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“Kom in mijn armen en ook in mijn Hart” 

 
 “Mijn dochter, kom in mijn armen en ook in mijn Hart.  
Ik heb Mij bedekt met de sluiers van de Eucharistie om geen schrik aan te jagen.  
 
In dit Sacrament ben Ik afgedaald tot de diepste vernederingen  
- om het schepsel tot Mij te verheffen, 
- om  haar zo met Mij te verenigen dat zij één wordt met Mij . 
Ik laat mijn sacramenteel Bloed in haar aderen vloeien. En Ik maak Mijzelf tot Leven  
- van elk harteklop, van elke gedachte en van haar gehele wezen.  
 
Mijn liefde verteert  Mij en wil het schepsel verteren in haar vlammen  
- om haar herboren te laten worden als een ander Mezelf.  
 
Daarom wilde Ik Mijzelf verbergen onder deze Eucharistische sluiers om op die manier in 
haar binnen te gaan om haar te transformeren in Mezelf.  
Maar om deze transformatie te laten plaatsvinden, moet de ziel voorbereid zijn.  
 
Toen Ik het Sacrament van de Eucharistie  instelde, was mijn Liefde ook hier overmatig.   
Zij voorzag genaden, gaven, gunsten en licht  
- om de mens waardig te maken om Mij te ontvangen.  
Ik kan zeggen dat mijn Liefde voor de mens genaden voorzien heeft 
- die zelfs de goede gaven van de Schepping overtreffen.  
 
Ik wilde de mens de nodige genaden schenken, om Mij waardig te kunnen ontvangen,  
en om overvloedig van de vruchten van dit Sacrament te kunnen genieten.  
 
Maar, opdat hij deze genaden kan ontvangen, is het nodig 
- zichzelf leeg te maken van alles, de zonde te haten  
- er vurig naar te verlangen om Mij te ontvangen.  
 
Mijn gaven dalen niet af in rottigheid en modder. 
Als de ziel de juiste ingesteldheid om Mij te ontvangen niet heeft,  
dan vind Ik geen lege plaats waar Ik mijn Leven  kan neerleggen.  
Het is dan alsof  Ik dood ben voor haar en zij voor Mij.  
Ik brand, maar zij voelt mijn vlammen niet. Ik ben licht, maar zij blijft blind.  
 
Helaas, hoeveel pijnen onderga Ik in mijn sacramentele Leven !  
Een groot aantal zielen, die niet over de vereiste  voorbereidingen beschikken 
- kunnen de genaden in dit Sacrament niet ontvangen en maken Mij misselijk.  
 
Als zij Mij verder  op deze manier blijven  ontvangen, dan betekent dit  
- voor Mij een voortzetting van Calvarië en 
- voor hen de eeuwige verdoemenis.  
 
Als zij Mij niet uit liefde ontvangen, dan is het   
- nog een belediging meer voor Mij en  
- nog een zonde meer op hun geweten.  
 
Bid en breng eerherstel  voor de vele misbruiken en heiligschennissen  
die bij het ontvangen van dit Sacrament gebeuren."  


