
“Wij beminnen elke ziel afzonderlijk evenveel als alle zielen samen”               SG – De Goddelijke Wil 

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

19de uur – van 11u tot de middag – De Kruisiging. (5) 

Gebeden van Jezus tot zijn Vader om de Goddelijke Gerechtigheid te ontwapenen. (4) 

 

 
Zeer liefdevolle Vader,  
bedenk dat mijn Mensheid nu het hoogtepunt van zijn lijden bereikt heeft.  
Mijn Hart is ook verscheurd door bitterheid, intieme pijnen en ongelooflijke pijnen die 
Ik al vierendertig jaar geleden heb, te beginnen op het moment van mijn incarnatie.  
 
Mijn Vader,  
U kent de intensiteit van deze innerlijke bitterheid,  
die Mij elk moment zouden hebben doen sterven door de wreedheid van de spasmen,  
indien onze Almacht Mij niet gesteund had,  
- om mijn Lijden te verlengen tot op dit moment van extreme Doodstrijd. 
 
Ah! Tot nu toe heb Ik U al het lijden van mijn allerheiligste Mensheid geofferd 
- om uw Gerechtigheid te bedaren, die op allen weegt en 
- om uw triomferende Barmhartigheid op iedereen te laten neerdalen. 
 
Nu toon Ik U mijn vernielde Hart, 
- gedrukt en gebroken onder de druk van alle momenten van mijn sterfelijk leven,  
en vooral door de zware kwetsuren aangebracht door zielen die aan Ons toegewijd 
zijn. 
 
Kijk, o mijn Vader, dit is het Hart  
- dat U met een grenzeloze Liefde bemind heeft,  
- dat steeds een overmatige Liefde bezat voor mijn broeders, uw kinderen in Mij. 
 
 
Dit is het vrijgevige Hart waarmee Ik zoveel geleden heb 
- om U volledig eerherstel te brengen voor alle zonden van alle mensen.  
 
Heb medelijden met 
- zijn vernieling,  
- zijn voortdurende bezorgdheid,  
- zijn angst en verdriet,  
- zijn droefheid in het aangezicht van de dood! 
 
Mijn Vader, is er één enkele Hartslag van mijn Hart geweest die niet Uw Glorie wilde,  
en ten koste van Pijn en Bloed, de redding van mijn broeders wou bewerken?  
 
Was mijn lijdend Hart niet een onuitputtelijke Bron  
- waaruit voortdurend  de smeekbeden, klachten, gekreun en zuchten, kwamen, 
waarmee Ik gedurende vierendertig jaar lang geweend heb en  
- om genade heb geroepen voor uw Aangezicht? 
 
Mijn Vader, U hebt altijd naar Mij geluisterd. Ik dank U hiervoor een oneindig aantal 
keer. 
 
Maar de pijn van Mijn hart kan niet verdwijnen...als ook maar één ziel aan haar Liefde 
ontsnapt. Want Wij beminnen elke ziel afzonderlijk evenveel als alle zielen samen. 


