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CODICILE = DODATEK K ZÁVĚTI  

 

 

Chtěl bych tímto nechat mým dětem po své smrti základní důkaz mé něžnosti, který jim zároveň 

bude sloužit jak pro tento život, tak pro život další. Sepsal jsem Instrukce zde přiložené mou rukou a 

chci, aby se po mém skonu udělaly jejich přesné kopie pro každého z mých dětí a pro jejich život. Skrze 

tyto si na mne vzpomenou i ve společenském postavení, ve kterém jsou nuceni být. 

Originál Instrukcí musí být uchován v Trésoru, tam, kde uchováváme nejtajnější rodinné 

dokumenty pro případ, že by někdo z mých dětí přišel o svou kopii. Tak se mohou udělat další pouze 

pro jejich užití.  

Toť má poslední vůle, Codicile bude mít stejnou váhu jako má závěť. Podepsáno mou vlastní 

rukou ve Vídni 14. prosince 1752 . 
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Instrukce pro mé děti – jak pro život duchovní, tak i světský  

Je to pro Vás, abych Vám ještě po své smrti ukázal, jak moc jsem Vás miloval za života.  

Nechávám vám tuto Instrukci jako pravidlo, podle kterého se musíte řídit a jako principy, ve kterých 

jsem se vždy za každé příležitosti sám našel, kde jsem dobře vše našel. Dávajíce Vám tímto mé znalosti, 

odvažuji se zakládat si na následujícím; 

- na rozpoznávání pravdy a jejím nenuceném vylepšování a zdokonalování, což vás 

udělá dobře velkými a to jak v tomto světě, tak ve světě  jiném 

- tyto řečené principy, které vám zde dám, není nutné opouštět. Budete jej vždy 

užívat jako základ všech vašich činů a odvažuji se zakládat si na tom, že skrze ně objevíte 

zkušenosti, znalosti a poznání související s pravdou 

- na výhodě, kterou, jak doufám, nebude pro vás nic jiného než něžné otcovo 

přátelství, které mě nutí přát si, abyste byli na tomto světě šťastni, stejně jako ve světě 

jiném;  

- mé přátelství k vám mě nutí vám zde dát své znalosti, doporučujíce vám udělat 

podle této Instrukce nezbytné úvahy; 

- doporučujíce, abyste Instrukce několikrát ročně bedlivě četli přemýšlejíc, že 

přichází od otce, který vás něžně miloval a který ji udělal, aby vás naučil žít na tomto světě 

způsobem, abyste se odvážili doufat v jiný šťastný život v Nebi, který vám přeji a pro který 

se za vás všechny modlím.  
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I.  

Náboženství — víra, bázeň a láska Boha jsou jedinečné a pevné základy, na kterých můžeme vše 

založit. Budou to ony, kterých si budu nejvíce hledět, abyste si je vtiskli do paměti.  

 Víra obsahuje vše, co můžeme říci v tomto ohledu, a dovoluji si vážit si, že má rodina, která s 

vírou byla vždy velmi spojena, nebude mými dětmi tou, která by nenásledovala jejich stopu. Stejně jako 

doufám, že toto uznáte jako základ všeho a jako nejjistější cestu spásy. Doufám, že se od víry nikdy 

neodvrátíte a zůstanete s ní spjati jako se svou základní povinností a svým prvním životním úkolem. 

Hleďte si poznat nekonečnost, rozlehlost a nesmírnost Boha jako toho, s kým musíme zůstat spjati.  

Je to věc mimo lidské síly, abychom Jeho rozměry mohli pochopit anebo vysvětlit. Avšak hledět 

se jim porozumět — k tomu je třeba se snížit před přirovnáním k lidskému dosahu. To nám umožňuje 

porozumět jedné věci, která sama je nad lidským rozumem, inteligencí a soudností. Bůh je nad všemi 

Pány i nad Nejvyšší mocí suverénních panovníků.  

Nic na světě není pro Něj nemožné, vše závisí na Něm, vše — i ten nejmenší a nejnepatrnější 

pakatel, malichernost či nicotnost se děje s Jeho dovolením — za dobro nás odmění, za zlo potrestá. Je 

spravedlivý a dobrý a jedním slovem vše, co vidíme každý den přicházet, nepřichází od nikoho jiného 

než od Něj, jedním slovem je to On, který vše řídí, spravuje a všemu vládne, a je to On, na kterém vše 

na Zemi i ve věčnosti závisí. Toť vše, co o Něm můžeme říct a co je uchopitelné lidem.  

V každé hodině je třeba si Ho vážit v Jeho kvalitách a nechat neuchopené Jeho božství, které je 

nekonečné. Není nemožné v naší poníženosti, hanebnosti a nízkosti Jeho božství porozumět v jeho 

obrovské a neuvěřitelné nádheře, záři, skvostu a slávě.  

Je nutné si Ho proto jedinečně vážit, jak to má být, aby tím mohl v našich duších udělat ještě 

větší dojem. Je absolutním pánem všech a pánem pro kterého není nic (říkám nic) nemožné. Je to On, 

který spravuje a řídí srdce a duše všech typů lidských. Je to suverénní vládce nad všemi suverénními 

vládci, On řídí jejich jednání. Je to On, na kterém vše závisí — války, vlády, jedním slovem vše do 



 
 
 
 
   Sissak 

  
4  

  

nejmenšího detailu. Nic se nemůže udát bez Jeho svolení a vše je pro Něj možné. Takto mocný Pán 

nemá autoritu pouze silou, ale vždy připojuje i nevýslovnou a nebývalou dobrotivost a laskavost. 

Uplatňuje také jemnost, přívětivost a trpělivost ve vší zkoušce, naslouchajíce všem, kteří se mu 

adresují.  

Kromě všech těchto kvalit, které nás k Němu osobně poutají, je nutné si uvědomit, že je to 

stejné, jako kdybychom se velkosvětsky připojili k nejmocnějšímu a k nejlepšímu pánu ze všech pánů.  

Mimo toho všeho je Bůh také soudce naší spásy a našeho osudu navždy: 

— jak věčnosti, která nemá žádného konce, která nemá střed, nebo  

— odsouzení navždy k nejvíce násilným mukám;   

Blahoslavená věčnost či uspokojení je nevyjádřitelné, vidíce se u nohou takto dobrého Pána, 

naplňujícího nás vším, po čem můžeme jen toužit, a naplňujícího uspokojením nad vším, co nám 

představivost může ukázat z nejvíce lahodného.  

Takže tento Pán, se kterým chci, abyste se  těsně svázali, a který jediný vám může přinést, 

kromě dobré věčnosti  a samotného a jedinečného štěstí v ní, i pravé uspokojení na tomto světě, neboť 

bez Něj je vše ostatní jen předivem lží a sítí hořkosti. Bez něj nemůžeme v ničem najít pravé potěšení, 

což je dobře prokázáno na těch, kteří bez něj působí a žijí. Jsou to ti, kteří věří, že najdou potěšení, 

která jsou dovolena pro náš odpočinek, jen ve světském světě, aniž by brali veškerá potěšení jakožto 

přicházející od Stvořitele.  Ti z nich, řekl jsem, kteří věří jen ve vlastní potěšení, kteří setrvávají hluší a 

slepí ke svaté dobrotě jejich dobrého Pána, což nelze nalézt nikde jinde než u Něj, pak nenalézají nic víc 

než výčitky svědomí a nevyčerpatelné zdroje smutku. 

