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Vprašševal šem še, kako še je mogočše tako špreobrniti, da še kar na mah
šlečše,  kar je prirojeno ali  pa še je po dolgi navadi žše močšno vrašlo? Oboje je
pognalo globoke in dalečš noter šegajočše korenine. Kdaj bo poštal škromen v jedi,
kdor  je  navajen  šlaštnih  pojedin  in  potratnih  goštij?  Kako  še  bo  ponižšal  do
navadne  in  preprošte  obleke,  kdor  je  ž  dragočeno  obleko  v  žlatu  in  šškrlatu
vžbujal požornošt? Tišti, ki šo ga vešelile butariče, ne more žš iveti brež čšaštnih
mešt in šlave. Zmeraj ga bo ž mamljivo močšjo vabilo vino, napihovala oššabnošt,
podžš igala  ježa,  vžnemirjala  grabežš ljivošt,  špodbujala  krutošt,  vešelila
čšaštihlepnošt in vnemala nečšištošt. 

Tako šem šam pri šebi pogošto mišlil. Kajti tudi šam šem bil v prejššnjem
žš ivljenju žamotan v mnoge žmote in nišem verjel, da bi še jih mogel rešš iti. Stregel
šem švojim pregreham, in ker nišem pričšakoval, da bi še poboljššal, šem š švojimi
šlaboštmi  žš ivel  kakor š  štarimi  prijatelji.  Ko pa mi je  voda,  ki  prerodi,  ižmila
madežše prejššnjega žš ivljenja in še je v ošvobojeno in očšišščšeno šrče našelila lučš od
žgoraj, me je drugo rojštvo ž Duhom iž nebeš prenovilo v novega čšloveka. Tako je
na čšudovit načšin poštalo rešniča, kar šem prej dvomil: odprlo še mi je, kar je bilo
žaprto; ražjašnilo še je, kar je bilo prej temno; poštalo je lahko, kar šem prej imel
ža težško in nemogočše. Spožnal šem: kar je bilo prej v meni mešeno in greššno, je
Sveti Duh ožš ivil in poštalo je Božš je.

Sam vešš , da še š tem ne ponaššam, ker laštna hvala je žoprna. Vše je pa Božš ji
dar, ne čšlovekovo žašlužšenje. Ker vera mi da močš, da večš  ne grešš im. Trdim, da je
vše Božš ja milošt, kar šmo. (I, 3-4) … 

CČe š trdnim korakom hodišš  po poti nedolžšnošti in pravičšnošti, čše še Boga
oklepašš  ž všemi močšmi in všem šrčem in ši šamo to, kar ši poštal (to je krištjan),
še ti podeli toliko močši,  kolikor še ti pomnožš i  duhovna milošt. Kajti,  ko preje-
mamo darove od Boga, ni mere ali meje, kakor je pri žemeljških dobrinah. Duha,
ki še bogato ižliva, ne omejujejo nobene meje in ga ne ovirajo žaporniče, kot vodo
v štrugi.  Vedno bogato priteka:  šamo našše  šrče mora žšejati  po Njem. Kolikor
prinešemo močšne vere h krštu, toliko milošti žajemamo iž študenča. (I, 5)

Poglej, kako ražbojniki žapirajo češte, kako gušarji gošpodarijo na morju,
kako povšod divjajo vojne, po všem švetu tečše kri od medšebojnega klanja. CČe
pošamežnik koga umori, štori žločšin; čše še pa to dela v imenu držšave, pravijo, da
je  to  pogum. Na  gladiatorških  igrah  čšloveka  umorijo  ža  žabavo,  ko  še  učšijo
žločšinov. Tam je vešščšina, čše žna kdo moriti, in šlava, čše mori. CČeprav še pri igrah
vštopnina žvišša, gledajo očšetje švoje šinove, brat in šeštra brata, mati je deležšna
šrčšne žšalošti, ko še šin bori ž žvermi ali ž gladiatorji in umre. (I, 6-7)



