
“Het is zeer noodzakelijk om de eerste priesters te vormen. “                                          SG – De Goddelijke Wil 

 

 
 

Het Boek van de Hemel             Deel 23 - 18 januari 1928                     Luisa Piccarreta 
 
Ik vraag de priesters te komen en het Evangelie van het Rijk van mijn Goddelijke 
Fiat voor te lezen, om aan hen als de eerste apostelen te zeggen: "Gaat heen en 
verkondigt Het in de gehele wereld".  

  
 
 
Ik verheug mij over de belangstelling van de priesters voor deze Geschriften, die het Rijk 
van mijn Wil  zullen vormen. Dit betekent dat zij het grote Goed ervan waarderen en dat 
ieder zo'n grote schat voor zichzelf zou willen houden om de eerste te zijn die het aan 
anderen meedeelt.  
 
En terwijl de onenigheid voortduurt, overleggen zij met elkaar over “wat te doen”.  
Ik ben blij dat mijn andere priesters de grote schat leren kennen van het bekendmaken 
van het Koninkrijk van mijn Goddelijke Wil. 
Ik gebruik dit om de eerste priesters te vormen voor de komst van het Koninkrijk van mijn 
Fiat. 
  
Mijn dochter, 
Het is zeer noodzakelijk om de eerste priesters te vormen.  
Zij zullen nuttig zijn voor Mij , zoals mijn apostelen dat waren voor de vorming van mijn 
Kerk.  
 
En zij die zullen trachten deze geschriften te publiceren om ze bekend te maken,  
zullen de nieuwe evangelisten zijn van het Koninkrijk van mijn opperste Wil.  
 
En aangezien degenen die het vaakst genoemd worden in mijn Evangelie de vier 
evangelisten zijn, tot hun grotere eer en tot mijn Glorie. 
Zo zal het ook zijn voor hen die zich inspannen om de kennis van mijn Wil op te schrijven 
en te publiceren.  
 
Als nieuwe evangelisten zullen hun namen in het Koninkrijk van mijn Wil, meer genoemd 
worden   
- voor hun zeer grote eer en  
- en voor mijn grotere Glorie,  
bij de terugkeer  
- van de mens in mijn Boezem, in de Orde, en 
- van het Leven op aarde zoals in de Hemel, wat de enige reden is van de Schepping. 
 
Daarom, door deze omstandigheden, verbreed Ik de cirkel. En Ik neem als een zondaar  
in mijn netten, degene die Mij moet dienstbaar zijn voor zo'n heilig Koninkrijk.”. 
 


