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 A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam 
 zaczął cierpieć niedostatek.(Łk 15,14) 

 Kontynuowałam  moje  zwykłe  oddanie  się  Boskiemu  FIAT.  Gdy 
 podążałam  za  Jego  Aktami,  zobaczyłam  tłum  ludzi,  wszyscy  niskiego 
 wzrostu  -  słabo  odżywieni,  chorzy,  rachityczni  a  niektórzy  z  ranami.  W 
 tym  tłumie  nie  można  było  dostrzec  ani  dziecięcej  świeżości,  ani  piękna 
 młodzieńczego wieku, ani godności dojrzałego człowieka. 
 Wyglądali  jak  zbiorowisko  ludzi  bez  ładu,  niedożywieni,  wygłodzeni,  a 
 kiedy  jedli,  nigdy  nie  byli  syci.  Jak  wielkie  współczucie  wzbudzał  ten 
 wielki  tłum,  wydawał  się  takim  być  niemalże  na  całym  świecie!  Nie 
 wiedziałam,  kim  są,  ani  jaki  jest  sens  ich  istnienia  -  gdyż  żaden  z  nich  nie 
 dorósł  do  właściwej  wielkości.  Wtedy  mój  ukochany  Jezus  wyszedł  z 
 mojego wnętrza i rzekł do mnie  z westchnieniem: 
 "Moja  córko,  co  za  nieszczęśliwy  tłum!  Są  to  ci  liczni,  którzy  porzucili 
 ojcowskie  dziedzictwo  dane  im  przez  ich  Ojca  Niebiańskiego.  Biedne 
 dzieci,  bez  ojcowskiego  dziedzictwa!  Nie  mają  ani  swoich  ziem,  na 
 których  mogliby  bezpiecznie  żyć,  ani  wystarczającej  ilości  żywności,  aby 
 się  utrzymać  i  są  zmuszeni  do  życia  z  kradzieży,  rabunku,  i  jedzenia  bez 
 substancji.  Dlatego  trudno  jest  im  dorosnąć  do  odpowiedniej  postury, 
 gdyż ich członki nie są wystarczająco silne, aby się rozwijać. 
 W  ten  sposób  są  rachityczni,  słabi,  głodujący,  nigdy  nie  nasyceni.  To 
 wszystko,  co  jedzą  nie  jest  dobre  dla  ich  wzrostu,  ponieważ  nie  jest  to 
 jedzenie,  które  jest  odpowiednie  i  przeznaczone  dla  nich,  ani  nie  jest 
 częścią  ich  dziedzictwa.  Moja  córko,  dziedzictwo,  które  mój  Ojciec 
 Niebiański  dał  tym  ludziom,  było  Moją  Bożą  Wolą.  W  Niej  mieli  znaleźć 
 [odpowiednie]  pożywienie,  aby  urośli  do  odpowiedniej  postawy, 
 balsamiczne  powietrze,  aby  stali  się  zdrowi  i  silni,  i  które  nadałoby  ich 



