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Jezus zal de Heiligheid van het leven in de Goddelijke Wil doen herleven. 

 
 
(...) "Mijn dochter, Ik maak Mij geen zorgen over de steden, de grote dingen van de aarde  
- Ik ben bezorgd om de zielen. De steden, de kerken en andere dingen kunnen, nadat ze 
verwoest zijn, herbouwd worden.   
Heb Ik niet alles vernietigd in de Zondvloed? En is niet alles weer opnieuw opgebouwd?  
 
Maar als zielen verloren zijn, is het voor altijd - Er is niemand die ze aan Mij kan teruggeven. 
Ah! Ik ween om de zielen.  
Zij hebben de Hemel verloochend voor de aarde, en Ik zal de aarde vernietigen.  
Ik zal de mooiste dingen laten verdwijnen die, als een touw, de mens binden." 
 
En ik: "Jezus, wat zegt U?  
 
En Hij: "Moed, verlies de moed niet. Ik zal verder gaan. En jij - kom in mijn Wil. 
Leef erin, zodat de aarde niet langer je thuis is, maar Ikzelf je thuis word.  
Op deze manier zal je volledig veilig zijn.  
 
Mijn Wil heeft de kracht om de ziel transparant te maken 
En als de ziel doorzichtig is, wordt alles wat Ik doe in haar weerspiegeld.  
Als Ik denk, wordt mijn gedachte weerkaatst in haar geest en wordt licht,  
terwijl haar gedachte, als licht, wordt weerspiegeld in de Mijne.  
Als ik kijk, als ik spreek, als ik liefheb, enz., worden deze in haar weerkaatst als vele lichten, 
en zij in Mij.  
Daarom zijn wij in voortdurende reflecties, in eeuwigdurende communicatie, in wederkerige 
Liefde.   
 
En omdat Ik overal ben, bereiken de reflecties van deze zielen Mij  
- in de Hemel,  op de aarde, 
- in de Sacramentele Hostie,  
- in de harten van de schepselen.  
 
Overal en altijd geef Ik Licht, en Licht zenden zij naar Mij.  
Ik geef Liefde, en zij geven Liefde aan Mij.  
Zij zijn mijn aardse woningen, waarin Ik mijn toevlucht vind tegen de lelijkheid  
van de andere schepselen. 
 
O, het mooie Leven in mijn Wil!   
Het verheugt Mij zozeer dat Ik alle andere heiligheden, onder elk aspect van deugd , 
in de toekomstige generaties  zal laten verdwijnen. 
 
En Ik zal de Heiligheid van het leven in mijn Wil opnieuw doen verschijnen,  
Zij zullen  geen menselijke heiligheden zijn maar Goddelijke.  
 
Hun heiligheid zal zo hoog zijn dat, als zonnen, zij de mooiste sterren van de heiligen van de 
vorige generaties zullen overschaduwen.  
 
Dit is de reden  waarom Ik de aarde wil zuiveren: zij is deze Wonderen  van Heiligheid 
onwaardig. 
 