Vidíme je, jak říkám, zemřít jako zoufalce a nešťastníky, potom, co žili a většinu svého života 

obětovali palčivým výčitkám svědomí, i když předstírali, že jsou omráčeni světskostí. Stačí je pouze 

sledovat a jasně uvidíme, že jen opravdová oddanost Bohu způsobuje opravdové uspokojení na tomto 

světě. Ta nám umožňuje užívat si pokojně všeho, co nám sem Bůh dal pro naše pobavení a pro to, 
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abychom si toho užili.  Pociťujeme pak z toho úplné potěšení, neboť se to vše děje podle toho, jak to 

Bůh dovolil.   

 

 

Tento Pán je opravdu velký a dobrý a my jsme s ním opravdu úzce svázáni. Navíc je schopen 

nám nabídnout vše, čeho bychom mohli potřebovat; a to lépe než kterýkoli jiný smrtelník, On vždy byl 

a bude prvním Monarchou světa, neboť vše bez výjimky závisí na něm a On musí jen chtít to zařídit. 

Stejně tak nemůžeme nikdy najít žádného silnějšího Pána a rychlejší záchranu našich potřeb. A kromě 

toho víme, že je tak dobrý a že mu dělá radost, když se na něj obracíme, když ho prosíme a modlíme se 

za tu nejmenší malichernost. Ví, že se na něj obracíme s důvěrou, kterou můžeme vložit do Pána, jehož 

dobroty jsou nám dobře známy a který je nadšený a potěšený, když nám může dát znamení a 

poskytnout to, co pro Nás pokládá za správné. Tento nadbytek dobroty nás musí povzbuzovat a 

dodávat odvahy se ho ptát a žádat po něm vše, po čem toužíme. A vždy mějte v patrnosti hledisko, zda 

je to pro větší slávu Boží a pro mé spasení nebo ne. Neboť nemajíce nikdy chuť něco udělat proti těmto 

dvěma bodům (větší sláva Boží a mé spasení), je nutné si uvědomit, že Bůh ví lépe než my, zda 

laskavosti a milosti, které po něm žádáme, by nemohli dříve či později způsobit něco stejného či zlého, 

tak bude vědět, vidouce naše dobré úmysly, co nám dovolí, nebo zakáže, tedy: zda nám přijde, zač se 

modlíme, nebo také ne.  

Vždy Ho musíme oslavovat a velebit pro jeho přízeň a také proto, že nám poskytne to, oč jsme 

žádali. Je to milost, kterou nám dělá, a kterou musíme rozpoznat jako tu, která pochází jen od Něj. 

Jsouce Pán všeho, kdyby naopak oč jsme se modlili i přes výše uvedený zákaz nepřicházelo, nemůžeme 

nic jiného, než být stejně prodchnutí jeho dobrotami. Nejspíše předpokládal, že kdyby nám to udělil, 

mohlo by to dříve či později způsobit něco proti jeho nebo naší slávě, nebo naší spáse.  Místo smutku z 

odmítnutí nás musí zaplnit útěchou a vědomím, že se Bůh o nás skutečně zajímá. A že když 

nedostaneme naše požadované modlitby, tak proto, že nevěří, že jsou pro nás vhodné a čisté pro naši 

spásu. Jako tímto způsobem mu předkládáme všechny naše potřeby, tak tím stejným způsobem mu 
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přisuzujeme všechno, co se nám děje. Je to jistý způsob, jak si v klidu užít všeho, že nám udělí a jak si 

toho užívat s potěšením.  Stejně tak je to také jistý prostředek útěchy kvůli všem pohromám, neboť 

věc, o kterou ho požádáme, budeme-li schopni toho uvědomit si, že by se to mohlo stát předmětem, 

který by ho dříve či později urazil, a proto to Bůh nedovolil, vědouce vše. A takový odraz odmítnutí 

nebo hanby, který od Něj přišel, nás musí utěšit přirozenou bolestí, kterou způsobuje. Musíme to 

stejně pochválit a poděkovat Pánu, který nám vše dovolí, nebo zakáže. Obě věci přicházející z Jeho 

věčné dobroty pro nás a my se vždy musíme snažit kultivovat se. Nikdy nemůžeme nic podniknout, aniž 

bychom se Ho dopředu zeptali. Je nutné si uvědomit, že nás chce inspirovat a řídit následující Svojí vůli 

v takové nebo takové věci, podle kterých musí přijmout rozhodnutí nebo dát způsob použití. Dělá také 

akce, jakého druhu věci by mohly být. Toto odevzdání je nutné, neboť se stejným rádcem nebudeme 

nikdy moci strádat, a operujíce podle jeho vůle, vše musí vyjít a mířit k naší spáse, i když to neuspěje 

podle zdání tohoto světa. Bůh má často své milosti, jimiž naplňuje své služebníky a ty, kteří jsou s ním 

spjatí. Ti, kteří jednají vždy podle jeho vůle,  vědí, že jeho milosti nejsou vždy laskavosti tohoto světa, 

ale On jim dává vnitřní útěchu, která je uklidňuje dvojnásobným klidem, který mohou na tomto světě 

mít.  A proto je naprosto nezbytné modlit se k Bohu jako ke svému Pánu absolutnímu a dokonalému, 

který nás vede ve všech akcích, rozhodnutích, výběrech lidí k zaměstnání a v jednom slově ve všech 

jednáních, pro obdržení skrze to Jeho milosti a sílu, jež potřebujeme ve všech našich jednáních, a když 

ani krok, ani akce nejsou nic více než Jeho nejvyšší vůle a skrze to je to pravý způsob práce k Jeho spáse 

a zároveň jak zazářit na tomto světě. Neboť Bůh jsouce ten, kdož řídí Vaše jednání a Váš ochránce, 

který Vás nikdy neopustí, a vždy uvidíme, že ve Vás bude zářit právo, vyšší spravedlnost, správné volby 

v předmětech zaměstnání, odpočinku a lásky těch, kteří Vám budou podřízení, neboť jednání, která 

pocházejí z takového zdroje, jsou vždy milovaná. 

