.
A tůto lásku má nielen v srdci, ale ju ukazuje i skutkom.

Druhý dar pozostáva v tom, že duša tůži, aby ju každé stvorenie
znevažovalo, hanobilo a ňou opovrhovalo a chce, aby každé stvorenie
bolo presvedčené o tom, že je ona hodná hanobenia, takže by nikto ne
mal mať. s ňou sůstrasť, nemala by žiť v srdci nikoho na svete, jedine
len v srdci Boha, ani nikto druhý by si ju nijako nemal vážiť.

Wretí dar, to je tůžba, aby ju bolely, trestaly, naplnily a v preteka
júcej miere sa na ňu vylialy všetky bolesti srdca i tela najmilšieho Je
žiša Krista a najmilšej jeho Matky. Ba žiada si taká duša až to, aby jej
všetky stvorenia tieto bolesti bez ustania spósobovaly. Ak duša nevie
tieto tri veci chcief, tak nech vie, že je ešte velmi ďaleko od požehna
nej podobnosti s Kristom. Lebo tie tri mu robily spoločnosť na každom
mieste, v každom čase a pri každom jeho skutku, totižto chudoba, bolest,
opovrženie a hanba, všetko v stupni najvyššom. Podobne to bolo aj s je
ho Matkou.

Štvrtý dar pozostáva zas v tom, že si osoba musí myslieť, že je to!
kého dobra nie hodná; ďalej, že k tým dobrodeniam sa sama od seba
dostať nemóže a musí sa jej zdať, že čím viac toho má, tým má vlastne
menej: lebo kto si myslí, že tejto milovanej veci má mnoho, ten ju
stráca. Nech si teda nikdy nemyslí, že už má dosť, ale nech sa jej vždy
zdá, že ešte len začína, že ešte nič nevykonala a že ešte nič nemá.

Piaty dar pozostáva v tom, že sa duša má usilovať stále myslief
na to, ako toto všetko bolo u Krista. Duša má vtedy v neustálej bohu
milej modlitbe volať k Bohu, aby do jej srdca vložil ten odev Kristov
a tů jeho spoločnosť a v dokonalom pretváraní seba vo všetky tieto veci
nech je jej všetka radosfť na zemi. Nech sa usiluje povzniesť sa a myslief
na to, ako srdce najmilšieho Ježiša bolo tohto všetkého plné, ba bez
hranične preplnené, viac, ako čo sa mohlo vidieť zo zovňajšku.

Šiesty dar pozostáva v tom, že duša ako pred najhorším morom
uteká pred všetkým tým, čo ju odďaluje od týchto darov, či je to Už
osoba smyselná alebo duchovná. Pred všetkým tým, čo sa jej vóbec
na svete zdá rozdielne alebo až v protive s týmito darmi, má hrózu, po
hfda tým a uteká pred tým ako pred hadom.

Siedmy dar pozostáva v tom, že človek neposudzuje nijaké stvore
nie, neplní si tým zbytočne ako by prekážkami dďušu,ako to prikazuje
i Evanjelium. ba považuje seba samého za biednejšieho, než sů všetci
tí najhorší a každej milosti božej najnehodnejší.

Vedz, že ktokolvek si tieto dary zaslůži v tomto živote a v tomto
boji, ten bude mať Boha vo vlasti plnou mierou.

Ba, pokial ešte ide o tie dary, duša sa pretvorením celá stáva Bo
hom a Boh jej už za tohto života dá zo svojho pretvorenia, aby totiž bola
pretvorená na jeho opovrženia. biedy a bolesti. Duša si totiž v tomto
živote nemá žiadať duchovné útechy, iba ak azda na pookriatie vo svo
jej slabosti. Má tůžiť len po dokonalom ukrižovaní Kristovom, plnom
bolestí, v chudobe a v opovržení
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Hlava dvadsiata prodá.

O Najsvátejšej Sviatosti oltárnej.

Musíme teraz, okrem toho, čo sme už povedali, ešte niečo viac roz
povedať o Sviatosti lásky a poďakovania. Od poďakovania má Euchari
stia aj svoje označenie a pomenovnie.

Tá sviatosť má totiž jednak našu modlitbu urobiť nábožnou, ale jej
silou dostáva naša modlitba aj moc výprosnů. Podobne má daf srdcu
hlboků poníženosť a má podporif v nás a obdarovať nás všetkou láskou
a pravým milovaním. Nepochybujem vobec, ba som si istá, že ktorá
kolvek duša nahliadne do tejto sviatosti a bude O nej živo uvažovať,
nebude mócť zostať chladnou, ale hneď ju celů schváti láska, lebo bude
musief uvážiť, kofká láska sa jej dokazuje v tejto sviatosti.

Som tej mienky, že tí, čo chců tůto obetu sláviť a prijímať, majů
o pravde tejto sviatosti a o tomto najsvátejšom tajomstve velmi starost
livo rozvažovať. A duša sa nemá ponáhlať pri tomto rozvažovaní, ani
bežať, ale velmi svedomite a vážne sa má pri veci zdržovat a ňou sa
zaoberaf.

Hoci to, čo možno povedat o Najsvetejšej Sviatosti, to sú veci ne
vysvetitefné, predsa myslím, že sa všetko dá shrnůť do siedmych úvah.
Preberieme si jednotlivé po sebe.

