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Mijn zeer geliefde dochter, de dag waarop Ik kom om Mijn erfdeel – Mij door Mijn Vader beloofd – 
op te eisen, zal er plotseling zijn. 
 
Hoewel Ik de hele mensheid op deze grote gebeurtenis voorbereid, zal de dag onverwacht 
aanbreken. Het moment waarop het Beest in de afgrond geworpen wordt, is nabij en dan zullen de 
twaalf naties vrede en eenheid genieten. 
 
Tijdens deze periode zullen de heiligen in de Hemel en al diegenen die in Mijn genade gestorven zijn, 
samen met de rechtvaardigen die de Beproeving zullen overleven, verheven worden. Allen zullen 
verrijzen en het geschenk van een perfect lichaam krijgen dat de dood, die de mensheid kent sinds 
de zonde van Adam, zal overwinnen. Zij zullen vrede en voorspoed genieten, onder Mijn geestelijke 
heerschappij, tot Mijn Koninkrijk aan Mijn Vader overhandigd wordt. 
 
Dat zal de eerste opstanding zijn en zal gevolgd worden door een duizendjarig rijk van volmaakte 
harmonie, overeenkomstig de Goddelijke Wil van Mijn Vader. 
 
Tijdens deze periode zullen de zondaars, die Mij verloochenden, lijden. De tweede opstanding is de 
mensheid niet bekend, noch werden aan iemand anders dan de profeten Daniël en Johannes de 
Evangelist de details ervan geopenbaard. 
 
Deze geheimen zullen na verloop van tijd onthuld worden, want jullie hoeven deze nu nog niet te 
kennen. 
 
De macht van God zal zich manifesteren zodra de strijd om zielen te behouden zal slagen. De macht 
van de dood over de mensheid zal definitief gebroken worden. Dat is Mijn belofte. Ik zal de 
profetieën, door Mijn Vader vastgelegd, vervullen. 
 
Diegenen onder jullie die verward zijn: heb geen angst! Alles ligt nu in Mijn heilige handen, maar 
wees ervan overtuigd dat het enige wat telt de vergeving van de zonden is. Deze zal er komen 
wanneer jullie Mij allemaal vragen om het geschenk van de verlossing. Zo eenvoudig is dat! 
 
Jullie liefde voor Mij zal het geschenk van leven voortbrengen. De dood, zoals jullie deze kennen, zal 
geen macht meer over of geen vat meer op jullie hebben. Jullie toekomst is iets om met vreugde in 
jullie hart toe te juichen, want het is Gods grootste geschenk en enkel aan de verdienstelijke zielen 
zal een dergelijke schat nagelaten worden. Leef in vrede! Vertrouw Mij! Houd van Mij! Dat is het 
enige wat telt. 
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