Všechny tyto důvody a světské útěchy s tím spojené, to je pravá cesta ke spáse, což mě nutí 

obzvláště doporučit, aby se to používalo ve všech příležitostech, neboť Bůh je kromě dobrého pána 

také přítel ve vší zkoušce. Chce nám tolik pomoci ve všem na tomto světě, stejně jako v tom dalším. Je 

vždy připraven nám naslouchat i přes to, že se na něj neobracíme, což není jeho chyba, neboť je vždy 

připraven nám naslouchat a pomoci nám. Který přítel na světě by to udělal? A který je to přítel? Je to 
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Bůh, absolutní Pán všeho pro kterého není nic nemožného. Je to on, kdo nám chce pomoci, jestliže se 

ovšem na něj obrátíme. Kromě toho máme ještě velkou výhodu, že tento Bůh, tento Pán, tak dobrý 

vůči nám, je všude, že nemusíme pouze chodit do kostelů pro pomoc, když ho potřebujeme, ale je vždy 

přítomen. Je všude a nemusíme k němu mluvit pouze živým hlasem, ale i myšlenkami, to stačí, pak jsou 

mu i ty nejmenší myšlenky plně známy, tato snadnost dělá, že každé místo je příznivé k těmto druhům 

modliteb jako jsou pozvedání nebo odevzdání se jeho nařízením z vůle Boží a dobrého Pána. Neboť, jak 

jsem řekl, je všude a vždy připraven nám pomoci. Pokud si myslíme, že kdybychom našli nejmocnější 

panovníky vždy připravené zavázat nás ve všem, byli bychom šťastní, tak tomu tak není. Lze říci, že jen 

On poslouchá s trpělivostí a věří v naše štěstí. Máte tedy ještě větší důvod k štěstí, kterému se těšíme 

tím, že máme skutečného přítele Boha, Pána obecně nade všemi ostatními, na kterém všechny jakékoli 

věci jedině záleží a jehož dobrota překonává vše, co můžeme označovat. Je to přítel ve vší zkoušce, 

nejjemnější Otec, kterého bychom kdy mohli najít, a který je vždy připraven ve všech příležitostech, 

kdykoli a kdekoli, aby nám pomohl. Není třeba mít nic jiného než bezvýhradnou důvěru, která se zdá 

býti snadná. Tyto takzvané kvality nás k tomu nejen zavazují, ale nerozumím, že můžeme váhat! Nechci 

vám to tady tak často opakovat, mé drahé Děti, že jsem sám poznal potřebu uvést do praxe tuto 

pravdu tak výhodnou. Jelikož brzy poznáte pravdu vy sami a od té doby ji budete praktikovat, tak se 

sami budete vnitřně poohlížet po milostech, které pocítíte, a které příležitostně obdržíte tam, kde jste 

se obrátili na tohoto dobrého Pána. Tento způsob jednání položí pevný základ pro vaše chování na 

tomto světě, a rozjímaje často nad věcmi, které se na tomto světě dějí, a přidělujíce je všechny (jak 

reálně přicházejí) Bohu, dobrým dobré skutky a ty špatné špatným za trest těm, kteří zhřešili v nějaké 

věci.  

 

Hlavní bod, který vám nemohu dostatečně doporučit je, abyste se nikdy neomračovali tím, co se 

vám jeví zle, nebo nehleděli najít to, co je na první pohled nevinné pro službu Vám, neboť to je to, co 

můžeme udělat nejhoršího. Já vám doporučuji obzvláště se neomračovat, nebo se nenechat omráčit 

někým jiným stejnými věcmi, Rady přátel ze dvora jsou až příliš nebezpečné ve stejné věci. Je to pouze 
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Bůh sám, ke komu se musíme uchýlit, a budu vám doporučovat bez ohledu, bez uvažování, bez 

druhého pohledu a bez obav, že vás znechutím, a pro vaši spásu; On je ten, co může udělat to, co váš 

nejhorlivější přítel, nebo váš důvěrník nebude moci udělat.   

 

 

Můžete moje drahé Děti dodržovat pravidla, která vám zde dávám, a zjistíte brzy sami a 

zůstanete přesvědčeni o těchto pravdách a o tom, že toto sepjetí a útočiště je nejvíce účinné, 

nejrychlejší, jedinečné a nejpevnější ze všech léků ve všech příležitostech, budiž pro spásu, pro svět, a 

neomylný prostředek býti vždy šťastný  a spokojený na tomto světě. Jak nás Bůh stvořil do tohoto 

světa, je třeba tu žít, a dám vám zde také obecná pravidla chování podle kterých se musíte držet, trávit 

čas nejpohodlnějším způsobem, nejvíce veselý, a obzvláště vždy příhodný pro vaši spásu, jedinečný 

předmět, pro který jste na tomto světě, a na které většina lidí ve stejném světě nemyslí dostatečně 

pevně, nebo správně to praktikují příliš pozdě. Bůh vás dal na tento svět, abyste sloužili, a abyste se 

spasili, je tedy třeba se důkladně vyhnout tomu, co by vám v tom mohlo zabránit.   

Tímto způsobem podporujeme vše s trpělivostí, a resignací, která nám navrátí veselost. Já věřím 

na neoddělitelnost veselí od dobrého svědomí. Je to kromě světského uvažování, které také pomáhá, 

jakmile jsou ostatní dříve použity; má prozkoumat, kdy je člověk nespokojen se svým stavem, pokud 

není nekonečno jiných, mnohem horších, se kterými bychom nechtěli měnit a kteří jsou obzvláště ve 

vzezření mnohem více šťastnější než vy, a kteří jsou tak trochu ve stejné situaci; tyto druhy zkoušek 

přesvědčí více než ostatní, třebaže skutečné, ale jsou více v našem dosahu, a solidně prokazují dvě 

pravdy; jedna, že nejsme nikdy perfektně spokojeni se svým osudem, a druhá, že tu není pravá 

spokojenost na tomto světě a že je zbytečné ji hledat. To, co je třeba udělat, abychom byli spokojeni se 

vším, co nám Bůh dává, správně Ho chválit a obdivovat Jeho laskavost, kterou nám dává, špatné je 

nepodřídit se jeho vůlí a nevzdávat mu díky; tento způsob myšlení nás naučí přijímat od Boha a z jeho 

rukou vše, co se nám přihodí a naučí nás být spokojeni se vším nejdůležitějším pro to, abychom si užili 

života, jak musíme.  
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Svět, kde musíte strávit váš život, není nic jiného než svět cestujícího, který hledá pouze 

věčnost, která nemá konce, stejně tak toto myšlení musí zabránit příliš velkému připoutání se ke světu 

a lidem; ale Bůh sám dovolil zábavu, a dovolil, ať si užíváme vše, co nám jeho dobrota poskytuje bez 

omezení pro pobavení našich smyslů.  Musíme si to užívat podle jeho svolení, a tím vždy chválit 

Nejvyššího Pána, který dovoluje vše pro naše pobavení a odpuštění; tento způsob myšlení způsobuje, 

že si užíváme pokojně a s klidem všech dovolených potěšení, než ti, kteří se na ně dívají jinak, nebo v 

nich hledají nedovolené pobavení. Neužívají si Nevinně se svolením Boha a tyto sorty lidí nachází nudu 

uprostřed zábav což jim tvoří výčitky svědomí, které je uprostřed nejživějších radostí hlodají a pohltí je 

samy o sobě, nedovolí jim v ničem nalézt potěšení, je to teda tato Nevinnost od Boha, kterou je třeba si 

užít ve všech potěšeních života, neboť jakmile nás dovedou ke zlu, ať už by to bylo jakéhokoli druhu, 

přestanou být potěšením a stanou se zdrojem lítosti a smutku.  

