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De Maagd Maria is de heiligste en de grootste onder alle schepselen.
Zij heeft geen ander rijk gekend dan het Rijk van Mijn Goddelijke Wil.
Ik dompelde me onder in het Goddelijke Fiat en vroeg intussen de hemelse Moeder, om
mij te leren in de Goddelijke Wil te leven.
Bij zijn bezoekje zei mijn lieve Jezus me zeer lief:
"Mijn dochter, lk jubelde van vreugde toen Ik je hoorde vragen om onze goddelijke Moeder
als je metgezel en gids te hebben. Zij was werkelijk de hemelse gevangene van mijn Wil.
Zij kende niet alleen alle geheimen om deze Wil te vervullen en de wegen om Hem te
bereiken, zij bezat ook de sleutels van Zijn Rijk.
Toen Zij op aarde was, bereidde Zij in haar eigen daden de plaats voor al de werken die
de mensen later in de Goddelijke Wil zouden verrichten.
Met welk een moederlijke zorg houdt Zij nu vanuit de Hemel haar milde blik op hen gericht,
om te zien of zij al hun handelingen in de Goddelijke Wil verrichten.
Zij wil al hun daden in de hare insluiten als waarborg en bewijs van het vurig verlangen
naar de komst van het beloofde Rijk.
De Maagd Maria is de heiligste en de grootste onder alle schepselen.
Zij heeft geen ander rijk gekend dan het Rijk van mijn Goddelijke Wil.
Zij neemt daarin met het volste recht de plaats in van koningin.
Zij zal er de boodschapster en aanvoerster van zijn.
Vraag Haar en roep Haar aan, zodat Zij jouw gids, jouw lerares mag zijn.
Met meer dan moederlijke liefde zal Zij al je daden in de Hare insluiten.
Zij zal je zeggen: ‘De daden van de dochter zijn dezelfde als die van de Mama.
Daarom kunnen zij samensmelten om het recht van de mensen op het Rijk van de
Goddelijke Wil te verdubbelen.’
Dit Rijk bestaat reeds. Het werd door Mij en de hemelse Koningin al opgericht vooraf.
God zal het met zekerheid geven aan het menselijk geslacht.
Om dit te waarborgen en om Het te verkrijgen is het echter nodig dat de mensen het
kennen en er zich voor inzetten.
Maria is de Koningin van de Hemel.
Zij heeft de hoogste rang en zij de grootste invloed op het Hart van God.
Haar daden zijn verheven boven alle andere daden.
Daarna komen dan de daden van de mensen die
- door Mijn Wil veranderd in goddelijke wezens,
voor God hun eigen rechten Iaten gelden.
Zij zullen Hem ertoe bewegen, het Rijk te schenken dat Hij beloofd heeft.
Wees dus actief en leef steeds in mijn Hoogste Wil.
Zo zal het einddoel van de Schepping bereikt worden en mijn grote Liefde worden beloond.”

