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,,Személy szerint mély meggyızıdésem,    
hogy a medjugorjei jelenések hitelesek...    

Már most örömmel kell fogadnunk,    
és életre kell váltanunk az üzeneteket.''    

(Tomasek bíboros, Prága)    
 
A Szent Szőz 1981. június 24. óta megjelenik a hercegovinai Medjugorje faluban. 
Mindennapi jelenésekrıl van szó. 1990 októberében járunk / ez az összefoglaló akkor íródott / 
négy látnok látja Isten Anyját naponta. Beszél hozzájuk, velük együtt imádkozik a világ 
békéjéért és a Medjugorjéba érkezı zarándokokért. 
 Eddig mintegy 14 milliónyi zarándok jött el imádkozni erre a hercegovinai ferences 
plébániára. Nagyon sok megtérés és számos testi gyógyulás történt ezen a helyen (több mint 
380 gyógyulásról van dokumentum). 
 1981 júniusa és 1984 márciusa között a Szent Szőz megadta üzeneteinek fıbb 
vonalait. Ebben az idıben gyakran válaszolt a látnokok kérdéseire több témában is. 1984 
márciusában Mária hetenkénti tanítást kezdett el. Minden héten csütörtökön adott üzenetet a 
medjugorjei egyházközség lelki növekedéséhez. Ez az üzenet szólt ezen kívül ,,mindenkihez, 
aki a szentség útján akar járni'' (a Szent Szőz szavai a látnok Marija közvetítésével). 1987. 
január 25. óta egészen napjainkig egyetlen üzenetet kapunk havonta, amely az egész világhoz 
szól, és rendszeresen közzétesszük. Ezeket a heti, majd havi üzeneteket mindig az egyik 
látnok, Marija Pavlovic kapja. Az imaközösség kapott más üzeneteket is, de ezeket még nem 
hozták nyilvánosságra. 
 
A hat látnoknak 1981 júniusa óta vannak ,,jelenései'' a Szent Szőzrıl, vagyis egy valóságos 
személyt látnak három dimenzióban, megérinthetik, valóban jelen van elıttük. A hat látnok: 
Marija, Vicka, Ivan, Jakov, Ivanka és Mirjana. 1982-ben csatlakozik hozzájuk két másik 
látnok, Jelena és Marijana, akik belsı bizonyosságokat és látomásokat kapnak. İk másképp 
látják a Szent Szüzet: megfogalmazásuk szerint olyan ez a kép, mint a moziban. Egy 
medjugorjei imaközösség lelki növekedéséhez kapnak üzeneteket. A Szent Szőz Jelenán és 
Marijanán keresztül az egyházközségnek is ad tanácsokat. 
 
1981 óta tehát nagyon sok üzenetet kaptunk Medjugorjéban. Mi a tartalmuk? Ezt szeretnénk 
az alábbiakban felfedezni. 
 
1.  MIÉRT TARTANAK ILYEN HOSSZÚ IDEJE A JELENÉSEK?   

 
Hogy a szentség útján vezessenek minket. 

 
 Miért jelenik meg a Szent Szőz ilyen hosszú ideje? 
 
 1990 végéhez közeledve már kilenc és fél éve vannak mindennapos jelenések. Isten 
Anyja válaszol nekünk. Olvassuk üzeneteit. 
 
 ,,Drága gyermekeim, tudjátok, hogy miattatok maradtam itt ilyen sokáig, hogy 
megtanítsalak benneteket a szentség útján járni.'' (1987. január 1.) 



 
 A szentséget nem lehet néhány hét vagy hónap alatt elsajátítani, hosszú évek kellenek 
hozzá. Lépésrıl lépésre, nap nap után kell követni Máriát, ahogy azt gyakran mondja. 
Szeretne megtanítani bennünket járni, ezért van szükségünk gyengéd anyai pedagógiájára, 
napról napra, hosszú idın keresztül. Nem csupán azért jött, hogy megerısítsen, bátorítson és 
megmutassa az utat, hanem azért is, hogy kísérjen, vezesse minden lépésünket. Tanít minket. 
Mária sokáig szeretne az emberek között maradni. 
 
