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God is het voedsel en het leven van de ziel. 

 

Terwijl ik in mijn gewone toestand was, kwam de gezegende Jezus zeer kort. 

Hij had een snede brood in zijn hand, alsof Hij mij wilde versterken. 

Wegens mijn voortdurende ontberingen voelde ik mij immers zo ziek.  

Het leek alsof nog slechts één levensdraad mij in leven hield, en dat ik onder deze draad zou 

worden verbrand en verteerd. Nadat Hij mij versterkt had met dit brood, zei Hij tot mij: 

"Mijn dochter,  

het materiële brood is voedsel en leven voor het lichaam. 

En er is geen deel van het lichaam dat geen leven ontvangt van dit brood. 

 

Zo is God het voedsel en het leven van de ziel. 

En er mag geen deel zijn dat niet het leven en voedsel van God opneemt. 

Dit betekent: 

- zij leeft geheel in God, 

- zij voedt haar wensen in God, 

- zij laat de neigingen, de affecties en de liefde leven en voedsel vinden in God 

zodat in geen enkel ander voedsel vreugde gevonden wordt dan alleen in God. 

Maar oh! Hoevelen voeden hun ziel met allerlei vuiligheid!" 

Toen Hij dit gezegd had, verdween Hij. En ik bevond mij in een kerk. 
Het leek alsof meerdere mensen zegden: “Wees vervloekt! Wees vervloekt…” 
alsof zij de gezegende Heer en ook de schepselen wilden vervloeken.  
 

Ik weet niet hoe maar ik verstond de zwaarte van deze vloeken, alsof zij de vernietiging van 
God en van zichzelf betekenden. En ik weende er bitter om. 

Dan zag ik een priester aan het altaar de H. Mis opdragen, alsof hij Onze Lieve Heer was. 
Hij begaf zich midden onder hen die de vloeken uitgeroepen hadden en met een plechtige 
en gezaghebbende stem zei Hij: " Maledicti! Maledicti “ (Vervloekt zijt gij, vervloekt zijt gij!") , 
minstens twintig keer of nog meer.  

 
Terwijl Hij dit zei, leek het dat vele duizenden mensen dood neervielen, 
- sommigen door revolutie, - anderen door aardbevingen,  

- enkelen door vuur en - enkelen in het water. 

Het leek alsof deze kastijdingen voorboden waren van komende oorlogen.   

Ik weende over hen.  

 

Hij kwam dichterbij en zei: 

"Mijn dochter, vrees niet, want Ik vervloek je niet. 

Integendeel, Ik zegen je, duizend en duizendmaal.  

Ween en bid voor deze volkeren." 


