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Orędzie
z 25 lutego 2019 r.
„Drogie dzieci! Dziś wzywam
was do nowego życia. Nieważne
ile macie lat, otwórzcie swoje
serce Jezusowi, który was przemieni w tym czasie łaski i wy,
jak przyroda, narodzicie się
do nowego życia w miłości Bożej
i otworzycie swoje serce Niebu
i rzeczom niebieskim. Ja jestem
jeszcze z wami, bo Bóg mi na to
zezwolił z miłości do was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście
na moje wezwanie”.

Jeszcze
Królowo Pokoju, gdy zagłębiamy się
we wszystkie Twoje orędzia, widzimy, że
tworzą one jedno wielkie orędzie a poszczególne wzajemnie się uzupełniają i objaśniają.
Powiedziałaś pewnego razu: moje dzieci,
moje słowa nie są ani stare, ani nowe, one są
wieczne (02.05.16). Przez orędzia kochasz
nas i pragniesz poprowadzić nas wszystkich
do raju (25.04.94). Przez nie jesteś z nami
i prowadzisz nas ku wieczności, której powinno pragnąć każde serce (25.08.09). Pomóż nam je rozumieć, kochać i wypełniać.
Mówisz: wprowadźcie w życie każde słowo,
które wam daję. Niech staną się dla was drogocenne, gdyż pochodzą z Nieba (25.06.02).
Królowo Pokoju, dziś jeszcze raz wzywasz nas do nowego życia. Widzisz ludzkie
życie skażone pychą, egoizmem, nieczystością, lenistwem, złymi skłonnościami i nałogami. Często nasze życie jest uśpione i anemiczne. Nie jesteśmy jeszcze święci. Toteż
pragniesz nas przebudzić do nowego życia,
które daje Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel. W jaki sposób może się to dokonać? Ty
nam mówisz: przez otwarcie serca Jezusowi.
Nieważne ile macie lat, otwórzcie wasze
serce Jezusowi. A więc wzywasz nas, abyśmy pragnęli Jezusa, abyśmy do Niego dążyli i w Nim wzrastali. Abyśmy o Nim myśleli
i o Nim pamiętali. Abyśmy otwierali dla Niego serce także w warunkach trudnych, gdy
zima nie chce ustąpić. Maryjo mówisz też:

nieważne ile macie lat, a więc cud wiary
może się dokonać o każdej porze. Powiedziałaś kiedyś, abyśmy byli Twoimi duchowo czystymi dziećmi i że wszystko co duchowe jest żywe i bardzo piękne (02.05.16).
W każdym momencie życia możemy otworzyć serce Jezusowi. Co znaczy otworzyć
serce Jezusowi?
W wielu orędziach podpowiadasz, aby
Bogu poświęcić czas, pokazać miłość
do Ukrzyżowanego, przetrzymać dni pokus,
powierzyć się Sercu Jezusa, oraz wzywasz,
aby nasze serce stało się otwarte i czułe
na Słowo Boże (25.11.97). Mówisz też:
otwórzcie Mu swoje serca i darujcie Mu
wszystko co w nich jest: radości, smutki
i choroby. Nie zapominajcie, że w Eucharystii, która jest sercem wiary, mój Syn zawsze
jest z wami. Przychodzi i łamie Chleb z wami albowiem, moje dzieci, On dla was
umarł, zmartwychwstał i wciąż na nowo
przychodzi (02.05.06). Drogie dzieci, poświęcajcie czas tylko Jezusowi, a On da
wam wszystko czego szukacie. On wam się
objawi w pełni (25.09.87). W jeszcze innych
orędziach czytamy: Wzywam was abyście
modlitwę umieścili na pierwszym miejscu
w waszym życiu (25.05.02); Nie zapominajcie, że każdy z was jest niepowtarzalnym światem przed Ojcem Niebieskim
(02.05.16). Umieśćcie Boga w centrum waszego istnienia (25.05.01). Dzieci, niech
świętość zawsze będzie na pierwszym miejscu w waszych myślach i w każdej sytuacji,
w pracy i w mowie (25.08.01).
Maryjo, niezliczoną ilość razy wzywasz
nas do otwierania serca, a więc abyśmy się
modlili sercem, abyśmy się modlili więcej,
abyśmy się nawracali, abyśmy żyli wg
Ewangelii, abyśmy byli wypełnieni miłością
Bożą i tą miłością kochali Boga i ludzi. Pragniesz, abyśmy byli wypełnieni pokojem
Bożym i aby była w nas Boża radość. Sami
z siebie nie potrafimy tego uczynić. Tylko Jezus może nas przemieniać.
Królowo Pokoju, zatroskana o Niebo
dla nas, mówisz w innych jeszcze orędziach:
jedynie przez modlitwę będziecie bliżej mnie
i mojego Syna i zobaczycie jak krótkie jest to
życie. W waszym sercu zrodzi się pragnienie
Nieba (25.08.06). Dzieci zdecydujcie się
na świętość i myślcie o raju (25.05.06). Moje dzieci proszę was o bezwarunkową i czystą miłość do Boga. Bądźcie na odpowiedniej drodze, gdy ciałem będziecie na ziemi,
ale duszą ciągle przy Bogu (02.08.07).
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W Twoich ranach
jest nasze uzdrowienie
Cud nowego życia i naszej przemiany
ilustrujesz też zjawiskami przyrody. Mówisz
na przykład: Wzywam was, abyście wzrastali w miłości Bożej jak kwiat, który poczuje ciepłe promienie wiosny (25.04.08);
Otwórzcie wasze serca na łaskę, którą przeze
mnie daje wam Bóg, jak kwiat, który otwiera się dzięki ciepłym promieniom słońca
(25.04.14). Radujcie się ze mną w tym wiosennym czasie, kiedy cała przyroda się budzi
i wasze serca pragną przemiany (25.04.02).
Przyjmijmy te orędzia, żyjmy nimi a spełnią
się w nas pragnienia naszej Mamy z Nieba:
w waszym sercu zrodzi się pragnienie Nieba,
radość zapanuje w waszym sercu, modlitwa
popłynie jak rzeka w waszym sercu, w waszych słowach będzie jedynie wdzięczność
dla Boga, że was stworzył.
Ja jestem jeszcze z wami, bo Bóg mi na to
zezwolił z miłości do was. Odpowiedzmy
miłością na miłość. A niech nam w tym pomoże jeszcze jedno orędzie: Drogie dzieci!
Bóg pozwolił mi pozostać tak długo z wami,
dlatego kochane dzieci, wzywam was do życia moimi orędziami z miłością, do szerzenia ich w całym świecie aby popłynęły rzeką miłości do ludzi przepełnionych nienawiścią i niepokojem. Wzywam was, kochane
dzieci, abyście byli pokojem – tam, gdzie
jest niepokój i światłem tam, gdzie jest
ciemność, aby każde serce mogło przyjąć
światło i drogę zbawienia (25.02.95). Amen!
o. Eugeniusz Śpiołek Sch.P.
P.S. Polecamy „Słowa z Nieba” zbiór
wszystkich orędzi Królowej Pokoju.