Když musíme nařídit, nesmíme to nikdy dělat, aniž bychom si byli nejprve vědomi toho, co 

nařizujeme, důvody pro a proti, a také je nutné to dělat s jemností, která upravuje hrubost, kterou má 

řád vždy s sebou. K tomu, abychom dosáhli, co je řečeno výše, nesmíme mít žádné zvláštní vazby 

k ničemu, a zvláště k žádné vášni, a nikdy se nesmíme žádné vášni oddávat, neboť všechny nás dělají 

nešťastné a zamezují užívat si zbytku potěšení. 

 Zakládám si tedy mé drahé Děti, že si vtisknete dobře do mysli tyto principy a mravní zásady, 

které nejsou nic k ničemu jinému než k tomu, abyste si užívali života a pobavení, které nám Bůh 

dovoluje plníce své povinnosti. V tuto hodinu vám povím v co věřím, co nutí milovat a co je ještě lepší 

než to, co nás nutí ctít všude a všech; je to hlavně povaha; spolu s výše vysvětlenými základy 

Náboženství, které dělají základ a bázi.   

Musí to být pravda ve všem, co člověk říká, bez sebemenších klamů nebo lži vypuštěná z vašich 

úst, ne tu samou, za kterou se omluvíme nebo přikrášlíme historii, neboť nejmenší z těchto chyb je 

nebezpečná a člověk si na ni postupně zvykne a člověk ji používá ve věcech s větším důsledkem a dává 

vám povahu tak opovrženíhodného člověka, kterému nikdo nevěří, i to je pravda.  
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Nesmíme nikdy říct nic, co si nemyslíme, ale také zdrženlivost, a diskrétnost je tolik potřebná 

kvalita a není potřeba dělat nic jiného, než říkat vše, co si myslíme; Bůh nám dal myšlenky pro náš 

určitý směr, musíme je sdělit ostatním pouze tak, jak chceme, ale nikdy se nesmíte vyhnout říci něco 

špatného, protože by to bylo strašné, neboť kromě hříchu, by to postrádalo povahu, anebo mělo velmi 

špatnou pověst.  

Diskrétnost je milovaná všemi a dělá vás přijatelnými pro všechny; je tedy třeba takto být a 

nikdy neprozradit tajemství, které vám bylo svěřeno a nejjistější prostředek je se vynasnažit nebýt 

zaneprázdněný, abychom nenutili proti vaší vůli, abyste to řekli, ať už hádáním nebo vaším 

rozhněváním, neboť to jsou prostředky, které k tomu často slouží, před kterými je třeba být neustále 

v pozoru.  

Když dáte váš cit do čehokoliv, musíte to dát se skromností, nikdy nepoužívat rozhodný tón, 

který vypadá pedantně. Kdo to dělá, ten se vám posmívá.  Jednoduše řekněte v co věříte, aniž byste 

byli kdy tvrdohlaví ohledně svých pocitů, nebo se hádali ve vzteku.  Rád bych Vám vysvětlil — když 

vidíte, že nemá účinek souhlas nebo přesvědčování, je lepší mlčet než se v hádce dopálit, což 

způsobuje, že se nic neříká nakřivo tzn. nelže se. Diskrétnost je tedy jedna z nejváženějších kvalit a z ní 

se musíme snažit udělat zvyk.  

Je třeba být dobrotivý vůči chudým a mít k nim soucit, neboť kromě toho, že je to dobré dílo pro 

Boha, který to pro nás předepisuje a dává vám možnost milovat na tomto světě tím také posiluje naši 

duši. Čím větší budete, tím více budete povinováni mít soucit s chudými, a hledět se jim pomoci v jejich 

potřebě nebo bídě a hledět si vždy myslet:  Já jsem v hojnosti a přitom kolik je ve světě chudých tvorů 

na rozdíl ode mne.Není to nic jiného než riziko narození a milost Boží, která mě dala do jiného stavu 

než je, a ti, kteří sténají, trpí, v čase, kdy se topím ve jmění, by uvěřili, že jsou šťastní, když budou mít 

jen můj přebytek, který bych jinak zahodil. Tyto sorty myšlenek hýbají soucitem a pomáhají chudým, 

stejně tolik, jak jenom my můžeme, aniž by nás rušili. A aby ti chudí přinejmenším netrpěli, že je s nimi 

bylo špatně zacházeno, je nutné, aby pro většinu lidí bylo důležité být jim nakloněni. Často je nezbytné 
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je poslouchat s trpělivostí, což je vždy dobrý skutek. Pomoci jim, když můžeme, to je záslužné, neboť 

oni jsou také stvořeni, aby chválili Boha, tak jako my.     

Laskavost, křesťanská láska a soucit k chudým je tedy také nezbytná kvalita, která ukazuje dobré 

srdce a doporučuji vám, mé drahé Děti, poněvadž vám to přinese tisíce požehnání ode všech 

zúčastněných; musíte uvážit, že pokud Bůh dal život těmto  stvořením jako vám. Ač v  žalostném stavu, 

jsou nicméně tvory vytvořenými podle Jeho obrazu a podoby. Vůči Stvořiteli jsme všichni stejní – jsme 

si rovni a není to dobře, že se rozlišujeme a tak existuje pouze naše chování, které nás může 

upřednostňovat před jinými stvořeními; tato skutečná rovnost nám musí dát lítost k chudým a musíte 

se pokusit  použít část majetku, kterou nám Bůh schválil k zabezpečení chudých- Aby jste si toto lépe 

zapamatovali — lépe si vtiskli do mysli tuto tak potřebnou laskavost, předpokládejte na chvíli, že jste 

na jejich místě, postrádajíce všechno a vidíce ty velké, kteří přetékají vším a vyhazují nicotné výdaje na 

malichernou spotřebu, a přitom by s nimi mohli vytvořit mnoho tvorů šťastných, a vytáhnout je 

z utrpení, kde naříkají kvůli nedostatku pomoci; to samo o sobě by mělo vzbudit soucit, a já doufám, že 

to ve vás ostatních vzbudí, když na to pomyslíte. Ale nechci tím říct, že nemůžeme ve státě žít řádně, 

kam nás Bůh dal, a kde chce, abychom podle toho žili, ale jeden a druhý se velmi snadno kombinují a 

nedotýkám se toho pouze tady, abych ukázal potřebu dobročinnosti vůči chudým, kteří jsou lidé jako 

my.  

Věc, ve kterou věřím, že je stejně důležitá, abych ji doporučil, je vyhnout se nebýt nikdy 

zahalečem, neboť to poskytuje příležitosti zlému duchu, aby vás sváděl. To je o to jednodušší, že nám 

dobrý Bůh dal kromě povolání, které má každý ve svém stavu a které doporučuji nezanedbávat, stále 

nekonečno rozkoší a radostí všeho druhu, které si můžete užívat aniž bychom ho urazili, jakmile se na 

ně podíváme jako na odpočinek, a že z nich nečiníme vášně, které nikdy za nic nestojí, namísto toho, 

abychom je brali s mírou, které doporučuji výše, užíváme si toho a najdeme způsob, jak strávit život 

přijatelně a bez výčitek svědomí, neboť všechna nejmenší rozptýlení a odpočinek ducha, jenž by nám 

způsobovalo vášeň, načež by byly předměty vášní, které by nám přivodily, že namísto potěšení,  by se 
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stalo předmětem tisíců neshod. Je tedy třeba užívat si všeho, co Bůh dovolil, abychom se bavili, aniž 

bychom se navázali na někoho jednotlivě.  

