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“Hou zeer veel van Jezus-Liefde is zijn Geluk”  
 “Hou daarom zeer veel van Hem, want de liefde zal Hem zeker milder maken”.                                                   

 

 

 

… Jezus zei me:  

“Ik werd doof door de beledigingen van de schepselen. 

Ik wilde je lieve stem horen om me af te leiden en op te monteren. Daarom   deed Ik 

of Ik u niet hoorde. Ach, je weet niet welke echo van vervloekingen vanaf de aarde 

naar Mij geslingerd wordt. De stemmen van liefde en lofzang doorbreken deze helse  

echo en maken het Me gemakkelijker.” 
 

Intussen kwam Mama eraan  en ik: “Oh Mama, Mama! Kom, Jezus! Mama is hier”. 

Zij zei: “Hou zeer veel van Jezus. Stel Hem tevreden – Liefde is zijn geluk”.  

 

Ik zei : “Hij lijkt tevreden te zijn. Ik doe wat ik kan om Hem lief te hebben maar U 

kan Hem blijkbaar beter tevreden stellen dan ik.”.  

Zij zei : “Mijn dochter, de liefde van de Hemel is zijn eigen liefde . 

Maar Hij wil de liefde van de aarde winnen. Van hieruit gezien kan jij Hem daarom 

beter tevreden stellen door Hem te beminnen en nog veel beter door te lijden”.  
 

En ik: “Als U eens wist, Mama, wat Hij met me doet! Hij laat me alleen. Hij stuurt 

me geen lijden meer om te kunnen straffen. Luister naar wat Hij me eergisteren zei : 

Hij wil buitenlanders in Italië laten binnendringen. Wat een vernieling zullen zij 

teweeg brengen! Hij wil werkelijk ongepaste dingen doen. En om me tot overgave te 

dwingen aan zijn Wil,  bond Hij me stevig vast .”  
 

En Jezus: “Ben je Me aan het beschuldigen?”  

En ik: “Ik moet U zeker beschuldigen in het bijzijn van  Mama, omdat Zij U aan mij 

toevertrouwt. Zij vraagt me zeer goed op te letten  dat U geen kastijdingen uitvoert. 

Ze zei me ook moedig te zijn om U te ontwapenen. Is het niet waar Mama?”.  

 

En Zij: “Ja, het is waar en Ik wil dat je er mee door gaat omdat er ernstige 

kastijdingen voorbereid worden. Hou daarom zeer veel van Hem, want de liefde zal 

Hem zeker milder maken”.  

 

En ik: “Ik zal doen wat ik kan. Ik voel enkel liefde voor Hem, zozeer dat ik zonder u 

weet hoe te handelen, maar zonder Jezus – nee.  

En u vindt dat zeker niet erg omdat u weet en wil dat ik Jezus boven alles bemin”.  

 

Mama leek tevreden. 
 

 


