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Mijn Hemelse Mama was de eerste Koningin van de onmetelijke zee van haar smarten. 

 
Ik dacht aan de smarten van mijn Hemelse Mama. 
Mijn beminnelijke Jezus, bewoog in mijn binnenste en Hij zei me: 
 
"Mijn dochter, Ik was de eerste Koning van smarten. En omdat Ik Mens en God ben, moest Ik 
alles in Mij centraliseren om de heerschappij over alles te hebben, zelfs over de smarten.   
 
Die van mijn Mama waren niets anders dan de weerkaatsingen van de Mijne. 
Ze werden in haar weerspiegeld en maakten haar deelgenoot van al mijn smarten. 
Ze doorboorden haar en vulden haar met zo'n bitterheid en pijn dat ze zich voelde sterven  
bij elke weerklank van mijn Smarten.  
Maar de Liefde ondersteunde haar en gaf haar opnieuw leven.  
 
Daarom, niet alleen voor de eer, maar ook door het recht van rechtvaardigheid,  
was zij de eerste koningin van de immense zee van haar Smarten."   
 
Terwijl Hij dit zei, leek het of ik mijn moeder voor Jezus zag. 
En alles wat Jezus bevatte, de smarten en de doorboringen van dat Allerheiligste Hart, werden 
weerspiegeld in het Hart van de bedroefde Koningin.  
 
Bij die weerspiegelingen vormden zich vele zwaarden in het Hart van de doorboorde Mama.  
Deze zwaarden werden gemarkeerd door een Fiat van Licht, waardoor zij werd omringd,  
in het midden van zovele Fiats van het meest stralende Licht.  
Deze gaven haar zoveel Glorie dat er geen woorden zijn om dit te beschrijven. 
 
Toen ging Jezus verder en Hij zei: "Het waren niet de smarten die mijn moeder tot Koningin 
maakten en haar zoveel Glorie lieten uitstralen. 
Het was mijn almachtig Fiat, dat  
- aan elk van haar daden en elk verdriet verbonden was.  
Dit Fiat vormde Zelf het leven van elk van haar smarten.  
 
Mijn Fiat was de eerste Daad.  
Dit Fiat zelf vormde het zwaard en gaf haar de gewilde intensiteit van pijn..  
Mijn Fiat kon alle mogelijke smarten in dit doorboorde Hart plaatsen,  
doorboring na doorboring, pijn na pijn, zonder een schaduw van de minste weerstand.  
 
Integendeel, zij voelde zich vereerd dat mijn Fiat zich tot Leven wou vormen al was het maar van 
één  hartslag. Mijn Fiat gaf haar de volledige Glorie en stelde haar aan tot ware en wettige 
Koningin. 
 
Nu, wie zullen de zielen zijn in wie Ik de weerkaatsingen van mijn Smarten en van mijn eigen 
Leven kan weerspiegelen?  Zij,  die mijn Fiat als Leven zullen hebben.  
Dit Fiat zal hen mijn Reflecties laten absorberen. 
En Ik zal grootmoedig zijn en met hen delen wat mijn Wil in Mij bewerkt.   
 
Daarom wacht Ik op de zielen in mijn Wil, om hen de ware heerschappij en de volledige glorie te 
geven van elke handeling en pijn die zij kunnen hebben.   
De daden en het lijden buiten mijn Wil erken Ik niet. (...) 
 
Het is immers enkel mijn Wil die ware heerschappij, ware deugden, ware glorie geeft.  
Enkel mijn Wil kan het menselijke in het Goddelijke veranderen." 


