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De Woorden van Jezus zijn vol Waarheid en Licht.

"Mijn dochter, mijn Woorden zijn vol Waarheid en Licht.
En zij dragen de kracht en de deugd in zich om de ziel te transformeren
- in de Waarheid zelf, in het Licht zelf, en
- in het Goede zelf dat zij bevatten,
zodanig dat de ziel niet alleen de Waarheid kent,
maar ze voelt in haar de kracht om te werken
- volgens de Waarheid die zij heeft geleerd.
Verder zijn mijn Waarheden vol pracht en aantrekkingskracht, zodanig dat de ziel,
zich erdoor in vervoering laat brengen.
In Mij is alles orde, harmonie en schoonheid.
Zie, Ik heb de hemelen geschapen. Zij alleen waren voldoende .
Maar Ik wilde ze versieren met sterren, opdat het menselijk oog meer zou genieten van
de werken van zijn Schepper.
Ik schiep de aarde en versierde haar met vele planten en bloemen.
Ik schiep niets dat niet zijn eigen pracht had.
En als dit zo is in de orde van de geschapen dingen, dan is dit nog zoveel meer
voor mijn Waarheden, die zich in mijn Godheid bevinden.
Als zij de ziel bereiken, zijn zij als zonnestralen, die de aarde raken en verwarmen zonder
ooit uit het middelpunt van de zon weg te gaan.
En de ziel blijft zo gefascineerd door mijn Waarheden, dat het bijna onmogelijk is om de
Waarheden die zij heeft leren kennen, niet in praktijk te brengen, zelfs ten koste van haar
leven.
Wanneer daarentegen de vijand of de fantasie over waarheden spreken, brengen zij
- noch licht, noch substantie, noch schoonheid, noch aantrekkingskracht.
Het zijn lege waarheden, zonder leven, en de ziel voelt niet de genade zich op te offeren
om ze in praktijk te brengen.
De Waarheden die uw Jezus u meedeelt zijn vol
- Leven en
- van al het goede dat mijn Waarheden bevatten.

“In Mij is alles orde, harmonie en schoonheid.”

SG – De Goddelijke Wil

