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De stilte van Jezus. Onze Moeder- koningin vraagt om zonder ophouden te bidden..
Ik heb enkele dagen doorgebracht in de afwezigheid en in de stilte van Jezus
Deze ochtend, toen Hij kwam, bleef Jezus zwijgen.
Hoewel ik Jezus bijna de hele tijd bij mij aangedrukt hield, kon ik Hem, ondanks al mijn
inspanningen, geen enkel woord laten zeggen.
Het leek alsof iets Hem zeer verdrietig maakte zodat Hij niets zei.
En Hij wilde niet dat ik wist wat er aan de hand was.
Terwijl Jezus bij mij was, zag ik de Moederkoningin..
Toen ze Jezus bij mij zag, zei zij tot mij:
"Hou jij Hem tegen? Het is beter dat Hij bij jou is.
Want als Hij zijn terechte woede wil uitstorten, en Hij bij jou is
zal jij Hem kunnen tegenhouden.
Mijn dochter, vraag Hem om de plagen niet te zenden:
Alle boosdoeners zijn klaar om te handelen
Maar zij zien zichzelf gebonden door een Oppermacht
- die hen ervan weerhoudt actie te ondernemen.
Als de Goddelijke Gerechtigheid hen toestaat om te handelen,
- niet op het moment dat zij dat willen,
zal dit tot goed gevolg hebben dat zij de Goddelijke Autoriteit over hen erkennen.
En zij zullen zeggen:
"Wij hebben het gedaan, omdat de kracht ons van bovenaf is gegeven."
"Mijn dochter,
wat een oorlog is er aan de gang in de morele wereld!
Het is afschuwelijk om te zien.
Maar het meest noodzakelijke
- in een maatschappij, in elk gezin, in elke ziel
is vrede.
Zonder vrede wordt alles ongezond, zelfs de deugden zelf.
Liefdadigheid en berouw, zonder vrede
- brengen noch gezondheid noch ware heiligheid.
Nochtans, al is de vrede zo noodzakelijk en zo heilzaam, zij is uit de huidige wereld
verdreven. Enkel problemen en oorlogen zijn gewenst!
Bid, mijn dochter, bid!"

“Mijn dochter, mijn zoon vraag Hem om de plagen niet te zenden”:

SG- De Goddelijke Wil