 twarzom  wyraz  dziecięcej  świeżości,  piękna  wieku  młodzieńczego  i 
 godności człowieka dojrzałego  . 
 Nie  było  nic  dobrego  w  tym  dziedzictwie,  którego  człowiek  nie  powinien 
 był być dziedzicem. 
 Powinien  był  mieć  do  dyspozycji  wszystkie  dobra,  których  pragnął,  dla 
 duszy  i  ciała.  Kiedy  człowiek  opuścił  dziedzictwo  Mojej  Boskiej  Woli,  nie 
 znajdował  już  rzeczy  do  swojej  dyspozycji  i  nie  był  już  panem,  lecz  sługą 
 i  był  zmuszony  do  życia  w  trudzie.  Jak  więc  może  on  wyróść  do 
 właściwej postawy? 
 Dlatego  z  tak  wielką  miłością  oczekuję  tych,  którzy  mają  żyć  w  naszym 
 dziedzictwie  Boskiego  FIAT.  Z  tego  dziedzictwa  wyrosną  nam  ludzie  o 
 właściwych  proporcjach,  piękni  i  świeży,  odżywieni  pożywnym 
 pokarmem,  tak  że  będą  silni  i  w  pełni  rozwinięci  i  będą  stanowić  całą 
 chwałę Naszego dzieła Stworzenia. 
 Smutek  Nasz  jest  wielki,  gdy  patrzymy  na  tę  nieszczęśliwą  i  oszpeconą 
 rzeszę,  i  pełni  bólu  powtarzamy:  "Ach,  dzieło  Nasze  nie  wyszło  słabe  z 
 Naszych  rąk,  bez  piękna  i  świeżości,  gdyż  sam  jego  widok  napełniał  Nas 
 miłością, a nawet zachwycał, tak było piękne". 
 Na  te  słowa  Nasza  miłość  wzbiera,  chce  się  przelać  na  zewnątrz  i  wysłać 
 Naszą  Bożą  Wolę  w  drogę,  aby  Ona  mogła  królować  wśród  stworzeń  i 
 przywrócić  Nasze  dzieło  tak  pięknym  i  pełnym  wdzięku,  jakie  wyszło  z 
 Naszych Twórczych Rąk"... 

 (z "Księgi Nieba"; tom 25; 6 stycznia 1929) 

 ----------------------- 

 “Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał 
 go na swoje pola żeby pasł świnie.(Łk 15,15) 

 ...A  ja:  "O,  Panie,  jakże  dusza,  która  żyje  nadzieją,  może  być  zawsze 
 spokojna? Gdy dusza popełnia grzech, jakże może być spokojna?". 
 A  Jezus:  "Już  w  akcie,  kiedy  dusza  grzeszy,  wychodzi  poza  sferę  nadziei, 
 ponieważ  grzech  i  nadzieja  nie  mogą  być  razem.  Każdemu  zdrowemu 
 rozsądkowi  przyświeca  przekonanie,  że  każdy  musi  szanować,  chronić  i 
 dbać o to, co do niego należy. 
 Kim  jest  taki  człowiek,  który  wchodzi  w  swój  dobytek  i  spala  to,  co 
 posiada?  Kto  nie  strzeże  zazdrośnie  swego  mienia?  Myślę,  że  nikt. 
 Dusza,  która  żyje  w  nadziei,  grzesząc,  już  obraża  nadzieję  i  gdyby  to  było 
 w jej mocy, spaliłaby wszystkie dobra, które posiada nadzieja. 
 Wtedy  znalazłaby  się  w  nieszczęśliwej  sytuacji  osoby,  która  opuściła 
 swoje  dobra  i  wyjechała,  aby  żyć  na  obczyźnie.  Tak  więc  przez  grzech 



 dusza  odchodzi  od  tej  wprowadzającej  pokój  matki,  Nadziei,  która  jest 
 tak  czuła  i  współczująca,  i  karmi  ją  nawet  swoim  własnym  ciałem,  którym 
 jest  Jezus  w  Sakramencie,  pierwszy  przedmiot  naszej  nadziei;  a  dusza 
 idzie  mieszkać  pośród  barbarzyńców,  którzy  są  demonami, 
 odmawiającymi  jej  najmniejszej  strawy  i  karmiącymi  ją  jedynie  trucizną, 
 czyli grzechem. 
 Ale  co  robi  ta  współczująca  Matka  Nadziei?  Czy  może  pozostaje 
 obojętna,  gdy  dusza  odchodzi  od  niej?  O  nie!  Płacze,  błaga,  wzywa  ją 
 najczulszymi  i  najbardziej  wzruszającymi  głosami,  idzie  za  nią  i  nie  jest 
 zadowolona,  dopóki  nie  zabierze  duszy  z  powrotem  do  swego 
 królestwa"..  . 

 (z "Księgi Nieba"; tom 2; 14 października 1899). 
 ------------------------ 

 "  Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze 
 daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł 

 naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go  .  "  (Łk 15, 20). 

