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“Wees trouw en vol aandacht voor Mij”

Ik voelde me zeer gekweld. Mijn lieve Jezus liet zich eventjes zien en zei:
“Mijn dochter, heb moed! Wees trouw en vol aandacht voor Mij.
Trouw en aandacht bewerken éénzelfde stemming in de ziel en geven haar een
perfekte vrede .
En deze vrede maakt haar tot heerseres zodanig dat zij
-doet wat ze wil en -bereikt wat ze verlangt.
Het gaat met iemand die in mijn Wil leeft zoals met de zon.
Zij verandert nooit, haar akt is één: zij straalt licht en warmte uit vanaf haar sfeer.
Zij doet niet vandaag dit en morgen iets anders.
Zij is altijd trouw en doet steeds hetzelfde.
Het is één akt! Maar als deze akt afdaalt en het oppervlak van de aarde raakt,
hoe veel verschillende akten hebben dan plaats!
Zij zijn bijna ontelbaar.
Als zij een bloem half open vindt, opent zij haar met de kus van haar licht.
En met haar warmte en geeft zij haar kleur en geur.
Als zij een onrijpe vrucht vindt, doet zij haar rijpen en maakt haar zoet.
Als zij velden aantreft die groen zijn, maakt zij deze goudgeel.
Als zij lucht aantreft die vervuild is, zuivert zij haar met de kus van haar licht.
Kortom, aan alle dingen geeft zij wat zij nodig hebben
-voor hun bestaan op deze aarde en
-om nuttig te zijn voor datgene waarvoor God hen bestemd heeft.
Dus door haar trouw en door altijd hetzelfde te doen ,
vervult de zon de Goddelijke Wil voor alle geschapen dingen.
Oh, indien de zon niet constant zou zijn in het zenden van licht, hoeveel
schommelingen, hoeveel wanordelijkheden zouden er op aarde zijn!
En de mens zou geen enkele berekening kunnen maken,
-niet op de velden, niet over planten.
Hij zou zeggen: „Als de zon me geen licht en warmte zendt, weet ik niet wanneer ik
verondersteld word te oogsten , noch wanneer de vruchten rijp zullen zijn.“
Hetzelfde gebeurt met de ziel die trouw en aandachtig is:
In mijn Wil voltrekt zij één Akt. Maar de effecten zijn ontelbaar.
Integendeel, als zij niet stabiel en niet aandachtig is, kunnen zij, noch Ik geen enkele
planning maken en kunnen wij niet zeker van het goede dat zij kan voortbrengen”.
“Wees trouw en vol aandacht voor Mij”

SG- De Goddelijke Wil

