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Het Werk van de Verlossing was immens en niet te begrijpen voor een geschapen
geest. Het Werk van de Zaligmaking - de mens te laten terugkeren naar zijn
oorspronkelijk staat - het leven in mijn Wil.
Het werk van de Verlossing was immens en niet te begrijpen voor een geschapen geest.
Ik moest al het goede centraliseren, Mijzelf inbegrepen, zodat allen zouden kunnen vinden
wat zij ook maar verlangden.
Omdat het werk van de Verlossing zo groot was, en het alle generaties aanbelangde,
wilde Ik een voorbereiding van vele eeuwen lang,
- met de gebeden, verzuchtingen, de tranen, de boete
van zoveel patriarchen, profeten en van het gehele volk van het Oude Testament.
En Ik deed dit - om hen geschikt te maken om zo’n groot Goed te ontvangen en
- om Mij ertoe te bewegen om in dit hemels schepsel al het Goede
te centraliseren waar iedereen zich over moest verheugen.
Wat bewoog dit volk tot gebed, tot verzuchtingen enz.?
De belofte van de toekomstige Messias.
Deze belofte was als het zaad van zoveel smeekbeden en tranen.
Als deze belofte er niet geweest was, zou niemand er aandacht aan besteed hebben en
niemand zou gehoopt hebben op Verlossing.
Mijn dochter, laat ons nu spreken over mijn Wil.
Denk je dat het een Heiligheid is zoals andere heiligheden,
- een geschenk, een genade, bijna net als de andere
die Ik al vele eeuwen heb geschonken aan de andere heiligen en aan de hele Kerk?
Nee, nee!
Dit is eigenlijk een nieuw tijdperk, een Geschenk dat voor alle generaties.
Maar het is nodig dat Ik al dit Goede eerst centraliseer in één schepsel apart,
zoals Ik deed in de Verlossing door alles te centraliseren in mijn Mama.
Kijk hoe de gebeurtenissen kunnen vergeleken worden:
Om de Verlossing te laten gebeuren en zielen hierop voor te bereiden,
beloofde Ik de toekomstige Messias.
Door de hoop dat Hij zou komen, konden zij zich niet alleen voorbereiden,
- maar ook hun eigen redding vinden in de toekomstige Verlosser.
Ik wou de zielen voorbereiden om in mijn Wil te leven,
- om hen te laten delen in de zegeningen die Hij bevat en
- om de mens te laten terugkeren naar zijn oorspronkelijke staat,
zoals hij door Mij geschapen werd.
Daarom bad Ikzelf als eerste. Ik wilde mijn stem laten weerklinken van het ene uiteinde
van de aarde tot het andere en zelfs tot hoog in de Hemel, met de woorden:
“Onze Vader, die in de Hemel zijt” (…)
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