,,Ma is köszönetet mondok az Úrnak mindazért, amit értem tett, legfıképp azt, hogy 
megengedte, hogy veletek legyek ma is (...). Szívem gondoskodással követi lépéseiteket.'' 
(1986. dec. 25.) 
 
 Mária azért jött, hogy megtanítson bennünket járni, valamennyi lépésünknél 
mellettünk akar lenni, úgy, mint egy édesanya, aki szeretettel követi gyermeke fejlıdését. 
Hosszú folyamat elvezetni minket a szentséghez. Nem remélhetnénk ezt a kegyelmet, ha nem 
járnánk iskolába. Mária Medjugorjéban megnyitotta az életszentség iskoláját, ahol minden 
nap, szünet nélkül tanít. Ezért beszél sokat a Szőzanya gyermekeinek. Egyszerő dolgokat 
ismétel, ahogy egy édesanya teszi kicsinyével. Mária Medjugorjéban úgy üzen nekünk, mint 
soha azelıtt. 
 
,,Úgy kívánok üzeneteket adni, mint soha azelıtt a történelem folyamán, a világ kezdete 
óta.'' (1985. ápr. 4. Nagycsütörtök) 
 
 Máriának idıre van szüksége ahhoz, hogy segítsen nekünk szentté válni. Nyolc és fél 
év jelenései után még mindig azt mondja; 
 
,,... vezetlek benneteket, mint egy járni tanuló, bizonytalan gyermeket.'' (1989. dec. 25.) 
és: 
 
,,Szüntelenül hívlak titeket, de még messze vagytok.'' (1989. okt. 25.) és még 
pontosabban: 
 
,,Évek óta hívlak benneteket az életszentségre, mégis messze vagytok tıle.'' (1989. márc. 
25.) 

Bár Mária velünk van, fogja a kezünket, a szentség mégis hosszú érlelıdési folyamat, 
fıként egy olyan világban, amely néha igen távol van Krisztus Lelkétıl. A jelenések célja az, 
hogy szentté váljunk, és ezáltal megújuljon a földön a Jézusba vetett hit. 
 
,,Édesanyátok vagyok, ezért akarlak elvezetni benneteket a teljes életszentségre. Azt 
akarom, hogy mindenki boldog legyen itt a földön, s aztán velem legyen a mennyben. 
Drága gyermekeim, ez az idejövetelem célja, s ez a vágyam.'' (1987. máj. 25.) 
 
 Mária a szentségre hív, ez medjugorjei mővének alapja. Isten soha nem tudott 
másképp segíteni a világnak, mint az életszentségen keresztül. Semmilyen örök üdvösség, 
semmilyen mély, történelmi átalakulás nem mehet végbe imádság és szentség nélkül. Ez 
érvényes volt Szent Ferenc korában, s érvényes a XX. század végén is. Mindig igaz lesz. A 
szentség pedig egészen egyszerő, lényege a Szentlélek bennünk lakása, aki önmagában 
szeretet. Csak a szentek szeretete képes föloldani a bőn következtében megmerevedett 
világunk görcseit. Ez a medjugorjei jelenések programja, terve és célja. Semmiképp nem 
spórolhatjuk meg a szentséget. Nem élhetünk nélküle, ezért létezik Medjugorje Mária 



vezetésével. Az a feladata, hogy a szentség révén gyógyítson és szabadítson. Isten Anyja a 
szentségen keresztül fel akarja emelni a földet. Szentek nélkül a kereszténység eltőnne a 
földrıl, s minden kiszáradna. 
 
,,Drága gyermekeim, ma az életszentségre hívlak benneteket. Életszentség nélkül nem 
élhettek.'' (1986. júl. 10.) 
 
