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Mijn Sacramentele Leven wacht er geduldig op dat de mens het Brood neemt van de 
Allerhoogste Wil, om al het Goede van mijn Sacramentele Leven te kunnen geven. 

 
(...) Ik zei: 'Onze Vader, in de naam van allen vraag Ik U elke dag om drie soorten 
brood:  
Het eerste is het brood van Uw Wil, of beter, meer dan brood, 
Want als brood twee of drie keer per dag nodig is,  
is dit Brood op elk moment en in alle omstandigheden nodig.  
 
Meer nog, het moet niet alleen brood zijn, maar als balsemachtige lucht die Leven brengt,   
- de circulatie van het goddelijke Leven in het schepsel.  
 
Vader, als dit Brood van uw Wil niet wordt gegeven, 
- zal Ik nooit alle vruchten van mijn sacramentele Leven kunnen ontvangen,  
wat het tweede Brood is dat wij elke dag van U vragen.  
 
O, wat voelt mijn Sacramentele Leven zich onbehaaglijk,  
- omdat het Brood van uw Wil hen niet voedt. 
Integendeel, Het vindt het bedorven brood van de menselijke wil.  
Oh! hoe walgelijk is dat voor Mij! Hoe verafschuw Ik het!  
 
En ook al ga Ik naar hen toe, Ik kan hun niet de vruchten, al het Goede, de verdiensten,  
de Heiligheid geven, omdat Ik Ons brood niet vind in hen.  
En als Ik iets geef, dan is het in kleine hoeveelheden, naargelang hun gesteltenis,  
maar niet al het Goede dat Ik bevat. 
 
En mijn Sacramentele Leven wacht er geduldig op dat de mens het brood neemt van de 
Opperste Wil,  om al het Goede van mijn Sacramentele Leven te kunnen geven.  
 
Je ziet dat het Sacrament van de Heilige Eucharistie,  en niet alleen dit Sacrament, maar alle 
Sacramenten, die Ik ingesteld heb en aan mijn Kerk heb nagelaten,  
- alle vruchten die zij bevatten zullen geven en hun volledige vervulling zullen kennen  
wanneer ons Brood, de Wil van God, op aarde gedaan wordt zoals in de Hemel. 
 
Nadien vroeg Ik om het derde brood - het materiële brood.  
Hoe kon Ik zeggen: "Geef ons heden ons brood"? 
 
 Ik kon dit doen met het oog op het feit dat   
- als de mens Onze Wil zou doen,  
wat van Ons is, ook van hem is. 
 
En dan moet de Vader niet langer  
- het Brood van zijn Wil, 
- het Brood van mijn Sacramentele Leven en 
- het dagelijkse brood voor het natuurlijke leven,  
geven aan onwettige, zich alles toe-eigenende, slechte kinderen 
Maar Hij kan het geven aan wettige en goede kinderen,  
die willen delen in alle Weldaden van hun Vader.   
 
Daarom heb Ik gezegd: "Geef ons ons brood.”  
Als zij dan dit gezegende Brood zullen eten, zal alles om hen heen glimlachen. 
En Hemel en aarde zullen in harmonie zijn met hun Schepper. 


