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De woede van de demonen door de Geschriften over de Goddelijke Wil. 

 
Terwijl ik de vorige tekst aan het schrijven was, zag ik mijn lieve Jezus  
Hij drukte zijn mond op mijn hart en,  
Hij blies met zijn Adem om de woorden die ik schreef in mij te doen doordringen.  
 
Op hetzelfde moment hoorde ik in de verte een afschuwelijk lawaai, alsof mensen 
vochten. Het geluid was angstaanjagend.  
 
ik wende mij tot Jezus en ik zei:  
"Mijn Jezus, mijn liefste, wat is de oorzaak van dit tumult?  
Het lijken wel razende demonen!  Wat maakt hen zo woedend?"  
 
Jezus antwoordde mij:  
 
"Mijn dochter,  
het zijn juist zij. 
 
Ze willen niet dat je over mijn Wil schrijft .  
Als ze zien dat je zeer belangrijke waarheden schrijft over het leven in mijn Wil, dan 
- verdubbelt hun lijden en  
- kwellen zij alle verdoemden nog meer.  
 
Ze vrezen het meest van alles dat deze Geschriften over mijn Wil gepubliceerd worden. 
Zij zijn immers bang om hun koninkrijk op aarde te verliezen.  
Dit hebben zij immers gekregen toen de mens zich uit de Goddelijke Wil terugtrok 
En zijn menselijke wil de vrije loop liet. Oh ja!   
Het was daadwerkelijk op dat moment dat de Vijand zijn koninkrijk op aarde verwierf.  
 
En als mijn Wil op aarde zou heersen,  
zouden ze zichzelf vanzelf in de diepste afgrond storten.  
 
Daarom gaan ze zo tekeer  
Zij voelen de Kracht van mijn Wil in deze Geschriften.  
 
En de eenvoudige mogelijkheid dat deze Geschriften gepubliceerd worden  
- maakt hen woedend. 
Zij doen dan ook alles om zo’n grote Zegen voor allen te verhinderen.  
 
Wat jou betreft, schenk geen aandacht aan hen. 
En leer hiervan om mijn Lessen nog meer  te waarderen.  
 


