
“Verlangen naar mijn waarheden, bidden en nederigheid van geest”                   SG –De Goddelijke Wil 

Het Boek van de Hemel                  Deel 28 - 24 juli 1930                 Luisa Piccarreta 
De menselijke natuur is lichaam en geest . 

De sluier van het lichaam verhindert de ziel om mijn Waarheden te zien. 

. 

Mijn dochter, hier op aarde zijn alle dingen, zowel in de natuurlijke als in de bovennatuurlijke 
orde, gesluierd. Alleen in de hemel worden ze geopenbaard. Omdat er in het hemels 
vaderland geen sluiers zijn.  De dingen worden gezien zoals ze zijn. (...)  
 
Zo is het hier op aarde niet.  De menselijke natuur is lichaam en geest .  
De sluier van het lichaam verhindert de ziel om mijn Waarheden te zien. 
 
De sacramenten en al het andere is versluierd.  
Ik, het Woord van de Vader, had de sluier van mijn Mensheid.  
Mijn woorden en mijn evangelie waren in de vorm van parabels en voorbeelden 
 
Allen die tot Mij kwamen om naar Mij te luisteren  
- met geloof in hun hart  
- in  nederigheid en met de wens om de waarheden die Ik hen vertelde te kennen 
en in praktijk te brengen,  begrepen Mij.  
 
Zo scheurden ze de sluier die mijn Waarheden verborg  
Met geloof en nederigheid vonden zij het Goede van mijn Wet. 
Zij volbrachten het werk om mijn Waarheden te willen kennen .  
 
Door dit werk verwijderden zij de sluier en vonden mijn waarheden zoals ze zijn.  
Daarom bleven zij met verbonden met Mij en met het goede dat mijn Waarheden bevat  
 
Anderen hebben dit werk niet gedaan. 
Zij raakten de sluier van mijn Waarheden en vonden de vrucht niet die erin was.  
Zij begrepen er niets van, keerden Mij de rug toe en verlieten Mij  
. 
  
Deze  Waarheden over mijn Goddelijke Wil heb ik met zeer veel liefde bekend gemaakt.  
Om mijn Waarheden te zien schijnen als zonnen,  moeten de zielen een inspanning leveren 
en het geloof hebben.  
Zij moeten  
- naar mijn Waarheden verlangen, ze willen kennen 
- bidden en hun intelligentie vernederen  
om hun geest te openen,  
zodat het goede van het Leven van mijn Waarheden tot hen doordringt.  
 
Door dit te doen, zullen zij de sluier scheuren en de Waarheden vinden helderder dan de 
zon.  Anders zullen zij blind blijven en zal Ik de woorden van het Evangelie herhalen:  
 
"Je hebt ogen en je ziet niet, oren en je hoort niet, een tong en je bent stom.” 