Po prvé: Toto presváté mystérium je Čosi nového, navýsosť podiv
ného a prevyšuje náš rozum. Lebo, hoci toto tajomstvo bolo už za dáv
nych čias predobrazené, ako to vidieť vo Svátom FPísme,a je teda dávne,
pokiaf ide o obraz, je nové, pokial ide o jeho opravdivé uskutočnenie.
Pre stvorenstvo znamená ono velků novotu. Vieme totiž a na základe
viery bez akejkolvek pochybnosti vyznávame, že chlieb a víno nekoneč
nou mocou božou na tie presváté obradné slová, ktoré Kristus, vtelený
Boh, povedal a nariadil a ktoré má vysloviť a i vyslovuje jeho sluha,
kňaz, že na tie slová sa dary podstatne stávajů Kristom, takže sa pod
stata chleba a vína prepodstatní a tak dostávame telo Kristovo. V tom
konsekrovanom tajomstve je už Kristus. Boh a človek, hoci farba, chuf,
schopnosť, tvar, spósob a vóbec všetky vlastnosti chleba a vína zostá
vajů, ale nie v chlebe a víne, lež v sebe samých, z moci božej, nad ich
prirodzené schopnosti. Farba zotrváva sama v sebe, chuť sama v sebe,
tvar sám v sebe a vóbec každá vlastnosť sama v sebe.

Je to teda vskutku velká novota, ktorů vo svojom stvorení Stvori
ter robí, robí božská můdrosť zo svojej najvyššej lásky, z nekonečnej
moci a z najvyššej dobroty — okrem ešte tých iných mnohých duchov
ných novót, ktoré telo a krv Kristova donášajů svojim priateIom a vy
voleným.

Nech sa však mikto nečuduje nad týmto, ani nad iným, čo sa deje
v tejto Sviatosti, lebo treba maf pred očami moc toho, kto tu koná. Ani
nad tým nech Sa nikto nečuduje, ako móže byť na tofkých oltároch, za
morom i na našej strane a tak tam ako tu a inde, lebo veď on sám
hovorí: »Ja som vám nepochopitelný a ja, Boh, som toto urobil bez vás
a konám to bez vás. Mne nie je nič nemožné. Ja som vás náročky ta
kými urobil, aby ste to teraz, na váš osoh, nemohli ešte pochopiť, lebo
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veď keby som bol chcel, bol by som vám mohol dať schopnosť, aby ste
to už pochopili, ale urobil som to takto, aby ste si svojou vierou získali
zásluhy. Vaša viera by nemala zásluh, keby ste jasne videli, ako sa to
stáva. Verle teda a nič nepochybujte!«

Po druhé: Táto Sviatosť je hodná najvyššej lásky a ku láske naozaj
roznecuje. Pohnútkou totiž, pre ktorů ju Pán založil, nebol ani strach
pred niečim, ani úžitok, ktorý by azda on sám z nej mal. Neviem vlast
ne, ako by som jináč túto Sviatosť nazvať mohla, ak nie láskou bez
miery. Lebo veď ju Kristus založil z nevýslovnej lásky k nám. Miloval
nás totiž nesmierne vrůcne, preto sa nám tak celý uložil, celého seba
nám zanechal tam, a to navždy, to jest až do skončenia vekov.

Neurobil to totiž len na pamiatku svojej smrti, ktorá je našou spá
sou, ale spravil to aj preto, aby zostal s nami celý a navždy. Ktokofvek
však chce sostůpiť do tejto hlbiny, musí maf dobré oči. Už totiž pri
večeri vedel dobre, že sa má telesne od nás vzdialiť, a preto, premožený
láskou, ktorá chce mať milujúceho a milovaného vždy spolu, založil túto
Sviatosť, aby inohol byť vždy s nami aj telesne spojený.

Ó, láska neuhasitel'ná! Isteže to je a bola láska nadmieru vrelá, kto
rou on nás miloval, lebo hoci mu už bola smrť pred samými očami a
už napred cítil tie hrozné bolesti, predsa sa dobrovolne dal tým hrieš
nikom, čo ho prenasledovali, aby mohol s nami stále byf aspoň v tej
to Sviatosti, lebo jeho rozkošou je byť so synmi fudskými. Jestvuje
teda taká nadmieru ukrutná duša. ktorá by sa ani po dobrom a hlbokom
uvážení tejto lásky necítila pohnutou k tomu, láskou splácať lásku
takého milovníka, ktorý nechcel na nás zabudnůť ani v živote, ani pri
smrti a dal sa nám, on, Boh, z lásky celého seba, len aby bol s nami
spojený? Zaiste niet duše, ktorá by sa po uvážení tejto lásky nepretvo
rila celá v lásku a neodovzdala sa mu celá.

Po tretie: Táto sviatosť je sviatosť najvyššej sůstrasti. Naivyššou
mierou vyzýva k súůstrasti a k spolubolestiam. Kristus totiž vtedy, keď
ju ustanovil, bol v smrtefných, nevýslovných bolestiach. Veď bol práve
pred odlůčením sa od svojich najdrahších učeníkov a od najmilšej svo
jej Matky-Panny. Poznal všetkých tých a vídal ich tam pred sebou, tých,
ktorí ho mali opustiť. Videl svojho zradcu i toho druhého, zapierača, a
predsa im dal svoje telo a seba samého. Predo dvermi už boly aj tie
jeho preostré bolesti, a vedel, že v nich bude opustený; už vopred pre
ciťoval svoju hroznů smrť. bičovanie, pohany, kríž, kliny a všetko ostat
né, čo mu už pripravovali. Tak to všetko cítil, že sa preto hneď po ve
čeri pri modlitbe krvou potil, a to tak hojne, že kvapky krvi stekaly
až na zem. Predsa však neupustil od svojho úmyslu: sviatosť skutočne
založil a seba samého nám dal. Ba táto sviatosť, tak sa zdá, je v prvom
rade práve akousi upamátůvankou na to preukrutné umučenie a
na to vyliatie jeho krvi za nás úbožiakov. Veď preto i Kristus hovorí:
»KofkokoTvekrát toto robíte, robíte to na moju pamiatku.«

Ktorá duša by vedela hřadieť na tieto bolesti a nepretvoriťf sa pri
tom na bolesť? Isteže žiadna, leda ak tá, ktorá nemá nijakého srdečného
spoluúčastenstva na jeho preukrutnom umučení.

