
“Moed op de weg van het lijden!”                                                                                               SG – De Goddelijke Wil  

Het Boek van de Hemel    Deel 6 – 21 december 1903              Luisa Piccarreta 

Deze zeven zonnen die uit mijn Hart voortgekomen zijn, zijn mijn zeven smarten  
die mij veel glorie en glans gegeven hebben.  

 

Deze ochtend was ik buiten mijn lichaam en ik keek naar het hemelgewelf. 
Ik zag zeven zeer felle zonnen. 
Hun gedaante was echter anders dan de zon die wij zien.  
 
Zij begon met de vorm van een kruis en eindigde op een punt.  
En dit punt was in haar Hart.  
In het begin kon ik niet klaar zien omdat het licht van die zonnen zo sterk was,  
dat je niet kon zien wat in hen was. 

Hoe dichter ik kwam, hoe duidelijker ik kon zien dat de Koningin Mama in hen was. 
Ik zei bij mezelf: „Ik zou haar zo graag vragen of zij wenst dat ik deze toestand verlaat, 
zonder te wachten op de priester.“ 

Intussen was ik dicht bij haar en ik zei het haar. Zij antwoordde met een korte “neen”. 
Dit antwoord was vernietigend. 

De heiligste maagd wendde zich tot een grote menigte mensen die haar omringden.  
Zij zei tot hen: “Luister naar wat zij wil doen...”  
En allen  zeiden: „Neen, neen…“ 
Dan kwam zij bij mij en zij zei, één en al goedheid: 

 
„Mijn dochter, moed op de weg van het lijden! 

Kijk naar deze zeven zonnen die uit mijn Hart gekomen zijn. 
Het zijn mijn zeven smarten die mij veel glorie en luister gebracht hebben.  
Deze zonnen zijn de vruchten van mijn smarten.  
Zij schieten voortdurend als pijlen doorheen de Troon van de allerheiligste Drievuldigheid. 

 
Zij voelt zich gewond en zendt mij voortdurend zeven kanalen van Genaden. 
En Zij maakt mij tot eigenares ervan.  
 
Ik stel hen ter beschikking  
- voor de glorie van de gehele Hemel, 
- voor de verlichting van de zielen in het reinigingsoord en 
- voor het welzijn van de pelgrim-zielen.” 

 
Nadat zei dit gezegd had, verdween zij. En ik was terug in mezelf.  

 