2. MI A SZENTSÉG? 
 
 A szentség: szeretet. Ez Mária meghatározása. Ezért senki nem félhet tıle, arra 
hivatkozva: ,,ez túl magas mérce számomra!'' Senkinek nem kell tartania a szeretet 
beteljesedésétıl, ami a szentség. Ki merné azt mondani Máriának: ,,Ez túl sok számomra!'' Ne 
féljetek, mert vele minden gyöngédségben történik. A Szőz úgy vezet minket, mint 
gyermekeket, akiket tökéletesen ismer Isten világosságában. Velünk jár, s tudja, hogyan 
tápláljon bennünket az evangéliummal, falatonként, üzenetrıl üzenetre, hogy végül a szentség 
gyümölcsét teremjük; nem vasakarattal, minden erınket megfeszítve, hanem gyöngéden, úgy, 
hogy a szentség a szívünkbe helyezett kegyelem legyen. Isten Anyja nagyszerő távlatokra hív: 
 
,,Különösen azt szeretném, drága gyermekeim, hogy mindnyájan Jézust tükrözzétek 
vissza, aki be fogja ragyogni ezt a hőtlen, sötétségben botorkáló világot. Azt szeretném, 
hogy világosság legyetek mindenki számára.'' (1986. jún. 5.) 
 
 Máriának az az egyszerő vágya, hogy az evangéliummal tápláljon minket. Ezért 
mondta Marijának: 
 
,,Mindaz, amit itt üzeneteimben mondok, már meg van írva a Bibliában.'' 
 

Az elsı években a Szent Szőz gyakran mondogatta: 
 
,,Mindent megtaláltok az evangéliumban.'' vagy: 
 
,,Miért kérdezısködtök annyit? A válasz benne van az evangéliumban.''  vagy még: 
 
,,Ne induljatok különleges utak keresésére; vegyétek és olvassátok az evangéliumot: 
minden világos benne.'' 
 
 Mária azért jött, hogy nekünk adja Fiát, Jézust, és hogy az ı evangéliuma szerint 
éljünk. Ahhoz, hogy Jézusra hasonlítsunk, ıt tükrözzük -- ahogy ezt Mária kéri tılünk -- 
fontos, hogy átitasson bennünket az evangélium, Jézus evangéliumává kell válnunk. 
Medjugorje hívása magas mércét állít: legyünk Jézus tükörképei, szentek. Kalkuttai Teréz 
anya viszont azt mondja: ,,A szentség minden keresztény ember kötelessége.'' A Szent Szőz 
Medjugorjéban a szentség nagyon egyszerő meghatározását adja: szeretet. 
 
,,Drága gyermekeim, ma az életszentségre hívlak benneteket. Életszentség nélkül nem 
élhettek. Ezért a szeretet segítségével gyızzetek le minden bőnt, kerekedjetek fölé 
minden felbukkanó nehézségnek. Drága gyermekeim, kérlek benneteket, tegyétek élıvé 
magatokban a szeretetet.'' (1986. júl. 10.) 
 

Szent az, aki a szeretet erejével harcol a rossz és a bőn ellen. A szeretet a fegyvere. A 
szeretet tetteinek meghatározója és eszköze. 



 
,,Drága gyermekeim, fıként cselekedjetek szeretettel ott, ahol éltek. Egyetlen eszközötök 
mindig a szeretet legyen.'' (1986. júl. 31.) 
 

A szentség az emberben megtestesülı szeretet. Isten szolgálatában a szeretet 
mindenható. 
 
,,A szeretet nagy dolgokat hoz létre.'' (1987. ápr. 12.) 
 

Szeretet nélkül nincs szentség, nincs üdvösség. A szeretet hiánya öl, mindent 
megbénít, megakadályozza a Szentlélek kegyelmét és mőködését. Nélküle az ember teljesen 
nyomorék, mert Isten szeretetre teremtette ıt. 
 
,,Szeretet nélkül azonban semmit sem fogtok elérni.'' (1984. dec. 13.) 
 
,,Szeretet nélkül, drága gyermekeim, nem tehettek semmit.'' (1986. máj. 29.) 
 

