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Kdo bude chtíti Dušy swau zachowati, ztratíť ji : kdožby pak ztratil Dušy swau pro mně,
nalezneť ji. Nebo co jest platno člověku, by wšechen swět zýskal, na Duše pak swé škodu trpěl.
U Swatého Matauše w kap: 16. w. 25.

Učitel národů Swatý Pawel, k našemu naučení

to napsal: že máme poklad w našych hliněných
nádobách. Než jaký jest to, aneb co jest to za
poklad? Těla naše bezpochyby, žeť jsau hliněné
nádoby: Poklad pak w těch nádobách skrytý
nemůže býti jinšý, než duše naše : Poněwádž
Pán Bůh přísně poraučí, abychom jich ostříhali,
jako nějakého pokladu drahého, takto řka :
Ostříhejte pilně, bedlivě a pečlivě dušý wašých : Proč
to?, že jedna každá duše lidská jest veliký
poklad, a velmi drahý klenot.
Jeden bohatý Kupec, aneb Jubilír, drahé perly
na prodej wyložil : že jednu měl tak drahou,
která wíce platila, nežli půl kteréhokoli
Králowství: Což pak jedna duše takéti jest tak
drahá? Ach! Ještě mnohem dražšý ; Dej za jednu
celé jedno Králowstwí, nic to není proti jedné
dušy : Dej tisýc Králowstwí, ani to nic není :
nebo jedinká duše ještě jest dražšý, nežli celý
Swět, a wšecky poklady jeho, jakž napsal Swatý
Euthymus, řka : Pro unis hominis anima, universus
orbis sufficiens non est. Celý tento široký Swět, se
wšým zbožím swým, nikdy tak drahý není, jako
jediná duše lidská: A tak rowně o tom smejšli
Swatý Jan Zlatoustý. Ty hle kdož to uwažuje, jak
drahý klenot, a jak drahá perla jest každá duše
lidská ;
Abychom pak žádné pochybnosti o tom neměli,
hle co učinil Jubilír Nebeský Krystus Ježíš, jenž

velmi dobře znal a rozuměl, cenu této wznešené
perly : Přišed na Swět, Venidit omnia quae habuit
& emit eam. (dí Swatý Mattauš) Rozprodal wšecko
cokoli měl, aby tu perlu kaupil : Prodal nejprwé
swau reputacy, a swé dobré jméno, nebo jsa
wšech wěcý Pánem, zpusob služebníka na sebe
vzal: jsa Bohem, zůstal člověkem : Prodal swé
předrahé tělo, y swau předrahau krew, y dušy
swau, i život swůj, y člowěčenstwí swé, y práce,
y zásluhy, y wšecky otrpnosti swé, aby tu drahau
perlu mohl kaupiti a zejskati : A co ještě wice?
(Napsal to také Swatý Diwiš : ) Že ještě hotov jest
tak mnoho wynaložiti, wystáti a trpěti pro jedinau dušy,
(kdyby toho potřebí bylo ) jako jest vyskal a trpěl, když
na tom Swětě těch drahých perel hledal : A to také
Krystus Pán zjewil a prawil Swatý Panně
Gertrudě : Ano i Swaté Brygitě to oznámil, že
hotov jest takowé muky tolikráte trpěti, jako
jednau trpěl, kolik jest dušiček v pekle, kdyby
potřebné a možné bylo je wyswoboditi. Tak hle
sobě wáži takowau jedinau perlu, ten Jubilír
Nebeský. A snad S. David pro tu dušy swau,
jako nějakau drahau perlu w rukau nosyl: aby ji
nestratil; a takto napsal: Anima mea in manibus
meis semper (Duše má w rukau mých vždycky).
Tu drahau perlu, a ten vzácný klenot, že sobě
mnozý lehce wáží, jakáž toho příčina musy býti ;
Bezpochyby, že nerozum, slepota, a
nerozwážliwost weliká. Za jeden špatný zysk, za

ledajakaus marnost, za krátkau ohyzdnau
rozkoš, o jak mnozý duše swé propadáwaj! Tak
o tom píše Augustýn Swatý. Unusquisque peccando,
animam suam Diabolo vendir, accepto tanquam pretio,
dulcedine tempovalis Voluntatis. To jest : Každý když
hřešý, dušy swau ďáblu prodáwa, wezma od něho za to
nějaký peníz, sladkost a lahůdku rozkoše časné. Ach
jaká to slepota a hloupost lidská, Stultorum plena
sunt omnia : Bláznů takových wšudy jest plno (dí
Duch Swatý). Ale mámliž já se do počtu
takových bláznů přiwinauti, a zapsati dáti? Ach!
Což mi radí můj Stwořitel přítomný, aneb Smrt
ukrutná, aneb strašliwý
Saud Boží, aneb
horaucý Peklo, aneb Sláwa Nebeská, aneb
wěčnost neskončená; Pozastaw se wzdechni :
Potom pohleď :

W Zákoně což napsáno jest : Kterak
čteš u swatého Lukáše 10.

Což jest platno člověku, byť pak weškeren Swět získal,
a na Dušy kdyby škodu trpěl? Smilůj se nad Dušý
swau libě se Bohu : Nebo zdrawí a spasení Duše záleží
w Swatosti, a spravedlnosti, a lepší jest nad wšeliké
zlato y stříbro. Tak hle učí Písmo : Což pak
Duchem Swatým nadchnutí Swatí Boží Lidé o
tom napsali ; Swatý Bernard takto: Že dražšý jest
jedinká Duše, nežli celý Swět. To ukázal Krystus
Pán, když ne pro Swět, ale pro Duše lidské,
swau vlastní Dušy, aneb život svůj položil.
Wětšý tedy jest mzda a cena Duše, nežli Swěta :
Nebo Duše jináče nemohla wykaupená býti, leč
krwý Krystowau. A S. Ržehoř takto : Žádná
oběť Bohu wšemohaucímu, tak wděčná není, jako horliti
pro Spasení Duše. Smilůj se tehdy nad Dušší swau libě
se Bohu.

