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NASZA BŁOGOSŁAWIONA MATKA PRZEMAWIA
DO ŚWIATA
Zebrane z orędzia Matki Bożej, królowej pokoju, w Medziugorju od 1981
do 1987. Wiadomości miesięczne są nadal odbierane w 25 th każdego
miesiąca.
Możesz
przeczytać
wszystkie
wiadomości
na
http://medjugorje.hr/en/

Jack Sacco z Birmingham w Alabamie, autor i kompozytor taśmy "Beyond the
Fields", wygłosił w dniu 10 grudnia 1987 w Medziugorju, w następstwie rozmowy
z grupą pielgrzymów w Medjugorje, Jugosławia. "Dyskusja" jest rzeczywiście
wiadomości podane przez błogosławioną matkę, począwszy od 1981, które zostały
wydane na świat 25 dnia każdego miesiąca. W połączeniu ze sobą robią niezwykłe
oświadczenie i zarzut naszej błogosławionej matki wszystkim dzieciom Bożym.Twoje
serce zostanie przeniesione, jak czytać i wiele pytań na temat tego, co dzieje się na
świecie, a Twoje życie stanie się krystalicznie czyste. Każde słowo, zdanie i akapit,
które będziesz czytać, to rzeczywiste wiadomości połączone ze sobą.Proszę
przeczytać i zrobić kopie tego i przekazać do innych.
Jestem królową pokoju. Przyszliśmy powiedzieć światu, że Bóg istnieje. On jest
pełnię życia. I cieszyć się pełnią i uzyskać spokój trzeba wrócić do Boga. Więc
być konwertowane, gdy jest jeszcze czas.
Jedyne słowa, które pragnę powiedzieć, to pojednanie, nawrócenie, modlitwa i
post.
Drogie dzieci, musicie pojednać się z Bogiem i między wami. Aby to zrobić,
musisz wierzyć, modlić się, szybko i wyznać swoje grzechy. Czuj Najświętszego
Serca Jezusa. Dokonaj zadośćuczynienia za rany zadane sercu mego syna. To
serce zostało obrażone przez wszelkiego rodzaju grzechy. Moja umiłowana,
jestem waszą Matką i przyszliśmy na ziemię, aby nauczyć Cię, jak słuchać
miłości i jak się modlić z miłości. Otwórz swoje serca do Boga jak kwiaty na
wiosne, tęsknota za słońcem. Jestem waszą Matką i zawsze pragnę, abyście byli
bliżej ojca. Wtedy on zawsze daje obfite dary do serca. I tak, wzywam was do
pojednania z Bogiem. Powiedz Bogu, że go kochasz.
Drogie dzieci, z miłością osiągniesz wszystko. Nawet to, co uważasz za
niemożliwe. Masz wielki i ciężki krzyż, ale nie bój się go nosić. Przez krzyż Bóg
jest uwielbiony w każdym człowieku. Rosja przyjdzie, aby chwalić imię Boga.
Zachód rozwinął cywilizację, która ewoluowała od Boga. Działają tak, jakby
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tworzyli wszystko i w ten sposób zapomnieli Boga. Miesięczne konfesji wyleczyć
Kościół zachodni. Całe odcinki Kościoła mogą zostać uzdrowione, gdyby wierni
pomogli spowiedzi raz w miesiącu.
I Twoja matka kocham was wszystkich. I w każdej chwili, gdy jest to trudne
dla Ciebie, nie bój się. Kocham Cię, nawet jeśli jesteś bardzo daleko ode mnie i
mojego syna. Proszę was, abyście nie pozwoliły, aby moje serce płakać łzy krwi
z powodu dusz, które są zagubione w grzechu. Obiecaj moje drogie dzieci, że
nie będziesz obrażać Jezusa i że nie będziesz obrażać go ani krzyża. Mój
umiłowany syn, proszę wybaczyć te liczne poważne grzechy, które z ludzkością
obraża Ciebie.
O moje drogie dzieci na ziemi, powiedz światu, aby nie czekał dłużej, trzeba go
przerobić. Kiedy przychodzi Bóg, nie będzie żartował. Mówię wam, że musicie
poważnie traktować moje orędzia. Wiele osób zaczęło ich nawrócenie, ale nie
wszystkie. Konwersja przed jest za późno, podczas gdy jest jeszcze czas. Nie
czekaj na znak. Tak, zostawię znak na wzgórzu. To będzie oznaką dowodu dla
tych, którzy nie wierzą, że jestem tutaj. Będzie to bardzo piękne i niezniszczalne
i trwałe. Będzie to źródło wielu nawróceń, Uzdrów i cudów. Ale nie czekaj na
znak. Znak przyjdzie za późno dla tych, którzy nie wierzą. Jedynym słowem,
które chcę powiedzieć, jest nawrócenie. Proszę o nic, ale o nawrócenie całego
świata. Będę dla was cierpiał, ale musicie się Nawróćcie.
