
Guds store plan. For både at sikre den enkeltes fred og for at gøre

mennesker til medarbejdere i en kæmpemæssig plan beskriver Jomfru

Maria vejen frem i fem punkter. Hun lover indre fred gennem bøn og

fortæller også, hvorfor Bibelen igen skal ned fra bogreolen. Læs desu-

den hvorfor faste er gavnligt, og hvorfor mennesket må bekende sine

synder. www.medjugorje.dk gennemgår planen for glæde, fred og fri-

hed.

Himmel og Helvede. Alle seks seere har også set et glimt af livet

efter livet på jorden. De bekræfter i enighed, at både Himmelen og

Helvede findes, og at der også er et sted midt imellem. Jomfru Maria

fortæller desuden, hvorfor menneskers sjæle havner i Helvede og hvor-

dan den sikreste vej til Himmelens ubeskrivelige skønhed er at tage

hende ved hånden og komme til Jesus, hendes Søn. www.medjugor-

je.dk viser begge køreplaner.

Masser af mirakler. Solen drejer rundt og rundt om sin akse, og ordet

FRED har stået skrevet på himmelen i guld. Rosenkranse ændrer farve

og metal, ild flammer op og går ud af sig selv, og et kæmpe betonkors

forsvinder for siden igen at dukke op. www.medjugorje.dk viser ufork-

larlige fotos og gennemgår de vigtigste af de mange mirakler, der har

forbløffet både folk i Medjugorje og de pilgrimme, der strømmer til byen.

Beskyttet mod krig. Medjugorje gik uskadt gennem tre et halvt års

nådesløs borgerkrig i Bosnien. Trods stående ordrer om at jævne byen

med jorden, måtte serberne gang på gang give op. Bomber blev kastet,

men eksploderede ikke, og serbiske piloter kunne end ikke overflyve

byen. www.medjugorje.dk fortæller historien om en by så beskyttet, at

Wall Street Journal ryddede forsiden.

Helbredt ved et under. 360 autentiske lægejournaler rummer doku-

mentationen for de lige så mange mirakuløse helbredelser, som patien-

ter tilskriver deres besøg i Medjugorje. Også patienter, som lægerne

havde opgivet og dødsdømt, er nu mellem de mange, der lægger vid-

nesbyrd til.www.medjugorje.dk viser, hvordan døden ikke altid har det

sidste og det stærkeste ord.

Jomfru Marias daglige åbenbaringer for seks seere i landsbyen

Medjugorje i Bosnien-Hercegovina har siden starten i 1981 tiltrukket

hele verdens opmærksomhed. Omkring 25 millioner mennesker har

besøgt Medjugorje og nydt godt af dens helt usædvanlige stemning af

fred. For første gang på dansk fortæller www.medjugorje.dk nu hele

historien om Jomfru Marias åbenbaringer og det afgørende vigtige bud-

skab og kald, som hun i en mørk og kritisk tid nu retter til alle i verden.

Vi fortæller historien med nyheder, grundige interviews, hundredevis af

fotos og blandt andet disse baggrundsartikler:

Målløs naturvidenskab. Jomfru Marias seks seere er allesammen

undersøgt med videnskabens mest moderne metoder. Læger,

psykologer og psykiatere er enige om, at der ikke findes en naturlig

forklaring på seernes åbenbaringer og oplevelser. De gængse fejlkilder

er alle udelukket. www.medjugorje.dk præsenterer hele den doku-

mentation, der forbløffede de skeptiske videnskabsfolk.

Jomfru Marias seks seere. Medjugorjes seere er seks vidt forskel-

lige mennesker, der stort set kun har det ene til fælles, at de deler en

oplevelse, der kun er de færreste forundt. Mød den entusiastiske ildsjæl,

den generte kvinde med den stærke spiritualitet, den dybsindige mystik-

er, de to indadvendte – og den lille dreng, der for mange blev det

stærkeste vidnesbyrd. www.medjugorje.dk portrætterer alle seks seere.

De første dages furore. Medjugorje var en ukendt bjerglandsby, da

de første dages åbenbaringer vendte op og ned på alle rutiner. Bygget

på udsagn fra førstehåndskilder fortæller www.medjugorje.dk histo-

rien om de syv første dage af en landsbys fuldkomne forvandling. Læs

også hvordan Jomfru Maria fra første færd kaldte mennesker til fred og

forsoning – og til igen at vende tilbage til Gud.

Den nye æras profeter. Hver af seerne vil af Jomfru Maria blive betroet

i alt 10 profetier om kommende verdensbegivenheder. Denne viden må de

endnu ikke røbe blot det allermindste om. Men så meget står klart, at ver-

den går både hårde tider og en ny, smuk og fredfyldt æra i møde – og at

meget af det hårde kan mildnes eller afværges helt gennem menneskers bøn.

www.medjugorje.dk analyserer situationen.
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Jomfru Maria giver hver måned et budskab til verden. Budskaberne

er stærke vidnesbyrd om en kærlighed, der overgår menneskers forstand.

www.medjugorje.dk præsenterer samtlige budskaber fra Medjugorje.

“Kære børn! Se, også i dag ønsker jeg at kalde jer til at starte et nyt liv

fra i dag. Kære børn, jeg ønsker at I forstår, at Gud har udvalgt hver

eneste af jer for at kunne benytte jer i Sin storstilede plan for men-

neskehedens frelse. I er ikke i stand til at fatte, hvor stor jeres rolle er i

Guds plan. Derfor, kære børn: Bed så at I gennem bøn må blive i stand

til at forstå, hvad Guds plan er med netop jer. Jeg er hos jer for, at I må

kunne realisere den til fulde. Tak fordi I har besvaret mit kald.” 

(25. januar 1987)

“Kære børn, jeg inviterer jer til at reflektere over jeres fremtid. I skaber

en ny verden uden Gud, kun med jeres egen styrke, og det er derfor, at

I er utilfredse og uden glæde i hjertet. Denne tid er min, og det er der-

for, mine børn, at jeg igen inviterer jer til at bede. Når I finder enhed med

Gud, vil I mærke sulten efter Guds ord, og jeres hjerte, mine børn, vil

strømme over af glæde. I vil være vidner om Guds kærlighed, hvor I

end er. Jeg velsigner jer, og jeg gentager for jer, at jeg er hos jer for at

hjælpe jer. Tak fordi I har besvaret mit kald.” (25. januar 1997)

“Kære børn, dette er grunden til min tilstedeværelse iblandt jer i så lang

en tid: At lede jer på vejen til Jesus. Jeg ønsker at frelse jer og – igen-

nem jer – at frelse hele verden. Mange mennesker lever nu uden tro,

nogle ønsker end ikke at høre om Jesus, men de ønsker sig stadig fred

og tilfredsstillelse! Børn, her er grunden til, at jeg har brug for jeres bøn: 

Bøn er den eneste måde at frelse menneskeheden på.” (30. juli 1987)

www.medjugorje.dk præsenteres af foreningen
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