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Jezus vervult  de rol van Priester voor hen die in zijn Wil leven. 

 
Hij zei tot mij: "Mijn dochter, ik heb alle aandacht voor de zielen.  
Als zij ook aandacht voor Mij hebben 
- blijft het koord van mijn liefde aan hun hart vastzitten,  
- Ik vermenigvuldig mijn attenties en ik vermaak me. 
Anders blijft de snaar los en voelt Mijn Liefde zich afgewezen en bedroefd." 
 
Hij voegde eraan toe: "In zielen die Mijn Wil doen en erin leven, 
ontmoet mijn Liefde geen enkele hindernis.  
 
Ik bemin hen  en ik zorg liever zelf voor alles wat zij nodig hebben. . 
- Ik geef hen onverwachte genaden.  
- Ik ben jaloers als iemand anders iets voor hen doet.  
Ik wil alles zelf doen voor hen. 
 
Ik ben zeer jaloers wat betreft de Liefde. 
Zoals ik aan de priester de macht geef  om Mij te consacreren in de sacramentele Hostie,  
zo wil Ikzelf deze zielen consacreren  
- die hun daden verrichten in mijn Wil door hun menselijke wil af te staan,  
om de Goddelijke Wil alle plaats te laten innemen.  
 
Wat de priester doet met de Hostie, doe ik met deze zielen,  
- niet één keer, maar telkens als zij daden verrichten in mijn Wil.  
Zij trekken mij aan als krachtige magneten.   
Ik consacreer hen  als bevoorrechte Hosties, 
 terwijl Ikzelf de woorden van de consecratie over hen uitspreek.. 
 
Ik doe dit terecht omdat zielen die in mijn Wil leven zich meer opofferen dan zielen  
die de Communie ontvangen maar niet in mijn Wil leven.  
 
De zielen die in mijn Wil leven  ledigen zichzelf om Mij alle ruimte in hen te geven.  
Zij geven mij het stuur en indien nodig  zijn zij bereid  
- om elke pijn te doorstaan om in mijn Wil te leven. 
 
Mijn Liefde kan niet wachten tot de priester het geschikt oordeelt om Mij aan hen te geven 
door middel van de sacramentele Hostie. Ik doe alles zelf.  
Hoe vaak geef ik Mijzelf als Communie voordat de priester vindt dat het tijd is  
om Mij aan deze zielen te geven! 
  
Als dat niet zo was, zou mijn Liefde als een gevangene zijn van de Sacramenten.  
Nee, nee, ik ben vrij ! Ik heb de Sacramenten in mijn Hart. 
Ik ben er de eigenaar van en Ik kan ze toedienen wanneer Ik wil." 
 
Terwijl Hij dit zei leek Hij overal te zoeken om een ziel te vinden die in Zijn Wil leefde om 
haar te consacreren.  
Hoe mooi was het om mijn beminnelijke Jezus in alle spoed te zien rondreizen om het 
priesterambt te vervullen en Hem de woorden van de consecratie te horen uitspreken over 
de zielen die Zijn Wil doen en erin leven!   
 
De gezegende zielen, die deze toewijding van Jezus ontvangen zijn zo mooi!" 


