2de Droevige Geheim
Jezus wordt van zijn klederen beroofd en gegeseld.
De 24 Uren van de Passie - Uur 16

"Wees stil, mijn kind.
Het was nodig dat Ik mij liet uitkleden om eerherstel te brengen voor velen
- die zich ontdoen van elke bescheidenheid, van zuiverheid en onschuld,
- die zich ontdoen van alle goedheid en deugd, en van mijn genade, en
- die zich bekleden met elke brutaliteit, en leven als bruten.
Met mijn maagdelijke blos wilde Ik eerherstel brengen
- voor zovele oneerlijkheden, luxe en brutale genoegens.
Daarom, wees aandachtig voor alles wat Ik doe.
Bid en herstel met Mij. Wees rustig." (…)

"Jullie allen die Mij liefhebben, kom om de heldenmoed van de ware liefde te leren!
Komt om in Mijn Bloed de dorst te bedaren
- van jullie hartstochten,
- van jullie zovele ambities,
- naar zovele genoegens en pleziertjes,
- naar zoveel sensualiteit!
In mijn Bloed zullen jullie de remedie vinden voor al jullie kwalen." (...)

Jezus, uw gekreun lijkt te zeggen:
"Mijn Vader, kijk naar Mij.
Onder deze storm van slagen ben Ik één en al Wonde.
Maar dit is niet genoeg.
Ik wil zovele wonden vormen in mijn Lichaam
- zodat er in de Hemel van mijn Mensheid genoeg plaats is voor alle zielen
om hun verlossing te verwezenlijken in Mezelf,
- en hen daarna te laten binnengaan in de Hemel van de Godheid.
Mijn Vader, moge elke geselslag eerherstel brengen aan U
- voor elke soort zonde – de ene na de andere.
En aangezien Ik getroffen wordt, reken het hen die deze zonde begaan niet aan.
Mogen deze geselslagen
- de harten van de mensen treffen, en
- tot hen spreken over mijn Liefde,
zodanig dat zij gedwongen worden om zich aan Mij over te geven." (...)

“Mogen deze geselslagen tot de mensen spreken over mijn Liefde.”

SG –De Goddelijke Wil

