
“Ik zal jouw gevangene zijn, niet alleen in de kleine Hostie, maar ook in jouw hart.”                    SG –De Goddelijke Wil 
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"Mijn Liefde heeft Mij, mijn Mensheid en mijn Godheid,  
opgesloten in een kleine Hostie". 

   

Mijn dochter, nu moet je mijn overmatige Liefde kennen - waar Zij Mij gebracht heeft. 
 
Ik daalde neer van de Hemel naar de aarde, en zij leidde Mij in een donkere en zeer nauwe 
gevangenis, die de schoot van mijn Mama was. 
Maar mijn liefde was niet tevreden. In deze gevangenis zelf vormde Zij voor Mij een  
andere gevangenis, mijn Mensheid, waarin mijn Godheid opgesloten was.  
 
De eerste gevangenis duurde negen maanden. 
De tweede gevangenis van mijn Mensheid duurde voor Mij tot drieëndertig jaar.  
 
Maar mijn Liefde stopte niet daar. 
Tegen het einde van de gevangenis van mijn Mensheid, vormde Zij voor Mij de gevangenis 
van de Eucharistie, de kleinste van de gevangenissen,  
- een kleine Hostie waarin Zij Mij, mijn Mensheid en mijn Godheid, opsloot. 
 
En Ik zou tevreden geweest zijn om daar als dood te verblijven,  
- zonder een ademhaling, een beweging of een hartslag te laten horen  
- en niet voor een paar jaar, maar tot de voleinding van de eeuwen.  
 
Ik ging van gevangenis naar gevangenis. Zij zijn onafscheidelijk van Mij. 
Daarom kan Ik de Goddelijke Gevangene genoemd worden, de hemelse Gevangene.  
 
In de eerste twee gevangenissen, in de intensiteit van mijn Liefde,  
- bracht Ik het Koninkrijk van de Verlossing tot vervulling. 
 
In de derde gevangenis van de Eucharistie,  
breng Ik het Koninkrijk van mijn Goddelijk Fiat tot vervulling.  
 
En daarom riep Ik je naar de gevangenis van je bed, zodat wij samen  
- beiden gevangenen, in onze eenzaamheid, samen verenigd, 
het Koninkrijk van mijn Wil tot vervulling kunnen brengen.  
 
Ik had een Moeder nodig voor de Verlossing. 
Ik had ook een Moeder nodig voor het Koninkrijk van mijn Fiat.  
 
Mijn veeleisende Liefde wilde een gevangen moeder  
- om haar steeds tot mijn beschikking te hebben.  
Daarom, zal Ik jouw gevangene zijn, niet alleen in de kleine Hostie, maar ook in jouw hart. 
 
Je zal mijn lieve gevangene zijn, zeer aandachtig naar Mij luisteren en de eenzaamheid van 
zo'n lange opsluiting doorbreken.  
 
Alhoewel wij gevangenen zijn, zullen wij gelukkig zijn omdat wij samen het Koninkrijk van de 
Goddelijke Wil tot rijpheid zullen brengen om het aan de mensen te geven. 