Po štvrté: Táto sviatosť je sviatosť najvyššia, naozaj dóstojná a
úctyhodná a nůti k najhlbšej úctivej poníženosti. Ustanovitefom tejto
svátej obety je totiž človek — Boh, Boh najvyšší a nestvorený. Keď
duša uvažuje o tejto sviatosti, má mať pred očami nielen zakladajůceho,
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ale aj to všetko, čo táto sviatosť obsahuje. Veď je tam Boh nestvorený,
neviditelný, všemohúci, vševediaci, spravodlivý, najvyšší a milosrdný,
stvoritef neba i zeme, vecí viditelných i nevditeřných. A toto je tá váč
šia skutočnosf, s ktorou sa pri takom uvažovaní stretneme.

Ale nájdeme tam potom aj inů, menšiu skutočnosť, spojenů však
s tou váčšou. Je tam totiž vtelený Boh, to jest božstvo a človečenstvo,
Spojené a sjednotené v jednej osobe. V tomto živote však má duša nie
kedy váčšiu radosť z tohto menšieho než z tohto váčšieho, lebo duša
vie lepšie pochopiť to, čo vidí vo vtelenom Bohu, než to, čo vidí v Sa
mom Bohu nestvorenom, lebo to je jej bližšie. Duša je totiž tvor, ktorý
je životom príslušného tela a všetkých jeho údov: preto sa v tomto
živote vie viac tešiť z nestvoreného Boha, ktorého vidí vteleného, z Kri
sta totiž, ktorý je zároveň stvoritel i stvorenie, božstvo i Tudská duša
s másom a krvou a so všetkými údmi jeho svátého tela.

Vidí tam duša spojenie takých velkých skutočností a od menšieho,
totiž od človečenstva prenáša sa k božstvu a naopak. Ak dobre uvažuje,
vidí tam duša ponajprv nevýslovné božstvo, v ktorom sú všetky poklady
můdrosti a vedomosti abohatstiev nevádnůcich. Vidí v božstve rozkoše,
ktoré jediné nasycujúů našu mysel a mnoho iného nevysloviteřného. Vidí
tam tů nadmieru drahocenný dušu so všetkými ctnosťami a darmi Ducha
Svátého a zároveň celů najsvátejšiu nepoškvrnenů obetu Pánovu. Vidí
tam telo, najdrahšiu cenu nášho vykůpenia. Vidí tam i krv, ktorou sme
boli vykůpení a oživení a iné veci nevýslovné.

Toto všetko nás má veřmi povzbudiť k úctivosti, lebo veď je tam
opravdive obsiahnutý ten, ktorému sa křaňajů všetky panstvá nebies,
ktorého s bázňou ctia všetci nebeskí duchovia a pred ktorým sa trasů
všetky najmocnejšie nebeské mocnosti. Ó, keby sme videli tak, ako oni
vidia, s akou Úctivosťou a poníženosťou by sme s touto sviatosfou za
chádzali a ju prijímali! Či jestvuje taká pyšná duša, ktorá by i po dó
kladnom uvažovaní nepocítila v srdci i v tele pokoru pred tvárou tejto
sviatosti?

Po piate: Táto sviatosf, to je čosi v najvyššej miere vysoké a du
chovné a k veciam nebeským povznášajůce. Ustanovila ju totiž Svátá
Trojica, aby privinula k sebe to, čo miluje, to jest, aby dušu pritiahla
od nej k sebe, k Bohu, odtrhla ju od všetkých stvorení, spojila ju s Bo
hom nestvoreným, a tak aby jej dala život duchovný a božský a dala
jej odumrieť hriechu. Ustanovila ju Svátá Trojica a nekonečná dobrota,
aby nás so sebou spojila a do seba vtelila a seba zas do nás. Chce, aby
sme jeho prijímali, aby sme boli od neho prijatí. A chce, aby sme my
jeho nosili, a on bude nás nosiť, bude nás robiť vytrvalými a silnými.
Či teda móže jestvovať taká biedna duša, ktorá by sa ani po dókladnom
uvážení nedala priťahovať tak velkým Pánom a tak vefkou láskou, ktorá
až z neba prišla, aby nás od zemských vecí pritiahla k sebe?

Po šieste: Táto sviatosť je vrcholne osožná a donáša duši všetky
dobrá a milosti. Boh v tolkej plnosti svojho božstva i človečenstva ne
prichádza v nej K nám prázdny, ale celkom určite dáva prijímajůcej
duši (ak sa totiž preskůmala a nemá teda vólu hrešiť) odpustenie
trestov, silu proti pokušeniam, obmedzuje účinnosť našich záškodníkov,
zveřaďuje milosť a nahromaďuje zásluhy. Preto ho teda máme i Často
s velkou úctou prijímať.

123



Slovo svátého Augustína o eucharistii: »Zvyk prijímaf eucharistiu
každý deň ani nechválim, ani nehaním« — beriem takto: Svátý Au
gustín bol svátý a můdry. Keďže však videl, že v Cirkvi božej sů dobrí
smiešaní so zlými, tu, aby nepostavil prekážku dobrým, ten zvyk nepo
hanil. Aby však zas zlých neposmelil, ten zvyk nepochválil.

Sů ešte aj iné nespočetné dary a dobrodenia, ktoré dostávame, ak
hodne prijímame. Ba ani sa to vypovedať nedá, aků vefků milosť dostá
va duša pri jedinom hodnom prijímaní, len nech nie sů v duši na pre
kážku nesotrené ešte rováše.

