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Drahé deti, aj dnes, s materskou láskou, prichádzam medzi Vás, aby som darovala ľudstvu
všetku lásku, ktorú mám pre každého z Vás.
Detičky moje drahé, aj dnes, z milosti Môjho Syna Ježiša, som tu medzi Vami, aby som Vám
povedala, že Vás milujem a prichádzam, aby som Vám darovala Svoje Slovo, aby mohlo byť
všetkými prijaté.
Hovorím Vám, ktorí už dlhý čas počúvate moje posolstvá: tužim, aby boli uvádzané do praxe,
aby ste mohli byť svedkami Svojej Lásky!
Detičky drahé, vy všetci, ktorí ste sa naučili ma poznať, a učíte sa poznávať Slovo Môjho
Syna Ježiša; hovorím Vám, Vám, ktorí už dlhý čas kráčate so mnou: investujte Váš čas pre
Boha!
Kedysi ste nepoznali Svoju lásku a dnes, kedy ju spoznávate, učíte sa vychutnávať túto lásku
a, vnímam, že veľakrát opať myslíte na to, kedy ste ju nepoznali. Dnes máte silnú túžbu dať
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spoznať túto lásku ostatným; avšak hovorím Vám: neplytvajte slovami, ale modlite sa za
nich, aby dostali dar viery!
Detičky drahé, ak zrnko semena nezomrie, nemôže prinášať ovocie; a vy, ktorí ste ovocím
lásky, hovorím Vám: nepremárnite dary, ktoré Vám boli dané, ale buďte nositeľmi Svojho
Slova a Svojho učenia!
Nenechajte si ukradnúť nádej, ale robte tak, aby prikázania boli žité, lebo ony sú cestou,
ktorá vedie k svätosti!
A Vy, ktorí poznáte Prameň Milosti, vy, ktorí ste dostali Chlieb, ktorý zostúpil z Neba:
povzbudzujem Vás nezostať bez neho, lebo tento Chieb je Vašou potravou!
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, lebo, deti moje, keď sa modlíte, Ja som po Vašom boku, a,
Vašou modlitbou, môžte byť oslobodení od Vašich úzkostí a od Vašich starostí!
Som tu, aby som k Vám vystrela ruku, aby ste sa naučili kráčať so mnou k Môjmu Synovi
Ježišovi. A, ak urobíte toto všetko, naučíte sa vychutnávať pokoj srdca a nebudete cítiť
všetku ťažobu, ktorá Vás obklopuje.
Deti moje, keď ste spolu v modlitbe, cítite radosť a lásku bratov a sestier a, pozývam Vás,
zostať v láske jedni k druhým, lebo môžte rásť a mať pomoc!
Ďakujem Vám, detičky moje, za Vaše modlitby, lebo, ich prostredníctvom, mnohí prijimu
milosti!
Naučte sa, deti moje, byť nositeľmi radosti a prenášať druhým tú lásku, ktorú ste dostali!
Teraz, viac než kedykoľvek predtým, potrebujete prenášať, jedni druhým, tú lásku, a tam Vás
rozpoznajú ako synov a dcéry pokoja!
Ja som tu, ako Vaša matka, nie, aby som Vás vystrašila, ale, aby som Vás povzbudila a dala
Vám zakúsiť všetku lásku, ktorú Boh živí pre Vás.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby są uskutočnili plány, ktoré má Boh pre každého z
Vás!
Ďakujem Vám, detičky moje, za Vašu prítomnosť a za vytrvalosť Vašej modlitby! Modlite sa
za mojich synov pastierov a za pokoj vo svete! Žehnám vás všetkých!

