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Večný Otec obrátil s nevýslovnou dobrotou svojho milosrdenstva oko k tejto duši a začal takto:
„Moja milovaná dcéra, rozhodol som sa preukázať svetu milosrdenstvo a chcem sa ľuďom
postarať o všetko potrebné. Ale nevedomý človek považuje za smrť to, čo mu dávam pre život,
a tak je veľmi krutý sám voči sebe. No ja sa stále starám. A preto chcem, aby si vedela, že
všetko, čo človeku dávam, pochádza z najvyššej prozreteľnosti.

A to je príčinou toho, čo keď som ho v prozreteľnosti tvoril, hľadel som sám na seba a bol som
uchvátený krásou svojho stvorenia: lebo sa mi páčilo stvoriť ho na svoj obraz a podobu s veľkou
prozreteľnosťou. Dal som mu pamäť, aby si v nej uchoval moje dobrodenia, lebo som chcel, aby
mal účasť na mojej moci večného Otca.
Ďalej som mu dal rozum, aby v múdrosti môjho Syna poznal a chápal moju vôľu, lebo ja tvorím
a dávam všetky milosti s ohnivou otcovskou láskou. A dal som mu aj vôľu, aby miloval, aby
účasťou na láske Svätého Ducha mohol milovať, čo poznal a videl rozumom.
A toto urobila moja láskavá prozreteľnosť iba preto, aby bol schopný chápať a vychutnávať so
mnou najvyššiu radosť vo večnom pohľade na mňa. Ale ako som ti už rozprával, pre
neposlušnosť vášho prvého rodiča Adama sa nebo zatvorilo a z tej neposlušnosti potom vzišlo
všetko zlo na celom svete.
Aby som z človeka sňal smrť tejto neposlušnosti, láskavo som to zariadil tak, že som vám vo
veľkej prozreteľnosti daroval svojho jednorodeného Syna, aby vám pomohol vo vašej biede.
Vložil som naň veľkú poslušnosť, aby sa ľudské pokolenie oslobodilo od jedu, ktorý sa vylial na
svet z neposlušnosti vášho prvého rodiča. Preto ako zajatec lásky v pravej poslušnosti veľmi sa
ponáhľal na potupnú smrť na najsvätejšom kríži a prostredníctvom svojej najsvätejšej smrti vám
poskytol život, nie silou svojej ľudskej prirodzenosti, ale božskej.“

Z Dialógu svätej panny Kataríny Sienskej o Božej prozreteľnosti
(Cap. 134, ed. latina, Ingolstadii 1583, ffo 215v-216)
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