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Bij de conceptie van Jezus werden alle mensen in Hem opnieuw geboren.
Hij baarde hen op het kruis, in de laatste ademtocht van zijn Leven.
Ik was in mijn gewone toestand. Mijn altijd-liefdevolle Jezus kwam en ik zag dat alle
mensen uit zijn allerheiligste Mensheid tevoorschijn kwamen.
Vol tederheid, zei Hij tot mij:
"Mijn dochter, aanschouw het grote wonder van de menswording. Bij mijn conceptie en bij
de vorming van mijn Mensheid, liet Ik alle mensen in Mij opnieuw geboren worden.
En terwijl zij in Mij werden herboren, voelde Ik in mijn Mensheid al hun verschillende
daden. In de geest was elke gedachte van de mens in Mij, goede en slechte.
De goede heb Ik gesterkt in goedheid. Ik heb hen omringd met Mijn genade.
Ik heb hen mijn Licht gegeven, opdat zij, herboren in de heiligheid van mijn Geest,
waardige deeltjes zouden zijn van mijn Intelligentie.
De slechte heb Ik hersteld Ik heb verzoening gebracht. Ik heb mijn Gedachten
vermenigvuldigd tot in het oneindige, om aan de Vader de glorie te geven van elke
gedachte van de mens.
In mijn Blikken, in mijn Woorden, in mijn Handen, in mijn Voeten, en zelfs in mijn Hart,
bevatte Ik de blikken, de woorden, de werken, de stappen, de harten van allen.
En herboren in Mij, bleven zij bevestigd in de heiligheid van mijn Mensheid.
Alles was hersteld. Voor elke fout leed ik een afzonderlijke pijn.
Dan, na ze allemaal in Mij herboren te hebben,
droeg Ik hen gedurende mijn gehele Leven in Mij.
En weet je wanneer ik hen gebaard heb?
Ik heb hen gebaard op het Kruis, op het bed van Mijn bitterste pijn, in vreselijke
stuiptrekkingen, bij de laatste ademtocht van Mijn Leven.
En toen Ik stierf, werden zij geboren tot nieuw leven, allen verzegeld en getekend met het
gehele Werk van mijn Mensheid.
Ik liet hen niet alleen herboren worden, maar Ik gaf ieder van hen alles wat Ik gedaan had
- om hen te verdedigen en te beveiligen.
Zie je welke heiligheid in de mens is?
De heiligheid van mijn Mensheid kon nooit onwaardige kinderen baren, die anders zijn
dan Ik. Daarom hou Ik zoveel van de mens, want hij is een deel van Mij.
Maar de mens is altijd ondankbaar. Hij bereikt het punt dat hij de Vader die hem met
zoveel liefde en pijn geboren heeft laten worden, niet kent."
Daarna toonde Jezus zich in vlammen, en Hij werd in die vlammen verbrand en verteerd,
en was niet meer zichtbaar. Er was niets te zien dan vuur.
Dan zag ik Hem opnieuw geboren worden. En toen werd Hij opnieuw verteerd in het vuur.
Hij voegde eraan toe: "Mijn dochter, Ik brand. Liefde verteert Mij.
En zoals de Liefde, de vlammen die Mij verteren, sterf Ik uit liefde voor elk schepsel.
Dit was niet alleen het lijden waaraan ik stierf. De dood uit Liefde duurt nog altijd voort.
En toch is er niemand die Mij zijn liefde geeft als verfrissing."

“Zie je welke heiligheid in de mens is? Hij is een deel van Mij.”
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