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-Luisa Piccarreta

Jezus heeft de tranen van alle mensen geweend.
Mijn dochter, mijn wenen nam een aanvang bij mijn Conceptie in de schoot van
mijn hemelse Moeder en duurde verder tot mijn laatste adem op het Kruis.
De Wil van de Hemelse Vader gaf Mij de opdracht van Tranen te wenen.
Ik had als taak om alle tranen van de ogen van alle schepselen samen te wenen.
Zoals alle zielen in Mij geboren werden, zo moest Ik ook al hun tranen wenen.
Nu kan je verstaan hoeveel ik te wenen had omwille van hun hartstochten, opdat
deze uitgedoofd zouden worden!
Mijn ogen weenden tranen die nodig zijn na een zonde om in hen op te wekken:
- spijt om Mij te hebben beledigd
- het besef dat zij verkeerd handelden
- en het verlangen om niet meer te zondigen.
Zij hebben geweend om hen aan te zetten om mee te voelen met het Lijden van
mijn Passie. Zij hebben overvloedige tranen van Liefde geweend om hen te
stimuleren om Mij te beminnen.
Wat Ik je zojuist verteld heb is genoeg om te verstaan dat geen tranen vergoten
zijn door schepselen die Ikzelf niet vergoten heb.
Niemand was op de hoogte van al de verborgen tranen die mijn ogen weenden.
Hoe dikwijls gebeurde het dat Ik als kind van de aarde naar de Hemel vloog om
mijn klein hoofdje op de knieën van mijn hemelse Vader te leggen.
En Ik snotterde bij Hem: “Vader, Je ziet, Ik ging naar de aarde om te wenen en te
lijden zoals mijn broers, die geboren worden, leven en sterven al wenend.”
Ik bemin hen zozeer dat Ik wens dat al hun tranen via mijn ogen vloeien.
Geen enkele traan mag ontsnappen om hen allen te veranderen in tranen van
Liefde, berouw, overwinning, heiliging en vergoddelijking.
Hoe dikwijls was het Hart van mijn Moeder doorboord door Mij zo te zien wenen!
Soms verstopte Ik Mij om te wenen, om te vermijden dat haar onschuldig
moederhart doorboord werd.
En soms wachtte Ik tot mijn hemelse Moeder bezig was met het huishoudelijk
werk om de vrije loop aan mijn tranen te geven.”
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