Nagy leckét ad itt nekünk a Szent Szőz. Azt gondoltuk, hogy a tudomány, az értelem, 
a mővészet, a politika vagy az erı segítségével mentjük meg a világot?! Nem -- válaszol 
Mária --, a szeretet erejével mentjük meg a világot. Ez az, ami leginkább hiányzik ebben a 
világban: a szeretet, amely gyógyít, átalakít, megszabadít, békét ad. Medjugorje a szeretet 
fenséges himnusza. 
 
3. DÖNTÉS A SZERETET MELLETT 
 
 Minden tılünk, és döntésünktıl függ. 
 A Szent Szőz csupa szeretet. Amikor azt kérjük a látnokoktól, hogy írják le a 
jelenéseket, azt válaszolják: ,,Meghaladja a szavak kifejezési lehetıségét. Nem lehet leírni azt 
az örömöt és szeretetet, amit a Gospa (Miasszonyunk horvátul) ad a jelenések idején.'' 
 A legjobb szó a Gospa leírására: a szeretet. Mária beszél irántunk érzett szeretetérıl: 
 
,,Tudjátok, hogy szeretlek benneteket, hogy égek ettıl a szeretettıl. Ezért, drága 
gyermekeim, határozzátok el, hogy szeretitek Istent, égjen bennetek is a szeretet. 
Tanuljátok megismerni napról napra Isten szeretetét. Drága gyermekeim, döntsetek a 
szeretet mellett. A szeretet uralkodjon mindnyájatokban minden fölött; nem emberi, 
hanem isteni szeretet.'' (1986. nov. 20.) 
 
Már a legelején kirajzolódik a Szent Szőz életprogramja. Még mielıtt a jelenések kezdetével 
foglalkoztunk volna, rögtön az üzenet kényege tárult föl elıttünk: döntenünk kell a szeretet 
mellett, hogy szentté váljunk. Döntenünk kell, azaz tudnunk, hogy mi az életünkben a 
legfontosabb, meg kell próbálnunk mindig a szeretethez ragaszkodni, és világosan kell 
látnunk életünket: a szereteten kívül, annak hiányában minden elveszti az értelmét. Egyetlen 
célunk: szeretni. Szeretetünknek minden nap növekednie kell. 
 
,,Arra kérlek benneteket, hogy növekedjetek a szeretetben.'' (1986. ápr.10.) 
 
4. A KEZDET 
 
 Egy régi bibliamagyarázat szerint minden dolog benne van a saját kezdetében.  Ez 
érvényes Medjugorjéra is. Az elsı pillanatok és szavak tartalmazzák egész Medjugorjét. Már 



a jelenések kezdetén ott van a Szent Szőz tervének lényege. Az elsı napon, 1984. június 24-
én, a látnokgyermekek elszaladtak, Mária nem beszélt.  A második napon összeállt a látnokok 
csoportja: Ivanka, Mirjana, Marija, Ivan, Jakov és Vicka. Ennek a hat látnoknak voltak azután 
mindennapos jelenései. Ezen a napon beszélt elıször a Szent Szőz. Mik voltak legelsı szavai? 
Ezt mondta a látnokoknak, s rajtuk keresztül az egész világnak: 
 
,,Dicsértessék a Jézus Krisztus.'' 
 
 Ez a hagyományos horvát népi köszöntés, amit évszázadok óta folyamatosan, nap mint 
nap használnak a hercegovinai katolikus falvakban. A válasz erre az üdvözlésre a következı: 
,,Mindörökké Jézus.'' Minden látnok így válaszolt. A ,,Dicsértessék a Jézus Krisztus'' 
természetesen a Szent Szőz üzenete, elsı és legfontosabb szava. Minden jelenésnél kivétel 
nélkül így köszön: ,,Dicsértessék a Jézus Krisztus.'' Bizonyos értelemben tehát azt mondja: 
,,Jézusért jöttem, hogy együtt dicsıítsük ıt, én, ti és az egész világ. Ez az én elsı üzenetem. 
Az emberek már nem dicsıítik Jézust, a világ azt gondolja, boldog lehet nélküle. Ezért én, az 
édesanyja, eljöttem, hogy azt mondjam nektek: ,,Dicsértessék a Jézus Krisztus. Az üdvösség 
benne, egyedül ıbenne van, ezt nem felejthetitek el. Térjetek meg hozzá!'' Íme, Mária 
medjugorjei üzenetének lényege. Néhány évvel késıbb pontosítja: 
 