Společníci, kteří nás navštěvují, jsou také delikátním předmětem, neboť nás často zatáhnou 

navzdory sobě samým do mnoha věcí, do kterých bychom nespadli jako oni, stejně tak musíme být 

v tomto ohledu na stráži. Zzvláště lidé, jako vy, mé drahé Děti, kteří jsou často obklopeni davem lidí, 

kteří se jim jen snaží vlichotit do vkusu a odtáhnout je tam, kam věří, že mají sklon k tomu, aby skrze to 

dělali svojí dráhu, a získali autoritu a vliv nebo přízeň bez uvážení spásy či světa. Stačí, že jim to může 

přinést oblibu nebo peníze; to stačí. Tato sorta moru — smrtelné epidemie je velice nebezpečná 

obzvláště jestli jsou to lidé ducha, kteří vědí jak zkrášlit jejich jedy, ale musíte být v tom opatrní a mít se 

na pozoru. 

Nikdy nemůžete být dostatečně opatrní proti lichotníkům a lichocení, protože každý má dost 

slabosti, aby miloval ty, kteří lichotí vaší nicotnosti, marnivosti, bláhovosti, domýšlivosti, ješitnosti, 

našemu názoru či vkusu nebo naším vášním.  Většina neupřímných lidí se hledí vetřít skrze to, zejména 

blízko sortě lidí jako jste vy, kde doufají ve štěstí, za které často obětují čest, odpočinek, reputaci a 

samotnou spásu jejich Pána. Tedy přesto se k Vám tito lidé snaží vetřít, lichotíce vkusu a snadno 

zvedajíce rozpaky a jedním slovem se snaží bojovat proti přímosti, poctivosti a Náboženství, ale tímto 

prohnaným způsobem je to ještě více nebezpečnější; takže, říkám lidé, kterým je třeba se vyhnout a 

neposlouchat je jako zhoubnou společnost — jsou velmi nebezpeční. Neříkám, že všechny společnosti 

jsou stejné, naopak, je zde mnoho velmi skvělých, stačí je jen hledat, a to i přesto, že se nejeví nejvíce 

mile, nacházíme tam přece klid, který vám dobře nahradí imaginární potěšení těchto lichotníků, kterým 

doporučuji odolávat. 

Doufám, že Vás Bůh učiní tyto lidi znát, jakmile to budete potřebovat, v jakémkoli druhu. 

Požádejte ho, aby vám osvětlil tyto druhy lidí.  

Vášně srdce jsou ještě více nebezpečnější než všechny ostatní, poněvadž  nás unáší často 

navzdory nám k břehům více vzdáleným — nikdy nesmíme myslet na iluzi, která nemá následky. 

Jakmile podlehneme vášním, jež jsou často považovány za zábavné, je to podvod. Teprve až si člověk 



 
 
 
 
   Sissak 

  
13  

  

uvědomí, že škodí sobě samému, což si na začátku neuvědomuje, je už v pozici, kdy vášně nemůže 

zahodit; neboť tento jed se vkrádá tak delikátně do našeho srdce, že jakmile často rozeznáme všechna 

nebezpečí, nemáme více síly se z toho vyprostit, i přesto, že to chceme, stejně tak nemůžeme příliš 

brzy odříznout takovou vášeň a potlačit ji při jejím narození, buď rozumem a především pomocí Boží 

pomoci. Nejprve vám doporučuji, abyste pochopili, že jste v tomto nebezpečí, že je nutné mít nejprve 

útočiště u Boha a prosit ho o pomoc, abyste nepodlehli vášni, které se obáváte a vedle toho musíte 

zaměstnat prostředky, které vám Bůh dal, jako je, vyhnout se příležitostem, které vás rozptylují, a 

jedním slovem přijmout tvrdé rozhodnutí, že se nebudete oddávat jedné věci, o které víte, že může 

způsobit jen smutek v jakékoliv podobě.  

 

 

Nemyslím tím, že byste neměli nikoho milovat, a považovat vše za zhoubnou vášeň, neboť 

vášnivá láska, jak vám opakuji, je také sice nebezpečná, že byste dostatečně nevěděli, jak se bránit a 

nikdy nevtipkujte nad touto kapitolou ale právě naopak, vždycky mějte bázeň z toho, že musíme 

prožívat také nebezpečnou věc.  

Naopak přátelství je sladkostí života a musíme se pouze starat o to, do koho toto přátelství 

vkládáme, a nebýt příliš marnotratný, neboť ne všichni ho využívají dobře a často se nachází falešní 

přátelé, kteří si hledí z důvěry pouze těžit, že jim dovolujeme toho zneužívat ať už pro jejich prospěch 

nebo pro zneužití jinak, a proto, abychom si neuškodili, to je proč vám, mé drahé Děti, doporučuji, 

abyste se nikdy neuvrhli, dát vaše přátelství a důvěru někomu, kterým si dlouhou dobu nejste moc jistí, 

neboť lidé tohoto světa se umí ukrývat velmi dlouho; zvláště když skrze to chtějí oklamat, ale stačí 

vědět, že musíte být pozorní a musíte tam být na pozoru.  

Hněv, kromě toho, že je nám zakázán od Boha, je sám o sobě vada, kterou je třeba opovrhovat 

a bát se jí. Je nutné jím pohrdat, protože rozhněvaný člověk je absolutně bezdůvodný. V  tomto stavu 

nikdo nebere na nikoho ohled; mějte strach, bojte se, protože tento násilný stav, aniž by měl důvod, 
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dává nám krutost divokých zvířat a nutí nás ztratit všechny druhy lidskosti. Hněv je proto strašlivou 

vadou,  proti které musíme být ostražití. V tomto světě máme v každém okamžiku příležitost se 

naštvat, což je první stupeň hněvu, a pokud se často necháme hýbat pocity netrpělivosti, 

povzbuzujeme se a vzdáváme se pomalu takového hněvu, které jsem právě popsal a který se nelíbí ani 

Bohu ani lidem; takže nemůžeme dostatečně pracovat, abychom naprosto vymýtili ze srdce 

netrpělivost. Od jejich vzniku nebo i dříve, pokud je to možné, předvídat, protože kromě všech 

důsledků, které jsem popsal výše, toliko vzhledem k Bohu, že člověk urazí tak silně, že ve srovnání 

s lidmi tohoto světa, kterých se zříkáme, a bát se, že ve srovnání se sebou samým, protože je jisté, že 

jakýkoli druh netrpělivosti a ještě více hněv a rozhorlení poškozují naše zdraví a kromě toho vy nikdy 

neuvidíte, kde to přineslo něco malinko dobrého; vztahuji si to k tomu, co vy sami v tom najdete, když 

všechny případy prozkoumáte sami; stejně tak jako žádám, abyste sami viděli pravdu o tom, co zde 

říkám; ale naopak nenajdete jediný případ ani zlosti, ani rozhorlení ani netrpělivosti, která nezpůsobuje 

osobě, která ji měla, velmi živý a okamžitý trest, jakmile se navrátila do reálu; takže kvůli tomu, co 

způsobuje jistý smutek, abychom nedostali nic ze všeho, co nás vyvedlo z míry, pokud vůbec, ani 

z hněvu, ani z rozhorlení jsme nic nedostali?   

