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 Jezus en zijn Mama zijn onafscheidelijk.  Hoe Maria haar taak als Mama vervulde. 
 

 
Terwijl ik aan het bidden was, dacht ik aan het ogenblik waarop Jezus afscheid nam van 
zijn zeer heilige Moeder om zijn Lijdensweg te beginnen. 
En ik zei tot mezelf:  
‘Hoe kon Jezus van zijn lieve Moeder scheiden, en zij van Jezus? ‘ 
 
En Jezus zei tot mij:  
 
"Mijn dochter, er kon toch geen scheiding zijn tussen Mij en mijn lieve Mama. 
De scheiding was slechts schijnbaar.  
Mijn mama en Ik waren met elkaar versmolten. 
En de versmelting was zo en zo groot, dat Ik bij Haar bleef, en Zij bij Mij kwam.  
 
Je kan zeggen dat er een soort van bilocatie was.  
Dit gebeurt ook met zielen als zij werkelijk met Mij verenigd zijn. 
En als zij, terwijl zij bidden, het gebed als leven in hun ziel binnen laten,  
- vindt er een soort samensmelting en bilocatie plaats:   
Ik neem ze met Mij mee, waar Ik ook ben, en Ik blijf bij hen. 
 
O, wat was ik blij in deze Hemel!  
O, hoe voelde ik mij opgevrolijkt en vergoed voor alles!   
 
De kussen die mijn Mama Mij gaf,  bevatten de kus van de hele mensheid.  
Zij gaf Mij de kus van alle mensen terug.  
 
Ik voelde mijn lieve Mama overal.  
Ik voelde haar in mijn Adem. En als deze moeizaam was, maakte ze die lichter.  
Ik voelde haar in mijn Hart. En als het vol bitterheid, verzachtte zij het.  
Ik voelde Haar in mijn Stap, en als Ik moe was, gaf zij mij kracht en rust .  
En wie kan je vertellen hoe Ik haar voelde tijdens mijn Passie?  
 
Ik voelde Haar overal,  
- bij elke zweepslag, bij elke doorn,  
- bij elke wonde, bij elke druppel van mijn Bloed. 
Zo vervulde zij  haar taak als mijn echte Moeder.   
 
Ah, als de zielen Mij dankbaar zouden zij en als ze alles van Mij zouden nemen  
- hoeveel Hemelen en hoeveel Mama’s zou Ik dan op aarde hebben!" 
 
 


