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 De zonde ketent de ziel en belemmert haar om het goede te doen. 
Daarom wilde Ik tijdens mijn Passie eerst de pijnen van de kettingen lijden. 

 
Ik vergezelde mijn lieve Jezus in de pijnen van zijn Passie. 
Hij toonde zichzelf en Hij zei mij:  
 
"Mijn dochter, de zonde ketent de ziel en belemmert haar om het goede te doen. 
Haar geest voelt de ketting van de zonde en kan niet begrijpen wat goed is.  
Haar wil voelt de ketting die haar vastbindt en is afgestompt. 
En in plaats van het goede te willen, wil zijt het kwade.  
Haar verlangen is geketend en zij voelt hoe haar vleugels, waarmee ze naar God kan 
vliegen, afgeknipt werden.  
 
O, hoeveel  medelijden voel ik bij het zien van de mens die geketend is door zijn eigen 
zonden! Daarom wilde Ik tijdens mijn Passie eerst de pijnen van de kettingen lijden. 
 
Ik wilde vastgebonden worden om de mens te bevrijden van zijn eigen ketenen.  
Zodra de kettingen Mij vastbonden, veranderden zij in kettingen van liefde.  
Door de mens hiermee aan te raken, werden zijn kettingen verbrand en verbroken.  
Zij bonden hem met liefde-koorden. 
 
Mijn Liefde is steeds werkzaam - Zij kan niet werkloos zijn.  
 
Ik maakte voor allen en voor elk afzonderlijk alles klaar  wat nodig is om  
- om hen te herstellen, te genezen, en opnieuw mooi te maken.   
 
Ik heb alles gedaan zodat, zodra de ziel bereid is,   
- ze alles voorbereid en tot haar beschikking vindt. 
 
Ik houd mijn kettingen klaar om de hare te verbranden, 
- de flarden van mijn Vlees om haar wonden te bedekken  
  en haar mooi te maken, 
- mijn Bloed om haar opnieuw leven te geven. 
Alles is klaar.  
 
Ik bewaar alles wat nodig is voor elk.  
Mijn Liefde wil zich geven - Zij wil werken.  
 
Ik voel een onrust, een onweerstaanbare Kracht,  
die Mij geen rust geeft als Ik niet kan geven.  
 
En weet je wat Ik doe?  
Als Ik zie dat niemand iets wil nemen, dan leg Ik  
- mijn kettingen, de flarden van mijn Vlees, mijn Bloed,  
in de ziel die ze wil en die Mij liefheeft,  
 
Ik maak haar mooi en versier haar met de kettingen van mijn Liefde.  
Ik vermenigvuldig honderdvoudig het leven van de Genade in haar. 
 
Zo stort mijn Liefde zich uit en kan zij tot rust komen."(…) 
 


