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Mijn liefste dochter, het moment waarop Ik Mijn enige Zoon, Jezus Christus, weer zal sturen om al 
Mijn kinderen in Mijn Hart bijeen te brengen, is dichtbij. 
 
Mijn Hart, de bron van alle leven, zal zich openen om al Mijn kinderen eendrachtig te verzamelen. 
 
Mijn belofte om al Mijn kleintjes te bewaren, is bijna vervuld. 
 
Het is Mijn grootste verlangen om Mij aan elke persoon afzonderlijk te openbaren, met inbegrip van 
diegenen die niet begrijpen waarom of hoe zij door Mijn hand geschapen werden. 
 
Mijn Zoon zal weldra gestuurd worden om de waarheid over de schepping van de mensheid te 
onthullen. 
 
Die dag werd al decennialang voorbereid. Het zou, tot nu toe, niet hebben kunnen plaatsvinden, 
want het verlies van zoveel van Mijn kinderen zou te groot geweest zijn. 
 
Er zal aan Mijn kinderen weldra de waarheid over hun schepping, hun bestaan en de onsterfelijkheid 
van hun ziel getoond worden. 
 
Terwijl deze gebeurtenis in veel zielen grote hoop en vreugde teweeg zal brengen, zal het voor 
anderen een kwelling zijn die zij niet zullen kunnen verdragen. 
 
Mijn fontein van liefde en barmhartigheid moet door Mijn Zoon, Jezus Christus, over heel de 
mensheid uitgestort worden. 
 
Hierna zal de grote afscheiding komen waarbij de zielen die Zijn barmhartigheid beantwoorden, 
terzijde genomen zullen worden. 
 
De overblijvende zielen zullen alle kansen krijgen om naar Mijn oproep vanuit de Hemel te luisteren. 
 
Ik, hun Vader, zal Mijzelf door de kracht van de klimaten bekend maken. Mijn hand zal gezien 
worden als Ik deze naar elk van Mijn kinderen uitsteek om hen voor de dood te behoeden. 
 
Mijn oproep zal gehoord worden, maar niet door iedereen. Aan die zielen zal door Mijn profeten 
Mijn liefde getoond worden, in een laatste poging om hen in Mijn Hart te trekken. 
 
Het hemelgewelf zal opengaan en teruggetrokken worden. Het zal zich zoals een boekrol oprollen tot 
de tekenen van de hemel onthult zijn. De klanken van Mijn engelen zullen deze arme kleine zielen 
van Mij tot het bittere einde verleiden. 
 
Ik beloof nu plechtig dat Mijn fontein van liefde zich over de hele aarde zal uitstrekken wanneer Ik 
Mijn Hart verenig met de harten van al Mijn kinderen. 
 
Mijn goddelijk ingrijpen zal door miljarden gezien worden en velen zullen opgelucht in Mijn heilige 
armen lopen. De waarheid over Mijn goddelijk plan en het mysterie van het leven op aarde zullen, 



voor iedereen zichtbaar, aan het licht gebracht worden. Pas dan zal de mens de waarheid over het 
bestaan van het eeuwig leven aanvaarden. 
 
Het einde van het lijden op aarde is nabij. De laatste vervolging, waarbij de Boze over Mijn kinderen 
heerst, wordt voleindigd. (*) 
 
Daarna zal de vrijheid, waarnaar Ik - sinds het begin - voor Mijn kinderen gehunkerd heb, hun 
eindelijk toebehoren. 
 
Kijk naar Mij, kinderen, jullie geliefde Vader, want Ik houd jullie in Mijn handen. Ik kom, door Mijn 
Zoon, om jullie naar Mijn Nieuw Koninkrijk op aarde te voeren. 
 
Dat is de nalatenschap die Ik Mijn Zoon beloofd heb. Dat is Mijn belofte aan al Mijn kinderen. 
 
De tijd voor deze grote wonderen komt heel dichtbij. 
 
Ik zegen elkeen van Mijn kinderen. 
 
Ik houd van jullie. 
 
Ik bescherm jullie en zal jullie aan Mijn Hart verenigen. 
 
Jullie Vader 
God de Allerhoogste 
 
(*) Maria van de Goddelijke Barmhartigheid heeft om verduidelijking verzocht en dit is wat Jezus zei 
over de vervolging: ‘Diegenen die Satan volgen, zullen nu niet winnen. Hun vervolging van de anderen 
is gestopt, maar zij zullen gestraft worden. De kastijding van God zal beginnen en zij zullen gestraft 
worden voor wat zij anderen aangedaan hebben. 
Het is nu de tijd van de voorbereiding op de heropleving van het geloof. We bevinden ons in een 
nieuwe tijd die reeds begonnen is, maar meer kan Ik je in dit stadium niet vertellen. Alles is klaar. Het 
draait nu allemaal om het redden van zielen.’ 


