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Leven in onze Goddelijke Wil is het grootste Wonder.  
Door onze Goddelijke Wil te geven, geven Wij alles. 

 
“Mijn dochter,  
Wij hebben de mens geschapen naar onze Gelijkenis, 
zodat ook hij zijn menselijke eenheid heeft.  
 
Wanneer hij dus spreekt, werkt, loopt, enz. kunnen Wij dit alles  
- de werkingen van de Goddelijke Wil noemen, 
- de resultaten noemen van zijn eenheid.  
Want één is zijn wil en één is zijn hoofd waarvan al zijn daden afhangen. (...) 
 
Wanneer een  schepsel handelt en leeft in mijn Wil, dan stopt de menselijke wil. 
Zijn leven eindigt en heeft geen reden meer om te bestaan 
Dan begint immers het leven van de eenheid van mijn Wil. (...) 
 
Leven in onze Goddelijke Wil is het grootste Wonder. 
Indien onze Godheid een groter Wonder zou willen doen, dan kan dit niet. 
 
Hij kon niets vinden dat  
- groter, wonderbaarlijker, krachtiger, mooier is,  
- gelukkiger maakt 
dan onze Wil aan het schepsel te geven. 
Door onze Goddelijke Wil te geven, geven we immers alles.”  
 
(...) Jezus zei tot mij: 
“Mijn mama, mijn mama... Zij die mijn Goddelijke Wil doet, wordt een moeder. 
 
Mijn Goddelijke Fiat  versiert haar voor Mij, transformeert haar en maakt haar vruchtbaar  
- om haar alle kwaliteiten te geven om een echte moeder te zijn. 
Ik blijf deze moeder vormen met de weerkaatsingen van de Zon van mijn Goddelijke Wil 
 
Ik verheug Mij en schep er genoegen in haar mijn mama te noemen, mijn mama...  
Niet alleen kies Ik haar als mijn mama. 
Ik verzamel ook een groot aantal kleine kinderen om hen aan mijn mama te geven,  
- om hun moeder te zijn.” 
  
Terwijl Hij dit zei, toonde Hij mij een groot aantal kleine jongens en meisjes rondom mij.  
En het Kind Jezus zei tegen hen: 
Dit is mijn mama en jullie mama. Al deze kleintjes vierden feest. 
En samen met Jezus omringden zij mij.  
 
Jezus voegde eraan toe: “Deze kleintjes die je ziet zijn de eerste groep van de kinderen 
van mijn Goddelijke Wil. “ 
 
In mijn Wil zijn allen klein.  De Goddelijke Wil bewaart hun frisheid en schoonheid,  
- zoals ze uit onze creatieve Handen kwamen.  
 
En zoals Hij jouw kleinheid geroepen heeft om in Hem te leven,  
is het juist dat jij, als eerste, de kleine mama bent van deze kleine kinderen.” 


