Kruistocht van gebed (75) ‘Ik draag Mijn pijn aan U op, lieve Jezus’
Dinsdag 4 september 2012 23.05u
Jezus, ik koppel mijn pijn en lijden aan het lijden dat U doorstond tijdens Uw doodstrijd op
Calvarië.
Elke belediging die ik onderga, bied ik U aan.
Elke beschimping en verbale aanval waaronder ik lijd, bied ik aan ter ere van Uw
doornenkroning.
Elke onterechte kritiek over Mij, bied ik aan ter ere van Uw vernedering voor Pilatus.
Elke fysieke kwelling die ik onderga door toedoen van anderen, bied ik aan ter ere van Uw
geseling aan de kolom.
Elke belediging die Ik te verduren krijg, offer ik op ter ere van de verschrikkelijke
lichamelijke foltering die U doorstond tijdens de doornenkroning, toen zij Uw oog
openreten.
Elke keer dat ik U navolg, Uw Leer meedeel en Ik daarop in Uw naam bespot wordt, laat mij
U dan bijstaan op de weg naar Calvarië.
Help mij om verlost te worden van hoogmoed en nooit bang te zijn om toe te geven dat ik
van U houd, lieve Jezus.
Wanneer bovendien alles in mijn leven hopeloos lijkt, lieve Jezus, help mij dan om moedig
te zijn door eraan te denken hoe U gewillig toeliet dat U op zo’n afschuwelijke en wrede
manier gekruisigd werd.
Help mij op te staan en tot een ware Christen gerekend te worden, een ware soldaat in Uw
strijdmacht, nederig en rouwmoedig van hart, ter nagedachtenis aan het offer dat U voor
mij gebracht hebt.
Houd mijn hand vast, lieve Jezus, en toon mij hoe mijn eigen lijden anderen kan inspireren
om zich aan te sluiten bij Uw strijdmacht van gelijkgestemde zielen die van U houden.
Help mij om het lijden te aanvaarden en het aan U op te offeren, als een geschenk om
zielen te redden in de laatste strijd tegen de tirannie van de Boze. Amen.