Po siedme: Táto sviatosť je v najvyšej miere hodná chvály, vše
tkého poďakovania a všetkých osláv a chvál. Kofkokolřvek jestvuje
dobra, kolko krásy a kolko svátosti, to všetko je v tejto sviatosti: je
to totiž najvyššie dobro, dobro nestvorené, čiže božstvo a je to aj naj
vyššie dobro stvorené, Kristovo človečenstvo. Preto ju máme usilovne
zvelebovať. Veď ani anjeli neustávajů vo svojich usilovných chválach
hovoriac: »Svátý, svátý, svátý.« A nielen anjeli, ale i svátí a všetci bla
hoslavení vidia a cítia tůlo můdrosť. Sů vo vnůtri tejto obety v tom
Bohu, v dobre nekonečnom, ktorý ich oblažuje. Tam totiž majú pritom
ného neustále Boha nestvoreného, najvyššie dobro, ale i Boha sčlove
čeného, v tejto sviatosti obdivuhodne uloženéhoA v tomto tajomstve do
stávajů novů slasť a radosť. Nanovo jasajů a chvály spievajů. A myslím,
že je to pre určitů shodnosť tejto sviatosti s ich prirodzenosťou, lebo v
nej majů spoločenstvo s hlavou i s údmi, tojest s Kristom, hlavou, Bo
hom a s jeho veriacimi. Vidia totiž, cítia a vobec poznávajů, že Kristovi
spósobuje toto najvyššie tajomstvo velků rozkoš. Ukazuje tam a zjavuje
svoju dobrotu. Má v nej samej zvláštne zařúůbeniepre ono dobro a zá
roveň zalůbenie priamo v tom dobre, ktorého sa dostáva jeho oddaným
a priatelom, lebo touto sviatosťou ich so sebou spája. Preto spolu
s. Kristom je táto sviatosť prameňom rozkoše pre všetkých anjelov
a svátých. Majů novů radosť, zavznieva nový jasot a nové chvály, lebo
to, čo sa páči Kristovi, to sa páči podobne aj im.

A Kristovi sa Tůbi byť s fuďmi v tejto sviatosti, ba je to jeho r0z
košou prebývať so synmi fudskými. Všetci blahoslavení z Cirkvi víťaz
nej sa tešia z dobra a z osohu, ktorý majů z tej sviatosti sváté duše
v Čirkvi bojujůcej. Má sa teda tešiť i celá Cirkev, chváliť Boha za tofké
dobrodenia a tolké milosti a vzdávat Bohu vďaky a česť.

Každý teda, keď má pristůpiť k tejto svátej sviatosti, má uvážiť,
ku komu ide, aký ide, ako ide a prečo ide.

Ide totiž k akémusi dobru, ktoré je všetkým dobrom a príčinou vše
tkého dobra. Ba on je jediné dobro, bez ktorého niet akéhokofvek dobra
iného. To je ono dobro, ktoré úplne stačí, ktoré naplňuje všetko, na
sycuje všetkých svátých a duchov, jasajůcich už v blaženstve, naplňuje
milosťou všetkých spravodlivých, naplňuje všetky telá i duše tých bla
žených, ktorí už kráfujů v sláve.

Ide, aby prijala to dobro, totiž Boha sčlovečeného, dobro, ktoré
prekypujůcim spósobom nasycuje a oblažuje všetky stvorenia, ba jeho
plnosť bez obmedzenia a bez miery presahuje hranice všetkého stvo
renstva. Ide prijať to dobro, ktoré stvorenie nemóže poznať ani mať viac,
len tofko, kofko ono samo chce. Ono samo chce však tofko, kofko len
stvórenie podla spósobu svojho jestvovania móže z neho maf, maf z to
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ho, ktorý je a tvorí všetkojestvovanie a je nad všetko jestvovanie. Ide
k tomu dobru, mimo ktorého a okrem ktorého niet mnijakého iného
dobra.

O, dobro neuvážené, nepoznané a nemilované, nachádzané len od
tých, čo ťa celého celou bytosťou hladajůl Ak sa človek najprv pozrie,
popozerá na ten kůsok hmotnej poživne, žo má telesne zjesť, prečo sa
duša nepozerá, prečo neuvažuje, keď ide prijať to dobro, ktoré je večné
a nekonečné a ktoré, ak ho nehodne prijmeme, znamená večilů smrf na
šej duše i tela? Ak ho však hodne prijímame, zaháňa smrť a privádza
nám večný a blažený život. Bez prijímania toho dobra niet života. Kris
tus sám vraví: »Ak len nebudete jesť telo... atď.«

Má teda človek pristůpiť k takému a tak vefkému dobru a k také
mu stolu s velkou úctou, so strachom a trasením, ale predovšetkým
s velkou láskou. A duša nech pristupuje celá umytá a vyzdobená, lebo
veď prichádza k tomu, ktorý je dobrom všetkej krásy a slávy a ktorý
je najvyššia svátost, šťastie, blaženosť, výška a vznešenosf, pravá láska
a sladkosť lásky bez konca. A má ísť pnijímať preto, aby i sám bol pri
jatý; má ísť čistý, aby bol očistený: živý, aby bol oživotvorený: spra
vodlivý, aby bol ospravodlivený, má ísť už spojený, aby bol vtelený
do samého nestvoreného a láskavo sčlovečeného Boha a aby bol jedno
a to isté s ním po nekonečné veky vekov.

Hlava dvadsiata druhá.

O vtelení Slova a o iných dobrodeniach božích.

Toto je to, čo už ako posledné dala napísať veřmi svátá Angela
z Foligna, Matka naša, to je jej posledný list, prv než sa rozchorela
k smrti. Sama už vtedy tvrdila, že je to naozaj list posledný. Vedela
totiž už dávno pred svojou smrfou, kedy zomrie. Preto i vo velkom
rozcítení hovorila tieto slová. Skoro ako by donútila pisateřa písať
a povedala:

Ó, Bože mój, učiň ma hodnou poznať to najvyšie tajomstvo tvoje,
ktoré vykonala tvoja nadmieru vrelá láska, to jest najvyššie tajomstvo
tvojho presvátého vtelenia, podstůpeného za nás, toho vtelenia, ktoré
bolo začiatkom našej spásy.

Toto nevýslovné vtelenie má na nás dvojnásobný účinok. Najprv
ten, že nás naplňuje láskou. Potom, že nám dáva istotu o našej spáse.

