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De Heiligheid van het Leven in de Goddelijke Wil is vrij  
van eigenbelang en tijdverspilling. 

 
Ik wil dat jij het begin bent van de Heiligheid van het Leven in mijn Wil. 
 
Mijn dochter,  alle andere heiligheden zijn niet vrij van tijdverspilling en eigenbelang. 
 
Maar de Heiligheid van het leven in mijn Wil is vrij van eigenbelang en tijdverspilling.  
Er is geen gevaar dat zij de deugd met Mij verwarren,  
- omdat Ikzelf de Levende ben in mijn Wil. 
 
Dit was de Heiligheid van mijn Mensheid op aarde. 
En daarom deed Zij alles voor iedereen, zonder een schaduw van eigenbelang.  
 
Eigenbelang ontneemt het zegel van goddelijke Heiligheid.  
Daarom kan het nooit een zon zijn. Hooguit kan het, hoe mooi ook, een ster zijn.  
 
Daarom wil ik de Heiligheid van het Leven in mijn Wil. 
 
In deze zo triestige tijden, heeft deze generatie deze Zonnen nodig,  
- die haar kunnen verwarmen, verlichten en voeden.  
 
De onthechting van deze aardse engelen, 
- alles voor het welzijn van anderen, - zonder een schaduw van eigenbelang,  
zal weg openen in de harten om mijn Genade te kunnen ontvangen. 
 
En dan, de kerken zijn schaars en velen zullen vernietigd worden.   
Zeer dikwijls vind Ik geen priesters om Mij te consacreren. 
Soms laten zij toe dat onwaardige zielen Mij ontvangen, en waardige zielen Mij niet kunnen 
ontvangen. Mijn Liefde wordt belemmerd.  
 
Daarom wil Ik de Heiligheid van het leven in Mijn Wil verwezenlijken.  
Dan zal Ik geen priesters meer nodig hebben om Mij te consacreren, noch kerken, 
tabernakels of Hosties.   
Deze zielen zullen alles zijn:  priesters, kerken, tabernakels en Hosties.  
 
Mijn Liefde zal vrijer zijn.  
Telkens wanneer Ik Mijzelf wil consacreren, zal Ik het kunnen doen - op elk moment,  
overdag, 's nachts, op elke plaats waar zij ook zijn.  
O, mijn Liefde zal zich dan volledig kunnen uitstorten.! 
 
Ah! mijn dochter, de huidige generatie verdient om volledig vernietigd te worden. 
En als Ik toesta dat er nog iets van overblijft, dan is het  
- om deze Zonnen te vormen van Heiligheid van het Leven in mijn Wil,  
 
Naar mijn voorbeeld  zullen zij Mij vergoeden voor alles wat andere mensen, in verleden, 
heden en toekomst, Mij verschuldigd zijn.  
 
Dan zal de aarde Mij de ware Glorie geven. En mijn 'Fiat Voluntas Tua op aarde zoals in 
de Hemel'  zal zijn voltooiing en vervulling krijgen." 