,,A világosság nem fog uralkodni a földön mindaddig, amíg az emberek nem fogadják el 
Jézust, amíg nem váltják életre szavait, vagyis az evangéliumot. Drága gyermekeim, 
ezért vagyok közöttetek ilyen hosszú ideje. Jézus útján akarlak vezetni benneteket. Meg 
akarlak menteni benneteket, és rajtatok keresztül az egész világot. Sok ember él 
napjainkban hit nélkül. Vannak, akik hallani sem akarnak Jézusról, s mégis békét és 
megelégedettséget akarnak.'' (1987. júl. 30.) 
 
 A jelenések második napján, 1981. június 26-án egy másik alapvetı mondatot is 
mondott a Szent Szőz, amely szintén tartalmazza tervét, szándékait, és megmagyarázza, miért 
jött el Medjugorjéba. Ivanka azt kérdezte a Gospától: ,,Miért jöttél ide? Mi a kívánságod?'' A 
válasz így hangzott: 
 
,,Azért jöttem ide, mert itt sok igaz hívı van. Szeretnék veletek lenni, hogy az egész világ 
megtérjen és kiengesztelıdjön.'' (1981. jún. 26.) 
 
 A Szent Szőz tehát azért jött, hogy megtérítse az egész világot! Medjugorje kezdete és 
végsı célja: dicsıíteni Jézust, hogy az egész világ megtérjen hozzá. 
 
5. MÁRIA MINDENKIT KIVÁLASZTOTT A VILÁG MEGMENTÉSÉR E 
 
 Több üzenet is megmutatja nekünk, hogy Mária valóban az egész világot meg akarja 
érinteni. Mindenkit kiválasztott, hogy részt vegyen az ı nagy üdvösségtervében. A szentséget 
akarja nekünk ajándékozni, hogy ezáltal az egész világ megmeneküljön. Az 1981-es elsı 
jelenések idején Podbrdo hegyén a Szent Szőz ezt mondta a látnokoknak: 
 
,,Kiválasztottalak benneteket. Szükségem van rátok. Fontosak vagytok számomra.'' 
 
 Ugyanezt üzeni minden Medjugorjéba érkezı zarándoknak. Mária mindegyiküket 
személyesen kiválasztja, mindegyik fontos a tervében. Imádkoznunk kell, hogy megértsük, 
mit szeretne Isten véghezvinni általunk. Valóban fontosak vagyunk Mária szemében, még azt 
is mondja: 



,,Nélkületek nem tudok segíteni a világnak.'' (1986. aug. 28.) 
 
 A mi Istennek mondott és édesanyja tervét elfogadó ,,igenünk'' elengedhetetlenül 
fontos az emberi nem üdvösségéhez. Minden ember arra hivatott, hogy a békéért 
munkálkodjon, s együttmőködjön a Szent Szőzzel az ı üdvösség-tervében. 
 
,,Azt akarom, hogy mindenben együttmőködjetek velem, még a legkisebb dolgokban is.'' 
(1986. aug. 28.) 
 
 Miben mőködjünk együtt? A világ üdvösségéért folyó munkában, erre mindenkit 
kiválasztott, mindenki fontos. Minden ıszinte lélek, aki ,,igent'' mond, a béke mővelıje lesz a 
Szent Szőzzel együtt a világ üdvösségéért. Ezért imádkoznunk kell s meg kell változtatnunk 
az életünket. 
 
