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De Leer over de Goddelijke Wil is de zuiverste, de mooiste. Door haar  
zal de Kerk herrijzen en het aanschijn van de aarde vernieuwd worden. 

 

(...)in mijn al-ziendheid, zie Ik dat deze Geschriften voor mijn Kerk als een nieuwe Zon zullen 
zijn die vanuit haar midden zal oprijzen. 
 
Aangetrokken door haar stralend Licht, zullen de mensen zich inspannen om  
- getransformeerd te worden in dit Licht en  
- vergeestelijkt en vergoddelijkt te worden,  
zodanig dat, wanneer de Kerk zal herrijzen,  zij het aangezicht van de aarde zullen 
vernieuwen.  
 
De Leer over mijn Wil is de zuiverste, de mooiste,  
- niet onderhevig aan enige schaduw van het materiële of van eigenbelang,  
- zowel in de bovennatuurlijke als in de natuurlijke orde.  
 
Daarom, zoals de zon, zal zij  
- het meest doordringend, het meest vruchtbaar, en  
- het meest verwelkomd en gewaardeerd worden.  
 
En omdat zij Licht is, zal zij zich vanzelf verstaanbaar maken en zijn weg banen.  
Zij zal niet onderhevig zijn aan twijfels of vermoedens van dwaling. 
En als een woord niet begrepen wordt, dan komt dit door te veel Licht dat,  
- dat het menselijk intellect verblindt,  
en hen niet toelaat om de gehele volheid van de Waarheid te begrijpen.  
 
Zij zullen echter geen enkel Woord vinden dat  geen Waarheid is.  
Hoogstens zullen zij niet in staat zijn alles volledig te begrijpen.  
Daarom, omwille van al  het goede dat Ik zie,  
dring Ik er bij u op aan niets te verzuimen bij het neerschrijven.  
 
Eén uitspraak, één uitdrukking, één vergelijking over mijn Wil  
kan een heilzame dauw zijn voor de zielen,  
- zoals na een dag van brandende zon, dauw heilzaam is voor de planten  
- of zoals stromende regen na lange maanden van droogte, heilzaam is.  
 
Jullie kunnen al het Goede, het Licht, de Kracht die in elk Woord ingesloten is, niet 
begrijpen. 
Maar uw Jezus weet het, en Hij kent degenen voor wie het bestemd is en het Goede dat het 
moet verwezenlijken." 
 
Terwijl Hij dit zei, liet Hij mij een tafel zien, in het midden van de Kerk, waarop  
alle Geschriften over de Goddelijke Wil lagen.   
Vele hooggeplaatste personen  omringden die tafel en werden getransformeerd in Licht en 
vergoddelijkt.  
En terwijl zij rondliepen, straalden zij dat Licht uit naar allen die zij ontmoetten. 
 
Jezus voegde hier aan toe:   
"Jij zal dit grote Goed zien vanuit de Hemel,  
wanneer de Kerk dit Hemelse Voedsel zal ontvangen,  
dat haar zal sterken en haar triomfantelijk zal doen herrijzen ." 


