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Het Goddelijk Woord was in mijn Mensheid als het centrum van Zijn Leven.
Ik volgde de Rondgang in de Goddelijke Wil en kwam bij de daden die Hij in de Mensheid
van onze Heer deed. Mijn lieve Jezus bewoog zich in mijn binnenste en zei mij:
“Mijn dochter,
het Goddelijk Woord was in Mijn Mensheid als het centrum van Zijn Leven.
Wij waren onafscheidelijk, de ene van de andere.
Mijn Mensheid had zijn grenzen en het Woord was zonder grenzen, onmeetbaar en
oneindig.
Mijn Mensheid kon het onbegrensde Licht van het Woord in zich niet insluiten.
Het Licht vloeide over naar buiten.
Het straalde vanuit het centrum van Mijn Mensheid naar buiten.
De stralen traden uit mijn Handen naar buiten, uit mijn Voeten, uit de Mond, uit het Hart,
de Ogen en uit alle delen van mijn Mensheid.
Al mijn Werken vloeiden in dit Licht,
- dat meer dan zonnestralen alles vulde.
- dat alle daden van de schepselen opspoorde, om hen de Zijne te geven.
opdat hun daden, gevuld met Zijn Licht,
- de gedaante van de Zijne zouden aannemen.
- en met elkaar versmolten, de waarde en schoonheid zouden krijgen van Zijn Daden.
Maar welke pijn leed mijn Mensheid
- bij het zien dat Zij en haar Werken door de schepselen verworpen werden,
zelfs in het Licht van het Eeuwige Woord
- bij het zien dat het Woord zelf verhinderd werd om de transformatie te verwezenlijken
die Het wou uitvoeren in de schepselen!
Elk van zijn afgewezen Daden was een Pijn. En elke daad van de schepselen
veranderde zich voor mijn Mensheid in bitterheid en belediging.
He hard is het om iets goed te willen doen, het te te doen
en niemand te vinden die dit goed ontvangt!
Deze pijn duurt verder. Want alles wat mijn Mensheid deed, in het Licht van het Eeuwige
Woord, bestaat en zal altijd bestaan.
Wat Zij eens gedaan heeft, herhaalt zich steeds en houdt nooit meer op.
Zij ligt als op de loer in afwachting dat de mens zijn Daden wil ontvangen, zodat
er slechts één daad is, één waarde, één Wil, één Liefde en dit langs weerskanten
En enkel als Mijn Wil heerst, kan Mijn Fiat het Werk dat Ik in de Verlossing volbracht, tot
volledige vervulling brengen. Want met Zijn Licht zullen de schepselen zich de
blinddoeken afnemen. En zij zullen al het Goede in zich opnemen dat het Eeuwig Woord
uit Liefde voor de schepselen kwam verrichten.
Terwijl Hij dit zei, zag Ik zoveel Licht uit het innerlijke van mijn Lieve Jezus uitstralen,
dat het alles en allen vervulde.

„Elk van zijn afgewezen Daden was een Pijn.“

SG – De Goddelijke Wil

