De 24 Uren van de Passie van onze Heer Jezus-Christus
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Uur 11 – van 3 uur tot 4 uur – Jezus voor het Gerechtshof van Kajafas.
Hij wordt valselijk aangeklaagd en de dood schuldig verklaard.
…
Het lijkt alsof U me wil zeggen:
“Mijn kind, Ik heb nog niet alles volbracht. Heldhaftige liefde is bereid tot elk offer.
De liefde is van onschatbare waarde. We zijn nog maar aan het begin. Jij bent in mijn
Hart. Wees aandachtig voor alles, bemin Mij, zwijg en leer!„
Schenk uit medelijden je verkilde bloed aan Mij om mijn bloed af te koelen dat
oververhit is. Verenigd met Mij word je sterk en ontvlamd van liefde,
om deel te nemen aan mijn Lijden. Dat zal de beste verdediging zijn die je Mij kan
geven. Wees trouw en aandachtig.”
Kajafas, die ziet dat niemand zijn beschuldigingen beantwoordt, roept uit: „Ik bezweer U bij de
levende God, dat jij ons zegt of jij de Christus bent, de zoon van de levende God!“
Met duidelijke en toch zachte stem, zodat allen getroffen zijn, ja zelfs de boze geesten in de
eeuwige afgrond storten, geeft U antwoordt: “Jij hebt het gezegd. Van nu af zullen jullie de
Mensenzoon zien zitten aan de rechterkant van God en zien komen op de wolken van de
Hemel om alle volkeren van de aarde te oordelen.”…
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„Welke wanorde in de wereld!
Deze wanorde is de schuld van de leiders, zowel de burgerlijke als de kerkelijke.”

…
Jezus bracht mij in het midden van de schepselen. Maar wie kan zeggen wat zij deden.
Ik zeg enkel wat mijn Jezus op een zeer pijnlijke toon eraan toevoegde:
“Welke wanorde in de wereld! Maar deze wanorde is de schuld van de leiders, zowel de
burgerlijke als de kerkelijke. Hun leven in eigenbelang en verdorvenheid had geen
kracht om hun onderdanen te verbeteren. Daarom hebben zij hun ogen gesloten voor
het kwaad van de leden, omdat zij hen hun eigen kwaad getoond hebben.
En wanneer zij hen verbeterd hebben, dan is dit op een oppervlakkige manier. Zij hadden
het leven van dit goed niet in zich. Hoe konden zij dit dan aan anderen doorgeven?
Hoe dikwijls hebben deze laaghartige leiders de slechten boven de goeden gezet,
zodanig dat de weinige goeden geschokt waren door de handelwijze van de leiders.
Daarom zal Ik de leiders op een speciale wijze slaan.“
En ik: “Spaar de leiders van de Kerk, er zijn er slechts weinige. Als U die slaat, dan zullen de
leiders ontbreken.”
En Jezus:
„Herinner jij je niet dat Ik mijn Kerk gesticht heb met twaalf Apostelen?
Zo zullen de weinige die overblijven, volstaan om de wereld te hervormen.
De vijand staat reeds voor de deur. De revoluties zijn bezig.
De naties zullen zwemmen in het bloed. De leiders worden weggenomen.
Bidt, bidt en lijdt! Zodat de vijand de vrijheid niet heeft om alles in het verderf te storten.“
„jij bent de Christus, de Zoon van de levende God!"
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