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Noodzaak van de test. De test voor de kinderen van het Koninkrijk van mijn Wil.
"Mijn dochter, er is inderdaad geen zekerheid zonder een test
En wanneer de ziel de test doorstaat,
ontvangt zij de bevestiging van Mijn plannen en alles wat voor haar noodzakelijk en goed
is om te volbrengen waartoe zij door Mij geroepen is.
Ik wilde Adam op de proef stellen om zijn gelukkige staat en zijn recht van koningschap
over de gehele Schepping te kunnen toekennen..
Hij was echter niet trouw in de test. Zo kon hij het Goede dat zijn Schepper hem wou
geven niet ontvangen. (...)
God kan een mens niet vertrouwen zonder een test.
En de mens zonder test, weet zelf niet welke kracht hij bezit.
Indien Adam de proef had doorstaan, zouden alle menselijke geslachten in zijn toestand
van Geluk en van Koningschap gebleven zijn.
Ikzelf heb deze kinderen van mijn Goddelijke Wil zozeer liefgehad.
En Ik heb zelf in mijn Mensheid de test voor allen willen doorstaan.
Voor hen heb Ik slechts één test voorzien, dat zij nooit hun wil mogen doen,
- maar alleen en altijd mijn Wil,
Zo kan Ik hen alle Goeds geven dat nodig is
- om te leven in het Koninkrijk van mijn Goddelijke Fiat.
Daarmee sloot Ik alle uitgangen voor hen.
Ik heb hen gezalfd met een onoverwinnelijke kracht, zodanig dat niets anders dan mijn
Wil binnen de hoge muren van mijn Koninkrijk kan binnenkomen.
In feite, wanneer Ik beveel dat iets niet mag gebeuren, laat Ik een deur open,
- waarlangs de menselijke wil naar buiten kan gaan.
Het schepsel kan dan altijd uit mijn Wil gaan.
Maar als Ik zeg: " Hier is er geen uitgang",
- blijven alle deuren gesloten,
- wordt haar zwakheid gesterkt.
Het enige wat haar overblijft is de beslissing:
- om binnen te gaan en om nooit meer naar buiten te gaan
- of helemaal niet binnen te gaan.
Daarom is er om te leven in het Koninkrijk van mijn Wil enkel de beslissing nodig.
De beslissing is als de volbrachte daad.
Doe Ik niet hetzelfde met jou?
Roep Ik niet voortdurend vanuit het diepste van jouw hart:
"niets mag hier binnen komen, dan enkel mijn Wil "?
Als centrum van het Leven, met zijn almachtige Kracht, met zijn verblindend Licht,
houdt mijn Wil alles buiten jou.
En alles overschaduwend, laat Hij Zijn primaire beweging van Leven stromen in al jouw
handelingen. En Hij domineert en Hij regeert als Koning."
“Hier is er geen uitgang”

SG – De Goddelijke Wil

