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In elk Tabernakel waak Ik om het Werk van de Verlossing te volbrengen  
en de vervulling van het "Fiat Voluntas tua sicut in Caelo et in terra". 

 
 
(...) Mijn Goddelijke Wil is onderdrukt.   
Hij kan de Heiligheid die Hij wil niet tot stand brengen.  
 
Het Goede lijdt met tussenpozen. Soms herleeft het, soms sterft het. Mijn Fiat lijdt 
voortdurend omdat Hij het Goede dat Hij in de mens wil leggen niet kan uitvoeren.. 
 
Daarom blijf Ik in de kleine sacramentele Hostie,  
Ik ben naar de Hemel opgestegen, maar op de aarde tussen de mensen gebleven 
- om geboren te worden, te leven en te sterven – al is het op mystieke wijze. 
 
Zodat al het Goede herboren kan worden in de mensen,  
- dat Goede dat de mens had afgewezen door zich terug te trekken uit mijn Goddelijke Wil. 
 
En verenigd met mijn Offer, vroeg Ik om het offer van jouw leven  
om het Koninkrijk van mijn Goddelijke Wil te laten herboren wordt bij de mensen.  
 
In elk tabernakel, werk Ik  
- aan het Werk van de Verlossing en  
- aan het  "Fiat voluntas tua sicut in Caelo et in terra". 
 
Ik offer Mezelf en sterf in elke Hostie om  
- de Zon van mijn Goddelijke Fiat opnieuw te laten herrijzen, en  
- het nieuwe tijdperk van zijn volledige Triomf te bewerken. .  
 
Toen Ik de aarde verliet, zei Ik:  
"Ik ga naar de Hemel en Ik blijf op de aarde in het Sacrament.  
Ik zal geduldig  eeuwenlang  wachten. Ik weet dat het Mij veel zal kosten.  
Het zal mij niet ontbreken aan zware beledigingen, zelfs meer dan tijdens mijn Passie.  
Maar Ik zal me wapenen met Goddelijk Geduld.  
Vanuit deze kleine Hostie, zal Ik het Werk volbrengen.  
 
Ik zal mijn Wil laten heersen in de harten en  
Ik zal onder de mensen verblijven  
- om de Vruchten te plukken van alle Offers die Ik heb gebracht.  
 
Daarom, wees met Mij verenigd in het offer  
- voor zo'n heilige zaak en  
- voor de rechtvaardige Triomf van mijn Wil die zal heersen en regeren.  
 


