De 24 Uren van de Passie van onze Heer Jezus Christus
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19de uur – van 11u tot 12u
De Kruisiging (2)
Gebeden van Jezus om de Goddelijke Gerechtigheid te ontwapenen.(1)

(…)Maar U, mijn Jezus, probeert de Vader tot kalmte te brengen door zijn ogen te
verwisselen met de uwe. U laat Hem zien dat uw ogen bedekt zijn met bloed en
gezwollen zijn door de tranen.
U weent bij de Goddelijke Majesteit om haar tot medelijden te bewegen met de ellendige
toestand van zovele ongelukkige schepselen. Ik hoor uw stem zeggen:
"Mijn Vader, het is waar dat het ondankbare schepsel met steeds meer schulden
beladen is en uw vaderlijke blik niet meer verdient.
Maar kijk naar Mij, Vader, Ik wil voor U zoveel wenen dat een bad van tranen en bloed
gevormd wordt om deze vuiligheid weg wassen waarmee de schepselen zich bedekt
hebben. Vader, wil U Me afwijzen? Nee, dat kan U niet, Ik ben uw Zoon.
En als uw Zoon, ben Ik het Hoofd van alle schepselen. En zij zijn mijn ledematen.
Laat ons hen redden, Vader, laat ons hen redden".
(...) Maar U, mijn Jezus, wil ons steeds verdedigen. En met de beminnelijke kracht van
uw Liefde, dwingt U de Vader naar uw allerheiligste Gelaat te kijken. Het is bedekt met
al deze beledigingen en minachtingen. En U zegt tot Hem :
"Mijn Vader, minacht de arme schepselen niet. Als U hen minacht, minacht U Mij.
Kalmeer U Vader ! Al deze beledigingen liggen op mijn Gelaat. Ik herstel voor allen.
Mijn Vader, stop uw woede tegen de arme mensheid.
Zij zijn blind en ze weten niet wat ze doen.
Daarom Vader, bekijk Mij goed en zie hoe Ik tot niets herleid werd omwille van hen.
Als U geen medelijden krijgt voor de ellendige mensheid, moge mijn Gelaat, vol
spuug, bedekt met bloed blauw en gezwollen door de vele klappen en slagen die Ik
gekregen heb, U dan tot medelijden aanzetten.
Genade, Vader! Ik was de mooiste van allen. En nu ben Ik totaal misvormd, zodat ik
Mijzelf niet meer herken. Ik ben de meest verachtelijke van allen geworden. Ik wil
koste wat het kost het arme schepsel redden."(...)
(…) Mijn Jezus, aanbiddelijke Gekruisigde, het schepsel beledigt de Goddelijke
Gerechtigheid voortdurend . En uit zijn mond komen afschuwelijke godslasteringen,
vloeken en vervloekingen, slechte toespraken, plannen over hoe het best te doden en
een slachting aan te richten.
Ach, al deze stemmen verdoven de aarde en dringen door tot in de Hemel(…)

“Ik wil koste wat het kost het arme schepsel redden.”
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