Het Boek van de Hemel -

Deel 11 – 25 september 1914

Gebeden in de Goddelijke Wil helpen allen.
Ik bood mijn arme gebeden aan Jezus aan.
Ik dacht erover na aan op wie Hij deze het liefst zou willen toepassen.
Hij zei zeer vriendelijk:
“Mijn dochter, gebeden samen met Mij en in mijn Goddelijke Wil doen goed aan allen,
en sluiten niemand uit.
Allen krijgen hun deel en hun goede uitwerking, alsof deze gebeden voor één persoon waren
opgedragen. Zij werken echter naargelang de ingesteldheid van de schepselen, net zoals de
Communie en mijn Lijden.
Ik schenk dit aan allen en aan iedereen maar de uitwerking is afhankelijk van hun ingesteldheid.
Wanneer tien mensen deze krijgen, zijn de vruchten niet minder dan wanneer er vijf mensen zijn.
Het gebed samen met Mij en in mijn Wil werkt op dezelfde wijze”.

Het Boek van de Hemel
Deel 11 – 8 februari 1915
Luisa Piccarreta
Jouw leven moet verdwijnen zodat mijn hele leven in jou leeft
Ik had pijn vanwege de manier waarop mijn altijd liefdevolle Jezus met mij omging.
Maar ik berust in zijn allerheiligste Willen.
Als ik bij Jezus klaag omdat Ik Hem mis en omwille van zijn “zwijgen”, zegt Hij:
“Dit is niet het moment om hiermee bezig te zijn.
Dit is kinderlijke gedrag van zeer zwakke zielen die bezorgd zijn over zichzelf en niet over Mij,
Zij zijn bezig met wat zij voelen ipv met wat ze te doen hebben.
Deze zielen zijn voor Mij te menselijk. Ik kan hen niet vertrouwen.
Van jou kan ik dit niet aannemen.
Ik verlang heldendom van de zielen die zich samen met Mij bezig houden met de redding van mijn
kinderen die de duivel met al zijn listen uit mijn handen probeert te grissen.
Ik wil dat je je aanpast aan de tijden – nu eens triest, dan weer droevig, dan weer tragisch,
– en dat je samen met Mij bidt en weent over de blindheid van schepselen.
Jouw leven moet verdwijnen zodat mijn hele leven in jou leeft.
Als dit zo is, zal Ik in jou de geur van mijn Godheid ervaren en Ik kan je in deze droeve tijden
vertrouwen. En toch, dit is niets dan het voorspel van de kastijdingen...
Wat zal er gebeuren wanneer alles zo verder gaat? Arme kinderen!...”

“Bidden in de goddelijke Wil helpt allen”

SG –De goddelijke Wil

