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Het leven in de Goddelijke Wil brengt de toestand van veiligheid met zich mee.
Terwijl ik in mijn gewone toestand was, dacht ik: "Hoe is het mogelijk? Ik ben zo slecht.
Ik ben nergens goed voor. De afwezigheid van mijn Jezus heeft mij zo vernietigd dat
zelfs de stenen zouden huilen - als je dat zou kunnen zien.
Maar ondanks dat, zijn er geen twijfels, geen angsten, noch voor het oordeel, noch voor
de hel. Hoe verschrikkelijk is mijn toestand!
Terwijl ik dit dacht, bewoog mijn beminnelijke Jezus zich in mijn binnenste.
En Hij zei tot mij:
"Mijn dochter, zodra de ziel binnengaat in mijn Wil en besluit in Hem te leven,
verdwijnen al haar twijfels en angsten.
Het is als met een koningsdochter, die, hoe vaak haar ook gezegd wordt dat zij niet de
dochter van haar vader is, daar geen aandacht aan schenkt.
Integendeel, zij gaat verder en zegt fier tot iedereen:
“Het heeft geen zin dat jullie het tegendeel beweren of dat jullie twijfels en angsten in mij
zaaien. Ik ben de ware dochter van de koning - hij is mijn vader.
Ik leef met hem. Meer nog, zijn koninkrijk is het mijne.”
Onder de vele Weldaden die mijn Wil met zich meebrengt,
geeft Hij ook de toestand van veiligheid.
Aangezien alles wat van Mij is ook haar eigendom is, hoe kan zij dan bang zijn voor haar
bezittingen? Daarom verliezen angst, twijfel en hel hun weg en kunnen zij de deur, de
weg, de sleutel niet vinden om de ziel binnen te gaan.
Meer nog, zodra de ziel de Goddelijke Wil binnengaat, ontdoet zij zich van zichzelf.
En Ik bekleed haar met Mijzelf, met koninklijke gewaden
En deze klederen leggen op haar het zegel dat zij Mijn dochter is.
Mijn Koninkrijk is het hare, evenzeer als dit het Mijne is.
Zij verdedigt onze rechten, en zij neemt deel aan het oordelen en veroordelen van
anderen.
Hoe kun jij dan naar angsten willen vissen?"

“Mijn Koninkrijk is het hare, evenzeer als dit het Mijne is.”
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