 ...  "Moja  błogosławiona  córko,  musisz  wiedzieć,  że  Nasza  miłość  i 
 gorące  pragnienie  towarzystwa  stworzenia  są  tak  wielkie,  że  już  przy 
 jego  stworzeniu  przyznajemy  mu  królewskie  miejsce  w  Naszej  Boskiej 
 Woli.  Tak  więc  każde  stworzenie  ma  swoje  honorowe  miejsce  w  Naszym 
 Boskim  pałacu,  a  jego  początek,  jego  pierwszy  akt  życia,  zarówno  w 
 wieczności, jak i w czasie, są w Naszym Fiat. 
 Człowiek  nie  istniał  jeszcze  na  świecie,  gdy  w  miłości  i  gorliwym 
 oczekiwaniu,  nie  tylko  wyznaczyliśmy  mu  miejsce,  ale  oddaliśmy  do  jego 
 dyspozycji  Naszą  miłość,  świętość,  moc,  piękno  i  światło,  jako 
 towarzyszkę.  Stworzenie,  kreatura,  jest  szlachetną  księżniczką,  która 
 zstępuje  z  wyżyn  nieba,  by  przebyć  wygnanie.  Ale  Nasza  Wola  nie 
 opuszcza  jej,  lecz  zstępuje  razem  z  nią  na  dół,  zatacza  się  wokół  niej  i 
 razem  z  nią  przechodzi  przez  wygnanie.  W  każdym  jej  czynie,  w 
 cierpieniach,  radościach  czy  różnych  spotkaniach,  Ona  umieszcza  swój 
 pierwotny  Boski  Akt,  aby  mogła  zachować  swoją  szlachetność  i  pozycję 
 księżniczki.  A  kiedy  napełni  ją  wszystkimi  swoimi  dobrami,  tak  że  nie 
 będzie  mogła  już  nic  więcej  uchwycić,  zabierze  ją  ponownie  na  wyżyny 
 nieba  i  przedstawi  ją  triumfalnie  całemu  Niebiańskiemu  Dworowi.  To  jest 
 więc  to,  co  Moja  Boska  Wola  chce  uczynić  ze  stworzeniem  -  i  jest  w 
 stanie  to  uczynić.  Ale  ku  Naszemu  smutkowi  musimy  widzieć,  że  dusza, 
 gdy  tylko  zejdzie  na  wygnanie,  zapomina  o  swoim  królewskim  miejscu  i 
 o  swoim  szlachetnym  pochodzeniu,  a  w  zamian  chętnie  wyrzekłaby  się 
 Naszej  Woli,  która  nosi  ją  w  ramionach  czulej  niż  matka  i  korzystając  z 



 bram  zmysłów  ,  które  jej  daliśmy,  zniża  się  do  niższości  swojej  ludzkiej 
 woli. 
 Daliśmy  jej  te  bramy,  aby  mogła  ponownie  do  nas  wstąpić  i  pośród 
 swego  wygnania  zrobić  małe  objazdy  na  łono  swego  Stwórcy.  Ona  zaś 
 wykorzystuje  te  bramy,  by  zanurzyć  się  w  ubóstwie,  słabości  i 
 namiętnościach,  które  pozbawiają  ją  szlachetności.  W  ten  sposób  w 
 istocie  ludzkiej  nie  rozpoznaje  się  już  księżniczki  z  nieba,  lecz  sługę 
 ziemi.  Nie  zamykamy  jednak  Naszych  drzwi,  to  znaczy  Naszej  miłości, 
 ojcostwa  i  miłosierdzia,  lecz  nadal  na  nią  czekamy:  gdy  tylko  zobaczymy, 
 że  zamyka  drzwi  [swoich  zmysłów],  aby  wejść  do  Naszej  woli, 
 wychodzimy jej naprzeciw i otwieramy szeroko Nasze bramy. 
 Chociaż  widzimy  w  niej  nieatrakcyjną  piękność,  która  podarła  i 
 pobrudziła  swoje  królewskie  szaty,  nie  czynimy  jej  wyrzutów,  lecz 
 pytamy  ją  z  całym  ojcowskim  współczuciem:  "Gdzie  byłaś?  Biedna 
 córeczko,  jak  ty  upadłaś!  Czy  dostrzegłaś,  jak  bardzo  było  ci  źle,  gdy 
 żyłaś w niskości swojej ludzkiej woli, w oddzieleniu od Nas? 
 Wędrowałaś  bez  przewodnika,  bez  światła,  jedzenia  i  obrony.  Dlatego  nie 
 czyń  tego  więcej,  abyś  została  odnowiona  i  odzyskała  dobro,  które 
 utraciłaś".  Wiemy,  że  dusza  nie  może  czynić  dobra  bez  Naszej  Boskiej 
 Woli.  To  tak,  jakby  chciała  widzieć  bez  oczu,  chodzić  bez  nóg  i  żyć  bez 
 jedzenia.  Uważaj  więc  i  nigdy  nie  opuszczaj  Mojej  Boskiej  Woli,  jeśli 
 chcesz  znaleźć  siłę,  światło,  oparcie,  a  nawet  samego  Jezusa  do  twojej 
 dyspozycji  "  . 