Błagam mojego syna, aby nie ukarać was. Nie rozumiesz, co to są plany Boga i
nie wiesz, co Bóg wyśle i co może się wydarzyć. Nie pytam tylko nawrócenia.
To, co chcę. To wszystko, co chcę powiedzieć. Zrezygnować z wszystkiego. Nie
bądź tak zajęty na temat materialnych rzeczy na świecie. W materiale tracisz
wszystko, co Bóg chce dać. Wzywam was, drogie dzieci, abyście się modlili za
dary Ducha Świętego, których teraz potrzebujesz.
Moje drogie dzieci Porzućcie się do mnie, abym mógł zostawić wam świętą.
Kiedy jesteś w trudnej sytuacji lub potrzebujesz czegoś przyjść do mnie.
Konsekrujcie się do Niepokalanego Serca. Porzuć się całkowicie i będę cię
chronić. Modlę się do Ducha Świętego i musicie się również modlić. W
modlitwie przyjdą poznać największą radość i wyjście z każdej sytuacji, która
nie ma żadnego wpływu. Nie martw się. Niech pokój zjednoczy wasze serca.
Kłopoty pochodzą tylko od szatana. On stara się wyłączyć kurs. Te, które
nadały się Bogu, będą przedmiotami jego ataków.
Szatan stara się zniszczyć Kościół. Przedstawił się przed tronem Bożym i
poprosił o pozwolenie na umieszczenie Kościoła na rozprawie w okresie jednego
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stulecia. Bóg pozwolił Szatanowi spróbować Kościoła od wieków. Ten wiek jest
pod mocarstwami diabła. Ale kiedy te tajemnice są urzeczywistnione, które są
zwierane wizjonerów tutaj w Medziugorju, jego moc zostanie zniszczona.
On już zaczął tracić swoją władzę i stał się agresywny. Niszczy małżeństwa i
tworzy podziały między kapłanami i powoduje obsesje i morderstwa. Jesteście,
aby chronić się przed tymi rzeczami przez post i modlitwę. Zwłaszcza przez
modlitwę wspólnotową. Przenoszą z wami błogosławione przedmioty. Trzymaj
je w swoich domach. Wróć do zwyczaju używania świętej wody.
Drogie dzieci, błagam was, abyście słuchali i mieszkali w waszych matkach.
Wzywam was z powodu mojej miłości, abym mógł Ci pomóc. Tak, błagam was,
aby umieścić więcej błogosławionych przedmiotów w waszych domach i nieść
błogosławione przedmioty na siebie. Że wszystko jest błogosławiony, tak, że
szatan będzie kusić Cię mniej, ponieważ są uzbrojeni przeciwko niemu. Proszę
wszystkich moich dzieci, aby odmawiają różaniec.
Szatan zegarki dla każdego człowieka. On szczególnie chce doprowadzić do
zamieszania dla każdego z was. Ale wzywam was, abyście w szczególny sposób
modlili się przeciwko szatanowi. Szatan chce walczyć więcej, teraz, gdy jesteś
świadomy swojej działalności. Drogie dzieci, ubierać się w ubranie zbroi
przeciwko szatanowi. Z różami w Twoich rękach, będziesz podbić.
Módlcie się, módlcie się zawsze. Znowu wzywam was do modlitwy serca. Jeśli
modlisz się z serca drogie dzieci, lodowe serca waszych braci zostaną
roztopione. I wszystkie bariery znikną.
Konwersja będzie łatwo osiągnąć przez tych, którzy chcą go. Pomóż innym w
przekształcać się. Zwłaszcza ci, którzy przychodzą do Medziugorja.
Drogie dzieci, drogie dzieci, nie pozwól, aby Szatan panował w waszym sercu.
Nie bądź obrazem szatana. Bądź moim obrazem. Bóg dał wszystkim wolną wolę
i to do Ciebie, aby zdecydować. Szatan pracuje jeszcze bardziej gwałtownie,
aby wziąć tę radość z każdego z was. Poprzez modlitwę można całkowicie
rozbroić go i zapewnić swoje szczęście. Pragnę, abyście byli refleksjami Jezusa,
który oświeca niewierny świat, który jest chodzenie w ciemności. Świadek
światła. Nie jesteście powołani do ciemności moje drogie dzieci, jesteście
powołani do światła. Tak, żyć światłem w swoim życiu.
Moi Drodzy, musicie się więcej modlić. Ja, wasza Matka, mówisz, że się za mało
modlicie. Módlcie się o nawrócenie grzeszników, ponieważ świat jest w wielkim
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grzechu. Odmawiajcie różaniec każdego wieczoru. Czytaj Biblię codziennie w
domu. Niech będzie w widocznym miejscu tam, więc zawsze będzie zachęcać do
czytania i modlitwy. Medytować zwłaszcza na szóstym rozdziale św Matthew,
w porównaniu z 24 do 34.
