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De redenen waarom Jezus wil dat de mens zijn Wil vervult. 

 
 
"Mijn Liefde en Goedheid zijn zo groot dat, dat telkens een mens volgens mijn Wil handelt,  
Ik hem veel geef.  
En opdat Ik hem steeds veel zou kunnen geven, wil Ik dat hij mijn Wil doet.  
 
De echte reden waarom Ik verlang dat de mens Mijn Wil doet,  
is dat hij Mij op die manier toelaat om hem onophoudelijk te geven.  
 
Mijn Liefde rust nooit. Zij wil altijd lopen en naar de mens toevliegen.  
En om wat te doen? Om te geven.  
Als de mens mijn Wil doet, komt hij dicht bij Mij en Ik bij hem:  
- Ik geef en hij neemt.  
 
Als hij echter mijn wil niet doet,  
- houdt hij zich  op een afstand van Mij en hij wordt als een vreemdeling voor Mij. 
Zo kan hij niet nemen wat Ik hem wil geven. 
 
Als Ik het hem toch zou geven, zou het schadelijk en onverteerbaar zijn voor hem.  
Met zijn ongeraffineerde gehemelte, besmet door zijn menselijke wil  
- kan hij de goddelijke gaven niet proeven, noch  waarderen.  
 
Mijn verlangen is :  geven zonder ophouden.  
 
Mensen die mijn Wil vervullen, verhogen mijn Glorie.  
Deze Glorie daalt neer uit de Hemel en keert rechtstreeks terug naar de voet van mijn Troon               
- vermenigvuldigd met de Goddelijke Wil die in de mens aanwezig is.  
 
De glorie, indien aanwezig, die zij die Mijn Wil niet doen, Mij zouden kunnen geven, 
- zou een glorie zijn die Mij onbekend is,  
- een glorie die Mij zou kunnen doen walgen. 
 
Wanneer de mens zich oefent om Mijn Wil te doen, geef Ik hem de Mijne.  
Mijn Wil geeft aan zijn werk mijn Heiligheid,  
- mijn Macht, mijn Wijsheid,  
- de schoonheid van mijn Werken,  
- een onberekenbare waarde.  
 
Ik kan zeggen dat deze werken de  vruchten zijn van mijn domein,  
- Werken van mijn Hemelse Koninkrijk,  
- de Glorie van mijn wettige kinderen.  
 
Hoe kan de mens die alles doet om mijn Wil te vervullen Mij niet behagen?  
Hoe zou Ik de verrukkelijke macht van mijn opperste Wil in zijn werken niet kunnen voelen?  
 
Oh! Als de mensen al het Goede van het volbrengen van mijn Wil  kenden,  
dan zouden zij zich niet langer laten teleurstellen door hun eigen wil."  
 


