De 24 Uren van de Passie van onze heer Jezus Christus -
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Uur 5 – Het eerste Uur van de Doodsangst van Jezus in de Hof van Olijven.

(...) Uw verdriet is zo groot dat uw stem verdwijnt.
Ook uw steeds stralende Blik, is nu zo droevig. Het lijkt alsof U troost en hulp zoekt.
Uw gelaat is zo bleek. Uw lippen zijn uitgedroogd door het vuur van de liefde,
Uw ledematen beven. Uw hart klopt zo hevig door het op zoek gaan naar zielen.
Uw toestand laat de indruk dat U van het ene moment op het andere zal sterven.
En alles wijst erop dat U zich eenzaam voelt en U mijn gezelschap wenst.(…)
Mijn gezegende Jezus lijkt de lippen te openen.
En met een zwakke en verstikte stem zegt Hij mij:
"Dochter, wil je weten
- wie Mij meer kwelt dan de beulen?
- Waarom de kwellingen die de beulen mij toebrengen niets zijn vergeleken met wat
Ik nu doorsta?
Het is de Liefde, de eeuwige Liefde.
Zij laat Mij alle pijnen tot in het merg voelen.
Ja, het is de Liefde die over Mij en in Mij heerst.
De Liefde is de nagel.
De Liefde is de gesel.
De Liefde is de doornenkroon.
De Liefde is alles voor Mij.
De Liefde is mijn eeuwig Lijden, terwijl wat Ik lijd in mijn mensheid slechts tijdelijk is.
Kind, kom in mijn Hart, verlies jezelf in mijn Liefde.
Alleen daar zal je begrijpen wat Ik voor jou geleden heb en hoezeer Ik je bemind heb.
Op deze manier zal jij leren om Mij te beminnen en alleen uit Liefde te lijden."
Mijn Jezus! U roept mij om in uw Hart te komen. U wil mij uw Liefde te tonen,
Ik kom maar wat zie ik?
De wonderen van de Liefde die
- U kroont, niet met natuurlijke doornen, maar met doornen van vuur,
- niet met gesels van touwen uw aanbiddelijk lichaam pijnigt, maar met gesels van vuur,
- niet met ijzeren nagels uw handen en voeten doorboort, maar met nagels van vuur.
Alles is vuur. Het doorboort U tot in het merg van uw Beenderen.
Het verandert geheel uw Mensheid in vuur,
Het geeft U een onvoorstelbaar en dodelijk lijden, bitterder dan dit van uw Passie.
Zij bereidt in uw Bloed een bad van Liefde voor alle zielen die
- zich willen zuiveren van elke vlek en
- het recht willen verwerven kinderen van de Liefde te zijn.

« Kind, kom in mijn Hart, verlies jezelf in mijn Liefde.”
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