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Drahé deti, aj dnes som medzi Vami, aby ste sa naučili prijať Lásku Boha.
Detičky moje, hovorím každému z Vás: otvorte Vaše srdcia, otvorte sa milosti Daru Svojej
Lásky! Vy, ktorí hľadáte pokoj vo Vašich rodinách: buďte príkladom pre Vaše deti a
nerozprávajte o Bohu a o pokoji, ak najprv nežijete Svoju Lásku!
Hovorím Vám, detičky moje: rozhodnite sa povedať Vaše Áno, a tak darujete tým, ktorí sú po
Vašom boku, nie slová, ale Váš príklad lásky! Viem, detičky moje, že sa Vám zdá byť
nemožné, žeby sa toto všetko mohlo uskutočniť vo Vašom srdci! Ja Vám hovorím: Bohu nič
nie je nemožné! Boh pozná všetko to, čo žijete, avšak nestrácajte Svoju Milosť, vytrvajte v
modlitbe, lebo, môj Syn prijíme Vaše modlitby a Jemu nič nie je nemožné!
Žite, deti moje, v pravde, v čistote a vo vytrvalosti modlitby, aby ste žili život svätosti!
Vy, ktorí hľadáte Svoju Lásku, zanechajte staré záležitosti, zanechajte všetko to, čo Vám
spôsobuje bolesť a naučte sa darovať tým, že sa zveríte do rúk Môjho Syna Ježiša! Preto som
s Vami a po Vašom boku, aby som Vám dala stretnúť Kráľa pokoja.
Nenechajte sa oklamať všetkým tým, čo Vás obklopuje, čo vkladá do Vašich sŕdc strach a
zdesenie; toto všetko neprichádza od Boha! Boh je láska, je milosrdenstvo a On chce Váš
pokoj a nechce, aby ste sa báli; preto prichádzam medzi Vás, aby som priniesla pokoj a
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lásku!
Detičky moje, modlite sa veľa za Cirkev a za Vašich pastierov, lebo v týchto časoch je
potrebné zjednotenie, aliancia a pokoj!
A vy, ktorí ste časťou Cirkvi: buďte svedkami a evanjelizátormi vo Vašich farnostiach, aby
Vaše Kostoly (v talianskom jazyku slovo Chiesa znamená Cirkev, Kostol – poznámka autora)
neboli prázdne, ale, aby boli bohaté na duše dobrej vôle! Kde je láska, tam je Boh!
Milujte pastierov a modlite sa za Svätého Otca, aby, s Vašimi modlitbami, bola láska a
zjednotenie a môžte nájsť cestu po ktorej kráčať bez podvodu Zlého!
Ďakujem Vám, detičky moje, za Vaše modlitby, lebo, prostredníctvom Vašich večeradiel,
mnohé duše nachádzajú milosť a pokoj!
Nezabúdajte na tých, ktorí trpia v chorobe; podporte ich modlitbou a Vašou prítomnosťou; ja
som po boku každého z nich!
A vy, detičky moje, povzbudzujem Vás ďakovať za všetko to, čo Vám Príroda darovala; a, ak
žijete toto všetko, ste radostní aj na Zemi!
Ďakujem Vám, že ste odpovedali, na moje volanie!

