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Maria, onze Moeder-Koningin spreekt tot Luisa over de Goddelijke Gerechtigheid. 

 
Onze Moeder–Koningin sprak mij over de Gerechtigheid. 
Zij vertelde me dat de Goddelijke Gerechtigheid op het punt stond  
om al zijn woede tegen de wereld los te laten. 
Zij heeft mij hierover veel verteld, maar ik vind er de woorden niet voor. 
Ondertussen zag ik de hemel vol met zwaardpunten die tegen de wereld gericht waren.  
 
Onze Mama voegde eraan toe:  
"Mijn dochter, zo vaak  
- heb jij de Goddelijke Gerechtigheid ontwapend en  
- was jij blij de slagen van de Gerechtigheid op te vangen.  
 
Nu je Haar op het hoogtepunt van haar woede ziet,  
laat je dan niet ontmoedigen: wees dapper!   
Ga met je ziel vol heilige Kracht,  
- de Gerechtigheid zelf binnen,  
en ontwapen Haar.  
Wees niet bang voor zwaarden, het vuur, of iets anders dat je ontmoet.  
 
Jij wil je doel bereiken.  
Dus als jij jezelf gekwetst, verslagen, misprezen of afgewezen ziet,  
keer dan niet om. 
Laat dit een stimulans zijn voor jou om toch verder te gaan.  
 
"Zie je? Daarom ben ik gekomen om je te helpen. 
Ik breng je een kleed om je ziel te verrijken met   
- de Moed en - de Kracht om nergens bang voor te zijn.  
 
Na deze woorden nam zij van onder haar mantel een gewaad van goud 
en zij bekleedde mijn ziel hiermee. 
 
Toen gaf zij mij haar Zoon, en zij zei:  
"Kijk, als teken van mijn liefde, vertrouw ik jou mijn lieve Zoon toe. 
Bescherm en bemin Hem en stel Hem in alles tevreden. 
 
Probeer mij bij Hem te vervangen. 
Wanneer Hij in jou zijn Tevredenheid vindt, dan zal Hij minder lijden  
onder de ontevredenheid die andere schepselen Hem geven.  
 
Wie kan beschrijven hoe gelukkig en gesterkt ik was, 
- gekleed in dit gewaad en  
- met dit lieve Kindje in mijn armen!  
 
Ik kon geen groter geluk wensen. 
Toen verdween de Moeder-Koningin en bleef alleen met mijn lieve Jezus. (...) 


