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Het enige wat Jezus verlichting geeft en blij maakt, is Liefde. 

 
 
Deze ochtend was ik buiten mijzelf en ik zag de Hemelse Mama met de Baby in Haar armen. 
De Goddelijke Baby riep mij met zijn klein handje en ik vloog om mij op mijn knieën te 
plaatsen voor de Koningin-Mama. 
Jezus zei mij:  "Mijn dochter, vandaag wil Ik dat je met onze Mama spreekt." 
 
Ik zei: "Mijn Hemelse Mama, zeg me, is er iets in mij dat Jezus mishaagt?  
 
Zij zei: "Mijn liefste dochter, wees rustig, ik zie niets dat mijn Zoon zou kunnen mishagen. 
Indien - moge het nooit zo zijn – er iets zou zijn dat Hem zou mishagen, dan zal ik je dat 
onmiddellijk laten weten. Vertrouw op je Mama en vrees niet." 
 
Terwijl de Hemelse Koningin mij gerust stelde, voelde ik dat er nieuw leven in mij werd 
geblazen. Ik voegde eraan toe:  
"Mijn allerliefste Mama, wat een droevige tijden maken wij door. Zeg mij, is het werkelijk 
waar dat Jezus de vereniging van priesters wil?” 
 
Zij zei: "Ja, dat wil Hij. De golven rijzen te hoog op en deze verenigingen zullen de ankers, 
de lampen, het roer zijn, waarmee de Kerk gered zal worden van de schipbreuk, veroorzaakt 
door de storm.  
Hoewel het zal lijken dat de storm alles onder water heeft gezet, zal men na de storm zien 
dat de ankers, de lampen, het roer - dat wil zeggen de meest stabiele dingen om het leven 
van de Kerk voort te zetten - er nog zijn.  
Maar - o, hoe verachtelijk, laf en hardvochtig zijn ze! Bijna niemand van hen beweegt, terwijl 
dit tijden zijn om te werken. De vijanden rusten niet, terwijl zij daar traag en onbewogen 
blijven – maar, zoveel te erger voor hen." 
 
Toen voegde Zij er aan toe:  
"Mijn dochter, probeer alles goed te maken door middel van de Liefde.  
 
Moge je koesteren  
- één ding alleen: liefhebben, 
- een gedachte alleen, één woord alleen, één leven alleen: Liefde.   
 
Als je Jezus tevreden wilt stellen en blij maken, 
- bemin Hem, en  
- geef Hem altijd de gelegenheid om over liefde te spreken.  
 
Dit is het enige wat Hem verlicht en opvrolijkt: Liefde.   
Vraag Hem om tot jou over Liefde te spreken, en Hij zal in feeststemming zijn." 
 
En ik: "Mijn lieve Jezus, hebt U gehoord wat onze mama zegt?  
Dat ik U moet vragen om Liefde, en om over Liefde te spreken.”  
 
En Jezus was in feestvreugde en zei zovele dingen over de deugd, de verhevenheid,  de 
adel van de Liefde, dat het niet mogelijk is om dit in menselijke taal te herhalen.  
Daarom stop ik hier... 
 
 


