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De ziel die in mijn Goddelijke Wil leeft, heeft alles in haar macht.
Zij herhaalt de daden van Onze Lieve Vrouw, de heiligen en Onze Lieve Heer.
Ik was aan het bidden. Ik had het gevoel dat ik niet wist hoe te bidden, te beminnen en
Jezus te bedanken. Dus ik zei tegen mezelf:
"Wat zou ik graag de liefde en de gebeden van onze Soevereine Koningin en van alle
heiligen bezitten. Dan kan ik bidden en Jezus beminnen met haar liefde en haar gebeden,
en met die van allen in de Hemel.
Mijn lieve Jezus toonde zich in mij en Hij zei:
“Lieve dochter, als een ziel in mijn Wil leeft, is alles in haar macht.
Want mijn Wil is de bewaarder en bewaker
- van alles wat mijn Moeder en alle heiligen gedaan hebben.
Het is genoeg om het te willen, en te willen nemen wat zij gedaan hebben,
- en de liefde snelt naar haar toe,
- de gebeden zijn bij haar,
- de deugden nemen hun plaats in.
Zij wachten en zien wie de eer zal hebben om geroepen te worden
- om leven te geven aan hun daden en om hun prachtige en schitterende kroon te vormen.
De Koningin van de Hemel voelt dan dat haar liefde en gebeden worden herhaald
door deze mens op aarde en de heiligen hun deugden.
Oh, hoe graag zien zij dat hun daden herhaald worden!
Er is geen grotere eer die aan de bewoners van de Hemel kan geschonken worden,
dan hun liefde, hun gebeden, hun deugden te herhalen.
En Ik voel opnieuw de liefde en de gebeden van mijn mama.
Hun echo weerklinkt in jou. Door dit te herhalen, echoot je het in de Hemel.
Iedereen herkent zijn daden in jouw daden.
Zou jij je niet vereerd voelen als iemand jouw daden herhaalde en zijn werken op de jouwe
baseerde? Met welke liefde zou je niet naar hem kijken?
Als je eens wist hoe blij Ik ben je te horen zeggen:
‘Ik wil mij verenigen met de Gedachten van Jezus,
- met zijn Woorden, zijn Werken en zijn Stappen,
om mezelf in zijn Gedachten, Woorden, enz. te plaatsen,
en op elke gedachte, woord, werk en stap van de mensen.
Ik wil met Hem herhalen, in naam van allen en voor ieder, wat Jezus deed
in zijn Gedachten, zijn Woorden... en al het andere dat Hij deed.
Alles wat Hij gedaan heeft, wil ik ook doen,
- om de Liefde te herhalen en al het Goede dat Jezus deed.’
Dan voel Ik Mijzelf op aarde. Ik voel mijn Daden herhaald door jou.
Ik wacht op de herhaling van mijn Daden met zoveel Liefde
- dat Ik een acteur en een toeschouwer in jou word,
om Mij erin te verheugen en de Eer van mijn eigen Leven te ontvangen.” (...)
“Dan voel Ik Mijzelf op aarde”

SG – De Goddelijke Wil

