
FRANTIŠKOVI PIPINOVI, KRAJČÍROVI VO FLORENCII A JEHO MANŽELKE PANI ANEŽKE

Buď duša svojím sudcom a panuj nad sebou. Láske porúčaj láskou. Odoprieť telu, 
ale neotupovať ho prílišným umŕtvovaním, lebo je nástrojom duše.

V mene ukrižovaného Ježiša Krista a sladkej Márie.

Predrahé deti v sladkom Ježišovi Kristovi. Ja Katarína vám píšem, a žiadam si vás vidieť oslobodených od seba samých a odetých do 
ukrižovaného Krista, odumretých vlastnej vôli a všetkým úsudkom a ľudskému zaľúbeniu; nech žije vo vás len jeho sladká pravda. 
Keďže nevidím, žeby ste iným spôsobom mohli zotrvať v cnostiach, a nezotrvávate, nedostali by ste korunu blaženosti, a tak by 
ste stratili ovocie svojich námah. Chcem teda, deti moje sladké, aby ste sa snažili pri všetkom zabíjať túto zvrátenú zmyselnú 
vôľu, ktorá sa chce neustále Bohu vzpierať. A tu je spôsob, ako ju zabíjať: sadnite si na stolicu svojho svedomia a urobte nad 
sebou súd a nedovoľte prekĺznuť ani najmenšej myšlienke, ktorá je bez Boha, aby nebola s veľkou výčitkou prísne napomenutá. 
Rozdeľte seba samých na dve časti: na zmyselnosť a rozum. Rozum nech vytasí dýku s dvojitým ostrím, teda nenávisť k hriechu 
a lásku k cnosti a tou dýkou udržujte zmyselnosť v službe, vyrývajúc a vytrhávajúc zo svojej duše akýkoľvek hriech a všetky hriešne 
pohnútky. A nikdy tejto slúžke nedávajte to, čo si žiada, ale s láskou k cnosti ju šliapte nohami milovania. Ak chce spať, choďte na ňu 
s bdením a pokornou modlitbou; ak chce jesť, vy sa postite;  ak sa dvíha k žiadostivosti, strestajte ju; ak sa chce oddať nedbanlivosti, 
zamestnajte ju svätosťou; ak sa zapletie pre svoju krehkosť alebo diabolským klamstvom do márnivých a nepočestných myšlienok, 
povzneste sa dohováraním, potupujúc ju, a zastrašujte ju pripomienkou na smrť, a nepočestné myšlienky zaháňajte myšlienkami 
svätými: a tak robte na sebe násilie v každej veci. Všetko však s rozumom, s ohľadom na telesný život, užívajúc to, čo prirodzenosť 
nutne potrebuje, aby telo ako nástroj, mohlo duši pomáhať zamestnávať sa službou Božou. Týmto spôsobom, s veľkou silou a násilím 
, ktoré budete konať tomuto prevrátenému zákonu svojho tela a vlastnej vôle, zvíťazíte nad všetkými hriechmi a nadobudnete pre 
seba všetky čnosti. Ale nevidím, žeby ste to mohli dosiahnuť, pokiaľ budete oblečení v sebe samých, preto som vám hovorila, že 
si vás žiadam vidieť zvlečených zo seba a odetých ukrižovaným Kristom. A úpenlivo vás prosím, aby ste sa čo najviac snažili takto 
konať, aby ste boli mojou slávou. Pričiňte sa o to, aby som vás videla ako dva vzory čnosti pred tvárou Boha. A povstaňte už z tej 
nedbanlivosti a nevedomosti, akú na vás pozorujem, a nedávajte mi príčinu k plaču, ale k radosti. Dúfam v Božiu dobrotu, že z vás 
ešte budem mať potešenie.

JÁNOVI PEROTTIMU, GARBIAROVI V LUCCE

Otec rodiny má byť podobný stromu, ktorý nesie dobré ovocie. 
Učme sa od Ježiša pokore, statočnej miernosti a láske.

V mene ukrižovaného Ježiša Krista a sladkej Márie.

