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Iemand die in de Goddelijke Wil, leeft op een hoge plaats. 
Hij moet de pijnen dragen van hen die beneden leven. 

 
 
Ik bleef klagen over zijn afwezigheid en et ontbreken van lijden 
 - terwijl Hij aan anderen veel te lijden geeft.  
Mijn altijd beminnelijke Jezus kwam uit mijn binnenste. 
Hij legde zijn Hoofd op mijn schouder en zeer bedroefd, zei Hij mij:  
 
"Mijn dochter, iemand die in mijn Wil leeft, leeft op een hoge plaats.  
En iemand die op een hoge plaats woont, kan met meer helderheid naar beneden kijken.  
 
Hij moet deelnemen aan de beslissingen, aan de moeilijkheden en aan alles wat past bij 
iemand die op een hoge plaats vertoeft. Zie je dit niet in de wereld?   
 
Soms zijn het enkel  vader en moeder - en soms is ook het oudste kind in staat deel te 
nemen aan de beslissingen en aan het lijden van de ouders.  
 
Terwijl zij leven in een nachtmerrie met veel pijn, onzekerheden, intriges, verliezen,  
weten de andere kleine kinderen hier niets van 
Zij laten hen liever spelen, en gaan door met het gewone gezinsleven, 
- om die tedere levens geen bitterheid te geven,  
hetgeen onnuttig is voor hen, en voor de ouders. 
 
Hetzelfde gebeurt voor de Genade.   
Iemand die klein is en nog aan het groeien is, leeft beneden. 
Hier zijn zuiveringen nodig om hem te doen groeien in heiligheid.  
 
Het is alsof men over zaken, intriges, lijden zou spreken met de kleinen van het gezin. 
Zij zouden stomverbaasd zijn en er niets van begrijpen.  
 
Maar iemand die in mijn Wil leeft, op een hoge plaats, moet  
- de pijnen dragen van hen die beneden leven,  
- hun gevaren zien,  
- hen helpen,  
- zulke serieuze beslissingen nemen dat je ervan huivert,  
terwijl zij rustig blijven. 
 
Daarom, kalmeer uzelf. 
Wij zullen een gemeenschappelijk leven hebben in mijn Wil,  
En samen met Mij zal je deelnemen aan het lijden van de menselijke familie.  
 
Jij zal waken over de grote stormen die zullen komen.  
En terwijl zij spelen in het midden van de gevaren, zal jij met Mij wenen over hun ongeluk." 
 
 