,,Drága gyermekeim, mától mindnyájan éljetek új életet! Értsétek meg, Isten 
mindegyikıtöket kiválasztotta, hogy fölhasználja az emberiség üdvözítésének nagy 
tervében.'' (1987. jan. 25.) 
 

Igen, mindnyájunkhoz szól. Nem csupán a látnokokhoz vagy Medjugorje lakóihoz, 
hanem minden jóakaratú emberhez. Téged választott Isten és Mária, téged!  Egyedülálló 
személy vagy, akin keresztül Isten nagy dolgokat akar véghezvinni. Nem tudsz róla, úgy 
gondolod, nehéz elhinni... Isten azt kéri tıled, hogy értsd meg. ,,Értsétek meg, Isten 
mindnyájatokat kiválasztott.'' Isten megadja neked az eszközt, hogy megértsd. Ez az eszköz, 
az imádság. Természetes, hogy önkéntelenül is azt mondjuk: ,,Hogy vagyok én kiválasztott? 
Miért vagyok én kiválasztott?'' Az elmélyült imádságban megértjük, hogy fontosak vagyunk 
Isten számára, kiderül, hogy mi a szerepünk Isten tervében. 
 
,,Ti nem tudjátok megérteni, milyen jelentıs szerepetek van Isten terveiben. Ezért, 
drága gyermekeim, imádkozzatok, hogy megértsétek a rátok vonatkozó isteni szándékot. 
Veletek vagyok, hogy képesek legyetek azt a maga teljességében megvalósítani.'' (1987. 
jan. 25.) 
 
 Az imádságban kell keresnünk Istent és az ı tervét. A Szőzanya sok kegyelmet 
kieszközöl számunkra, amelyeket meg kell értenünk, életre kell váltanunk, és át kell adnunk a 
világnak. 
 
,,Imádkozzatok, hogy megérthessétek mindazt, amit ezen a helyen adok nektek. (...) 
Tudnotok kell, hogy imádság nélkül nem érthetitek meg azt, amit Isten a ti 
közremőködésetekkel visz végbe.'' (1987. ápr. 25.) 
 

A üzeneteknek ez a gondolata sajátosan Medjugorjéra jellemzı. Mindenkihez szól a 
hívás a világ megmentésére. Aki ebben a világban megértette, felfogta, hogy Isten rátekintett, 
s ezt mondta neki: ,,Téged választottalak, jöjj, és munkálkodj a világ üdvösségéért'', az nagy 
lépést tett elıre a lelki életben. Ez a hercegovinai jelenések sajátossága. Medjugorje sok 
szempontból egyedülálló. Vicka gyakran mondogatja: ,,Amit a Gospa Medjugorjéban tesz, 
ahhoz fogható soha nem volt és soha nem is lesz. Egyedülálló a történelemben.'' 

 
 
 

 



6. MEDJUGORJE JELENTİSÉGE 
 

Ivankának ezt mondta a Szent Szőz mindennapi jelenéseinek végén: 
 
,,Soha senki ezen a földön nem kapott olyan kegyelmeket, mint amilyeneket te és 
testvéreid (a többi látnok) kaptatok.'' (1985. máj. 7.) 
 
 Amit Isten Medjugorjéban tesz, az egyedülálló a történelemben. Ezt más üzenetek is 
megerısítik, és Mária sokféleképpen elmondta. 
 
,,Úgy kívánok üzeneteket adni, mint soha azelıtt a történelem folyamán a világ kezdete 
óta.'' (1985. ápr. 4.) 
 
 Másrészt a Szent Szőz azt is mondta -- s ezt más üzenetek is alátámasztják --, hogy 
Medjugorjéban az utolsó földi jelenéseknek vagyunk tanúi. 
 
,,Utoljára jöttem, hogy megtérésre hívjam a világot. Ezután nem jelenek meg többé a 
földön.'' (1982. máj. 2.) 
 
