Het Feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria.
“De ontvangenis van de Goddelijke Wil in de verheven Koningin van de Hemel.”
Boek van de Hemel

Deel 25 – 8 December 1928

Luisa Piccarreta

Daarna, later op de dag, las de biechtvader in het openbaar voor wat in Deel 15 over de
Onbevlekte Ontvangenis geschreven staat.
En mijn lieve Jezus, vierde feest in mijn binnenste en Hij zei mij:
“Mijn dochter, hoe gelukkig ben Ik!
Mijn Koningin Mama ontvangt vandaag Goddelijke eerbetuigingen van de Kerk.
Omdat de Kerk vandaag het Leven van de Goddelijke Wil eert in Maria,
als eerste Akte van haar leven.
Dat zijn de grootste eerbetuigingen die kunnen gegeven worden:
- dat de menselijke wil nooit in haar geleefd heeft,
maar enkel en alleen de Goddelijke Wil.
Dit is het Geheim
- van haar heiligheid, haar verhevenheid, haar Macht, Schoonheid, Grootheid, enz…
Het was mijn Fiat dat met zijn warmte
- de vlek van de erfzonde wegwiste
- haar onbevlekt en zuiver ontving.
En mijn Kerk, in plaats van mijn Goddelijke Wil te eren,
- die de eerste oorzaak en de eerste Akt is,
eert zijn uitwerkingen. En zij verkondigt haar onbevlektheid, ontvangen zonder erfzonde.
Je kan zeggen dat de Kerk haar menselijke eer gaf en niet de Goddelijke Eer waarop zij recht
heeft. De Goddelijke Wil leefde immers voortdurend in haar.
En dat was pijnlijk voor Mij en voor haar.
Mijn Goddelijke Wil woonde immers in de Koningin van de Hemel en mijn Kerk gaf Mij
hiervoor geen eerbetuigingen.
En zij ontving ook niet de eer die haar verschuldigd is omdat zij in zichzelf de plaats
verschafte om het Leven van het Hoogste Fiat te vormen.
Vandaag werd bekendgemaakt
- dat alles in haar het Wonder van mijn Wil was,
- dat al haar voorrechten en privileges op de tweede plaats kwamen en een gevolg waren
van de werkingen van de Goddelijke Wil Die in haar heerste.
Vandaag wordt met luister, goddelijke glorie en pracht, het feest van de Onbevlekte
Ontvangenis gevierd. Het is juister dit Feest te noemen:
“De Ontvangenis van de Goddelijke Wil in de verheven Koningin van de Hemel.”
En deze Ontvangenis was het gevolg
- van alles wat de Goddelijke Wil is en deed,
- van de grote wonderen van dit klein hemels meisje.”

„Mijn Fiat ontving haar zuiver en onbevlekt“

SG- De Goddelijke Wil

