
 

“Het Wonder van het leven in mijn Wil”                                                                              SG - De Goddelijke Wil 

 

Het Boek van de Hemel          Deel 13 - 26 november 1921                  Luisa Piccarreta 
 
 De Goddelijke Wil als Leven van de mens overtreft het Wonder van de Eucharistie. 

 
 
(...) Luisa : verbijsterd zei ik: "Mijn liefste, is het mogelijk  
- dat uw Wil intact is in mij, en  
- en dat er in mijn hele leven geen breuk is geweest tussen uw Wil en de mijne?  
Het lijkt mij, dat U mij voor de gek houdt.  
 
En Jezus, met een nog zachtere stem: "Nee, ik lach niet met jou.  
Het is echt waar dat er geen breuk is geweest. Hoogstens een verwonding - soms.  
 
En mijn Liefde, als sterk cement,  
- heeft deze verwondingen hersteld, en  
- heeft de integriteit sterker gemaakt. 
Ik heb elk van je daden bewaakt, mijn Wil onmiddellijk laten stromen,  
- als naar zijn ereplaats.  
 
Ik wist dat er veel genaden nodig waren,  
- omdat ik het grootste Wonder dat bestaat in de wereld moest verrichten. 
dat is, het voortdurend leven in mijn Wil:  
 
De ziel moet alles van God in zich opnemen,  
- om Hem volledig terug te geven wat zij opgenomen  heeft. 
En Hem dan opnieuw opnemen. 
 
Daarom overtreft dit zelfs het Wonder van de Eucharistie.  
De gedaanten van brood en wijn hebben geen verstand,  noch een wil, noch verlangens  
- die zich kunnen verzetten tegen mijn Sacramenteel Leven.  
Dus, de hostie draagt zelf niets bij. 
Al het werk is van Mij.  Als Ik het wil, doe Ik het.  
 
Om het Mirakel van het leven in mijn Wil te laten gebeuren,   
moet Ik een verstand ombuigen,  een menselijke wil, verlangens. 
En er is een liefde vereist die volledig zuiver is.  
Hoeveel is hiervoor niet nodig !  
 
Er zijn veel zielen  die de H. Communie ontvangen  
en deelnemen aan het mirakel van de Eucharistie.   
Zij offeren hiervoor niet veel. 
 
Maar om het Wonder te laten geschieden dat mijn Wil in hen leeft, zijn meer offers vereist. 
En maar weinigen zijn hiertoe bereid. " 
 


