
“En Ik blijf altijd de beledigde God”                                                                                                           SG - De Goddelijke Wil  

 

Het Boek van de Hemel                        Deel 15 - 21 april 1923                           Luisa Piccarreta 
 

Het donkerste punt van de huidige maatschappij. 

 
Deze ochtend bracht mijn altijd beminnelijke Jezus mij buiten mijzelf.  
Hij bracht mij naar een plaats waar je vlaggen kon zien wapperen, en parades waren, 
waaraan alle klassen van mensen deelnamen, inclusief priesters. 
 
Alsof hij door dit alles beledigd was, wilde Jezus de mensen in zijn handen nemen om ze te 
verpletteren. En ik, nam zijn hand, hield haar stevig tegen mij aangedrukt en zei tot hem:  
 
"Mijn Jezus, wat doet U?  
Zij lijken toch geen kwade dingen te doen, maar juist goede dingen.  
Het lijkt erop dat de Kerk zich verenigt met uw vijanden van vroeger. 
En deze tonen niet langer die afkeer om met mensen van de Kerk om te gaan. 
Integendeel, ze roepen hen op om hun vlaggen te zegenen. Is dit geen goed teken? 
 
En U, in plaats van er blij mee te zijn, schijnt er aanstoot aan te nemen."  
Jezus, zuchtend en zeer bedroefd, zei tot mij:  
 
"Mijn dochter, hoe bedrieg je jezelf.   
Dit is het donkerste punt van de huidige maatschappij. 
En hun vereniging betekent dat ze allemaal dezelfde kleur hebben.  
De vijanden zijn niet meer bang en weigerig om de mensen van de Kerk te benaderen,  
omdat de ware bron van deugd en godsdienst niet in hen is. 
 
Integendeel,  
sommigen van hen vieren het Goddelijk Offer zonder in mijn bestaan te geloven. 
Voor anderen, als ze al geloven, is het een geloof zonder werken. 
En hun leven is een aaneenschakeling van enorme heiligschennissen.  
Wat voor goeds kunnen zij doen als zij het niet in zich hebben?  
 
Hoe kunnen zij anderen oproepen tot een gedrag van een ware christen  
- door bekend te maken wat een groot kwaad de zonde is,  
als het leven van genade in henzelf ontbreekt?  
 
Met al de verbonden die zij sluiten, zijn er geen mensen meer die de voorschriften naleven. 
Daarom is het niet de unie van de triomf van de religie. Het is de triomf van hun partij.  
 
En zij nemen dit als een dekmantel voor het kwaad dat zij beramen.  
Het is een ware revolutie die onder deze maskers schuilgaat. 
 
En Ik blijf altijd de beledigde God,  
zowel door degenen die het slechte plannen,  
- die vroomheid voorwenden om hun partij te versterken en daardoor meer kwaad te berokkenen, 
als door de mensen van de Kerk,  
- die, met een valse vroomheid, de volkeren niet tot Mij kunnen brengen om Mij te volgen. 
 
Integendeel, het zijn de volkeren die hen wegtrekken.  
Kan er een droeviger tijd zijn dan deze?  
 
Schijnheiligheid is de lelijkste zonde, en verwondt Mijn Hart het meeste.  
 
Daarom, bid en breng eerherstel." 
 


