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Môj najmilší Pane, obráť láskavo svoje milosrdné oči na tento ľud i na tajomné telo tvojej Cirkvi,
lebo tvoje sväté meno bude mať väčšiu slávu, keď sa zľutuješ nad takým veľkým množstvom
svojich stvorení, ako keby si sa zľutoval iba nado mnou úbohou, ktorá tak veľmi urazila tvoju
velebnosť. Ako by som sa mohla utešiť, keby som videla, že ja oplývam životom a tvoj ľud je v
smrti? Alebo keby som videla na tvojej milovanej Neveste temnotu hriechov z mojich zlyhaní a
zo zlyhaní ostatných tvojich stvorení?

Chcem teda a prosím o zvláštnu milosť, aby (to urobila) tá nesmierna láska, ktorá ťa pohla
stvoriť človeka na tvoj obraz a podobu. Čo alebo kto, prosím, bol príčinou, že si človekovi dal
takú dôstojnosť? Určite iba nesmierna láska, ktorou si videl v sebe svoje stvorenie, do ktorého
si bol „zamilovaný“. Ale jasne poznávam, že pre vinu hriechu spravodlivo stratil dôstojnosť,
ktorú si mu dal.

Ty však, pohnutý tou istou láskou, chcel si milostivo zmieriť ľudské pokolenie so sebou, a tak si
nám daroval slovo svojho jednorodeného Syna. On bol naozaj sprostredkovateľom a
prostredníkom medzi nami a tebou a našou spravodlivosťou, lebo on potrestal a na sebe niesol
všetky naše krivdy a neprávosti z poslušnosti, ktorú si mu ty, večný Otče, uložil, keď si
rozhodol, že si vezme našu ľudskú prirodzenosť. Priepasť nepredstaviteľnej lásky! Ako môže
byť to srdce také tvrdé, že sa ho nič nedotkne a neraní ho, ani keď vidí, že taká vznešenosť
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zostúpila do takej hĺbky a poníženia, akým je naša ľudská prirodzenosť?!

My sme tvoj obraz a ty si naším obrazom pre spojenie, ktoré si uskutočnil v človeku, keď si
zahalil večné Božstvo úbohým oblakom a nakazenou hmotou Adamovho tela. Prečo si to
urobil? Jediným dôvodom bola tvoja nevýslovná láska. Pre túto nesmiernu lásku teda zo
všetkých síl svojej duše ponížene prosím tvoju velebnosť, aby si sa milostivo zľutoval nad
svojimi úbohými stvoreniami.

Z Dialógu svätej panny Kataríny Sienskej o Božej prozreteľnosti
(4, 13: ed. latina, Ingolstadii 1583, ff. 19v-20)
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