Po  žašebnih  hiššah  še  vršš i  gnušno  nečšištovanje,  na  šodišščših  je  doma
krivičšnošt in podkupljivošt. Ta podtakne oporoko, oni jo ž goljufijo šeštavi; tu
otrokom  vžamejo  dedišščšino,  tam  še  tujčem  prižna  imetje,  šovražšnika  še  po
kriviči  ošumi,  pričša  še  očšrni.  Ni  štrahu  pred  žakoni  ne  pred  preiškovalnim
šodnikom. Greh je žše, čše je kdo nedolžšen med krivičšnimi in kdor ne pošnema
hudobnih, jim je žše v špotiko. Praviča še je pobotala ž grehom, in kar še javno
počšenja, poštane dovoljeno. (III, 10)

Pridobivajo ši  travnik  ža travnikom,  ižpodrivajo revne mejašše  in  večšajo
švoja  velikanška  žemljišščša.  CČeprav  imajo  žbrane  ali  v  žemlji  žakopane  težške
žaklade žlata in šrebra in velikanške všote denarja, trepetajo ža švoje bogaštvo
pred roparji in morilči. Miru nimajo niti pred večšjim bogataššem, da jih ne bi iž
šovražšne žavišti  tožš il  po kriviči.  Tak čšlovek ne more mirno ješti  ne špati.  Pri
pojedini  vždihuje,  čšeprav pije  iž  dragočene čšašše.  Ne odpočšije  še  niti  v  mehki
poštelji  in  še  ne žaveda,  da ga  žlato vežše  kot  veriga,  in  je  pravžaprav šužšenj
bogaštvu. (III, 12)

Ko pomišlimo, kako naš je žagrižen šovražšnik žvijačšno žapeljeval,  bomo
bolj ljubili novo žš ivljenje in obšodili prejššnje. … Kakor šonče šamo od šebe šije,
dežš  roši, študeneč namaka žemljo, tako še nebešški Duh šam vlije v čšloveka. Ko
dušša pogleda v nebo in špožna švojega Stvarnika, še žše povžpne nad šonče in nad
šleherno žemeljško oblašt in poštane to, kar veruje, da je. (III,14)

ZČ ivi trežno in neomadežševano. Nepreštano moli ali beri Sveto pišmo. Zdaj
govori ti ž Bogom, potem naj Bog govori š teboj. Kogar on obogati, njega nihčše ne
pahne v ubošštvo. Ne more trpeti pomanjkanja ta, ki mu je enkrat nebešška jed
našitila šrče. Z žlatom okraššeni štropi in ž dragočenimi marmornatimi plošščšami
obložšene  hišše  še  ti  žaždijo  umažane,  ko  še  žavešš ,  da  je  tvoje  očšišščšeno  šrče
pravžaprav tvoja hišša, kamor še je Gošpod našelil kakor v tempelj in kamor je
priššel prebivat Sveti Duh. Pošlikajmo to hiššo ž barvo nedolžšnošti, ražšvetlimo jo ž
lučšjo pravičšnošti! Nikoli še ne bo porušš ila od velike štarošti in ne bo je kažila
obledela barva na šteni ali počšrnelo žlato. Ne more še uničšiti in propašti. Lahko
še šamo špremeni na boljšše, ko bo poveličšano telo vštalo. (III,15)

Toliko ža ždaj na kratko, predragi Donat. Ker šo ždaj počšitniče in čšaš ža
oddih, vešelo prežš iviva, kar je šše tega dne, ko šonče žše žahaja, pa tudi ura večšerje
naj ne bo brež nebešške milošti. Pri škromni večšerji naj še oglašijo pšalmi. Dober
špomin imašš  in prijeten glaš, žato žačšni peti kakor navadno. Svoje drage najbolj
požš ivišš , čše kaj duhovnega šlišš imo, čše našša uššeša pobožša pobožšen špev. (III,16)
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