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Vragen om het Koninkrijk van de Goddelijke Wil  in het Onze Vader 

 

 
Vooraleer ik opsteeg naar de hemel, deed ik een nog plechtigere belofte:  
deze van het Koninkrijk van mijn Wil. Dit was in het Onze Vader.  
 
Om Het nog meer waarde te geven en het sneller te verkrijgen,  
deed Ik deze formele belofte in dit plechtig Gebed,  
Ik bad tot de Vader om zijn Koninkrijk van de Goddelijke Wil  op aarde te brengen  
Zoals het is  in de hemel.  
 
Ik sta zelf aan het hoofd van dit gebed,. 
Ik wist dat dit Zijn Wil was en dat in dit gebed door Mij gebeden,   
de Vader mij niets zou weigeren. 
 
Meer nog, Ik bad met Zijn eigen Wil  
om iets te vragen wat mijn eigen Vader wilde.  
En nadat Ik dit gebed tot mijn Vader in de Hemel gedaan had,  was Ik zeker 
- dat het Koninkrijk van mijn goddelijke Wil op aarde aan Mij zou verleend worde.,  
 
Ik leerde dit gebed aan mijn apostelen, zodat  
- om het  aan de gehele wereld aan te leren en  
- opdat de roep van iedereen gehoord wordt:  
"Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel. "  
 
Ik kon geen meer zekere en plechtige belofte doen.  
De eeuwen zijn slechts één enkel punt voor ons. 
Maar onze woorden zijn feiten en volbrachte daden. 
  
Mijn eigen gebed tot de Hemelse Vader: "Kom" .  
"Uw Koninkrijk kome, Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel",  
bedoelde dat met mijn Komst naar de aarde,  
het Koninkrijk van mijn Wil niet gevestigd zou worden onder de schepselen.  
 
Anders zou ik gezegd hebben: "Mijn Vader, ons Koninkrijk dat Ik reeds op aarde heb 
gevestigd, laat het bevestigd worden en laat onze Wil heersen en regeren. "  
 
In plaats daarvan, zei ik, "Kom! "  
Dit betekende dat Het moest komen, en dat de schepselen erop moesten wachten met 
dezelfde zekerheid die zij hadden voor de komst van de Verlosser.  
 
Mijn Goddelijke Wil is immers gebonden en betrokken bij deze Woorden van het "Onze 
Vader. 
 
En wanneer mijn Goddelijke Wil gebonden is, is wat Hij belooft meer dan een zekerheid.  
En aangezien alles door Mij voorbereid is, ontbrak er niets anders  
dan de manifestaties van mijn Koninkrijk 
En dat is wat Ik aan het doen ben.  
 


