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"De engelen stegen op en daalden neer uit de Hemel, 
om alles wat Ik deed aan de Vader te brengen " 

 
Ik was de Uren van de Passie aan het mediteren. Jezus zei tot mij:  
 
"Mijn dochter, in de loop van mijn sterfelijk leven, 
omringden duizenden en duizenden engelen mijn Mensheid,  
 
Zij verzamelden alles  wat ik deed  
- mijn Stappen, mijn Werken, mijn Woorden en zelfs 
- mijn Zuchten, mijn Pijnen, de druppels van mijn Bloed,  
- kortom, alles.  
 
Zij waren de engelen  
- die Mij vergezelden en Mij eer bewezen 
- die al mijn Wensen vervulden,  
 
Zij stegen op en daalden neer uit de Hemel,  
- om alles wat Ik deed aan de Vader te brengen.  
 
Nu hebben deze Engelen een speciale taak.  
 
Als de ziel zich mijn Leven, mijn Lijden, mijn Bloed, mijn Wonden, mijn Gebeden 
herinnert, komen zij rond deze ziel. 
 
En zij verzamelen  
- haar woorden, haar gebeden, haar daden van medeleven met Mij,  
- haar tranen en haar offers. 
 
Zij  verenigen deze met de Mijne. 
 
En zij brengen hen voor mijn Majesteit om de Glorie van mijn eigen Leven te hernieuwen.  
 
De vreugde van de Engelen is zo groot dat zij eerbiedig  
- luisteren naar wat de ziel zegt, en  
- samen met haar bidden.   
 
Dus, met welke aandacht en eerbied moet de ziel deze Uren mediteren, nu zij weet  
dat de engelen aan haar lippen hangen om na haar woorden, te herhalen wat zij zegt." 
 
Daarna voegde Hij er aan toe:  
"Na de zovele bitterheden die de schepselen Mij geven,  
- zijn deze Uren kleine zoete slokjes die de zielen Mij geven 
Maar voor de vele bittere slokjes die Ik ontvang, zijn de zoete te weinig.  
 
Daarom, meer verspreiding!, meer verspreiding!" 
- van de 24 Uren van de Passie 
 