 ( Księga Nieba;  tom 32; 29 kwietnia 1933) 

 „Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über das Land, und es 
 ging ihm sehr schlecht“ (Lk 15,14) 

 Ich  setze  meine  gewohnte  Hingabe  an  das  Göttliche  FIAT  fort.  Während  ich  seinen  Akten 
 folgte,  sah  ich  eine  Menge  Leute,  die  alle  von  kleiner  Gestalt  waren  –  schlecht  ernährt, 
 kränklich, rachitisch und einige mit Wunden. 
 In  dieser  Menge  konnte  man  weder  kindliche  Frische,  noch  die  Schönheit  jugendlichen 
 Alters,  noch  die  Würde  des  reifen  Menschen  entdecken.  Sie  erschienen  wie  eine 
 Ansammlung  von  Leuten  ohne  Ordnung,  nicht  gut  genährt,  ausgehungert,  und  wenn  sie 
 aßen, wurden sie nie satt. 
 Wie  viel  Mitleid  erregte  diese  große  Menge,  welche  fast  die  ganze  Welt  zu  sein  schien!  Ich 
 wusste  nicht,  wer  sie  waren,  noch  die  Bedeutung  ihres  Wesens  –  dass  niemand  von  ihnen 
 zur  rechten  Statur  herangewachsen  war.  Da  trat  mein  geliebter  Jesus  seufzend  aus  meinem 
 Inneren heraus und sagte zu mir: 
 “Meine  Tochter,  welch  unglückliche  Menschenmenge!  Diese  sind  nichts  anderes  als  jene 
 vielen,  die  das  väterliche  Erbe  verlassen  haben,  das  ihnen  ihr  Himmlischer  Vater  gegeben 
 hat.  Arme  Kinder,  ohne  väterliches  Erbe!  Sie  besitzen  weder  ihre  Ländereien,  wo  sie  sicher 



