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Jezus blijft spreken over de echtscheiding. 

 
 
Jezus bracht mij buiten mijn lichaam en Hij zei: 
 
"Mijn dochter,  
Er zijn  beledigingen zoals Ik er vandaag veel  ontvangen heb ,  
die de pijnen die Ik tijdens mijn Passie geleden heb, ver overtreffen.  
 
Als Ik niet een deel van mijn bitterheid in jou zou kunnen uitstorten,  
zou mijn Gerechtigheid Mij verplichten verschrikkelijke plagen over de aarde te zenden.  
Sta Mij daarom toe iets ervan in jou  te gieten."  
Toen, ik weet niet hoe, goot Hij wat van zijn bitterheid in mij.  
 
Terwijl ik Hem hoorde spreken over de beledigingen die Hij had ontvangen, zei ik tegen Hem:  
 
"Heer, is het zeker, dat zij deze wet van echtscheiding waarover zij spreken,  niet zullen 
goedkeuren?"  
 
Jezus antwoordde: "Op dit ogenblik is het zeker.  
Maar later, over vijf, tien of twintig jaar,  
- of als Ik je taak van slachtoffer stop,  
- of wanneer Ik besluit je naar de hemel te roepen,  
dan kunnen ze het doen.  
Maar op dit moment heb Ik het wonder verricht van hun wil te ketenen en hen te verwarren.  
 
Als je eens wist hoe woedend de demonen zijn en degenen die deze wet willen.  
Ze waren er zeker van dat zij de goedkeuring konden krijgen. 
En hun woede is zo groot dat, als ze het konden,  
- zij elk gezag zouden vernietigen en zij overal bloedbaden zouden aanrichten.  
 
Dus, om deze woede te verminderen en, deze bloedbaden gedeeltelijk te voorkomen,  
wil jij jezelf een beetje blootstellen aan hun woede?"  
Ik antwoordde: "Ja, als U met mij meegaat."  
 
Wij gingen dus naar een plaats waar demonen en mensen stonden die er woedend en als 
waanzinnig uitzagen.  
 
Zodra zij me zagen, renden ze als wolven op me af. 
Ene sloeg me, een andere verscheurde mijn huid.  
 
Ze hadden me graag vernietigd, maar ze hadden de macht niet om dat te doen.  
Wat mij betreft, hoewel ik veel leed,  
Ik was niet bang voor hen,  omdat Jezus bij mij was. 
 
Daarna, vond ik mezelf  terug in mijn lichaam, met veel lijden.  
Moge de Heer altijd gezegend zijn. 