„ aká nevýslovná je táto láska! Iste niet nad ňu váčšej lásky, veď
sa pre ňu mój Boh, stvoritef všetkého, stal človekom, aby mňa urobil
Bohom!

Ó, láska prehlboká! Seba samů si postavila na roveň márnosti o ni
čote, aby si mňa povýšila! Prijala si podobu najbiednejšieho otroka, aby
si mne nadobudla krásu krářovsků a božsků! A keď si prijal moju po
dobu, neurobil si to tak, aby si niečo odobral zo svojej podstaty, ani
aby si o niečo zmenšil svoje královstvo, ale priepasť tvojho najponíže
nejšicho vtelenia mi dáva do úst, ma nůti povedať tieto rozcítené slová:

Ó, ty nepochopitelný, čo si sa stal pre mňa pochopiteřným!
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Ó, ty nestvorený, čo si sa stal tvorom!
Ó, ty nepredstavitelný, čo si sa stal predstavitel'ným!
Ó, ty nehmatatelný, čo si vzal na seba schopnosf, aby sme ťa mohli

1 ohmatať!
Ó, Pane, učiň ma hodnou nahliadnuť do hlbiny tejto lásky, ktorú

si nám prejavil v tomto presvátom vtelení!
Ó, šťastná vina (nie ty sama zo seba, ale z božieho milosrdenstva),

ktorá si zaslůžila to, že nám Pán ukázal najtajnejšiu, dovtedy nám
skrytů hlbinu božej lásky! Váčšiu lásku si ja už ozaj ani predstavit
neviem. Ó, najvyšší, učiň ma schopnou pochopiť túto najvyššiu a ne
výslovnů lásku!

Ó, Pane, páť je tajomstiev, ktorési pre nás vykonal: daj nám schop
nosti pochopiť ich!

Prvé je tajomstvo tvojho presvátého vtelenia. Druhé je nevýslovné
tajomstvo tvojho umučenia, príkladu, pokánia, utrpenia. Tretie, to je tá
preukrutná smrť, čo si ju za nás podstůpil. Štvrté, to je sláva tvojho
zmftvychvstania. Piate, to je vznešenosť tvojho slávneho nanebevstů
penia.

Prvé tajomstvo, to je nevýslovná láska, zjavená vtelením. Ó, láska
najvyššia a pretvorená! Ó, láska nevýslovná! Buď požehnaný, Pane,
lebo mi dávaš porozumieť, že si sa mne narodil! Ó, kofká radostná slá
va je v tom mócť vedief a chápať, (ako je to mne dané) že si sa ty mne
narodil! Porozumieť to, znamená vskutku plnosť všetkej rozkoše a prí
jemnosti. Tú istotu, ktorů sme mali z vtelenia, tů istů máme aj z na
rodenia: lebo, hfa, pre to, prečo sa vtelil, preto sa i narodil.

Ó, obdivuhodný, aký obdiv naozaj vzbudzujů tvoje tajomstvá, ktoré
si pre nás urobil!

Druhé tajomstvo, ktoré pre nás vykonal, to nám dáva istotu o spó
sobe života. Lebo sa narodil, stal sa človekom a žil tak, aby sme mali stále
pred sebou svedectvo od samého Ježiša Krista, ktorý sa narodil v chu
dobe, v bolesti a v opovržení, lebo skutočne v takom stave sa i narodil
i žil i život dokonal.

Tretie tajomstvo, to je tajomstvo jeho smrti, lebo sa narodil aj
preto, aby bol naším vykůpením a aby za nás zomrel. Pri smrti Kris
tovej však treba uvážiť páť vecí. Najprv vyhlásenie a vykonanie našej
spásy. Potom naše posilnenie, ba až vífazstvo nad našími nepriatelmi.
Po tretie: plnosť, ba nadmierna hojnost božej lásky, ako sa ona preja
vila smrťou Pánovou. Po štvrté: Naplnil nás velmi vysokou, velmi do
jímavou a hlbokou pravdou: Móžeme totiž poznať, vidieť a porozumief,
ako nám Boh Otec v tomto presvátom vtelení ukázal, oslávil a do zná
mosti dal svojho Syna. Po piate: Móžeme tu poznať, ako nám Syn Boží
zjavil Otca, totiž svojou poslušnosťou, ktorů zachovával po celý život až
po smrť kríža, poslušnosfou, ktorou za celé Fudské pokolenie odpovedal
Bohu Otcovi.

Učiň ma hodnou, ó. Bože nestvorený, poznať hlbokosť tvojej lásky
a priepasť tvojho neporovnatefne vrůcneho milovan'a! Učiň ma hodnou
pochopiť tů nevýslovnů lásku. ktorů si nám prejavil, keď si nám vo
vtelení ukázal svojho Syna Ježiša Krista a keď zas on nám ziavil, že ty
si naším otcom. Ó, obdivuhodná láska, láska slastná, lebo v tebe je vše
tka prítomnosť každej vlastnosti a všetka rozkoš! O tomto hlboko roz
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jímaf, to je to nazieranie, ktoré dvíha dušu zo sveta a kladie ju nad
seba samů a robí ju plnou pokoja a utíšenia.

Štvrté tajomstvo je vo vzkriesení. Dve veci treba pri tom uvážiť.
Najprv, že jeho zmítvychvstanie nám dáva pevnů nádej na naše vlastné
vzkriesenie. A potom: dáva nám poznávaf, čo je to duchovné vzkriese
nie, keď totiž Boh svojou mnilosťouz mítveho robí živého, z chorého
zdravého.

Ó, prevysoké a nevyrozprávatefné, nepoznané a nevýslovné tajom
stvo, v ktorom si k plnosti priviedol našu dokonalosť! Učiň ma, Pane,
hodnou poznať toto prevznešené tajomstvo!

Piate tajomstvo je nanebevstůpenie. Ó, Pane, učiň ma hodnou
a sůcou poznať to vyscké tajomstvo tvojho vstůpenia, v ktorom sa
doplnilo celé naše spasenie!