Stejně tak, jako je to vždy čistá ztráta, když urážíme Boha, což nás dělá opovrženíhodnými mezi 

lidmi, což zhoršuje naše zdraví; stejně jako bez slevení na předmětu, vidíte, mé drahé Děti, velmi 

zřetelně zbytečnost dělání tolik zla a nemít z toho žádný profit. Zůstává mi teda vám říci prostředky, ve 

které věřím, že vás postupně dají do stavu, kdy překonáte stejný nedostatek, který je mnohem více 

nebezpečnější v tak živé rodině jako jste vy, který není nemožný s milostmi Božími, kterého musíte 

žádat, aby vám dal svůj souhlas, jako já doufám v jeho dobroty.  

Je tedy nutné se snažit zabránit příležitostem tím, že je budeme předvídat a proto musí být 

nejprve přijato pevné rozhodnutí, abychom se na nic nehněvali, protože přijde to, co budeme chtít a 

řeknete sami sobě všechny moudré důvody a rozumní, kteří jsou vysvětleni výše a ještě všechny ty, 

které vám dle vaše zkušenosti navrhnou.  Tímto způsobem budete ochráněni a ve stavu s to podpořit 

příležitosti netrpělivosti aniž byste ji ztratili a vždy rozpoznáte více a více výhod a výjimečnost ve všem, 
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co vám dá flegmatičnost a porozumíte rozdílu, jak udržet svou chladnou hlavu a neztratit ji 

netrpělivostí nebo hněvem; kromě toho, že nebudete schopni litovat své netrpělivosti, což s sebou 

vždy po tom nese rozhorlení, a naopak budete vždy ve všech případech ve stavu vzít to nejrozumnější a 

patřičné, namísto rozhorlení a netrpělivosti, která vám v tom zabrání, stejně tak jako vy vidíte nutnost 

pokusit se tomuto zlu zabránit, než se do něj dostanete. Vy nemáte čas se uchránit, v tento okamžik je 

třeba si vzpomenout  na stav, který jsem vám nahoře vysvětlil, abych vás raději vedl za každou cenu, 

neboť nejrychlejší léčba a nejúčinnější jsou nejlepší pro uhašení při vzniku této netrpělivosti, která se 

stává hněvem a postupně přechází v zuřivost.  

Často jsou to i tak malí poddaní, kteří způsobují veškerý rozruch, často chudí podřízení, kterým 

musíme nařizovat s jemností, co chceme udělat se zuřivostí a rozzlobit se proti někomu, který dělá své 

maximální možné, ale nemá od Boha vlohy, jak byste si přáli a je tedy naprosto nezbytné, abyste se 

nechali unést hněvem a lépe říci, je zde na světě věc, která si zasluhuje tento efekt, že ztratíme rozum? 

Ne, věřte mi, osoba, která brání svou chladnou krev nařizuje lépe a mnohem rozumněji a napravuje 

lépe chyby v případě, když nějaké udělá, opravuje lépe ty, které chce opravit a jedním slovem studená 

krev je základ ke zdravému rozumu a nikdy se nesmíte rozpálit v momentě ztráty, byť jen malinko nebo 

velmi.  

 Tak si pomaličku zvykneme, že se  nad ničím nerozohníme, a naopak si budeme vždy bránit 

chladnou krev; tato mravní zásada se mi jeví velmi základní, takže vám doporučuji, mé drahé Děti, 

často věřit, že toho budete mít potřebu; tím více vás Bůh učinil narodit se velkými a tím více chce, 

abyste používali tuto milost, snažit se být dobrým k lidem, kteří vás budou potřebovat: a tím více 

musíte hledat podle svých zdvořilostí, abyste prokázali laskavost každému, neboť neexistuje jen to, co 

odhadneme, a mít rád někoho, ale i to, koho musí člověk respektovat svým postavením, neboť respekt 

je nucený úkol, ale přátelství a úcta, které jsou mnohem výše nad respektem se nenabývají postavením 

ale pouze přívětivostí a slušností vůči každému, neboť ačkoli Bůh udělal rozdíl mezi narozeními, nedal 

to najevo, abychom byli souzeni, ale abychom žili v tomto světě s radostí a byli tu milováni.  
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Je třeba tento druh pozornosti jedněch pro druhé, který nazýváme Slušností a ty, kteří jsou větší 

páni než ostatní, si musí zvýšit slušnost mezi všemi. Jje to nejjistější prostředek, aby jim každý dal ještě 

víc, než je to, k čemu jsou povinni, protože kromě této povinnosti, jsme k nim stále ještě přitahováni 

slušností a laskavostí, kterou přijímáme od vás ostatních, a to je dělá nekonečně milovanými a 

připoutává stále více lidí, což je tisíckrát lepší než úcta a strach a připadá mi, že je tu radost být slušný, 

tím více vůči cizincům, než s jeho vlastními poddanými,  

Myslím, že je nutné vám doporučit pořádek v domácích nebo jiných věcech, neboť jinak je těžké 

udělat něco správně, jsouce základem všeho, ve velkých i malých, neboť všechno, co se dělá v pořádku, 

mohu a musím o tom mít znalosti. A proto mohu podat lék, pokud je to nutné, nebo jej nasměrovat na 

mou vůli, namísto, že v nepořádku netrvá dlouho zmatek, který s sebou bez problémů přinese všechny 

nepříjemnosti nebo nedostatek pořádku, již nemůžeme vyléčit; čím více jsme velcí a ve zvýšeném 

postavení a tím více máme lidí pod sebou tak tím více je nutný pořádek pro zamezení této kvantitě lidí, 

aby se nerozplynuli v omluvách a nepřináší takový nebezpečný zmatek pro všechny.  

Není to v samotném personálu, aby byl pořádek nutný, je také v ekonomice, ať už velké nebo 

malé, to je jedno, neboť často ti, kteří mají velmi velký příjem, věříce kromě případu, že vše mohou 

rozházet, nevkládají do svých výdajů žádné pravidlo a tímto se vidíce brzy zpřeházeni; a nepořádek 

v uspoření pro nás přitahují takové nepříjemné následky, které nás vedou k uvolnění nařízení 

k ostatním,  kteří velmi často ztratili svou čest a reputaci těch, kteří byli předtím nejpoctivější lidé na 

světě a kteří nepřišli k těmto druhům neštěstí, pouze uvolněním nařízení v jejich ekonomice, a také 

jsme viděli také pány ztratit svou pověst, kredit a upadnout do zmatku. Tyto příklady jsou až příliš 

běžné, stejně tak mi nezbývá nic jiného, než je zde zopakovat, a to vychází ze dvou principů; jeden, ze 

kterého si často chceme udělat důležitější roli, aby vám to váš stát nedovolil, co kromě nepořádku, 

nebo které vás zbaví nepotřebného, je samo o sobě směšné, neboť člověk ještě více schválí někoho, 

kdo je dobře urovnaný, a z nichž jsou všichni lidé dobře placeni, třebaže méně, než jiní, jejichž nádhera 

a množství špatně placených lidí, a často to na akciovém trhu věřitelů, jsou všichni poslední zmínění 

pohrdáni, místo toho, ti první jsou od všech pochváleni, a moudrá ekonomika je velmi chvályhodná 
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ctnost a kromě toho zabraňuje spadnutí do všech následujících mrzutostí, je to kromě toho, že si 

užíváte klidné důvěry bez myšlení, že vaším snížením nařízení je tolik ubohých bídníků, které berete 

s sebou a trosky, kterých jste příčinou, aniž byste započítali všechny důsledky utrpení, nebo je vysvětlili 

a převzali za ně odpovědnost.   

