TIK PASIKLIAUKIME JA ...
Kai meldžiamės ir pasninkaujame už Dievo Motinos ketinimų ir taikos planų įgyvendinimą, Dievas veikia per
Mergelę Mariją ten, kur to labiausiai reikia ir geriausiu būdu. Ir šiais naujais metais kviečiame į nuolatinę
Rožinio maldą ir pasninką, kad išsipildytų Dievo Motinos ketinimai ir taikos planai.
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Garbė Jėzui Kristui! Mano vardas Liuba. Praėjusią žiemą aplankiau Mergelę Mariją Medjugorjėje. Ten man pasiūlė
vieną valandą melstis nuolatinę Rožinio maldą už taiką ir Dievo Motinos planus, ir aš, žinoma, sutikau.
Nuo pat pradžių ši malda ėmė teikti didžiulį malonumą, ramybę ir taiką širdyje. Tačiau praėjo keli mėnesiai, ir aš
pradėjau šią maldą palaipsniui stumti į antrąjį planą. Maždaug po pusantro mėnesio aš visiškai nustojau dalyvauti
nuolatinio Rožinio maldoje. Nuo tos akimirkos pastebėjau, jog tapau išsiblaškiusi, susierzinusi, šeimoje vėl
prasidėjo kivirčai, tarpusavio kaltinimai. Aš taip pasinėriau į visa tai, kad vėl ėmiau nusivilti malda ir Dievu.
Kartą dėl to pasiguodžiau savo pažįstamai, kuri pakvietė mane dalyvauti Rožinio maldoje už taiką. Ji pasiteiravo, ar
aš vis dar skiriu vieną valandą šiai maldai. Mano atsakymas buvo - ne, nes nėra laiko, dabar vasara, reikia daug ką
nuveikti, ir aplamai, aš ir taip daug meldžiuosi... O ji man pasakė: „O tu pabandyk ir pamatysi, kaip viskas
pasikeis“. Aš ir vėl pabandžiau. Negaliu jums nusakyti, kokia esu laiminga, kad vėl meldžiuosi Rožinį vieną valandą
per dieną už Dievo Motinos planus. Tai neįtikėtinas lengvumo, džiaugsmo, pasitikėjimo rytdiena jausmas. Be
abejo, problemos visada išlieka, bet labai greitai drauge su Dievo Motina randame teisingą jų sprendimą. Todėl
norėčiau paraginti visus, kurie dar nėra išbandę šios maldos už taiką, nedelsti ir būtinai pradėti melstis; ir labai
greitai jūsų gyvenime prasidės kardinalūs ir malonūs pokyčiai. Atminkite - mūsų Mama visada džiaugsmingai
skuba padėti kiekvienam, tik reikia Ja pasitikėti, ir Ji padarys viską, kas tik įmanoma, kad Jos vaikai būtų laimingi.
(Liuba, Ukraina)
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2020 m. pavasarį pradėjau dalyvauti nuolatinėje maldoje už taiką ir Dievo Motinos planus. Iš pradžių buvome
dviese. Mes užsiregistruodavome vienai valandai maldos mums patogiu laiku, o vėliau pradėjome melstis vieną
valandą per savaitę.
Ši malda perkeitė mano širdį. Pradėjau giliau melstis ir geriau pažinti Švenčiausiosios Mergelės Marijos meilę.
Kai meldžiuosi už taiką, ramybė ateina į mano širdį, užpildo ją, ir aš tampu kur kas džiaugsmingesnis.
Dabar mes kiekvieną rytą meldžiamės šia intencija. Mūsų grupę sudaro penki žmonės, mes užsiregistruojame tam
tikram laikui ir kiekvieną kartą meldžiamės už Dievo Motinos planus ir taiką visame pasaulyje.
Kiekviena diena tampa rami, džiugi, gyvenimas keičiasi ir prisipildo Dievo meilės. Mergelės Marijos rūpestį jaučiu
visuose savo darbuose.
Dėkoju Dievo Motinai, kad Ji išmokė mane melstis už taiką ir įnešė gilios ramybės į mano širdį. Kviečiu visus
susivienyti į mažas grupeles ir melstis už taiką, nes bendra malda yra daug stipresnė, o svarbiausia - ši malda
suteikia ramybę kiekvienam iš mūsų, o mums to tikrai reikia. Dievas telaimina visus, kurie meldžiasi už Marijos
planus ir žmones visame pasaulyje...
(Taras, Ukraina)
Šaltinis: https://medjugorje.ru/svidetelstva/tolko-dovertes-ej/

