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"Ik wil dat jij je mijn Pijnen, mijn Gebeden en geheel Mijzelf eigen maakt, 
op zo'n manier dat Ik in jou een andere Mijzelf vindt." 

 
Ik ben droevig door de afwezigheid van mijn lieve Jezus. 
En als Hij komt, terwijl ik een beetje leven inadem, 
- ben ik meer bedroefd omdat ik zie dat Hij meer bedroefd is dan ik.  
 
Hij wil zich niet rustig houden.  
De schepselen dwingen Hem om meer plagen te sturen.   
 
Maar terwijl Hij geselingen stuurt, weent Hij over het lot van de mens. 
En Hij verbergt zich diep in mijn hart, alsof Hij niet wil zien wat de mens lijdt.  
 
Het is alsof je niet langer kan leven in deze droevige tijden. 
En toch lijkt het erop dat dit nog maar het begin is. 
 
Terwijl ik mij zorgen maakte over mijn hard en droevig lot om zo dikwijls zonder Hem te 
moeten zijn, kwam mijn lieve Jezus. Hij wierp een arm om mijn hals, en Hij zei mij:  
 
"Mijn dochter, maak mijn pijnen niet erger door je zorgen te maken. 
Er zijn er al teveel.  
Ik verwacht dit niet van jou. 
 
Integendeel,  
Ik wil dat je mijn Pijnen, mijn Gebeden en heel Mijzelf tot de jouwe maakt,  
- zodanig dat Ik in jou een ander Mijzelf vind.  
 
In deze tijd wil Ik grote voldoeningen. 
En alleen degene die Mij in zich opneemt, kan Mij die geven.  
 
Dat wat de Vader in Mij gevonden heeft: 
- Glorie, Vreugde, Liefde, volledige en volmaakte Voldoeningen,  
- voor het welzijn van allen,  
zal Hij dan in deze zielen vinden.  
Zij zijn zoals zoveel andere Jezussen, als een copie van Mezelf.  
 
Deze intenties moet je herhalen 
- in elk Uur van de Passie dat je doet, 
- in elke handeling, 
- in alles.  
 
Als Ik mijn voldoeningen niet vind - ach, dan is het voorbij voor de wereld!  
De plagen zullen in stortvloed neerdalen.   
Ach, mijn dochter! Ach, mijn dochter!"   
 
En Hij verdween. 
 
 


