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De schoonheid van kleinheid. God verricht de grootste werken in de kleinen 

 

"Mijn liefste kleintje, Ik heb jou klein gekozen,  
want de kleinen laten met zich doen wat zij willen.   
 
Zij lopen niet uit zichzelf, maar laten zich leiden. 
Meer nog, zij zijn bang om alleen een voet te verzetten. 
Als zij geschenken krijgen, voelen zij zich niet  in staat om ze voor zichzelf te houden.  
En zij  leggen ze op de schoot van hun mama.  De kleintjes zijn van alles onthecht. 
Het laat hen onverschillig of ze rijk of arm zijn. Zij maken zich om niets bezorgd.  
 
O, hoe mooi is de jonge leeftijd - vol van gratie, schoonheid en frisheid.  
 
Daarom, hoe groter het Werk is dat Ik in een ziel wil verrichten, hoe kleiner Ik haar kies.  
Ik hou zeer veel  van kinderlijke frisheid en schoonheid. 
 
 Ik hou er zo veel van dat Ik deze zielen bewaar  
- in de kleinheid van het Niets waaruit ze voortkwamen.  
 
Ik laat niets van henzelf in hen binnenkomen,  
- zodat ze hun kleinheid niet verliezen,  
- en zo de goddelijke frisheid en schoonheid bewaren van waaruit zij voortkwamen." 
 
Toen ik dit hoorde, zei ik: 
Jezus, mijn Liefde, het komt mij voor dat ik zo slecht ben, en ik daarom zo klein ben. 
En U zegt dat U veel van mij houdt omdat ik klein ben? Hoe kan dit?'  
 
Jezus vervolgde:  
Mijn kleintje, slechtheid kan niet binnengaan in de echte kleintjes.  
Weet je wanneer het kwade begint te groeien en binnen te dringen?  
Wanneer iemand zijn eigen wil begint binnen te doen.  
 
Als deze binnenkomt, begint het schepsel zichzelf te vullen en van zichzelf te leven. 
Het Al gaat weg uit de kleinheid van het schepsel. 
En het is voor haar alsof zij groter wordt, - maar, dit is een grootheid om over uit te huilen.   
 
Omdat God niet volledig meer in haar leeft,  
- verwijdert zij zich van haar oorsprong,  
Zij beledigt haar Herkomst. 
En zij verliest het Licht, de Schoonheid, de Heiligheid, de Frisheid van haar Schepper.  
 
Zij lijkt te groeien voor zichzelf en misschien voor de mensen, 
maar voor Mij - oh, hoe vermindert zij!  
 
Ze kan wellicht groot worden, maar ze zal nooit mijn geliefd kleintje zijn 
- dat Ik, uit liefde voor haar, met Mijzelf vul, opdat zij blijft zoals Ik haar geschapen heb. 
 
En van haar maak Ik de grootste, die niemand zal kunnen evenaren. 
Dit deed Ik met mijn Hemelse Mama. (...) 
 


