De H. Maagd Maria in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil
Dag 31 –Les 31

ONDERRICHTING VAN DE HEMELSE KONINGIN
… Uw Moeder is zo feestelijk gestemd, omdat Ik je wil vertellen over mijn vertrek van deze
aarde. Op dat moment had ik de Goddelijke Wil op aarde volledig volbracht …
… Ik keerde met Johannes terug naar Jeruzalem …
Het was de laatste keer, dat Ik me lichamelijk op aarde verplaatste .
Alle geschapen elementen leken dit te voelen en ze bogen zich voor mij neer .
Zelfs de vissen in de zee, die we overvaarden, tot de kleinste vogeltjes,…
alles wilde door hun Koningin gezegend worden …
… In Jeruzalem trok Ik Mij terug in een vertrek dat Johannes me aangeduid had en ik bleef
daar zonder het nog te verlaten…
Gezegend kind,
weet dat een zeer groot liefdeslijden begon . Ik werd ziek door een zeer vurige liefde en door
het intense verlangen mijn Zoon terug te zien in de Hemel.
Ik had nooit enige ziekte gekend, noch de kleinste ongesteldheid.
Ik was immers ontvangen zonder erfzonde en ik leefde in eenheid met de Goddelijke Wil.
Hierdoor kende mijn natuur het zaad van het natuurlijk kwaad niet … …
Het lijden dat ik kende, was enkel bovennatuurlijk
En deze pijnen … lieten Mij toe om vele kinderen in mijn hart te beveiligen…
Onvruchtbaarheid was Mij onbekend …
… En Ik zal niet blij naar de hemel gaan als mijn kind niet veilig is.
Vooraleer Ik vertrek, wil Ik je mijn testament geven en je als bruidsschat dezelfde Goddelijke
Wil , die uw Moeder bezat, achterlaten.
Deze Goddelijke Wil heeft mij zozeer begenadigd dat Ik hierdoor zelfs Moeder van het Woord
werd, de Vrouwe, de Geliefde en de Koningin van Jezus’ Hart
en de Moeder en Koningin van iedereen …
… Ik heb zoveel gesproken over al het goede en wonderlijke dat de Goddelijke Wil bewerkt
…en Ik heb ook het grote kwaad van het menselijk willen benadrukt.
Denk je dat dit alleen was om je een mooi verhaal te brengen? Neen, neen.
Als uw Moeder spreekt, wil Zij ook iets geven.
In de gloed van mijn Liefde en met elk woord, dat Ik sprak,
heb Ik jouw ziel gekoppeld aan het Goddelijk Fiat.
En Ik heb zonder ophouden de bruidsschat voorbereid,
waarmee jij rijkelijk, gelukkig en begiftigd met goddelijke Sterkte zal leven.
Liefste kind, Nu Ik op het punt sta te vertrekken, aanvaard mijn testament!
Moge jouw ziel het papier zijn, waarop Ik schrijf
met de gouden pen van de Goddelijke Wil en met de inkt van mijn vurige Liefde.
Dit alles zal het grote geschenk van de bruidsschat bevestigen.

Gezegend kind, verzeker Mij nu dat jij je eigen wil nooit meer zal doen.
Plaats jouw hand op mijn moederlijk Hart en beloof Mij, dat jij je wil in mijn Hart opsluit …
Ik zal hem meenemen naar de hemel als een triomf …

Lief kind, luister naar het laatste woord van je Moeder, die sterft van zuivere Liefde.
Ontvang mijn laatste zegen als het zegel van het Leven van de Goddelijke Wil,
die Ik in jou achterlaat.
Hij zal voor jou een hemel zijn, je zon, je liefde-zee en je oceaan van genade.
Gedurende deze laatste ogenblikken wil uw hemelse Moeder je in de Liefde verdrinken
en Zichzelf in jou uitstorten.
De voorwaarde is, dat jij belooft dat je liever wil sterven …
dan nog één enkele akt of daad te verrichten met je eigen wil..
Mijn kind, beloof me dit nu. Aub beloof me dit.
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