Týchto páť tajomstiev, to je škola pre tých, čo sů pravými žiakmi.
A pravá škola, kde sa učia týchto páť tajomstiev, to je škola neustálej
modlitby.

Daj mi, Pane, porozumieť a spoznať tů tvoju nebesků lásku, s kto
rou si ma stvoril a vykůpil!

Ó, nepochopitelný, učiň ma súcu pochopiť tvoju nedocenitelnů
a nadmicru vrůcnu lásku a milovanie tvoje úžasné, pre ktore si od več
nosti vyvolil Iudské pokolenie, aby obsiahlo videnia teba a ty, najvyšší,
si sa ráčil snížiť do nášho spósobu videnia! Daj nám, Pane, poznať našu
vinu, aby sme unikli trestom, ktorými hrozíš nevďačným a tým, ktorí
zneuznávajů tieto tvoje nevýslovné tajomstvá a dobrodenia.

Potom hovorila o Siedmich najvýbornejších daroch či dobrodeniach,
ktoré nám božská dobrota udelila.

Povedala: Ó, Pane mój preradostný, učiň ma sůcou pochopiťf
týchto sedem darov, ktoré si nám v množstve iných svojich darov po
daroval!

Prvý dar, to je nevyslovitelné stvorenie. Druhý je to predivné vy
volenie, ktorým si nás vyvoliť ráčil pre svoju slávu. Tretí dar je ten
nevyslovitelný dar, ktorý si nám podaroval, keď si poslal svojho Syna,
aby nám dal život.

Štvrtý dar, prevznešený dar tvojej dobrotivosti, to je to, že si ma
ráčil obdariť smyslami a rozumom, a neučinil si ma zvieraťom alebo
vóbec tvorom bez rozumu. Tento obdivuhodný rozum, ktorý si do mňa
vložil, koná vo mne tri úlohy: Ponajprv poznávam ním teba, obdivu
hodného. Potom privádza ma k poznaniu mojich hriechov. Po tretie, jeho
pomocou a pomocou tvojej milosti vzdorujem Svojej smyselnosti, svá
dzajůcej ma k diablom.

Ó, nepochopiteřný, nič nie je nad tento dar, čo si nám ho daroval!
Spodobil si nás, Pane, podla svojej podoby; urobil si nás rozumnými
a zaodial si nás svetlom zo svojho svetla a zo svojho rozumu.

Piaty dar, to je schopnost vnůtorne chápaťf veci, to je naša chá
pavosť.' Daj nám, Pane, poznať tento dar, čo si nám ho dal, totiž chá
pavosť, aby sme mohli teba, Boha svojho, vnůtorne pochopiť!

1 „Ouintum donum est intellectus." Predtým hovorila .,o rozume“, o jedno
duchšom poznávaní (ratio).
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Šiesty dar je můdrosť. Ó Pane, daj mi můdro poznávať?žtvoju pre
vrúcnu lásku, z ktorej si nám dal tento dar, totiž můdrosť. Ó, vskutku,
tentn dar, totiž teba opravdu můdro poznávať, to je najváčší dar zo vše
tkých tvojich darov!

Siedmy dar je láska. Ó, najvyšie jestvovanie, daj mi pochopiť ten
to dar, lebo veď všetci anjeli a svátí nemajů nič iného uzrieť a vidief,
len teba, milovaný, len teba milovať a teba nazierať. Ó, dar, ktorý je
nad každý dar, lebo veďláska, to si ty sám! Ó, dobro najvyšie, zo svo
jej láskavosti dal si nám poznať teba, lásku a privádzaš nás k milovaniu
teba, lásky. A preto aj tí, ktorí prídu pred tvoju tvár, budů odmenení
podla toho,aků mali lásku. A je to zas len pravá láska, ktorá vedie na
zieraných k nazeraniu.

Ó, obdivuhodný, veci hodné obdivu konáš ty vo svojich synoch!
Ó, dobro s hora! Ó, nepochopiteřná dobrota a láska nadmieru vrelá!

Ó, božská osoba, čo si nás ráčila urobiť podstatou uprostred pod
staty tvojej vlastnej!?*Ó, toto je obdivuhodnosť nad všetky obdivuhod
nosti, ktoré robíš vo svojich synoch! Ó, obdivuhodnosť utajená! Niet
Tudského rozumu, ktorý by pri tejto podstate nevypovedal službu. Ale
s blahodarom a so svetlom božím cítime tůto podstatu: a to je predda
vok pre tých, čo sů skutočnými samotármi. Všetky chóry anjelov sů na
tů podstatu sůstredené. A tým zamestnaním nech sa zamestnávajů vše
tci, tí, čo sú praví nazierači. Potom sa stanů samotármi a od zeme budů
oddelení. Ich obcovanie je potom už v nebesách. Bohu vďaky. Amen.

Hlava dvadsiatla trelia.

Závet a smrť matky Angely.

Toto je závet a posledné napomenutie svátej matky Angely,
ako ho povedala, keď jej už bola smrť blízka.

Riekla: Synovia moji, to čo vám hovorím, to vravím len z lásky
k Bohu. Držím sa toho, čo som vám bola sfůbila, že totiž nerada ne
siem so sebou pod zem nič takého, čo by vám mohlo osožiť.

Hla, Boh hovorí duši: Všetko moje je tvoje. Ó, kto je taký, že by
si zaslůži!. aby všetky dobrá božie boly jeho! Vskutku, nič iného si ne
móže niečo takého zaslůžiť — len láska.

V tomto však, čo vám teraz mám povedať, v tom nie je podiel mo
jei vóále.ale všetko je to božie. Len božej dobrote sa to tak zafúbilo, že
mi sverila opateru a starosť o všetkých svojich synov a o dcéry, ktorí sú
na tomto svete, za morom, i tu. Ja som ich teda strážila, ako som mohla,
trpela som za nich a bolestí mojich za nich bolo viac ako sa vám zdá.

