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Alleen de Goddelijke Wil maakt het schepsel gelukkig. 
Door zijn Licht, verduistert en verdrijft Hij alle kwaad. 

  
Mijn overgave aan het Leven van de Goddelijke Wil gaat door.  
Oh! Hoe krachtig is zijn scheppende Kracht. Oh! hoe verblindend is zijn Licht ! 
Het is verblindend en dringt door tot in de diepste vezels van mijn hart  
- om het te omhullen,  te strelen, en 
- om een ruimte voor zichzelf te maken en  
- om zijn troon te vestigen, van heerschappij en bevel.  
 
Maar dit wordt gedaan op zo’n heerlijke zachte wijze  
- dat de kleinheid van de mens erdoor vernietigd blijft,  
maar toch gelukkig om zonder leven te zijn en opgelost in het goddelijke Fiat. 
  
Oh, als iedereen  U zou kennen, oh beminnelijke  Wil! 
- hoe graag zouden ze zich dan in U verliezen 
- om het leven terug te vinden en gelukkig te zijn met een Goddelijk Geluk.  
 
Mijn kleinheid smolt in het goddelijke Fiat en mijn beminnelijke Jezus  toonde zich in mij . 
Terwijl Hij mij heel stevig aan zijn Goddelijk Hart drukte, zei Hij tot mij : 
  
Mijn dochter, enkel mijn Goddelijke Wil kan het schepsel gelukkig maken.  
Door zijn Licht overschaduwt of verdrijft Hij alle kwaad. 
En Hij zegt, met zijn Goddelijke Kracht:  
"Ik ben het eindeloos Geluk. Vlucht, alle kwalen. 
Ik wil vrij zijn, want tegenover mijn Geluk heeft geen enkele  kwaal leven."  
 
Voor degene die in mijn Goddelijke Wil leeft, is zijn Macht groot, zodanig dat Hij de  
handelingen verandert. Er is een uitwisseling  van leven tussen de mens en God,  
- van handelingen, van stappen, van hartslagen.  
 
God blijft gebonden aan de mens en de mens aan God 
Ze worden onafscheidelijk van elkaar.. 
In deze uitwisseling van daden en leven, spelen  de Schepper en het schepsel een spel,  
En zij zijn elkaars ‘overwonnene’.  
 
Zij spelen op een goddelijke manier en zij  maken elkaar gelukkig,   
Ze vieren feest. God en het schepsel zingen beide overwinning. 
Beide voelen zich overwinnaar want niemand heeft verloren 
De een heeft de ander overwonnen. 
 
In feite, in mijn Goddelijke Wil, is niemand verliezer. Nederlagen bestaan er niet in.  
Ik kan enkel van degene die in mijn Wil leeft zeggen, dat hij mijn vreugde in de schepping is. 
 
Ik voel me overwinnaar als Ik mezelf verlaag om de mens Mij te laten veroveren. 
Omdat Ik weet dat hij er zich niet zal tegen verzetten om zich door Mij te laten veroveren.  
Daarom, zet jouw vlucht in mijn Wil steeds verder.  
 


