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De dood die aan anderen Leven geeft.  
 
 
“Ik zal je zeggen welke soorten dood er zijn en hoe ze gevormd worden. 
 
Ik sterf: 
Wanneer mijn Wil iets goeds wil bewerken in het schepsel dan brengt Hij de Genade en 
de nodige Hulp met zich mee om dit Goede te doen. 
- Wanneer het schepsel bereid is dit Goede te doen,  
dan is het alsof mijn Wil een ander Leven vermenigvuldigt. 
- Wanneer het schepsel hiertoe niet bereid is, dan is het alsof mijn Wil sterft.  
 
O! Hoe dikwijls sterft mijn Wil! 
 
Het schepsel sterft:  
wanneer Ik wil dat hij iets goeds doet  
- en wanneer hij dit niet doet, dan sterft zijn wil voor dit goede. 
Daarom, wanneer het schepsel niet voortdurend mijn wil doet,  
- dan sterft hij zoveel keer als hij mijn wil niet doet.  
Hij sterft aan het Licht dat hij zou bezitten indien hij dit goede had gedaan. 
Hij sterft aan de Genade, hij sterft aan deze Charisma’s.  
 
 
Nu zeg Ik je welke jouw dood is waarmee je onze broeders leven kan geven 
 
Als jij  
- je beroofd voelt van Mij en 
- je hart verscheurd is, en 
- je een ijzeren hand voelt die je hart samenknijpt,  
dan voel je een dood.  
Of meer nog dan een dood, want de dood zou Leven zijn voor jou.  
 
Deze dood kan onze broeders Leven geven. Want deze pijn en deze dood bezitten een 
goddelijk Leven, een onmetelijk Licht, een scheppende Kracht. Zij bevatten alles.  
Zij zijn een dood en een pijn die een eeuwige en oneindige waarde bezitten. 
Hoeveel Levens kan jij op deze wijze aan onze broeders geven! 
 
Ik zal deze dood telkens samen met jou lijden. Ik zal hen de waarde geven van mijn 
Dood, om het leven te laten voortkomen uit de dood.  
 
Kijk dus hoeveel keer je sterft!  
Telkens jij Mij wil en Mij niet vindt is dit voor jou een echte dood.  
Want jij ziet Mij werklijk niet en jij vindt Mij werkelijk niet. 
 
Dat is een dood voor jou. Het is een martelaarschap. 
  
En wat voor jou dood is, kan voor anderen Leven zijn.” 


