Het Boek van de Hemel Volume 36 - 15 Augustus, 1938 Luisa Piccarreta
Het Feest van de opname van Maria in de Hemel is het mooiste en meest verheven
feest. Het is het Feest van de Goddelijke Wil, werkzaam in de hemelse Koningin.

"Mijn gezegende dochter, vandaag is het feest van de Opname van Maria
- het mooiste, het meest sublieme en het grootste feest
waarin Wij het meest verheerlijkt, bemind en geëerd worden.
Hemel en aarde zijn vervuld van een ongewone vreugde die nog nooit eerder is ervaren.
De engelen en heiligen voelen zich overspoeld
- door zeeën van nieuwe vreugden en nieuw geluk.
Zij zingen de lof van de Soevereine Koningin met nieuwe hymnen die
- alles overstemmen en vreugde geven aan allen.
Vandaag is het Feest van de Feesten.
Het is het unieke en nieuwe dat nog nooit is gebeurd.
Vandaag, met de opname van Maria in de Hemel wordt voor het eerst
de Goddelijke Wil, werkzaam in de soevereine Dame, gevierd.
De wonderen zijn verrukkelijk.
In elk van haar kleinste daden, zelfs in haar ademhaling en beweging,
kan je zovele van onze goddelijke Levens zien...
- die als evenveel koningen in haar daden vloeien,
- die haar beter overstromen dan schitterende zonnen,
- die haar omringen met sieraden en haar zo mooi maken
dat zij het genot is van de hemelse Gewesten.
Lijkt het u een kleinigheid dat elk
- van haar ademhalingen, bewegingen, haar arbeid en haar pijn
gevuld is met zoveel van onze goddelijke Levens?
Het grote Wonder van het werkzame Leven van mijn Wil in het schepsel,
is precies dit:
om zoveel mogelijk van onze goddelijke Levens te vormen
- als zovele ingangen van mijn Wil in de bewegingen en handelingen van het schepsel.
Mijn Fiat heeft de eigenschap van bilocatie en herhaling.
Hij herhaalt steeds wat Hij doet zonder ooit te stoppen.
De grote Dame voelt hoe deze goddelijke Levens zich in haar vermenigvuldigen.
Zo deinen zich haar zeeën van Liefde, Schoonheid, Macht en oneindige Wijsheid
steeds verder uit .(...)

“Het grote Wonder van het werkzame Leven van mijn Wil in het schepsel ”

SG –De Goddelijke Wil