Mówią o całkowitym porzucenie Bogu. Kiedy modlicie się drogie dzieci, stajecie
się piękni. Stajesz się jak kwiaty, które po śniegu, pokazać swoje piękno i
których kolory stają się nie do opisania. I tak drodzy, módlcie się i otwierajcie
Wasze wewnętrzne jaźni Panu. tak, że on może uczynić z was harmonijny i
piękny kwiat dla nieba.
Niektórzy chrześcijanie nie są już wierzącymi. Ponieważ nie modlą się. A wiara
nie może żyć bez modlitwy. Módlcie się Apostołowie Credo. Porozmawiaj z
Bogiem po prostu jak dziecko. Powiedz mu, czego potrzebujesz i pragniecie i
porozmawiaj z nim o sytuacjach w waszym dniu. Następnie módlcie się z
waszych serc. Codziennie odmawiajcie Credo, aby zwalczać ateizm świata.
Msza jest największą modlitwą Bożą. I nigdy nie zrozumiecie jego wielkości.
Dlatego powinniście być doskonali i pokorni w Mszy św. Adorujcie nieustannie
Najświętszy Sakrament. Zawsze jestem obecny, gdy wierni są w adoracji.
Następnie odbierane są specjalne łaski. Kwiat nie może rosnąć bez wody. Nie
możecie wzrastać bez Bożych błogosławieństw.
Powinniście modlić się o błogosławieństwa z dnia na dzień, abyście mogli
wzrastać normalnie i wykonywać swoje działania z Bogiem. I módlcie się, aby
błogosławieństwa Boga chroniły każdego z was przed wszystkimi złymi, które
zagrażają.
Wzywam was do modlitwy serca. Niech modlitwa, Moi Drodzy, będą waszym
codziennym pokarmem. W szczególny sposób teraz, kiedy Wasza praca
wyczerpuje Ciebie i nie możesz się modlić z serca, módlcie się, a wtedy pokonasz
każde zmęczenie. Modlitwa będzie waszym szczęściem i resztą. Módlcie się, aby
Duch Święty przyszedł na was. Kiedy macie Ducha Świętego, macie wszystko.
Moi Drodzy, drogie dzieci. Świat zapomniał o wartości modlitwy i postu. Z
modlitwą i postem, wojny zostałyby zatrzymane, a prawa naturalne
zawieszone. Najlepszą formą postu jest chleb i woda. Jeśli nie jesteś w stanie
szybko na chleb i wodę, to można zrezygnować z innych rzeczy. Byłoby bardzo
dobrze zrezygnować z telewizji, ponieważ marnuje swój czas. I po obejrzeniu
programów, jesteś rozproszony i nie może się modlić. Można zrezygnować z
alkoholu, papierosów i innych przyjemności. Wiesz, co musisz zrobić. Tylko
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poważnie chory są wolne od postu. Post nie może być zastąpiony modlitwami i
jałmuznie, z wyjątkiem tych, którzy są bardzo chorzy. Módl się i szybko w
imieniu chorych. To jest łatwe dla Boga, aby uzdrowić chorych, ale to nie jest
łatwe dla mężczyzn. Słuchaj tego, co mówię. Z modlitwą i postem możesz
powstrzymać wojny i zawiesić prawa naturalne. Pomyśl o tym moje dzieci.
Pomyśl o tym.
Proszę was o rozpoczęcie postu z waszego serca. Jest wielu ludzi, którzy szybko,
ale tylko dlatego, że wszyscy inni są na czczo. Stało się zwyczaj, który nikt nie
chce przestać. Drogie dzieci. Szybko i módl się sercem. I zawsze módl się przed
i po pracy. Jeśli to zrobisz, Bóg pobłogosławi was i waszą pracę. Zwykle
Pracujesz za dużo i módl się za mało. Bądź pokorny. Bądź pokorny moje dzieci.
Żyć w pokorze.
Jesteście gotowi postawić się w rękach szatana. Ponieważ nie zastanawiasz się
nad swoimi działaniami. Wzywam każdego z was, abyście sumiennie
zdecydowałem się być dla Boga i wobec szatana. Ja jestem waszą Matką i
dlatego pragnę was wszystkich doprowadzić ku doskonałej świętości. Chcę, aby
każdy z was był szczęśliwy tutaj na ziemi i dla każdego z was, aby być ze mną
w niebie. To jest moja droga, drogie dzieci, moje pragnienie i misja.
W waszym życiu, Moi Drodzy, doświadczyłeś światła i ciemności. Bóg daje
każdemu człowiekowi wiedzę o dobru i złości. Wzywam was do światła, które
trzeba nosić do wszystkich ludzi, którzy są w ciemności. Z dnia na dzień
ludzie, którzy są w ciemności, przychodzą na Twoją drogę. Daj im drogie
dzieci, światło.
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