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Vergeet nooit dat Ik je bemin. Hou nooit op Mij te beminnen.
“Mijn dochter, jij gaf Mij een verblijf in jou op aarde en in de Hemel hou Ik jou binnen in mijn
Hart. Dus terwijl je op aarde bent, ben je met Mij in de Hemel.
De Godheid schept vreugde in het dochtertje van de verheven Wil,
terwijl Hij haar bij Zich heeft in de Hemel.
En omdat Wij ons dochtertje in de Hemel en op aarde hebben, is het voor Ons niet nodig om
de aarde te vernietigen, zoals de gerechtigheid zou willen doen omdat de schepselen dit
verdienen. Hoogstens zullen vele steden verdwijnen.
De aarde zal veel afgronden openen op verschillende plaatsen en landen en mensen doen
verdwijnen. En oorlogen zullen hen sterk verzwakken
Maar uit respect voor ons dochtertje zullen We de aarde niet vernietigen
omdat Wij haar de taak gegeven hebben onze Wil te doen leven op aarde.
Houd daarom moed en verlies de moed niet te veel gedurende mijn afwezigheid.
Weet dat Ik het niet te lang volhoud zonder Mij te laten zien. Ikzelf kan dit niet .
En jij, hou nooit op Mij te beminnen, niet alleen voor jezelf maar ook voor al onze geliefde
broers en zussen.
Wil je weten waarom Adam eigenlijk zondigde?
Omdat hij vergat dat Ik hem liefhad en hij vergat Mij te beminnen.
Dit was het eerste oorzaak van zijn val.
Als hij eraan gedacht had dat Ik hem zo zeer beminde en dat hij verplicht was Mij lief te
hebben, zou hij nooit besloten hebben Mij niet te gehoorzamen.
Dus eerst hield de liefde op en toen kwam de zonde.
En van zodra hij ophield zijn God lief te hebben, hield de echte liefde voor zichzelf op.
Zijn ledematen en krachten kwamen tegen hem in opstand.
Hij verloor het beheer, de orde en hij werd bang.
En dit niet alleen maar de ware liefde voor andere schepselen hield op.
Ik had hem geschapen met dezelfde liefde die heerste tussen de Goddelijke Personen waar
de één het Beeld van de ander moest zijn, het geluk, de vreugde en het leven van de ander.
Daarom hechtte Ik, toen Ik op aarde kwam, het grootste belang aan hun liefde voor elkaar
zoals zij werden bemind door Mij om hun mijn eerste liefde te geven, om de liefde van de
allerheiligste Drie-eenheid te laten ademen over de aarde.
Vergeet daarom nooit, in alle pijn en gemis
dat Ik je zeer veel bemin om zo nooit te vergeten om Mij te beminnen.
En als dochter van onze Wil heb je de taak Mij te beminnen in de naam van allen.
Op deze wijze zal je geordend blijven en je zult niets vrezen.

“Bemin Mij in de naam van allen”

SG – De Goddelijke Wil

