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De 24 Uren van de Passie van onze Heer Jezus Christus                  Luisa Piccarreta 

 

4de uur – van 20u tot 21u – 2. De Instelling van de Heilige Eucharistie. 

 

 

(…) Je staat op. Je gaat naar de tafel waar het brood en de wijn al klaar staan voor de 

consecratie. Ik zie U als volledig “verlicht”. 

Uw Godheid straalt doorheen het omhulsel van uw Mensheid.  

Uw Aanblik, nog nooit eerder gezien, trekt de aandacht van allen. 

 

De apostelen zijn in verrukking en durven nauwelijks te ademen. 

Je lieve Mama is in de geest bij de Heilige Tafel om de wonderen van uw Liefde te 

aanschouwen.  

De engelen dalen af uit de Hemel en lijken aan elkaar te vragen:  

 

"Wat is dat toch? Is dit niet een overmatige, uitzinnige Liefde? Een God die niet een nieuwe 

Hemel of een nieuwe aarde schept, maar een nieuwe bestaansvorm voor Zichzelf 

creëert. Hij verandert immers de vergankelijke materie van een beetje brood en wijn in 

het Lichaam en Bloed van Zijn Mensheid!" 

 

O onverzadigbare Liefde! Al uw  leerlingen scharen zich rondom U. U neemt het brood in uw 

heilige handen en biedt het aan de Vader aan. 

Uw zachte Stem zegt: 

“Heilige Vader, U zij dank omdat  U uw zoon altijd verhoort. 

Heilige Vader, werk met Mij samen. 

Op een dag hebt U Mij van de Hemel naar de aarde gestuurd, om mens te worden in de 

schoot van een Maagd om onze kinderen te redden.   

 

Sta Mij nu toe dat het “Woord” in elke hostie Vlees wordt om de redding van de 

mensenkinderen verder te zetten en het Leven te zijn van elke ziel.  

 

Zie, Vader, er blijven Mij nog weinig uren over. 

Hoe kan Ik zo harteloos zijn en mijn kinderen alleen en als wezen achterlaten! 

Hun vijanden zijn talrijk. 

De hartstochten zijn ontelbaar. 

De duisternis die hun geest bedekt is dik. 

De zwakte van hun hart is groot. 

Wie zal hen helpen?  

 

Ik vraag U, laat Mij in elke hostie blijven om het leven van mijn kinderen te behouden en 

voor hen Licht, Kracht en Sterkte te zijn.  

Waar komen zij anders terecht? Wie zal hun leider zijn?   

Onze Werken zijn eeuwig en Ik kan aan mijn Liefde niet weerstaan. 



“U brengt uzelf tegenwoordig op sacramentele wijze in een beetje brood en wijn”                          SG – De Goddelijke Wil 

Ik kan en wil mijn kinderen niet alleen laten."  

 

De Vader wordt bewogen door deze tedere en liefdevolle Woorden.  

Hij daalt uit de Hemel af. Nu zijn de Vader en de Heilige Geest bij u op de altaartafel!  

En met een waardige en indrukwekkende Stem, spreekt U de Woorden van de 

consecratie uit.  

En zonder Uzelf te verlaten, brengt U uzelf tegenwoordig op sacramentele wijze in een 

beetje brood en wijn. En dan geeft U uzelf in deze gedaanten aan uw apostelen en aan uw 

hemelse Mama.  

Jezus, de Hemelen buigen zich neer en brengen U een daad van Aanbidding in deze nieuwe 

toestand van diepste vernedering.  

En uw Liefde is nog steeds niet tevreden!  

Ik zie alle geconsacreerde hosties, tot op het einde van de Tijden, op dit altaar. 

Zovele Hosties zijn omwonden door de kroon van uw pijnlijke Passie omdat zovele mensen 

uw overgrote Liefde enkel belonen met een overmatige ondankbaarheid en gruwelijke 

ontering.(…) 

 


