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Luisa Piccarreta

Dag 6 - 6de Mirakel van onze onvoorstelbaar grote Liefde.
“Ik ben het eeuwige Licht. De zon is een schaduw van mijn Licht.
Zie je waartoe de Liefde Mij gebracht heeft, in welke donkere gevangenis Ik ben?”
“Mijn dochter, kom en vraag mijn lieve mama, om je een klein plaatsje te geven in haar
moederlijke schoot. Zo kan je zien in welke pijnlijke toestand Ik Mij bevind.”
Het leek me dat onze koningin Mama, om Jezus tevreden te stellen, een beetje plaats voor
mij maakte. Ik ging erheen.
De duisternis was zo dicht dat ik Hem niet kon zien. Ik kon enkel zijn adem horen, terwijl Hij
verder innerlijk tot mij sprak:
“Mijn dochter, bemerk een volgend mirakel van onze overgrote Liefde.
Ik ben het eeuwige Licht. De zon is een schaduw van mijn Licht.
Zie je waarheen de Liefde Mij gebracht heeft, in welke donkere gevangenis Ik ben?
Hier is nooit een beetje licht.
Het is altijd nacht voor mij, maar een nacht zonder sterren, zonder rust.
Ik ben altijd wakker. Welk lijden!
Deze gevangenis is zo nauw dat Ik niet de kleinste beweging kan maken.
De duisternis is zo dicht…
Zelfs mijn adem is zo moeilijk! Ik adem immers door de adem van mijn Mama.
Voeg hierbij nog de duisternis van de zonden van de schepselen.
Elke zonde was een nacht voor Mij.
Dit alles samen vormde een afgrond van duisternis zonder einde. Welk een pijn!
O overgrote Liefde! Jij doet Mij vanuit de onmetelijkheid van Licht en Ruimte in een
afgrond van duisternis afdalen. Deze duisternis is zo dicht. En Ik kan niet vrij ademen.
En dit alles gebeurt uit Liefde voor de schepselen.”
Terwijl Hij dit zei, zuchtte Hij.
Het zuchten stikte bijna wegens het plaatsgebrek en Hij weende.
Ik weende zonder ophouden. En ik dankte Hem en had medelijden met Hem.
Ik wilde Hem een beetje licht geven met mijn Liefde, zoals Hij mij vroeg.
Wie kan alles zeggen?
Dan voegde dezelfde innerlijke stem eraan toe :
“Genoeg voor nu. Ga verder naar het 7de Mirakel van mijn overgrote Liefde.”

„Een afgrond van duisternis die zo nauw is dat Ik niet vrij kan ademen.“
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