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Opdat de Goddelijke Wil op aarde kan neerdalen, is het noodzakelijk
dat de menselijke wil, ontdaan van alles wat menselijk is, opstijgt naar de Hemel.
"Mijn dochter,
opdat mijn Wil op aarde kan neerdalen,
- is het noodzakelijk dat jouw wil opstijgt naar de Hemel.
En opdat hij kan opstijgen naar de Hemel en kan leven in het Hemelse Vaderland,
- is het nodig om hem te ontdoen
van alles wat menselijk is, wat niet heilig, zuiver en oprecht is.
Niets komt de Hemel binnen om een gemeenschappelijk leven met Ons te leiden,
- als het niet volledig goddelijk is en volledig in Onszelf is omgevormd.
Mijn Goddelijke Wil kan niet op aarde neerdalen
en Hij kan Zijn Leven niet leiden zoals in Zijn eigen centrum,
- als Hij de menselijke wil niet van alles ontdaan vindt,
om hem te kunnen vullen met alle Goeds dat mijn Wil bevat.
Hij zal niets anders zijn dan een zeer dunne sluier,
- die voor Mij zal dienen om Mijzelf te bedekken en erin te vertoeven,
bijna als een geconsacreerde Hostie,
- waarin Ik mijn Leven vorm, al het goede doe dat Ik wil,
- waarin Ik bid, lijd, en geniet.
De Hostie verzet zich niet - zij laat Mij vrij.
Haar taak is
- er te zijn om Mij verborgen te houden, en
- om in stilte te gehoorzamen om mijn Sacramentele Leven te bewaren.
Dit is het punt waar we zijn aangekomen:
- jouw wil gaat de Hemel binnen, en de Mijne daalt af op aarde.
Daarom mag de jouwe niet langer leven - hij mag geen reden van bestaan meer hebben.
Hetzelfde gebeurde met mijn Mensheid:
Hoewel zij een menselijke wil had, was mijn menselijke wil geheel gericht
- op het Leven geven aan de Goddelijke Wil.
Zij besliste nooit zelf, zelfs niet om zelf te ademen.
Ook haar adem nam zij en gaf zij in de Goddelijke Wil.
De Eeuwige Wil heerste in mijn Mensheid op aarde zoals Hij dat in de Hemel doet,
Hij leefde Zijn aardse leven in Haar.
En mijn menselijke wil, volledig geofferd aan de Goddelijke, bewerkte dat,
- op het juiste moment,
de Goddelijke Wil kan neerdalen op aarde om temidden van de schepselen te leven ,
zoals Hij in de Hemel leeft.
Wil jij mijn Wil niet de eerste plaats geven op aarde?"
“De Hostie verzet zich niet - zij laat Mij vrij.”
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