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Alleen de kleinen treden binnen om in de Goddelijke Wil te leven.
Voorbeeld van de kleine jongen.
"Mijn kleine dochter, wees moedig!
Het is waar dat je te klein bent.
Maar je moet weten dat alleen de kleintjes
- binnenkomen en leven in het Licht van mijn Goddelijke Fiat.
Bij elke daad die deze kleintjes verrichten in mijn Goddelijke Wil,
- verstikken ze hun eigen wil.
Zo schenken zij een zoete dood aan de menselijke wil,
In mijn Wil is er immers geen plaats om hem ook maar iets te laten doen.
De menselijke wil heeft rede noch recht.
Het verliest zijn waarde voor een reden en een recht van een Goddelijke Wil.
Wat er gebeurt tussen de Goddelijke Wil en de menselijke wil
is vergelijkbaar met een kleine jongen
die, in zijn eentje, in staat lijkt iets te zeggen en te doen.
Maar geplaatst tegenover iemand die alle wetenschappen en kunsten bezit,
verliest de arme kleine jongen zijn zelfvertrouwen.
Hij zwijgt en is niet in staat om iets te doen.
Hij blijft gefascineerd en betoverd door de vriendelijke toespraak en de vaardigheid
van de wetenschapper.
Mijn dochter, dit is wat er gebeurt:
De kleine zonder de grote voelt dat hij iets kan doen.
Maar in het bijzijn van de grote, voelt hij zich kleiner dan hij is. En nog meer
wanneer hij zich bevindt voor de Hoogte en Onmetelijkheid van mijn Goddelijke Wil.
Nu moet je weten dat elke keer de ziel in mijn Goddelijke Wil handelt,
- zij zichzelf ontdoet van haar eigen wil
- zij zoveel deuren maakt waardoor Mijn Wil kan binnenkomen.
Het is als een huis dat binnenin een zon bezit:
- hoe meer deuren het huis heeft, hoe meer zonnestralen er door die deuren naar buiten
kunnen komen.
Of het is als een stuk metaal met gaten dat voor de zon wordt geplaatst:
- hoe meer gaten het heeft en
- hoe meer licht erdoor gaat.
Zo is het met de ziel .
Hoe meer handelingen zij verricht in mijn Goddelijke Wil,
hoe meer ingangen zij krijgt
tot zij volledig verlicht wordt door het Licht van mijn goddelijke Fiat.

“Zij schenken een zoete dood aan de menselijke wil”
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