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Het leven van Jezus symboliseert – een oproep voor de komst  
van het Koninkrijk van de Goddelijke Wil op aarde. 

 
Je moet weten dat mijn hele leven niets anders was dan  het voortdurende 
oproepen van de komst van mijn Wil  in het midden van de mensen, en  
het terugroepen van de mensen in mijn opperste Fiat. (...)  
 
Mijn Mensheid, heeft nooit opgehouden licht te geven aan degenen  
die Mij konden  zien en benaderen.  
Maar in mijn Lijden, bleef ik altijd de verborgen God. (...)  
Goed doen,  …en niet erkend worden,  dat is het grootste lijden ! 
En het Geduld van mijn Wil is enorm! (...) 
  
Tijdens mijn openbare Leven geloofden slechts weinigen dat Ik de Messias was. 
Ik wilde mijn Macht gebruiken, Wonderen verrichten, om mijn volk te vormen. 
Indien zij niet geloofden in mijn Woorden, dan zouden ze kunnen geloven door de 
kracht van mijn Wonderen.  
 
Dit waren mijn Goddelijke en Liefdevolle Strategieën, 
Ik wou immers bekend maken dat Ik hun Verlosser was. 
 
Zonder Mij te kennen,  konden zij immers de Vruchten van de  Verlossing niet 
ontvangen. Het was daarom nodig om Mij bekend te maken  
- zodat Mijn komst op aarde niet nutteloos voor hen zou zijn.  
 
Oh! Mijn openbare leven symboliseert zozeer  
- de triomf van het Koninkrijk van mijn Fiat onder de mensen 
Met verrassende Waarheden zal Ik Het bekend maken. 
Om dit te bereiken, zal Ik Wonderen verrichten. 
 
Met de kracht van mijn Wil, zal Ik de doden opnieuw tot leven wekken. 
Ik zal het Wonder van de wederopstanding van Lazarus herhalen. 
 
Ondanks het feit  dat ze ontaard zijn in het kwaad,  dat ze een onwelriekend 
lichaam zijn geworden zoals Lazarus, zal mijn Fiat hen terug tot leven roepen. Het 
zal de stank van de zonde stoppen.  
Mijn Fiat  zal hen doen herleven in het Goede.  
 
Kortom, Ik zal al mijn goddelijke strategieën gebruiken zodat mijn Wil zal heersen  
onder de mensen.  
 
Je ziet dus : In elk woord dat Ik gesproken heb en in elk wonder dat Ik verricht 
heb,  heb Ik mijn Wil geroepen om te heersen onder de mensen,  
en heb Ik de mensen  geroepen om in mijn Fiat te leven. 


