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"Wees tevreden zijn met het verrichten van iets kleins, verenigd met mijn Wil,  
liever dan een groot werk zonder Hem” 

  
 
Alle geschapen dingen zijn met elkaar verbonden (...) 
 
Net zoals er in de hemel      verschillende engelenkoren zijn, verschillende heiligen,  
- De een is martelaar, de ander maagd, weer een ander biechtvader. 
 
Mijn Voorzienigheid handhaaft op aarde de verschillende functies  
van koning, rechter, priester 
De ene beveelt en de andere gehoorzaamt.  
Als allen dezelfde taak zouden vervullen, wat zou er dan met de aarde gebeuren?  
Een volledige wanorde. (...) 
 
Indien iedereen kon begrijpen dat enkel mijn Goddelijke Wil grote dingen kan verrichten, 
oh, hoe gelukkig zouden ze allemaal zijn! 
 
Ieder zou houden van de kleine plaats, het ambt waar God hem geplaatst heeft .  
Maar als de mensen zich laten overheersen door de menselijke wil,  
willen zij  alles zelf doen, en grote daden verrichten, die zij niet kunnen doen.  
 
Bijgevolg zijn zij nooit tevreden met de omstandigheden waarin de Goddelijke 
Voorzienigheid hen plaatst, als best voor hen. 
 
Daarom, stel jezelf tevreden met het verrichten van één klein werkje, verenigd met mijn Wil  
en geen groot werk zonder Hem.  
  
Mijn Wil is immers immens en jij bent aanwezig in alles wat Hij doet.   
 
Jij zal jezelf vinden in zijn Liefde, in zijn Kracht, in zijn Werken.(...)  
Jij zal niets kunnen doen zonder Hem en Hij zal niets kunnen doen zonder jou.  
 
Dit is hoe Leven in mijn Wil Wonderen doet die ongelooflijk zijn:  
De mens, die niets is,  bevindt  zich in de Almacht van het Alles.  
En een Wil die alles kan, is onderworpen aan een niets. (...)  
 
Is er iets dat dit “niets” niet kan doen?  
Dan zal de mens Werken verrichten die waardig zijn aan een opperste Fiat. 
 
Daarom is de mooiste, de plechtigste, de aangenaamste daad voor Ons  
dat de mens, die niets is, ons vrij laat om in Hem te doen wat Wij willen. " 
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