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God danken voor Zijn schepping is een van de belangrijkste plichten van de mens.   

 
 
(…) “Mijn dochter, je moet weten  
dat God danken voor alles wat Hij geschapen heeft, God helemaal niet mishaagt. 
Dit is eerder een goddelijk Recht en één van de voornaamste plichten van de mens. 
 
Wij hebben het universum niet vermenigvuldigd, omdat elke mens kan genieten van de 
gehele schepping alsof deze van hem is. 
 
Wie kan niet zeggen: 
- ‘de zon is van mij' en genieten van haar licht zoveel als hij wil,  
- of 'het water is van mij' en er gebruik van maken zoveel als hij nodig heeft,  
- of ‘de aarde, de zee, het vuur, de lucht, zijn van mij’?  
En zo ook voor het overige. 
 
Als de mens sommige zaken mist, of als zijn leven soms moeilijk is, dan komt dit door de 
zonde. Deze belemmert de toegang tot mijn weldaden. 
Zij verhindert dat de dingen die Ik gemaakt heb, genereus zijn tegenover ondankbare 
mensen. 
 
Elk geschapen ding is een uitdrukking van Gods Liefde voor de mensen. 
Zij hebben de plicht om aan God hun liefde en dankbaarheid te tonen voor al deze 
weldaden. Het is zelfs hun voornaamste plicht tegenover de Schepper.  
Als we dat niet doen, plegen we diefstal tegenover onze Schepper. 
 
Deze plicht is zo belangrijk dat mijn hemelse Moeder,  
- die alles deed voor onze Glorie, en de verdediging van onze Belangen, 
aandacht schonk aan alle geschapen dingen, van de kleinste tot de grootste. 
  
En zij plaatste, in de naam van alle mensen, een zegel  
- van Liefde,  
- van Glorie en  
- van Dankbaarheid 
aan de Schepper. 
 
Na mijn Mama, vervulde ook mijn Mensheid deze heilige plicht. 
Dit heeft ervoor gezorgd dat mijn Vader welwillend is tegenover de schuldige mensheid.  
 
Dit zijn dus de gebeden van mijn Mama en van Mij. 
Wil jij deze gebeden ook niet verrichten?  
 
Eigenlijk heb Ik je daarom geroepen om in Mijn Wil te leven, 
 - opdat jij jezelf met Ons verenigt en onze Daden herhaalt." (…) 
 


