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In de Verlossing wilde Ik boeten voor de zonden van alle mensen door veel te lijden. 
Ik deed nooit mijn eigen wil te doen, maar altijd de Wil van mijn Vader. 

 
 
(...) In de Verlossing wilde Ik boeten voor de zonden van de mensen door veel te lijden. 
Ik deed nooit mijn eigen wil  maar altijd die van mijn Vader,  
zelfs in de meest onbeduidende dingen, zoals ademen, kijken, spreken, enz.  
 
Mijn Mensheid kon niet bewegen, noch leven. 
- tenzij  bezield  door de Wil van mijn Vader.  
Ik zou liever duizend keer gestorven zijn  
- dan één keer buiten zijn Wil te ademen.  
 
Op deze manier heb Ik de menselijke wil opnieuw met de Goddelijke Wil verbonden. 
 
En aangezien Ik waarlijk mens en waarlijk God ben,  
heb Ik aan mijn Vader alle Glorie en Rechten teruggegeven die Hem toekwamen.  
Maar mijn Wil en mijn Liefde wilden niet alleen blijven in mijn Werken.  
Ze wilden evenbeelden van Mij aan mijn zijde. 
 
Mijn Mensheid had de Schepping hersteld volgens de plannen van de Schepper.  
Maar het doel van de Verlossing was in gevaar 
- vanwege de ondankbaarheid van de mensen, waarvan velen verloren waren. 
 
Daarom, 
- om er zeker van te zijn dat de Verlossing Mij de volledige Glorie zou brengen en  
- om alle rechten te herstellen die Mij verschuldigd waren, 
koos Ik een ander schepsel van de menselijke familie:   mijn Moeder,  
 
Zij was een getrouw evenbeeld van Mijzelf. 
 - haar wil was volledig versmolten in de Mijne en  
-  in haar bewaarde Ik alle Vruchten van de Verlossing. 
 
En zelfs als geen enkel ander schepsel baat zou gehad hebben van de Verlossing 
zou mijn Moeder Mij geheel alleen alles gegeven hebben  
- wat de mensen Mij zouden  geweigerd hebben.  
 
Ik kom nu naar jou(Luisa) toe.  
Ik was waarlijk God en waarlijk mens. Mijn lieve Moeder was onschuldig en heilig.  
Onze Liefde duwde ons verder. Wij wilden een andere mens die,  
- verwekt zoals alle andere mensen, 
de derde plaats, naast Mij, zou innemen. (...) 


