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Het grote Wonder dat de mens terugkeert naar zijn Oorsprong,
dat het Koninkrijk van mijn Wil gekend wordt en in bezit genomen wordt.

Elk gezegde, waarheid en manifestatie over mijn Goddelijke Wil,
- is een wonder dat voortgekomen is uit mijn Wil als behoeder voor alle kwaad.
Het is als het binden van de mens
- aan een oneindig Goed,
- aan een grotere Glorie, en
- aan een nieuwe Schoonheid
volledig goddelijk.
Elke waarheid over mijn Eeuwig Fiat bevat meer kracht en wonderbare deugd dan
wanneer
- een dode zou herrijzen,
- een melaatse zou genezen,
- een blinde zou kunnen zien, of
- een doofstomme zou kunnen spreken.
Mijn Woorden over de heiligheid en de kracht van mijn Fiat
- zullen de zielen doen herrijzen, doen terugkeren naar hun Oorsprong.
Zij zullen hen genezen van de melaatsheid, veroorzaakt door de menselijke wil.
Zij zullen hen het zicht geven om al het Goede van het Rijk van mijn Wil te kunnen zien,
- omdat ze tot nu toe als blinden waren.
Zij zullen spraak geven aan mensen die die konden praten over vele dingen, maar
doofstom waren voor mijn Wil
En dan is er het grote Wonder om aan elke mens een Goddelijke Wil te kunnen geven die
alle Goeds bevat.
Wat zal mijn Wil de kinderen van Zijn Koninkrijk niet schenken, wanneer zij Hem zullen
bezitten!
Hou je daarom bezig met het Werk voor het Koninkrijk van mijn Wil.
Er is veel te doen om dit grote Wonder voor te bereiden, zodat het Koninkrijk van mijn
Fiat gekend wordt en in bezit genomen wordt.
Wees daarom opmerkzaam bij het oversteken van de eindeloze zee van mijn Wil,
- zodat de orde tussen Schepper en schepsel kan gevestigd worden.
Zo zal Ik door jou het grote Wonder kunnen verrichten dat de mens tot Mij terugkeert
- tot de Oorsprong vanwaar hij kwam".

“Mijn Woorden over de kracht van mijn Fiat zullen de zielen doen herrijzen.”

SG – De Goddelijke Wil

