De 24 Uren van de Passie van onze Heer Jezus-Christus.

Luisa Piccarreta

Uur 24 – van 16 uur tot 17 uur.
Het Lijden van de H. Maagd Maria – (video2)
Je roept snikkend uit:
"0 Kruis! Waarom was je zo wreed jegens mijn Zoon! Je bespaarde Hem niets!
Je was onwrikbaar!
0 Kruis, wreed en tegelijk heilig, je werd geheiligd en vergoddelijkt door het contact met mijn
Zoon! Deze wreedheid die je gebruikte tegenover Hem, -verander haar in medelijden voor de
ellendige stervelingen. En omwille van de Pijnen die Hij doorstond op jou, bekom door zijn
Gebeden en Lijden kracht voor de lijdende zielen. Zo zal niemand verloren gaan omwille van
kwellingen of kruisen.
De zielen hebben Mij teveel gekost. Zij hebben het Leven gekost van mijn Zoon, God.
En ik, als Medeverlosseres en Moeder, ik bind al deze zielen aan u vast, o Kruis.
En terwijl ik je kus, vertrek ik.
Je ziet de grond doorweekt van zijn Bloed. Je knielt op de grond en je kust dit Bloed.
En ik hoor je zeggen:
"Mijn engelen, kom dit bloed bewaken
zodat niet één druppel ervan wordt vertrapt en ontwijd."
Ik heb zoveel medelijden met u! Je bent werkelijk de gekruisigde Moeder.
Zelfs je voeten blijven niet zonder nagels. Niet alleen voel je ze doorboord.
Maar de wonden werden ook verder opengescheurd
-door de vele zondige stappen en
-door de zielen die naar de hel gaan.
U loopt hen achterna zodat ze niet in de helse vlammen vallen.
Mijn doorboorde Mama, dat is niet alles.
Al de pijnen samen weerkaatsen in je Hart.
Ze doorboren het, niet met zeven zwaarden maar met duizenden en duizenden zwaarden.
En nog meer zelfs, omdat het Goddelijke Hart van Jezus in het uwe is.
Dit bevat alle harten. De hartslagen van zijn Hart bevatten de hartslagen van alle harten.
Elke hartklopping zegt: “Zielen! Liefde!"
Bij de hartklopping 'zielen', voel je alle zonden door je hartslag stromen en word je gedood.
Bij de hartklopping 'liefde', wordt het leven je teruggegeven.
Zo ben je in een voortdurende akt van dood en leven.
vidéo link : https://youtu.be/vFFV6MDyiPE (via instellingen ondertitels engels-nederlands
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