
“Als jullie willen gered worden, kom dan tot Mij!                                                                      SG - De Goddelijke Wil 

 

 

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

23ste uur – van 15u tot 16 u  

Een lans doorboort het Hart van Jezus. Hij wordt van het Kruis afgenomen. 

“Ik wilde in mijn Hart een toevluchtsoord openen voor alle zielen.” 

 
Om zeker te zijn van uw Dood, scheurt een soldaat, gedreven door een hogere macht, 
uw Hart met een lans en opent er een diepe Wonde in.  
 
U, mijn liefste, vergiet druppels bloed en water, de laatste die uw gloeiend Hart bevat.  
Deze wonde, uit Liefde geopend, zegt mij zovele dingen!  
Uw mond is gesloten. Maar uw Hart spreekt tot mij en het zegt mij: 
 
“Mijn kind, Ik had reeds alles gegeven. Door deze lanssteek, wilde Ik in mijn Hart een 
toevluchtsoord openen voor alle zielen.  
 
Mijn open Hart zal voortdurend naar allen uitroepen: 
 “Als jullie willen gered worden, kom dan tot Mij!  
 
In Mij zullen jullie vinden  
- heiligheid, verlichting bij beproevingen,  
- kracht in zwakte, vrede in twijfel,  
- gezelschap in eenzaamheid.  
 
O zielen die Mij beminnen, als jullie Mij echt willen beminnen, blijf dan altijd in dit Hart. 
Hier zullen jullie vinden: 
- de echte Liefde om te beminnen en  
- vurige vlammen om jullie volledig te laten verbranden en verteren in de liefde.  
 
Alles is gecentraliseerd in dit Hart. Daar bevinden zich:  
- de sacramenten,  
- het leven van mijn Kerk, en  
- het leven van alle zielen.  
 
Hierin voel Ik ook  
- de ontheiligingen van mijn Kerk,  
- de intriges van haar vijanden, 
- de pijlen die ze op haar afschieten,  
- mijn kinderen die ze vertrappelen.  
Mijn Hart voelt immers elke belediging.  
 
Daarom, mijn kind, leef enkel in mijn Hart.  
- verdedig Het,  
- herstel alle overtredingen ertegen,  
- breng alle mensen erheen." 
 
Ik verenig mij met de hartverscheurende Pijnen van onze lieve Mama.  
Als zij uw Hart zo verscheurd ziet, verliest zij het bewustzijn door Verdriet en Liefde.  
Als een duif vliegt uw mama in uw Hart naar binnen, om  
- er de eerste plaats in te nemen,  
- de eerste te zijn die eerherstel brengt,  
als Koningin, en Middelares tussen U en de mensen. 


