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In de Goddelijke Wil is er geen belemmering voor de Liefde van God. 

 
 
(...) en Jezus voegde eraan toe: "Mijn dochter, wat is er veel duisternis! Het is zo dat de aarde 
bedekt lijkt met een zwarte mantel, zozeer zelfs dat de mensen niet meer kunnen zien. 
Ofwel zijn zij blind gebleven, ofwel hebben zij geen licht om te kunnen zien 
 
En Ik wil niet alleen Goddelijke Lucht voor Mij, maar ook Licht. Laat daarom jouw handelingen 
voortdurend in mijn Wil zijn, zodat je niet alleen lucht voor je Jezus vormen, maar ook Licht.  
 
Jullie zullen Mijn reflektor zijn, de weerkaatsing van Mijn Liefde en van Mijn Licht zelf.  
 
Meer nog, Ik zeg jullie dat wanneer jullie je handelingen in mijn Wil verrichten, jullie 
Tabernakels zullen oprichten.  
 
Niet alleen dit. Maar wanneer jij je gedachten, verlangens, woorden, eerherstel  en daden van 
liefde blijft vormen, zullen vele Hosties gevormd worden door jou, omdat zij geconsacreerd  
zijn door mijn Wil. 
 
O, wat een vrije uitstorting zal mijn Liefde hebben!  Ik zal in alles vrij zijn, zonder  
belemmering  Ik zal zoveel tabernakels hebben als Ik wil.   
De Hosties zullen ontelbaar zijn. Wij zullen op elk ogenblik met elkaar communiceren 
 
En ook Ik zal uitroepen: “Vrijheid. Vrijheid!  
Komt allen in mijn Wil, en jullie zullen de ware vrijheid genieten!'  
 
Buiten mijn Wil, hoeveel belemmeringen vindt de ziel niet! Maar in mijn Wil is zij vrij.  
Ik laat haar vrij om Mij lief te hebben zoals zij het wil 
 
Meer nog, Ik zeg haar: "Leg de rest van het menselijke af - neem wat Goddelijk is.”  
 
Ik ben niet gierig en jaloers met mijn bezittingen . Ik wil dat je alles neemt.  
Heb Mij mateloos lief - Neem, neem al mijn Liefde.  
Maak mijn Macht tot de jouwe. Maak je mijn Schoonheid eigen.  
Hoe meer je neemt, hoe gelukkiger uw Jezus zal zijn.  
 
De aarde bezit  weinig Tabernakels voor Mij. De Hosties zijn als geteld.  
En er zijn de heiligschennissen,  de oneerbiedigheden die Mij worden aangedaan.  
O, hoe wordt Mijn Liefde gekwetst en gehinderd!  
 
Maar in Mijn Wil is er geen belemmering, geen schaduw van belediging.  
De mens schenkt Mij Liefde, goddelijk eerherstel en volledige overeenstemming. 
Samen met Mij herstelt zij voor alle kwaad van de menselijke familie.  
 
Wees aandachtig en wijk niet af van de plaats waar Ik je roep en wil." 