Všechny tyto důvody mě nutí tak silně podporovat, mé drahé Děti, v tomto pořádku ve všech 

věcech života tak nezbytných, tak ve velkém jako v malém, ale v hlavně ekonomickém; neboť to 

nemůžeme dostatečně vymyslet, a radím vám ve všech stavech, kde se můžete ocitnout, aby vaše 

výdaje byly vždy určené na tři čtvrtiny vašich příjmů, neboť pak budete vždy ve stavu pomoci stu 

přijatelných věcí a dělat dobro, pokud to považujete za vhodné, místo toho, že bez takového 

preventivního opatření se často ocitnete zbaveni potěšení z toho, že jste ve stavu, kdy můžete dělat 

dobro, aniž byste byli v nebezpečí, že budete obtěžováni. Nemyslím tím moudrou ekonomikou, kterou 

vyvoláte tím, že budete lakomí, nebo moc skromní, což není vhodné, to není můj úmysl, naopak se na 

chamtivost dívám jako na odpornou vadu, a která je opovrhována všemi, stejně jako je úspora 

chvályhodná, a je na každém z vás, aby to aplikoval, podle stavu, kde bude, ale čím je větší, tím je toho 

všeho potřebného ve všech druzích; úspory a zdravá ekonomika a pravidla jsou základy dobré vlády.  

Poté, co jsem výše hovořil nad nutností rozumné ekonomiky, považuji za nutné zde říci, jak 

velké hry a sázky jsou překážkou těchto principů; neboť Bůh dovolil, abychom si hráli a sázeli a je 

ustálené ve společnosti, že když jsme spolu, a nezůstáváme zahálčiví, bavíme se mezi sebou a svými 

přáteli hraním a sázením, ale všechny velké hry a sázky už nezůstávají zábavou a stávají se vášní a 

vadou; neboť když nesázím jen pro pobavení se nebo abych strávil tu určitou hodinu ve společnosti, 

mám povinnost být velmi lhostejný a netečný člověk; ať je hra o velké peníze vysoká, nebo nízká, 

pobavení je stejné u malé jako u velké hry, s cílem se tam jen pobavit; ale jestli naopak hrajete, abyste 

vyhráli, a proto hledáte vysoké hry nebo ty hazardní, pak se tyto druhy her stávají nedostatkem a 

vadou a jsou nebezpečné a já vás varuji, abyste se tam nikdy nenechali zavést, neboť bez nich vás 

unesou do nepořádku, který vám způsobí zármutek, nebo tam unesou jiné, z nichž budete mít vždy 

morální prohřešek, kromě toho, že vysoká hra ruší, vždy také riskuje, že přinese různorodou 
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společnost, ve které nebudou vždy upřímní lidé, kteří jsou nejvíce schopni hrát vysokou hru, ale také ti, 

kteří chytrostí dovedou pomoci přírodě, a kteří pomocí návnad velkých výdělků se snaží podfouknout, 

čemuž se vystavujeme, kromě toho když se nás tato vášeň zmocní, obětujeme tím velmi značné částky, 

které vás ruší, používáme tam hodiny odpočinku a ostatní a tím se uvrháme do naprostého nepořádku, 

namísto hraní obchodních her a této malé hry si odpočineme a užíváme si potěšení společnosti, a nikdy 

se nerušíme, shledal jsem nezbytným to tady říci, když jsem našel tuto nebezpečnou vadu, abych vás 

varoval, mé drahé Děti, abyste v žádném případě do toho nespadli a nebrali malou hru jako nic jiného, 

než jako potěšení a ne jako vášeň, která je vždy vysokou hrou.  

Abych vám dal radu, jenž jsem vždy shledal dobrou ve všech druzích případů a kterou je dobré 

si stanovit je, že jakmile se vzbudíte, nejprve se pomodlete k Pánu a dobrému Bohu poděkujte za 

milosti, že nám dovolil noc, kterou jste právě prožili a poprosit ho, abyste získali celý tento den, který 

prožijete pod jeho ochranou, jako také mu doporučovat všechna vaše jednání. Jakmile se obléknete, 

abyste mohli odejít, začněte váš den při Mši předtím, než se začnete zabývat světskými záležitostmi, 

abyste si zvykli a zapamatovali, že ti, kteří spasení přicházejí, jdou v každém případě vpředu, což nelze 

dostatečně opakovat a mít vždy před očima v této Mši, že uslyšíte co možno nejzbožněji a nabídnete 

tam svému Stvořiteli, svému Božskému Pánovi, všechna vaše jednání, která děláte během dne, že 

začnete, budete se modlit za milosti, abyste věděli, co nejvíce potřebujete, a zopakujete úmysl 

prostřednictvím jeho milostí, aby ho neurazili během tohoto dne, doporučujíce všechna tato jednání 

jeho dobrotám, a že vás chce podporovat v nebezpečí, aby vás vyhnul všemu, co by se mu nelíbilo, a 

nedovolil, aby jste byli hluší k nápadům svého strážného Anděla; mše takto vyslechnutá, a kde jste 

hovořili od svého srdce ke svému Stvořiteli, k této Božskosti a dobrému Pánovi v důvěře, že ji musíme 

mít v jeho nekonečné dobrotě; taková promluva vám může přinést pouze šťastný den, a i kdyby to 

nebylo podle vás, je to účinek Boží dobroty, který lépe než my ví, proč dělá tyto věci.  

Potom můžeme po takovém začátku dne dělat povinnosti, co nám náš stát ukládá, a potichu si 

užívat světa a lidu, ale celý den nesmíme na chvíli upustit od potěšující myšlenky, kterou pořád máme a 

všude v přítomnosti Boha, a to i v případě, že jste docela nešťastní, kdy se najdete v příležitostech, že 
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ho můžete urazit, je třeba nejdříve myslet, vidím hmotně Hospodina, mého Boha před sebou  a tedy 

pochybuji, že ho urážím; ale Víra nám musí pro poznání této pravdy stačit a to je jistější než hmotná 

představa; stejně tak jsem si jistý, že je přítomen v našich nejskrytějších jednáních a stejně v našich 

nejtajnějších myšlenkách, jak je tedy možné, že se chceme dopustit věci, která ho urazí před ním 

samým a před jeho očima, nebo bychom často měli poddanost nejmenších stvořeních, tato myšlenka, 

kterou vám doporučuji nade všechno, jako jistý lék, abyste neurazili Boha tak dobrého, Pána a tak 

jemného přítele, kvality, které spravujeme tolik v lidech a které nejsou nic ve srovnání s Boží laskavostí 

k nám. 

