والدتنا المباركة تتحدث إلى العالم

تم تجميعها من رسالة السيدة العذراء  ،ملكة السالم  ،في ميديوغوريه من عام  1981حتى عام . 1987وال
تزال الرسائل الشهرية تصل في الخامس والعشرين من كل شهر .يمكنك قراءة جميع
 http://medjugorje.hr/en/الرسائل على
أنا ملكة السالم .جئت ألخبر العالم أن هللا موجود .إنه ملء الحياة .ولتتمتع باالمتالء
تحول بينما ال يزال هناك متسع من الوقت
.وتنال السالم عليك أن تعود إلى هللا .لذا ّ
.الكلمات الوحيدة التي أود أن أقولها هي المصالحة والتوبة والصالة والصوم

أوالدي األعزاء  ،عليكم أن تتصالحوا مع هللا وبينكم .للقيام بذلك يجب أن تؤمن  ،تصلي  ،تصوم وتعترف
.بخطاياك .تبجيل قلب يسوع األقدس .كفّروا عن جراح قلب ابني .لقد أساء ذلك القلب بكل أنواع الخطايا
حبيبي  ،أنا والدتك وقد جئت إلى األرض ألعلمك كيف تصغي بدافع الحب وكيف تصلي بدافع الحب .افتحوا
قلوبكم هلل كالزهور في الربيع مشتاقين للشمس .أنا والدتك وأريدك دائ ًما أن تكون أقرب إلى األب .عندئذ
.سيقدم دائ ًما هدايا كثيرة لقلبك .لذا  ،أدعوكم إلى المصالحة مع هللا .قل هلل أنك تحبه
األطفال األعزاء  ،بالحب ستحققون كل شيء .حتى ما تعتقد أنه مستحيل .لديك صليب عظيم وثقيل لكن ال
تخف من حمله .من خالل الصليب  ،يتمجد هللا في كل إنسان .سوف تأتي روسيا لتمجد اسم هللا .لقد تقدم
.الغرب حضارة نشأت من عند هللا .إنهم يتصرفون كما لو أنهم خلقوا كل شيء  ،وبالتالي فقد نسوا هللا
االعترافات الشهرية ستشفي الكنيسة الغربية .يمكن شفاء أقسام كاملة من الكنيسة إذا ذهب المؤمنون إلى
.االعتراف مرة واحدة في الشهر

أنا أمك أحبك جميعًا .وفي أي لحظة يكون فيها األمر صعبًا عليك  ،ال تخف .أحبك حتى عندما تكون بعيدًا
عا من الدم بسبب النفوس التي ضاعت في الخطيئة .أوعدوا
جدًا عني وعن ابني .أسألك أال تدع قلبي يبكي دمو ً
أوالدي األعزاء بأنكم لن تسيءوا إلى يسوع وأنكم لن تهينوه وال تهينوا الصليب .يا ابني الحبيب  ،من فضلك
.اغفر هذه الخطايا الخطيرة العديدة التي تسيء إليك مع اإلنسانية

 ،يا أوالدي األعزاء على األرض  ،قل للعالم أال ينتظر أكثر من ذلك  ،فهو بحاجة إلى التحول .عندما يأتي هللا
لن يمزح .أقول لك أنه يجب أن تأخذ رسائلي على محمل الجد .بدأ كثير من الناس اهتدائهم  ،ولكن ليس
كلهم .قم بالتحويل قبل فوات األوان بينما ال يزال هناك متسع من الوقت .ال تنتظر العالمة .نعم  ،سأترك الفتة
ً
جميال جدًا وغير قابل للتدمير
على التل .ستكون عالمة إثبات ألولئك الذين ال يعتقدون أنني هنا .سيكون

مصدرا للعديد من التحويالت والشفاء والمعجزات .لكن ال تنتظر العالمة .سوف تأتى العالمة
ودائم .سيكون
ً
بعد فوات األوان لمن ال يؤمنون .الكلمة الوحيدة التي أريد أن أقولها هي التحويل .ال أطلب شيئًا سوى اهتداء
.العالم كله .سوف أعاني من أجلك  ،لكن يجب أن تهتدي أنفسكم
أتوسل إلى ابني أال يعاقبك .أنت ال تفهم ما هي خطط هللا وال تعرف ما الذي سيرسله هللا وما سبب حدوثه .ال
كثيرا
أطلب شيئًا سوى التحويل .هذا ما اريد .هذا كل ما أريد أن أقوله .التخلي عن كل شيء .ال تنشغل ً
باألشياء المادية للعالم .في المادة تفقد كل ما يريد هللا أن يمنحك إياه .أدعوكم أوالدي األعزاء للصالة من أجل
.مواهب الروح القدس التي تحتاجونها اآلن

أوالدي األعزاء يتركون أنفسكم لي حتى أترككم مقدسين .عندما تواجه صعوبة أو تحتاج إلى أي شيء يأتي
إلي .كرسوا أنفسكم للقلب الطاهر .تخلوا عن أنفسكم تماما وسأحميكم .سأصلي للروح القدس وعليك أن تصلي
كذلك .في الصالة ستعرف أعظم فرح وطريق للخروج من كل موقف ال مخرج له .ال تقلق .دع السالم يوحد
قلوبكم .المشاكل تأتي فقط من الشيطان .إنه يحاول إبعادك عن المسار .أولئك الذين قدموا أنفسهم هلل سيكونون
.أهدافًا لهجماته

الشيطان يحاول تدمير الكنيسة .قدم نفسه أمام عرش هللا وطلب اإلذن بمحاكمة الكنيسة خالل فترة قرن .سمح
 ،هللا للشيطان أن يجرب الكنيسة لمدة قرن .هذا القرن تحت سلطة الشيطان .ولكن عندما تتحقق هذه األسرار
.والتي تم أسرها إلى الحالمين هنا في ميديوغوريه  ،سيتم تدمير قوته

لقد بدأ بالفعل يفقد قوته وأصبح عدوانيًا .يهدم الزواج ويفرق بين الكهنة ويسبب الهواجس والقتل .أنتم تحمون
.أنفسكم من هذه األمور بالصوم والصالة .خاصة عن طريق صالة المجتمع .احمل األشياء المباركة معك
.احتفظ بها في منازلك .عد إلى عادة استخدام الماء المقدس

أوالدي األعزاء  ،أتوسل إليكم أن تسمعوا وتعيش دعوة أمهاتكم .أنا أتصل بك من أجل حبي حتى

