Het Boek van de Hemel

- Deel 12- 14 Augustus 1917 - Luisa Piccarreta

Echte Heiligheid – Valse heiligheid (Ned.tekst van video)
Echte Heiligheid is leven in het goddelijk Willen.
Deze heiligheid heeft zeer diepe wortels zodat er geen gevaar bestaat dat ze wankelt.
De Ziel is stevig, is niet wispelturig en maakt geen vrijwillige fouten.
Zij volbrengt zorgvuldig haar taken.
Zij offert zich en is onthecht van allen en alles, zelfs van spirituele begeleiders.
Zij groeit zo hoog dat de bloemen en het fruit in de hemel bloeien.
De ziel is zo verborgen in God dat de aarde weinig of niets ziet van haar.
De Goddelijke Wil houdt haar opgeslorpt in zichzelf. Jezus is haar leven, haar auteur en
haar model.
De ziel bezit niets. Alles is gemeenschapelijk met Jezus.
Haar passie en haar karaktertrek is de Goddelijke Wil. Oh! Hoe verschillend is de
heiligheid van de ziel die in de Goddelijke Wil leeft!
Deze ziel is de glimlach van God.
Zij is onthecht van alles. Jezus is alles voor haar.
Zij doet niemand verdriet.
Zij verspreidt een weldoende geur die alles parfumeert.
Zij inspireert orde en harmonie voor allen.
Elke ademhaling, elke gedachte, elke hartslag is geregeld door Jezus.
Daarentegen is de « ballon » van de valse heiligheid onderhevig aan voortdurende
onstandvastigheden.
De ziel lijkt in de lucht te vliegen tot op een bepaalde hoogte. Vele personen, ook
geestelijke begeleiders, zijn in bewondering voor haar….
Deze ziel denkt dat zij beroofd wordt. Ze denkt dat ze de meest behoeftige is. Ze heeft
scrupules om onbenulligheden en zij wordt ongehoorzaam.
Jaloersheid is de houtworm van deze ziel. Deze jaloersheid zuigt lucht van de ballon die
leegloopt en op de grond valt.
Bij het onderzoeken van de « heiligheid » in de ballon wordt gevonden :
eigenliefde - wrok - passies, verborgen onder de schijn van goed.
Je kan zien dat deze ziel de speelbal van de duivel was.
Enkel Jezus kent al de kwalen van deze valse heiligheid, van dit leven van devoties
zonder stevige grond, gebaseerd op een valse vroomheid.
Deze schijn- heiligheden zijn geestelijke levens zonder vruchten.
Zij zijn de oorzaak van vele tranen van mijn lieve Jezus.
Zij zorgen voor een slecht gevoel in de maatschappij en voor verdriet in hun familie.
Je kan zeggen dat ze een vuile geur verspreiden die iedereen schaadt.

“Echte Heiligheid”

https://www.youtube.com/watch?v=ykCSt634_BA

SG - De Goddelijke Wil

