
 

“Uw Harten spreken en versmelten zich in elkaar”                                                SG -  De Goddelijke Wil  

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

14de uur – van 6u tot 7u  - Jezus wordt bij Kajafas gebracht.  

Daarna wordt Hij naar Pilatus geduwd en gesleept. 

 

Mijn bedroefde Jezus, U bent nu uit de gevangenis. U bent zo uitgeput dat U wankelt bij 

elke stap. Ik wil naast U blijven om U te steunen als U op het punt staat te vallen. De 

soldaten brengen U naar Kajafas. En U, mijn Jezus bent in hun midden als de Zon. 

Hoewel één en al wonde, gaat een Licht van U uit. Kajafas verheugt zich dat U zo erg 

verwond bent. Door de schittering  van uw Licht  wordt hij nog meer verblind. En in een 

hevige woedeuitbarsting vraagt hij U:  "Ben jij dan de ware Zoon van God?" 

En U mijn liefste, vol Majesteit, met de genade van Uw uitspraak, en met Uw gebruikelijk 

zacht en ontroerend Accent, dat de harten in vervoering brengt, antwoordt: 

"Ja, Ik ben de ware Zoon van God." 

En Uw vijanden, hoewel zij de volle kracht van Uw Woord in zich voelen, verstikken alles. 

Zonder nog meer te willen weten, roepen zij met één stem uit: "Hij is de dood schuldig, Hij is 

de dood schuldig!"  Kajafas bevestigt het doodvonnis en stuurt U naar Pilatus. 

En U, mijn veroordeelde Jezus, aanvaardt dit vonnis met zoveel liefde en berusting, alsof U 

het de onrechtvaardige pontifex zelf wil doen uitspreken. 

Zo herstelt U  - alle zonden die opzettelijk en met kwaad opzet zijn begaan,  

- de zonden van hen die, in plaats van te treuren over het kwaad er blij om zijn,  

- en de zonden van hen die zich verheugen in deze zonden zelf. 

Dit maakt hen blind en doet hen alle Licht en Genade verstikken.  

 (...) U duwend en slepend, brengen zij U buiten het paleis van Kajafas. 

Massa's mensen wachten op U, maar er is niemand om U te verdedigen. 

En U, mijn Goddelijke Zon, schijnt in hun midden, en wil hen allen met Uw Licht verlichten. 

Bij uw eerste stappen wil U alle stappen van de schepselen in de Uwe insluiten.  

U bidt voor hen die hun eerste stappen met kwade doeleinden zetten:  

- sommigen om wraak te nemen, - sommigen om te moorden,  -sommigen om te verraden,  

- sommigen om te stelen, of om nog iets anders.  

Oh, hoezeer verwonden al deze fouten Uw Hart!  

En om zoveel kwaad te voorkomen, bidt U, herstelt U en offert U uzelf.  

 

Als U uit het paleis van Kajafas naar beneden komt, ontmoet U bij de eerste trede de  

mooie Maria, onze lieve Moeder. Uw blikken ontmoeten elkaar. Jullie zijn zeer verheugd 

elkaar te kunnen zien. Maar nieuwe hevige pijnen doordringen uw beide Harten:  

- voor U, om uw mooie Moeder zo bedroefd  te zien, bleek en overweldigd door de rouw,  

- voor uw lieve Moeder, bij het zien van U, Goddelijke Zon, verduisterd en bedekt met zoveel 

schande en Bloed.  

Jullie kunnen niet lang  jullie blikken uitwisselen. En met de pijn geen enkel  woord tegen 

elkaar te kunnen zeggen, spreken Uw Harten. En  Zij  versmelten zich in elkaar.   

Lieve Jezus, Jullie stoppen met naar elkaar te kijken omdat de soldaten U verder duwen. 

En geduwd en voortgesleept, komt U aan bij de Romeinse goeverneur Pilatus.  


