
                                            
„Ik ben gewoon om altijd de wil  te testen.”                                                         SG- De Goddelijke Wil 

 

Het Boek van de Hemel         Deel  17 -  8 December 1924                   Luisa Piccarreta 
 

  The test van de H. Maagd Maria  bij haar Onbevlekte Ontvangenis. 

 
 
Mijn dochter, Ik kan niemand aannemen zonder test. 

Als er voor mijn mama geen test geweest was, had Ik een slavin als moeder gehad, niet een vrije mens.. 

En slavernij bestaat niet in onze relaties en werken. Zij kan ook niet deelnemen aan onze vrije Liefde 

Mijn mama had haar eerste test op het moment van haar Onbevlekte Ontvangenis.  

 

Vanaf haar eerste verstandelijke akte kende zij  

- aan de ene kant de menselijke wil, - aan de andere kant de Goddelijke Wil  

Zij was vrij om de ene of de andere te kiezen.  

En  zonder één ogenblik te verliezen, en in het bewustzijn van het grote offer dat zij bracht,  

gaf zij Ons haar wil, zonder hem te willen leren kennen. En wij gaven haar de Onze als geschenk.  

 

En in deze uitwisseling van het geschenk van de wil aan beide kanten,  

vloeiden alle Eigenschappen, Schoonheden , Wonderen, onmetelijke zeeën van Genade in de Onbevlekte 

Ontvangenis van dit meest van allen bevoorrechte schepsel. 

 

Ik ben gewoon om altijd de wil  te testen. Alle offers, ook de dood, zonder wil, mishagen mij.  

En Ik kijk er zelfs niet naar. Wil je weten  

-wat het grootste wonder is dat Wij bewerkten in dit zo heilig schepsel 

-de heldenmoed was, waardoor niemand, niemand , dit zo mooie schepsel ooit kan evenaren? 
 
Zij begon haar leven met onze Wil, zij volgde Hem en vervulde Hem. 

We kunnen dus zeggen  

- dat zij voltooide  op het punt waar zij begon, en  dat zij daar begon waar zij voltooide . 

 

Ons grootste Wonder was  
- dat in elk van haar gedachten, woorden, ademhalingen, hartkloppingen, bewegingen en passen,  

onze Wil in haar stroomde.  

- dat zij Ons de heldenmoed gaf van een gedachte, een woord, een ademhaling, een hartslag,  

goddelijk en eeuwig.  

 

Dit heeft haar zodanig verheven  dat zij door de Genade werd, wat Wij van nature waren.  

En alle andere voorrechten, privileges, zelfs haar Onbevlekte Ontvangenis, waren absoluut niets vergeleken 

met dit grote Wonder.  Dit maakte haar sterk en standvastig gedurende  haar ganse leven. 

 

Mijn Goddelijke Wil  stortte zich zonder ophouden in haar uit en  liet haar deelnemen aan de Goddelijke Natuur.  

En haar voortdurend ontvangen maakte haar sterk in de Liefde, sterk in het Lijden, anders dan alle anderen.  

 

Het was onze Wil  

- Die in haar werkte en die het Woord naar de aarde trok, 

- Die het zaad vormde van de goddelijke Vruchtbaarheid om een God-Mens, zonder menselijke tussenkomst te 

kunnen ontvangen. En Hij maakte haar waardig om de Moeder van haar Schepper te zijn.  

 

Daarom beklemtoon Ik altijd mijn Will. 

Want  

- Hij bewaart de ziel mooi,  zoals zij uit onze Handen voortgekomen is; 

- Hij laat haar groeien als een origineel evenbeeld van haar Schepper 

 

En hoeveel grote werken en offers iemand ook volbrengen kan, als mijn Wil niet aanwezig is, dan wijs Ik hen 

af, erken Ik hen niet.  Zij zijn geen voedsel voor Mij.  

 

En de mooiste werken, zonder mijn Wil, worden voedsel  

- voor de menselijke wil,  - de eigenwaardering,  - de begeerte van het schepsel.“  


