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De Maagd Maria verrichtte geen wonder, maar zij verrichtte het grote wonder  

van het geven van een God aan de schepselen. 
 

 
Mijn dochter,  
nu Ik het grote wonder van het Rijk van de Allerhoogste Fiat moet voorbereiden,  
oe Ik met jou, eerstgeboren dochter van mijn Wil, net zoals Ik deed met de Soevereine 
Koningin, mijn Mama, toen Ik het Rijk van de Verlossing moest voorbereiden.  
 
Ik heb haar zo dicht bij Mijzelf gebracht, Ik heb haar zo bezig gehouden in haar binnenste,  
- om samen met haar het mirakel van de Verlossing te vormen,  
waar zo'n grote nood aan was.   
 
Er waren zoveel dingen die wij samen moesten doen, opnieuw doen, voltooien,  
dat Ik uiterlijk alles moest verbergen wat een wonder genoemd kon worden,  
behalve dan haar perfecte deugdzaamheid.  
 
Hierdoor maakte Ik haar vrijer,  
om haar de eindeloze zee van de Eeuwige Fiat te laten oversteken, 
- zodat ze toegang kon hebben tot de Goddelijke Majesteit  
om het Koninkrijk van de Verlossing te verkrijgen.  
 
Wat is groter:  
- dat de Hemelse Koningin de blinden liet zien en de stommen liet spreken, enzovoort, 
- of het Wonder van het laten neerdalen van het Eeuwige Woord op aarde?   
 
De eerste zouden toevallige, voorbijgaande en individuele wonderen zijn geweest 
Het tweede daarentegen is een blijvend Wonder  
- en het is voor iedereen, als zij het willen.  
 
Het eerste is niets in vergelijking met het tweede.  
 
Zij is de ware zon, die, alles in zich opnam en het Woord van de Vader in zichzelf trok.  
Zij liet al het Goede, alle effecten en wonderen die de Verlossing voortbracht,  
ontkiemen in haar Licht.   
 
Maar, als de zon, bracht zij alle het Goede en  alle  wonderen voort,  
- zonder op te vallen  
- zonder op zich de aandacht te laten vestigen, 
als bron van alles. 
 
In feite, al het Goede dat Ik op aarde deed, deed Ik omdat de Keizerin van de Hemel  
heerste in de Godheid. 
 
En door haar Heerschappij trok zij Mij uit de Hemel, om Mij aan de schepselen te geven. 
 
 
 
 
 