Ó, Bože mój, teraz ich znovu odovzdávam tebe a pre nevýslovnů
lásku tvrju fa prosím, aby si ich ochránil od všetkého zlého a aby Si

* „sapere“, úmyselná shoda so ..sapientia“ (můdrosf).«...Gguedignastinossubstantificarein© mediosubstantiaetuae.“Sme
v jeho podstate (participes naturae divinae), ale sme predsa samostatnou
podstatou.

128



ich zachoval vo všetkom dobrom, v láske k chudobe, k opovrženiu
a k bolesti, aby si ich zachoval v pretvorení a v nasledovan1 tvojho ži
vota a tvojej dokonalosti, ktorů si nám dobrotivo ukázal slovom,
skutkom a celým svojím živým životom.

Ó, synovia moji najmilší, povzbudzujem vás v tomto poslednom
mojom povzbudení, aby ste sa usilovali byť malými a vskutku poníže
nými a tichými, a to nielen vo vonkajších prejavoch, ale i z hlbky
srdca, aby ste tak boli pravými žiakmi, pravými učeníkmi toho, ktorý
povedal: »Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom.« Nesta
rajte sa o moc, pocty a prvenstvá! Ó, synovia moji, usilujte sa byť ma
lými, aby vás Kristus vyvýšil pre dokonalosť vaších zásluh a pre plnosf
svojej milosti vo vás! Buďte taki ponížení, aby bola stále o vás mienka,
ako by ste vóbec nejestvovali! Zlorečené sů tie prednosti, čo človeku
dušu odoberajů, totiž moc, česť a predstavenstvá. Utekajte od nich, lebo
je v nich nebezpečenstvo veřkého klamu, hoci je to nebezpečenstvo
menšie než nebezpečenstvo, spojené s prednosťami duchovnými, ako je
napriklad vedieť rozprávať o Bohu, rozumieť Písmu, spisovať velké vý
klady, mať srdce akoby úplne zaujaté vecami ducha. Takí totiž vela
razy padajů do omylov a fažšie sa polepšujů ako tí, čo majů len časné
prednosti: teda považujte sa za nič. Ó, nič nepoznané! Ó, nič nepoznané!
Naozaj, duša nemóže niečo lepšieho ani vidieť, ani vedieť, ako vidieť
svoju ničotu a zdržovat sa vo svojom vázení.

Ó, synovia moji, usilujte mať lásku! Bez nej niet spásy, ani zá
sluhy. HTa, Boh hovorí: Všetko moje je tvoje. Kto je taký, že by si za
slúžil, aby všetky dobrá božie boly jeho! Vskutku nič iného si nemóže
niečo takého zaslůžiť — len láska. Ó, synovia moji, otcovia i bratia, usi
lujte sa navzájom sa milovať a ozaj byť spojení touto láskou a vospolným
milovaním. Tým si duša vysluhuje dedičstvo dobier božských. A vyzý
vam vás, aby ste tůto lásku nemali len medzi sebou, ale aby sa rozpí
nala na všetky národy. To vám totiž móžem povedať, že moja duša viac
dostala od Boha, keď som plakala a bolestila za hriechy bližného, než
za svoje. A svet sa tomu směje, čo hovorím, že by totiž človek mohol
plakať nad hriechami bližného tak, ako nad Svojimi, alebo ešte i viac,
lebo sa to zdá proti prirode. Ale láska, ktorá také niečo koná, to nie je
láska z tohto sveta.

Ó, synovia moji, usilujte sa mať tůto lásku! A nikoho nesůďte! Ak
vidíte niekoho smrtefřne hrešiť, o tom nehovorím, že sa vám ten hriech
nemá nepáčiť a že sa od hriechu nemáte s hrózou odvracať — ale vravím,
aby ste nesůdili hriešiacich, ani nimi nepohfdli, lebo nepoznáte súdy bo
žie. Lebo mnohí sa Tuďom zdajů zastratení, ale pred Bohom sú spasení
a mnohí sa zas Fuďom zdajů spasení, ale u Boha sů už zavrhnutí a od
sůdení. A vedela by som vám povedať, že i niektorí z tých, ktorými ste
vy opovrhli, i tých ešte Boh privedie na svoju cestu, ako pevne důfamo!

Ja sám zanechávam len tento závet: Znovu vám kladiem na srdce
vospolnů lásku a hlboků poníženosť.

A porůčam vám celé moje dedičstvo, ktoré je zároveň dedičstvom
Ježiša Krista, totiž chudobu, bolesfťa opovrženie, teda život Kristov. Tí,
čo budů maf toto dedičstvo, totiž dedičstvo života Kristovho, tí budů

5... facere magnas plasmas..." Smysel nie je celkom islý.
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mojimi synmi, lebo sů to deti božie. A o tom niet pochybností, že do
Siahnu nakoniec aj dedičstva večného života.

Keď toto povedala, položila svoju ruku každému jednému na hlavu
a riekla: »Buďte požehnaní od Pána aj odo mňa, vy, synovia moji, ako
aj všetci ostatní, korí nie sů tu prítomní. Tak, ako mi bolo oznamené od
Pána a ukázané, tak vám, prítomným i neprítomným, dávam toto večné
požehnanie: "ech vám ho dá sám Kristus tou rukou, ktorá bola na kríži
priklincovaná.«

Potom už Angela, keďže bola zoslabená poslednou nemocou a keď
že jej mysel častejšie než predtým bývala pohrůžená do priepasti bož
skej nekonečnosti, hovorila len občas, trhane a málo. My, ktorí sme boli
pri nej, ako sme mohli zachytiť, tak sme v krátkosti jej slová pozapi
sovali. Tu nasledujů.

