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Jezus wil liefde, waarheid en oprechtheid van de zielen. Een ziel die in de 
Goddelijke Wil leeft, doet de Barmhartigheid triomferen over de Gerechtigheid.  

 

 

Mijn dochter, de toestand van de wereld is mij teveel! 

Velen verontwaardigen mij en ontrukken geselingen uit mijn handen. 

Terwijl Hij dit zei, leek een stortregen schade toe te brengen aan de wijngaarden.  

 

Toen bad ik voor mijn biechtvader, die aanwezig leek. Ik wilde zijn handen nemen om hem 

door Jezus te laten aanraken en Jezus leek dit te doen. 

 

Ik vroeg Hem om te zeggen wat Hij van de biechtvader wenste. 

Jezus zei hem:  

 

“Ik wil liefde, waarheid en oprechtheid.  

De mens verschilt het meest van Mij wanneer hij niet uitgerust is met deze voorrechten”.  

 

Terwijl Hij „Liefde“ uitsprak, leek Hij  

-al zijn ledematen te verzegelen met liefde, 

-zijn hart, zijn verstand. 

Hoe goed is Jezus!... 

Ik zei bij mezelf: “is het waar dat Jezus die ”geselingen” opschort om mij tevreden te 
stellen? Of is dat mijn fantasie?”  
 
Jezus antwoordde mij:  
 
“Mijn dochter, gerechtigheid en barmhartigheid strijden voortdurend met elkaar. 
En de barmhartigheid overwint meer dan de gerechtigheid.  
 
Wanneer een  ziel totaal verenigd is met mijn Wil,  
-neemt zij deel aan al mijn handelingen  'ad extra'.  
En als zij eerherstel brengt met haar lijden,  
-behaalt de barmhartigheid haar mooiste overwinningen op de gerechtigheid.  
 
 
Het maakt mij blij  om al mijn eigenschappen te bekronen met barmhartigheid, 
- zelfs de gerechtigheid zelf. 
Telkens een ziel die met Mij verenigd is mij gunsten komt vragen, wil Ik haar gelukkig 
maken en geef Ik Mij over.  
Zij heeft immers al haar aangelegenheden aan mijn Wil overgelaten. 
 
Daarom kom Ik niet als Ik mij niet wil overgeven. 
Want Ik kan niet weerstaan. Ik kan haar verzoeken niet weigeren. 
Waarom twijfel je zo?“ 
 
 
 
 


