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De glorie van een daad die het Goede en het Leven van Jezus aan allen kan brengen   

is groot, onvoorstelbaar en oneindig. 

 

Oh! We zien je zo graag de ronden doen en al onze werken verzamelen  

om Ons het geluk te brengen dat in de gehele Schepping uitgespreid is! 

Vervolg daarom zonder ophouden jouw vluchten in Mijn Wil.  

Nadien, nadat ik de Heilige Communie ontvangen had, zei ik tot mijn geliefde Jezus: 
 
“Mijn liefde en mijn Leven, uw Wil heeft de macht om uw Leven te vermenigvuldigen voor de 
zovele schepselen die op aarde bestaan en zullen bestaan. 
 
En ik, in uw Wil, 
wil zoveel keer Jezus vormen om U te geven 
- aan elke ziel in het Vagevuur, 
- aan elke gelukzalige in de Hemel, en 
- aan elk schepsel op aarde.” 
 
Ik zei dit en mijn hemelse Jezus zei tot mij: 
 
«Mijn dochter, voor elk die in mijn Wil leeft, 
vermenigvuldigt de Goddelijke Wil de daden van deze ziel  
- zoveel keer als er schepselen bestaan.  
 
De ziel ontvangt de goddelijke manier (van werken) 
- en haar daden worden de daden van allen. 
 
Dit is juist de goddelijke manier van werken: 
- een Daad die Zij doet vermenigvuldigt zich in velen en 
- elk kan zich deze Daad eigen maken alsof hij door hemzelf was uitgevoerd, 
alhoewel het slechts één Daad is. 
 
De ziel waarin mijn Wil heerst, plaatst zich in dezelfde toestand als God zelf, 
- zowel van glorie als van lijden, 
al naargelang de ziel deze daad ontvangt of verwerpt. 
 
De glorie van een daad die het Goede en het Leven van Jezus aan allen kan brengen, is   
groot, onvoorstelbaar en oneindig. 
 

Niet alle schepselen willen dit Goede aannemen. 
En Mijn Leven blijft ‘hangende’ zonder de vruchten van mijn Goddelijke Leven te brengen. 
Dit is een lijden dat alle lijden overtreft. 