 Takže, mé drahé Děti, myslete vícekrát za den na přítomnost Boží, ať už když jste sami, nebo 

v přítomnosti oslnivých společníků a nejživějších radostí tohoto světa, neboť je to velmi potěšující 

zamyšlení pro ty, kteří nemyslí na to, aby ho urazili a naopak, kteří ho chválí a zbožňují všude, neboť 

Bůh zná naše myšlenky, stejně tak jako nemůžeme dělat nic jiného na těchto místech verbální modlitbu 

a ušlechtilost a uctívání v myšlenkách stačí, a Bůh vidí záměr, je z toho šťastný ze dna srdce a já vám 

nemohu dostatečně doporučit tyto druhy rozjímání uprostřed nejživějších radostí, nebo ještě více 

důvodů v nebezpečích, která mohou nastat, kde potom tyto druhy zamyšlení o přítomnosti Boha dělají 

úžasný jev v prostoru; den například uběhl a nastal čas jít spát, nesmíte, ať je jak moc pozdě v noci, si 

nikdy jít lehnout, aniž byste se napřed pomodlili ke svému Stvořiteli a poděkovali mu za jeho dobroty, 

že jsme od něj dostali v průběhu dne a žádali jsme ho o stejné milosti za noc, že jsme ji přežili, a před 

touto modlitbou musíme provést stručný průzkum průběhu dne, nebezpečí, kde jste byli, a kde jste 

urazili Boha; z těch, nebo podlehnete, a od nich, odkud vás jeho milost ještě vedla, zastavila před 

upadnutím, a pak ve svých večerních modlitbách prosíte vašeho Stvořitele, aby vám odpustil ty, kde 

jste spadli, velebit ho pro ty, kde budete podpořeni, věříce mu, že vám dá nezbytné síly , abyste ho více 

neurazili , ani v myšlence, ani ve slovu, ani v jednání a potom si budete moci jít lehnout s klidem.  

Doporučuji vám a nařizuji mé drahé Děti, abyste si vybrali den v týdnu, který ustanovíte ke 

zpovědi a tak všechny týdny ve stejný den zůstane pro toto smíření se s božským Pánem a pro snažení 

se obdržet odpuštění vašich chyb udělaných v průběhu týdne, a snažit se tímto aktem obdržet 
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nezbytné dobroty pro týden, který bude začínat, tyto druhy zpovědí dělané s opravdovým rozdělením 

jeho chyb a dobrý úmysl snažit se tam více neupadnout do chyb.  

Nařizuji vám také přijímat každý měsíc minimálně jednou svátost oltářní.  

Nezbytnost, kterou vám ještě doporučuji, je myslet vícekrát ročně na smrt; toto zamyšlení je 

dobré z vícero důvodů, neboť nepopohání vpřed do poslední chvíle a toto zamyšlení nám dává před oči 

tento poslední moment, který je nejistý, kdy přijde. Třebaže zcela jistě přijde, Myslet na smrt nás často 

zastavuje od dělání věcí, kterými bychom se rozlobili, které nás překvapí a stejně v příležitostech, kde 

s nimi budete počítat, kde se naleznete, které by vám mohli poskytnout příležitosti urazit Boha; toto 

zamyšlení není mimo použití a můžete ho aplikovat kvůli myšlení, smrt je nejistá, musíte být jí 

překvapeni se stejným hříchem a proto tedy si zakládám na tom, že se vyprostíte z nebezpečí nebo že 

se od nich budete držet stranou. stejně tak uvidíte nutnost tohoto zamyšlení a jak jsem výše řekl, smrt 

jsouce nejistá, takže když přijde, jakým způsobem přijde a že je často zasažena aspektem věci, na 

kterou jsme nikdy nepomysleli. Smrt neočekávaně přicházející nás unáší aniž bychom udělali jak 

duchovní přípravy, tak i světské a je to, abychom se vyhnuli tomu, co vám doporučuji, mé drahé Děti, 

vzít si dva dny každý rok na to se připravit na smrt, jako kdybyste si byli jistí, že to jsou poslední dva dny 

vašeho života; a tímto si zvyknete na to vědět, že až nastane stejný případ a když přijde vaše poslední 

chvíle, nebudete tak překvapeni a budete mít méně co dělat, to je uspořádání, které musí být učiněno 

pouze ve vás, a jež stejně není potřeba, aby člověk vnímal, že je to pouze pro vás, že je to nutné, abyste 

viděli, co byste dělali; to nezpůsobuje moc šťastné myšlenky; ale shledávám je základními. 

Tedy je ve zkratce pravidlo života, které vám přeji praktikovat, abyste si udělali základní spásu a 

unikátní předmět tohoto života a také pro klidné strávení tohoto života bez výčitek svědomí a smutku. 

Co tedy shledávám nejlepším a nejpevnějším, to k vám ostatním, mé drahé Děti, je dávajíc to do praxe 

a vylepšujíc toho a přidávajíc k tomu, že zkušenost Boží milosti vám umožní lépe poznat vaše spasení i 

vaše chování v tomto světě. Příležitosti a případy nebudete postrádat a je to tady, abych vám nařídil 

čist dvakrát ročně tuto Instrukci, která přichází od Otcem který vás miluje nade všechno na světě, a 

který považoval za nutné nechat vám toto svědectví o jeho něžném přátelství, které nebudete moci 
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lépe mu dosvědčit, než že vás všechny miloval stejnou něžností.  Nechává Vás všemu a tak jako se 

početné rodiny rozdělují a oddělují, což se vám všem  může také stát. Nařizuji vám zde, velmi pozitivně, 

abyste každý rozdíl zájmu, nalézající se mezi jednotlivci a ostatními, což dělá stejnou válku nebo 

obdobný druh, zůstaňte vždy spojeni srdcem, a nic, ani smrt vás nemůže zbavit takzvaných rozdílných 

pocitů. Je nutné abyste vždy rozpoznali nutnost se držet velmi semknutí a že v žádném případě, 

v žádném stavu se ocitnete, nikdy nevypustíte z paměti tyto Instrukce  a ty budiž pro vás všechny 

pravidlem, od kterého nikdy neupustíte. Základem je přátelství ve vší zkoušce a nedotknutelná 

oddanost hlavy vaší domácnosti.  

To jsou, mé drahé Děti, city, které od vás očekávám pro vaše dobro a také od celé rodiny a 

podívejte se všichni v jakém místě, v jaké kvalitě můžete být, jako kdybyste nebyli nic jiného než jeden 

a milujte všechny stejně, které milujete a modlíte se za Otce, který se modlil za vás, abyste si hleděli 

svými modlitbami obdržet všichni takový život na tomto světě, abyste mohli mít věčnou slávu a doufat 

v jiný, věčný. 

   

 


