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De perversiteit van schijnheiligheid. Het is minder gevaarlijk om met perverse 
mensen om te dan met hen die goed lijken maar huichelaars zijn. 

 
 
 "Mijn dochter,  
tijdens mijn Passie leed Ik het meest door de schijnheiligheid  van de Farizeeën. 
 
Zij deden alsof zij rechtvaardig waren, terwijl zij de meest onrechtvaardigen waren.  
Zij veinsden heiligheid, rechtschapenheid en orde, terwijl zij het meest verdorven waren,  
- buiten alle regels leefden en in totale wanorde. 
Terwijl ze deden alsof ze God eerden,  
 maar zij eerden zichzelf en zorgden voor hun eigen belangen, hun eigen comfort.  
 
Het licht kon bij hen niet binnen.  Want hun hypocrisie had alle deuren gesloten.  
Hun ijdelheid was de sleutel die, met een dubbele draai, 
 - hen opsloot in hun dood en zelfs het zwakste licht tegenhield.  
 
Zelfs de heidense Pilatus vond meer licht dan de Farizeeën. 
Want in alles wat hij deed en zei was geen schijn, maar angst.  
 
Ik voel me meer aangetrokken tot de zondaar, zelfs de meest perverse, als hij geen 
bedrieger is,  dan door hen die beter zijn maar schijnheilig.  
 
Oh, wat walg ik van diegene 
- die goed doet aan de buitenkant, die doet alsof hij goed is , die bidt 
maar in wie slechte en egoïstische belangen gecamoufleerd zijn. 
Terwijl zijn lippen bidden, is zijn hart ver van Mij.  
 
Op het moment dat hij goed doet, denkt hij aan het bevredigen van zijn brutale passies.  
Ondanks het goede dat hij blijkbaar doet en de woorden die hij spreekt, kan de huichelaar 
geen licht brengen aan anderen, omdat hij zelf de deuren gesloten heeft .  
 
Hij gedraagt zich als een vleesgeworden duivel, die, onder de vermomming van het 
goede, de mensen verleidt.  
Als hij iets goeds ziet, wordt de mens aangetrokken.  
Maar als hij goed op weg is, wordt hij in de ergste zonden meegezogen. 
 
Oh, de verleidingen die zich voordoen onder de gedaante van zonde  
zijn minder gevaarlijk dan die welke goed lijken te zijn! 
  
Het is minder gevaarlijk  
- om met perverse mensen om te gaan  
- dan met hen die goed lijken maar huichelaars zijn.  
Wat een vergif verbergen die laatste!  
Hoeveel zielen hebben ze niet vergiftigd?  
 
Als deze schijnheiligheid er niet was en als iedereen Mij zou kennen voor Wie Ik ben, dan  
- zouden de wortels van het kwaad van de aarde verwijderd zijn 
- en zou iedereen klaar zien. 


