
 “Wij zullen altijd bij jou zijn.  Jouw leven en het onze zullen één zijn".                                   SG –De Goddelijke Wil 

 

Het Boek van de Passie – Het Boek van de H. Maagd Maria in de Goddelijke Wil 
 
"Jij wenst te leven in Onze Wil en Wij zullen voor alles zorgen, zelfs voor de 
redding van je geliefden."   Ben je hier niet gelukkig mee? 
 
Brief 12 – Aan mevrouw Antonietta Savorani, weduwe - Faenza- Luisa Piccarreta 

 
Mijn goede dochter in de Goddelijke Wil, 
 
Ik dank u voor uw werk om het boek van de Koningin van de Hemel en dat van de Passie 
te verspreiden: Dit is niets anders dan de Hemelse Moeder en de Koning der Smarten in 
herinnering brengen bij de mensen, om ons te leren meer vanuit de hemel te leven dan 
vanuit de aarde.  
 
Het is voor ons het grootste geluk van te kunnen leven in de Goddelijke Wil.  
Het lijkt dat Jezus en Zijn Mama blijven herhalen:  
"Dank je, dank je, mijn dochter!  
Als beloning, zullen wij onze Hemel in jouw ziel vormen,  
Wij zullen altijd bij jou zijn.  Jouw leven en het onze zullen één zijn".  
 
Daarom raad ik je aan te beantwoorden aan zovele genaden.  
Luister aandachtig naar je lieve Jezus, die in je hart tot jou spreekt.  
Hij wil je heilig maken. 
Maar Hij wil jouw wil in zijn handen, om er een wonder van heiligheid van te maken. 
 
Ik wens voor jou  drie dingen : 
standvastigheid in het goede, een onophoudelijke vrede, een kinderlijk vertrouwen.  
Vertrouwen zal je doen leven als een klein meisje in de armen van haar mama.  
En Jezus en de Hemelse Moeder zullen zorgen voor alles wat je nodig hebt.  
Zij zullen u met feiten tonen: "Jij wenst te leven in Onze Wil en Wij zullen voor alles 
zorgen, zelfs voor de redding van je geliefden."   Ben je hier niet gelukkig mee? 
 
Je vraagt me of je vrienden me kunnen schrijven. 
Mijn dochter, het is moeilijk voor mij om te antwoorden. 
Het is beter dat zij het Boek van de H. Maagd Maria lezen.  
Oh, wat zal de grote Dame hen veel vertellen, meer dan ze van mij kunnen horen!  
 
En dan is er het Boek van de Passie, waarin Jezus van hart tot hart spreekt.  
In deze vijfde druk, die ik je zend, zal je nieuwe dingen vinden, en de "Verhandeling over 
de Goddelijke Wil" is verdubbeld.  
Lees haar en je zal me zeggen hoeveel deugd zij je doet. 
 
Ik stel jullie allemaal voor om te  vragen aan de Heer  
- dat iedereen zo'n groot Geschenk erkent en het aanschijn van de aarde zal veranderen. 
Ik offer mijn leven opdat allen de goddelijke Wil zouden kennen. 
 
Ik beveel mezelf aan in jouw gebeden en in die van je goede vrienden,  
En ik laat jullie achter op de ereplaats in de Goddelijke Wil,  
Terwijl ik jullie haar kus van Licht en Liefde zend, teken ik, 
 

de kleine dochter van de Goddelijke Wil. 
 