Raz, bolo to okolo Narodenia Pánovho, kedy ona prešla ku Kristo
vi, povedala: »Slovo sa stalo telom.« A po velkej prestávke, ako by pri
chádzala odinakiař, zas riekla: »Ó, všetko stvorenie je na to malé a ne
stačí ani všetok rozum anjelský!« A keď sme sa jej opýtali: »Na čo je
malé všetko stvorenie a na čo nestačí ani rozum anjelský?« — odpove
dala: »Aby to pochopili.«

Potom povedala: »Ó, skutočne, hřa, Boh mój, ktorý splnil svoj sfub,
lebo, hla, Kristus, jeho Syn, ma doviedol pred tvár svojho Otca, aby ma
predstavil.«

Predtým bola povedala: »Viete vy o tom, že Kristus bol na lodičke
a že vtedy bola velká bůrka? Je to vskutku občas tak i v duši, keď Pán
dovolí, aby prišly pokušenia a on ako by spal.« A potom zas: »Vskutku,
kým Boh dovofuje, aby celá osoba bola zohýbaná, mliaždená a ako by
podnožom, dovtedy neprestávajů v duši pokušenia a víchrice. A to robí
Pán zvlášť svojím zákonitým synom.«

Inokedy nám zas povedala: »Ó, synovia moji, rada by som vám
čosi povedala, keby som len vedela, že ma Boh nesklame.« Myslela na
sŤub smrti, čo bo bola dostala, ale vo svojej tůhe po smrti sa velmi bála,
ako sama hovorila, aby azda z tejto choroby nevyviazla. A povedala
ďalej: »Toto, čo chcem teraz povedať, to vravím len preto, aby ste vy
nasledovali to, čo som ja nasledovala.« Potom dodala: »Moja duša bola
umytá a očistená v krvi Kristovej, ktorá bola taká čerstvá a teplá,
ako by práve vtedy bola vytiekla z tela Ukrižovaného. A vtedy bolo po
vedané duši: Toto je to, čo fa očistilo. A duša odpovedala: Ó, Bože můj,
budem oklamaná? A dostala odpoveď: Nie.«

Potom zas rickla: »Kristus, Syn Boží, ma teraz predstavil Otcovi
a boly mi povedané tieto slová: Ó, milenka moja, Ó, krásna, ó, ty, ktorá
si vskutku v mojej láske, ja nechcem, aby si prišla ku mne s týmito
bolesfami. Ku mne prídeš s jasotom a s radosťou nezmeratelnou v krá
Tovskom šate, tak, ako sa patrí, aby si Kráf priviedol svoju dávno milo
vanů snůbenicu.« A ukázal mi ten šat, tak ako snůbenec ukazuje svojej
snůbenke, dlho a veřmi milovanej. Nebol to však Šat ani z purpuru, ani
zo šarlátu, ani zo zamatu, ani z inej drahocennej látky, ale bolo to akési
prepodivné svetlo, do ktorého sa odieva duša. A vtedy mi ukázal i samo
večné Slovo, takže to už teraz chápem, čo to znamená »Slovo« a čo zna

1 Text má „sendalum“ a iný rukopis podla Bollanda, „tendatum“.
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mená povedať »Slovo«, totiž to Slovo, ktoré sa dobrovofne pre mňastalo
člóovekám.A Slovo prešlo cezo mňa, celej sa ma dotkol, objal ma a po
vedal mi: Poď, milá moja, snůbenka moja, milovaná pravou láskou!
Poď, lebo fa už všetci svátí s radosťou očakávajů! A ešte mi povedal:
Ja ťa nenechám anjelom, ani iným svátým, aby ťa priviedli, ale ja si
sám osobne prídem po teba a vezmem fa k sebe: Lebo ty mi zodpovedáš
a milá si mojej vznešenosti.

Keď už bola celkom pred smrťou, totiž deň pred zomretím, opako
vala si často: »Otče, do tvojich růk porůčam dušu svoju a ducha svoj
ho:« Raz, po tom slove, povedala nám prítomným: »Teraz som na ten
vzdych dostala túto odpoveď: To, čo si mala vtlačené v srdci počas svoj
ho života, je nemožné, aby si nedosiahla pri smrti.« Na to sme sa my
ohlásili: »Teda chceš odísť a nás opustif?« Ona odpovedala: »Dosiaf som
vám to tajila, ale odteraz vám to už tajiť nebudem: Otvorene vám ho
vorím, že už bezpodmienečne musím odisť.«

Ten istý deň jej prestaly všetky bolesti, ktoré ju boly predtým po
mnoho dní vo všetkých údoch, zvnůtra i zvonku hrozne mučily a mno
honásobne trápily. Také utíšenie sa nieslo na jej telo a taká príjemnosf
do duše, že sa nám zdalo, ako by už precifovala niečo z tej sTůbenej ra
dosti. Aj sme sa jej opýtali, či už naozaj cíti ten jasot. Odpovedala, že sa
jasot skutočne už začal.

V tomto ulíšení tela a v príjemnosti ducha ležala plná radosti až
do hodín po komletóriu* toho dňa, čo bolo v sobotu, v osmy deň oktá
vy Mláďatiek. Mnohí bratia boli okolo nej, zaopatrili ju sviatosfami
a tak v poslednů hodinu dňa, ako by Iahko spiac odpočinula v pokoji.
A jej presvátá duša, odlůčená od tela, pojatá do priepastného dňa ne
konečnosti dostala od svojho snůbenca Krista šat nevinnosti a nesmrtel
nosti a kráfovať bude s Kristom. Kiež Kristus mocou svojho kríiža, pre
zásluhy svojej Matky-Panny a na prímluvu tejto presvátej matky
našej Angely aj nás tam dovedie. Amen.

Prešla teda ctihodná snůbenica Kristova Angela z Foligna zo stros
kotania z tohoto sveta do radostí nebeských, už dávno predtým jej sů
bených, roku od vtelenia Pánovho, tisíceho trojstého deviateho, v deň
pred januárovými nónami“ za čias Pána Klementa, pápeža toho mena
Piateho.

3 Posledná kňazská liturgická „hodina“ z breviara.
8 Štvrtého januára.
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