 leben  könnten,  noch  haben  sie  genug  Nahrung,  um  sich  zu  ernähren,  und  sind  genötigt,  von 
 Diebstahl und Raub und von substanzlosen Speisen zu leben. 
 Daher  ist  es  für  sie  recht  schwierig,  zur  rechten  Gestalt  heranzuwachsen,  da  ihre  Glieder 
 nicht  kräftig  genug  sind,  um  sich  zu  entwickeln.  So  sind  sie  rachitisch,  schwach,  am 
 Verhungern,  ohne  je  satt  zu  werden.  Alles,  was  sie  zu  sich  nehmen,  ist  ihrem  Wachstum 
 nicht  zuträglich,  da  es  keine  passenden  und  ihnen  zugedachten  Speisen  sind,  und  auch 
 nicht zu ihrem Erbe gehören. 
 Meine  Tochter,  das  Erbe,  das  mein  Himmlischer  Vater  diesen  Menschen  gegeben  hatte,  war 
 mein  Göttlicher  Wille.  In  Ihm  sollten  sie  [adäquate]  Speise  finden,  um  zur  rechten  Gestalt 
 heranzuwachsen,  balsamische  Luft,  um  gesund  und  stark  zu  werden,  und  die  ihrem  Gesicht 
 eine  kindliche  Frische,  die  Schönheit  des  Jugendalters  und  die  Würde  eines  reifen 
 Menschen einprägen sollte. 
 Nichts  Gutes  gab  es  in  diesem  Erbe,  worüber  der  Mensch  nicht  Besitzer  sein  sollte.  Er  sollte 
 alle  Güter,  die  er  wollte,  zu  seiner  Verfügung  haben,  in  der  Seele  und  im  Leib.  Als  der 
 Mensch  das  Erbe  meines  Göttlichen  Willens  verließ,  fand  er  die  Dinge  nicht  mehr  zu  seiner 
 Verfügung  und  war  nicht  mehr  Herr,  sondern  Diener  und  gezwungen,  von  Mühsalen  zu 
 leben. Wie kann er dann zur rechten Gestalt heranwachsen? 
 Deshalb  erwarte  Ich  mit  so  viel  Liebe  die  vielen,  die  in  unserem  Erbe  des  Göttlichen  FIAT 
 leben  sollen.  Dieses  Erbe  wird  Uns  schöne  Menschen  mit  richtigen  Proportionen 
 heranbilden,  schön  und  frisch,  die  sich  mit  nahrhaften  Speisen  ernähren,  sodass  sie  stark 
 und  voll  entwickelt  sein  werden  und  den  ganzen  Ruhm  unseres  schöpferischen  Werkes 
 ausmachen. 
 Unser  Kummer  ist  groß,  wenn  Wir  diese  unglückliche  und  entstellte  Schar  ansehen,  und  voll 
 Schmerz  wiederholen  Wir:  ‘Ach,  unser  Werk  kam  nicht  schwach  aus  unseren  Händen 
 hervor,  ohne  Schönheit  und  Frische,  sondern  sein  bloßer  Anblick  erfüllte  Uns  mit  Liebe,  ja 
 entzückte Uns, so schön war es.’ 
 Bei  diesen  Worten  schwillt  unsere  Liebe  an,  möchte  nach  außen  überfließen  und  unseren 
 Göttlichen  Willen  auf  den  Weg  senden,  damit  Er  unter  den  Geschöpfen  herrsche  und  unser 
 Werk  so  schön  und  graziös  wiederherstelle,  wie  es  aus  unseren  Schöpferhänden 
 hervorging.“… 
 (aus  „Das  Buch  des  Himmels“;  Vorläufiger  deutscher  Text,  aus  dem  Italienischen  übersetzt 
 von  Studiengruppe  Hl.  Hannibal  di  Francia  –  DI  Irmengard  Haslinger  –  Für  den  privaten 
 Gebrauch – Band 25; 6. Januar 1929) 

 „Da  ging  er  zu  einem  Bürger  des  Landes  und  drängte  sich  ihm  auf;  der  schickte  ihn 
 aufs Feld zum Schweinehüten“ (Lk 15,15) 

 …Und  ich:  „Ach  Herr,  wie  kann  eine  Seele,  die  in  der  Hoffnung  lebt,  immer  im  Frieden  sein? 
 Wenn eine Seele eine Sünde begeht, wie kann sie da im Frieden sein?“ 
 Und  Jesus:  „Im  Akt,  da  die  Seele  sündigt,  tritt  sie  bereits  aus  dem  Reich  der  Hoffnung 
 heraus,  weil  Sünde  und  Hoffnung  nicht  zusammen  sein  können.  Jeder  gesunde 
 Menschenverstand  glaubt,  dass  jeder  das,  was  ihm  gehört,  respektieren,  bewahren  und 
 pflegen muss. 
 Wer  ist  der  Mensch,  der  in  seine  Besitztümer  geht  und  niederbrennt,  was  er  besitzt?  Wer 
 behält  nicht  eifersüchtig  seinen  Besitz?  Ich  glaube,  niemand.  Nun,  die  Seele,  die  in  der 
 Hoffnung  lebt,  beleidigt  durch  die  Sünde  bereits  die  Hoffnung  und  würde,  wenn  es  in  ihrer 
 Macht stände, alle Güter, welche die Hoffnung besitzt, verbrennen. 
 Dann  würde  sie  sich  in  den  unglücklichen  Umständen  jener  Person  befinden,  die  ihre  Güter 
 verließ  und  wegging,  um  in  fremden  Ländern  zu  leben.  So  geht  die  Seele  durch  die  Sünde 
 von  dieser  friedenstiftenden  Mutter,  der  Hoffnung,  weg,  die  so  zart  und  mitleidsvoll  ist,  und 



