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Jezus, geeft regels voor een volmaaktere levenswijze. 

 

 
Terwijl ik buiten mezelf ben, blijft mijn aanbiddelijke Jezus me tonen hoe mijn hart in het 
Zijne is - maar zo getransformeerd dat ik niet langer kan onderscheiden  
welk het mijne is en welk dat van Jezus.  
 
Hij heeft het volmaakt gelijk gemaakt aan zijn eigen Hart. 
Hij heeft er al de tekens van de Passie ingedrukt. 
En Hij heeft me laten verstaan dat deze tekens van de Passie reeds in zijn Hart aanwezig 
waren vanaf het ogenblik van zijn ontvangenis. 
Zodanig, dat het Lijden op het einde van zijn Leven een uitstorting was van wat zijn Hart 
zonder ophouden geleden had.  
 
Het éne zag er net hetzelfde uit als het andere.  
Mijn geliefde Jezus leek bezig om de plaats voor te bereiden waar Hij het hart zou plaatsen, 
en Hij parfumeerde het met de geur van vele verschillende bloemen.  
 
En terwijl Hij dit deed, zei Hij:  
“Mijn geliefde, omdat jij moet leven van mijn Hart, is het aangewezen dat je op een 
volmaaktere wijze leeft. Daarom wil Ik van jou: 
 
1. Volmaakte overeenstemming met mijn Wil, omdat je Mij enkel volmaakt kan beminnen 
als je Me lief hebt met mijn eigen Wil. Meer nog, Ik zeg je: ”Als je Mij bemint met mijn eigen 
Wil, zal je ertoe komen om Mij en je naasten lief te hebben zoals Ik. 
 
2. Echte nederigheid, zodat je jezelf ten opzichte van Mij en de schepselen, op de laatste 
plaats stelt. 
 

3. Zuiverheid in alles, omdat de kleinste fout tegen de zuiverheid, zowel in de liefde als in 
de daden, in het hart weerspiegeld wordt. En het hart blijft bevlekt.  
Daarom wil Ik zuiverheid als dauw op de bloemen bij zonsopgang, die door de 
weerspiegeling van haar stralen deze kleine druppeltjes verandert in vele kostbare parels,  
en zo de mensen in verrukking brengt. 
Wanneer al je werken, gedachten en woorden, hartslagen en genegenheden, verlangens en 
neigingen met de hemelse dauw van de zuiverheid worden getooid zal je een zoete 
betovering bewerken, niet alleen voor het menselijk oog, maar voor de gehele Hemel. 
 

4. Gehoorzaamheid die met mijn Wil verbonden moet zijn. 
Deze deugd betreft de oversten die ik je op aarde gegeven heb. 
Mijn Wil is gehoorzaamheid die Mij rechtstreeks aanbelangt. 
Men kan zeggen dat beiden deugden van gehoorzaamheid zijn, enkel met dit verschil:  
de ene betreft God en de andere de mensen.  
Beiden hebben dezelfde waarde en de ene kan niet buiten de andere. 
Daarom moet je zowel de enen als de andere op dezelfde wijze liefhebben.” 
 

Jezus  voegde eraan toen:  “Weet dat je van nu af aan  
-zal leven met mijn Hart en  
-de dingen moet zien zoals mijn Hart die ziet  
zodat Ik steeds tevreden ben met jou.  
 
Wees dus voorzichtig, want dit is niet langer jouw hart maar het Mijne”. 