Predrahý a milovaný syn v sladkom Ježišovi Kristovi. Ja Katarína, pokorná služobnica sluhov Ježiša Krista, vám píšem v jeho drahej 
krvi a žiadam si vás vidieť ako pravého otca, ktorý živí, riadi a spravuje svoju rodinu v svätej bázni Božej, aby ste boli úrodným 
stromom, aby ovocie vychádzajúce z vás bolo dobré a cnostné. Viete dobre syn môj, že skôr ako strom vydá ovocie, musí byť dobrý 
a udržovaný v poriadku; preto vravím, že sa vaša duša musí udržiavať v poriadku svätou a pravou bázňou a Božou láskou. A keby 
sme povedali: „Nedokážem ju dať do poriadku“, hľa, pozerajte na Slovo, Božieho Syna, ktorý sa stal naším vodcom. On povedal: 
„Ja som Cesta, Pravda a Život“. Kto sa tejto cesty bude pridŕžať, nezablúdi, ale bude prinášať ovocie života. Toto ovocie bude sýtiť 
syna vašej duše a tiež deti, ktoré ste splodili prirodzeným spôsobom, dostanú z vône a mäsa tohto ovocia. Akú cestu vytýčil tento 
sladký Majster, nepoškvrnený Baránok? Vytýčil cestu hlbokej a pravej pokory, lebo hoci bol Bohom, znížil sa k ľuďom. Jeho cestou 
je potupa, trýznenie a zneváženie, bolesť a námaha až k potupnej smrti na kríži. Pohŕdajúc všetkou rozkošou a pôvabom, chcel ísť 
vždy najpokornejšou a najopovrhovanejšou cestou, akú mohol nájsť. A aké ovocie vydal, keď nám vystaval cestu? Že ktokoľvek 
chce, môže po nej kráčať. Počuli ste to na dreve presvätého kríža, kde bolo ovocie trpezlivosti podobné jeho ovociu; lebo keď Židia 
volajú: „Ukrižuj!“, on volá: „Otče, odpusť im, lebo nevedia čo robia.“ Ó nesmierna Božia dobrota! Lebo nielenže odpúšťa, ale ich aj 
ospravedlňuje pred Otcom. On je tichý Baránok, lebo nie je počuť, že by kričal, keď ho potupujú. On nám vydal ovocie lásky, lebo 
nevýslovná láska, ktorú mal Boh k človeku, ho držala pribitého a prikovaného na kríži. Lebo ani klince ani kríž by ho neudržali, ak 
by nebolo puta lásky. On bol poslušný svojmu Otcovi, nehľadiac na seba, iba k Otcovej cti a k nášmu spaseniu. 

Takže, toto je cesta, sladký môj syn, po ktorej chcem aby ste kráčali, aby ste boli pravým otcom, ktorý živí svoju dušu a synov, 
ktorých dal sám Boh, rastúc vždy z cnosti do cnosti. A vedzte, že žiadnym spôsobom nemôžeme mať skrze seba toto ovocie cnosti, 
pretože sme plané stromy, ak by sme sa nenaštepili láskou a túžbou po Bohu, na tento sladký strom, ukrižovaného Krista. Lebo keď 
vidíme ako veľmi nás miloval, že dal za nás život, nebudeme sa môcť zdržať toho, aby sme sa raz nestali jeho súčasťou. Vtedy duša 
zanedbaná láskou nechce ísť inou cestou než cestou svojho Majstra; vyhýba sa svetskej rozkoše a potechy, pretože sa im vyhýbal on, 
a miluje, čo miluje Boh a nenávidí to, čo Boh nenávidí; miluje cnosť a nenávidí neprávosť a radšej si praje umrieť; než uraziť svojho 
Spasiteľa. A nestrpí aby ho deti a domáci urážali, naopak, bude ich trestať ako pravý otec a podľa svojich možností sa bude snažiť, 
aby nasledovali Kristove kroky. Prosím vás teda, aby ste si toto pamätali. Povzbuďte a požehnajte celú rodinu a veľmi pozdravte 
matku a svoju manželku, a zvlášť požehnajte moju dcéru, tú, ktorú si žiadam, aby bola Kristovou nevestou a jemu sa zasvätila. Viac 
nepoviem. Ostávajte v sladkej a svätej Božej láske. Sladký Ježiš, Ježiš láska!


