Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja,
25. decembra 2020,
cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti,
prinášam vám malého Ježiša, ktorý vám prináša pokoj. On je minulosť,
prítomnosť a budúcnosť vášho života. Deti moje, nedovoľte, aby vyhasla vaša
viera a nádej v lepšiu budúcnosť, pretože vy ste vyvolení, aby ste pri každej
príležitosti boli svedkami nádeje. Preto som tu s Ježišom, aby vás požehnal
svojím pokojom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
Výročné posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja,
25. decembra 2020,
cez vizionára Jakova Čola
„Drahé deti,
aj dnes je Ježiš tu pri vás, aj vtedy, keď si myslíte, že ste sami a že neexistuje svetlo vo
vašom živote.
On je tu a nikdy vás neopustil ani sa od vás nevzdialil.
Svetlo jeho narodenia osvecuje tento svet i váš život. Jeho srdce je pre vás vždy
otvorené, aby prijal každé vaše utrpenie, každú skúšku, strach i potrebu.
Jeho ruky sú k vám vystreté, aby vás objal ako Otec a povedal vám, ako veľmi ste pre
neho dôležití, ako vás miluje a stará sa o svoje deti. Deti, je vaše srdce otvorené pre
Ježiša? Odovzdali ste úplne svoj život do jeho rúk?
Prijali ste Ježiša ako svojho Otca, na ktorého sa môžete vždy obrátiť a v ňom nájsť vždy
útechu a všetko to, čo potrebujete, aby ste žili pravú vieru?
Preto, deti moje, odovzdajte svoje srdcia Ježišovi a dovoľte, aby zavládol vo vašich
životoch, pretože len tak budete môcť prijať prítomnosť a konfrontovať sa so svetom,
v ktorom dnes žijete.
S Ježišom sa vytráca všetok strach, utrpenie i bolesť, pretože vaše srdce prijíma jeho
vôľu a všetko to, čo príde do vášho života.
Ježiš vám dá vieru, aby ste všetko prijali a nič vás od neho nevzdiali, pretože On vás
drží pevne za ruku a nedovolí, aby ste sa vzdialili a stratili v ťažkých chvíľach,
pretože on sa stal Pánom vášho života.
Žehnám vás svojím materinským požehnaním.“

