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Dag 23 – De besnijdenis van Jezus. “Wij gaven Hem de Naam Jezus.”
Mijn geliefde dochter, ik ben blij je te kunnen vertellen
hoe het Rijk van de Goddelijke Wil kan aanwezig zijn in alle dingen.
Alle kruisen, pijn, vernederingen,
- als zij omgeven zijn door het Leven van de Goddelijke Wil,
zijn als basismaterialen in Zijn Handen,
-om Zijn rijk te voeden en het steeds meer aanwezig te maken.
Ik woonde in de grot van Bethlehem met Jezus en de lieve heilige Jozef.
Hoe gelukkig waren wij! Deze grot werd een paradijs voor ons omdat in haar,
het Goddelijk Kind en de Goddelijke Wil, Die in ons werkte, aanwezig waren.
Lijden en tranen ontbraken niet. Maar vergeleken met de onmetelijke zeeën van Vreugden,
Geluk en Licht, die het Goddelijk Fiat bij elk van onze Akten liet ontstaan, waren zij slechts
druppels in deze zeeën. De zoete en lieve tegenwoordigheid van mijn dierbare Zoon, was
één van de grootste vreugden.
Wanneer de 8ste dag van het aardse leven van het hemelse Kind aanbrak,
luidde het Goddelijk Fiat het Uur van de Pijn:
Het beval ons het lieve Kind te laten besnijden.
De kleine Jezus moest een zeer pijnlijke snede ondergaan.
In die tijd beval de wet dat elke eerstgeborene deze pijnlijke snede moest ondergaan.
Dit kan de wet van de zonde genoemd worden.
Mijn zoon was onschuldig en Zijn Wet was de wet van de Liefde.
Maar aangezien Hij gekomen was
-niet om de mens-koning te vinden, maar de gevallen mens, en
-om zich met hem te verbroederen, en hem opnieuw in eer te herstellen,
wou Hij zich vernederen en onderwierp Hij zich aan de wet.
De heilige Jozef en ik bibberden van de pijn.
Maar moedig en zonder dralen waren wij bereid Jezus met een pijnlijke snede te laten
besnijden. Het Kindje Jezus weende bij deze bittere pijn en wierp zich in mijn armen om hulp
te zoeken. De heilige Jozef en ik vermengden onze tranen met de Zijne.
Het eerste Bloed, dat Jezus uit liefde voor de schepselen vergoot, werd opgevangen.
Wij gaven Hem de Naam Jezus,
een machtige Naam - die Hemel en aarde en ook de Hel doet beven,
de Naam die Balsem, Bescherming en Hulp moest zijn voor elk hart.
Mijn dochter, deze snede was een evenbeeld van de gruwelijke snede die de mens zijn ziel
gegeven had door zijn wil te doen.
Mijn lieve Zoon, liet zich deze snede toebrengen
-om de harde snede van de menselijke wil te genezen,
-en om met Zijn Bloed de wonden te helen van de vele zonden,
die de menselijke wil in de schepselen bewerkt heeft.
Elke akte van de menselijke wil -is een snede die uitgevoerd wordt, -is een wonde die zich
opent. De Goddelijke Knaap bereidde met zijn pijnlijke snede
-de Remedie voor alle menselijke wonden.
“Wij gaven Hem de Naam Jezus, die hemel en aarde en ook de hel doet beven.”
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