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Luisa Piccarreta

de Allerheiligste Maagd Maria is "de Moeder en Koningin van de Goddelijke Wil”

(...) aangezien Ik, het Eeuwige Woord, de mens beminde met een eeuwige Liefde,
hebben Wij, de Goddelijke Personen, besloten, dat Ik menselijk vlees zou aantrekken
om de mens te komen redden en de twee willen te herenigen.
Maar waar op aarde zou Ik komen?
Wie zou het schepsel zijn dat zijn vlees aan zijn Schepper zou lenen?
Wij hebben dus een schepsel gekozen. En op grond van de verdiensten van de toekomstige
Verlosser, was zij gevrijwaard van de erfzonde. Haar wil en de Onze waren één (...)
Dit hemelse kleintje begreep ons groot verdriet en het grote onrecht dat de mens zichzelf
had aangedaan door zich af te scheiden van onze Wil!
Hoeveel tranen heeft zij vergoten wegens ons verdriet en de grote ellende van de mens!
Zij was er bang van en zij wilde in niets leven geven aan haar wil .
En daarom is zij klein gebleven.
Aangezien haar wil geen leven in haar had, hoe kon zij dan groter geworden zijn?
Maar wat zij niet deed, deed onze Wil.
Hij maakte haar helemaal Mooi, Heilig en Goddelijk.
Hij verrijkte haar zozeer dat Hij haar de grootste van allen maakte.
Zij was een Wonder van onze Wil, een Wonder van Genade, Schoonheid, Heiligheid.
Maar zij bleef altijd klein, zo klein dat zij nooit onze Armen verliet.
Zij nam onze verdediging ter harte en zij herstelde alle handelingen die pijnlijk waren voor
onze Opperste Wil.
Zij was niet alleen volledig in harmonie met onze Wil,
zij maakte ook alle handelingen van de mensen tot de hare.
Zij absorbeerde in zichzelf onze Wil, die verworpen was door de mensen.
En zij heeft eerherstel hiervoor gebracht en Hem bemint in hun naam.
Onze Wil was in bewaring gegeven in haar maagdelijk hart.
Zo bereidde zij het voedsel van onze Wil voor alle schepselen.
"Zie je nu, met welk Voedsel deze allerliefste Moeder haar kinderen voedt?
Dit Voedsel kostte haar gedurende haar gehele leven oneindig veel leed,
- zelfs het Leven van haar Zoon. (...)
Zij kon haar kinderen niet meer beminnen!.
Door hun dit Voedsel te geven, bereikte haar liefde de hoogste graad.
De mooiste eretitel die haar kon worden gegeven worden was dan ook:
“ Moeder en Koningin van de Goddelijke Wil”

“Zij kon haar kinderen niet meer beminnen!”
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