 sie  sogar  mit  ihrem  eigenen  Fleisch  ernährt,  das  ist  Jesus  im  Sakrament,  der  erste 
 Gegenstand  unserer  Hoffnung;  und  die  Seele  geht,  um  unter  barbarischen  Leuten  zu 
 wohnen,  welche  die  Dämonen  sind,  die  ihr  die  geringste  Erfrischung  verweigern  und  sie  mit 
 nichts als mit Gift füttern, d.h. mit der Sünde. 
 Doch  was  tut  diese  mitleidsvolle  Mutter  der  Hoffnung?  Bleibt  sie  vielleicht  gleichgültig, 
 während  die  Seele  sich  von  ihr  entfernt?  Ach,  nein!  Sie  weint,  sie  bittet  und  ruft  sie  mit  den 
 zartesten  und  rührendsten  Stimmen,  sie  geht  ihr  nach  und  ist  erst  dann  zufrieden,  wenn  sie 
 die  Seele  in  ihr  Reich  zurückholt.“…  (aus  „Das  Buch  des  Himmels“;  Vorläufiger  deutscher 
 Text,  aus  dem  Italienischen  übersetzt  von  Studiengruppe  Hl.  Hannibal  di  Francia  –  DI 
 Irmengard Haslinger – Für den privaten Gebrauch – Band 2; 14. Oktober 1899) 

 „Dann  brach  er  auf  und  ging  zu  seinem  Vater.  Der  Vater  sah  ihn  schon  von  weitem 
 kommen,  und  er  hatte  Mitleid  mit  ihm.  Er  lief  dem  Sohn  entgegen,  fiel  ihm  um  den 
 Hals und küsste ihn“ (Lk 15,20) 

