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De Heilige Maagd Maria was een getrouwe Kopie van haar Schepper
en van de gehele schepping.
Ik was in mijn gewone toestand, in de opperste Wil. Ik bad onophoudelijk
mijn Moeder Koningin om me te helpen om dit Koninkrijk van het eeuwige Fiat te vragen.
Mijn lieve Jezus, toonde Zich in mij en Hij zei:
Mijn dochter,
Mijn hemelse Mama was de meest perfecte kopie
- van de kinderen van het Koninkrijk van mijn Wil.
Zij was de eerste dochter in mijn Koninkrijk. Zij maakt de Verlossing mogelijk.
Indien Wij niet de eerste dochter van onze Wil gehad hadden,
zou Ik, het eeuwige Woord, nooit uit de hemel neergedaald zijn.
Om op aarde te komen, had ik nooit kunnen vertrouwen
- op kinderen die vreemd zijn voor onze Wil.
Zie je dus dat een dochter van onze Wil nodig was
- voor de komst van het Koninkrijk van de Verlossing.
Omdat ze een dochter was van het Koninkrijk van de Eeuwige Fiat,
- was zij een getrouwe kopie van haar Schepper en
- de perfecte kopie van de gehele Schepping.
Zij moest alle Daden insluiten die de Opperste Wil uitoefent in alle geschapen dingen.
Zij bezat de opperste heerschappij en soevereiniteit over de gehele schepping.
Dus moest zij in zichzelf de hemelen, de sterren, de zon, en alle dingen insluiten.
Bijgevolg was de kopie van de hemelen, de zon, de zee, en ook de aarde allen in bloei,
- in haar soevereiniteit te vinden.
Terwijl je naar mijn Mama keek,
- kon je in haar Wonderen zien die tot dan toe onbekend waren.
- kon je hemelen zien,
- kon je een stralende zon zien,
- kon je een zee van kristal zien
waarin Wij ons weerspiegelden om onze dochter te zien, en
- kon je de aarde zien in de lente, steeds bloeiend, die
de hemelse Schepper aantrok om er te wandelen.
Oh, hoe mooi was onze hemelse Koningin!
In haar zagen Wij
- niet alleen onze Kopie,
- maar ook al onze Werken!
En dit omdat zij onze Wil in zich had.

“Onze hemelse Koningin had onze Wil in zich”

SG – De Goddelijke Wil