 …  „Meine  gesegnete  Tochter,  du  musst  wissen,  dass  unsere  Liebe  und  der  brennende 
 Wunsch  nach  der  Gesellschaft  des  Geschöpfes  so  groß  sind,  dass  Wir  ihm  schon  bei  seiner 
 Erschaffung den königlichen Platz in unserem Göttlichen Willen anweisen. 
 Somit  hat  jedes  Geschöpf  seinen  Ehrenplatz  in  unserem  göttlichen  Palast,  und  sein 
 Ursprung,  sein  erster  Akt  des  Lebens,  sowohl  in  der  Ewigkeit  wie  in  der  Zeit,  sind  in 
 unserem Fiat. 
 Der  Mensch  existierte  noch  nicht  in  der  Welt,  da  wiesen  Wir  ihm  schon  in  Liebe  und 
 sehnsüchtiger  Erwartung  nicht  nur  seinen  Platz  an,  sondern  stellten  ihm  unsere  Liebe, 
 Heiligkeit,  Macht,  Schönheit  und  unser  Licht  als  Geleit  zur  Verfügung.  Die  Kreatur,  das 
 Geschöpf,  ist  die  edle  Prinzessin,  die  von  der  Himmelshöhe  herabsteigt,  um  die  Verbannung 
 zu durchwandern. 
 Aber  unser  Wille  verlässt  sie  nicht,  sondern  steigt  gemeinsam  mit  ihr  hinunter,  schließt  sich 
 um  sie  und  geht  zusammen  mit  ihr  durch  das  Exil.  In  jeden  Akt,  den  sie  tut,  in  die  Leiden, 
 Freuden  oder  diversen  Begegnungen  legt  Er  seinen  primären  göttlichen  Akt  hinein,  damit  sie 
 ihren Adel und ihren Stand als Prinzessin bewahre. 
 Und  wenn  Er  sie  mit  all  seinen  Gütern  angefüllt  hat,  sodass  sie  keine  weiteren  mehr  fassen 
 kann,  nimmt  Er  sie  wieder  in  die  Himmelshöhen  hinauf  und  präsentiert  sie  triumphierend 
 dem  ganzen  Himmlischen  Hof.  Dies  also  möchte  mein  Göttlicher  Wille  mit  dem  Geschöpf 
 tun – und dies vermag Er zu tun. 
 Doch  zu  unserem  Leidwesen  müssen  Wir  sehen,  dass  die  Seele,  sobald  sie  in  die 
 Verbannung  hinabsteigt,  ihren  königlichen  Platz  sowie  ihren  edlen  Ursprung  vergisst  und 
 sich  dafür  gerne  von  unserem  Willen  lossagen  möchte,  Der  sie  zärtlicher  als  eine  Mutter  in 
 seinen  Armen  trägt;  und  die  Tore  ihrer  Sinne  gebrauchend,  die  Wir  ihr  geschenkt  haben, 
 steigt sie in die Niedrigkeit ihres menschlichen Willens hinab. 
 Wir  hatten  ihr  diese  Tore  geschenkt,  damit  sie  wieder  zu  Uns  aufsteige  und  mitten  in  ihrer 
 Verbannung  kleine  Abstecher  in  den  Schoß  ihres  Schöpfers  mache.  Sie  jedoch  benützt 
 diese  Tore,  um  ihre  kleinen  Abstecher  in  Armseligkeit,  Schwäche  und  Leidenschaften  zu 
 machen,  die  ihr  den  Adel  rauben.  So  erkennt  man  in  der  menschlichen  Kreatur  nicht  mehr 
 die Prinzessin vom Himmel, sondern eine Dienerin der Erde. 
 Trotzdem  verschließen  Wir  unsere  Türen,  d.h.  unsere  Liebe,  Vatergüte  und  mitleidsvolle 
 Barmherzigkeit  nicht,  sondern  erwarten  sie  weiterhin:  sobald  Wir  sehen,  dass  sie  die  Türen 
 [ihrer  Sinne]  schließt,  um  in  unseren  Willen  zu  kommen,  gehen  Wir  ihr  entgegen  und  öffnen 
 weit unsere Tore. 
 Obwohl  Wir  in  ihr  eine  unattraktive  Schönheit  erblicken,  die  ihre  königliche  Kleidung 
 zerrissen  und  beschmutzt  hat,  machen  Wir  ihr  keinen  Vorwurf,  sondern  fragen  sie  mit  ganz 



 väterlichem  Erbarmen:  ‚Wo  bist  du  gewesen?  Arme  Tochter,  wie  bist  du  heruntergekommen! 
 Hast  du  gesehen,  wie  schlecht  es  dir  bekam,  in  der  Niedrigkeit  deines  menschlichen  Willens 
 und getrennt von Uns zu leben? 
 Du  warst  ohne  Führung  unterwegs,  ohne  Licht,  Nahrung  und  Verteidigung.  Mach  es  daher 
 nicht  mehr,  damit  du  wiederhergestellt  werdest  und  das  verlorene  Gut  wiedergewinnst.’  Wir 
 wissen, dass die Seele ohne unseren Göttlichen Willen nichts Gutes tun kann. 
 Es  ist,  als  wollte  sie  ohne  Augen  sehen,  ohne  Füße  gehen  und  ohne  Speise  leben.  Gib 
 daher  acht  und  verlass  nie  meinen  Göttlichen  Willen,  wenn  du  Kraft,  Licht,  Unterstützung,  ja 
 deinen Jesus selbst zu deiner Verfügung finden möchtest.“ 

 (aus  „Das  Buch  des  Himmels“;  Vorläufiger  deutscher  Text,  aus  dem  Italienischen  übersetzt 
 von  Studiengruppe  Hl.  Hannibal  di  Francia  –  DI  Irmengard  Haslinger  –  Für  den  privaten 
 Gebrauch – Band 32; 29. April 1933) 