 Ez persze nem jelenti azt, hogy Medjugorje után nem lesz máriás karizma. A látnok 
Marija 1990-ben így pontosítja a zarándokoknak: ,,Biztosan lesznek olyanok, akik fogják 
Máriát látni, s még más karizmákat is kapnak majd tıle. De nem lesz több jelenés ebben a 
formában, amikor valóságosan jelen van egy személy, akit három dimenzióban látunk, 
megérinthetünk, aki elıttünk van úgy, ahogyan most önök. A Gospa valóságosan, testben jön 
el hozzánk.'' 
 Ezt értjük ,,jelenés'' alatt. Medjugorje után tehát ilyen nem lesz több. Ez nem zárja ki 
azt sem, hogy a medjugorjei eseményekkel egyidıben a világban máshol ne lehetnének 
jelenések. Ellenkezıleg, a Szent Szőz azt mondja, hogy kegyelmi idıszakot élünk, amikor 
Isten nagyon tevékeny, mert szeretné az embereket visszavezetni magához. De a medjugorjei 
jelenések befejezıdése után -- a Szent Szőz elmondása alapján -- nem lesz többé hiteles 
jelenés a világban, eltekintve ,,néhány hamis jelenéstıl''. Sok üzenetet kapunk, amelyek azt 
bizonyítják, mennyire fontos a Szent Szőznek Medjugorje. Szeretné példaként állítani az 
összes egyházközség elé, mert ez a plébánia egyedülálló, amelyet egészen sajátos módon 
választott ki: 
 
,,Ez az egyházközség, amit kiválasztottam, különleges, és eltér a többitıl (...). Drága 
gyermekeim, az üzeneteket elıször a plébánia híveinek adom, s azután szólnak 
másokhoz.'' (1986. febr. 6.) 
 
 A falu és lakói tehát kiváltságos helyzetben vannak, Isten Anyja maga mondja: 
 
,,Drága gyermekeim, kiválasztott nép vagytok, és Isten nagy kegyelmeket adott nektek.'' 
(1984. nov. 15.) 
 
 valamint: 
 
,,Ezt az egyházközséget különleges módon kiválasztottam. Kedvesebb ez nekem, mint a 
többi, örültem, hogy itt tartózkodhatom, amikor a Mindenható elküldött.'' (1985. márc. 
21.) 
 



Nem fogjuk fel mindig ennek a választásnak és azoknak a kegyelmeknek a 
jelentıségét, amelyeket Mária ebben a faluban adott. Egy francia teológus azt kérdezte 
Marijától: ,,Miért kell Medjugorjéba jönni, hiszen a Szent Szőz mindenütt jelen van, ahol 
imádkoznak?'' A látnok így válaszolt: ,,Medjugorjéban a Gospa különleges kegyelmeket ad.'' 
A Gospa gyakran tesz nekünk szemrehányást, amiért nem vesszük komolyan Medjugorje 
fontosságát és az ott adott kegyelmeket: 
 
,,Nem vagytok tudatában annak, mennyi kegyelmet ad nektek Isten.'' (1985. máj. 9.) 
 

Az imádságban kell megértenünk a Gospa jelenlétének értelmét, és azoknak a 
kegyelmeknek a jelentıségét, amelyeket azoknak kínál, akik megnyílnak befogadásukra. Az 
emberek nagyon nagy ajándékokat kapnak Medjugorjéban: testi és lelki gyógyulások, 
kiengesztelıdések, új barátságok s túláradó öröm, hála a személyes találkozásnak Istennel, aki 
átformálja életünket. Mindezt az imádságban érzékelik és megkapják, fıként a szív egyszerő 
lendületében. 
 
,,Imádkozzatok, nem fogjátok megbánni! Isten olyan ajándékokat ad majd nektek, 
amelyekért földi életetek végéig dicsıítitek ıt.'' (1984. jún. 2.) 
 

Merítenünk kell a kegyelembıl ezen a világon egyedülálló helyen, Medjugorjéban, a 
falu templomában, ahol a Szent Szőz oly sokszor megjelent, az elsı jelenések hegyén, a 
kereszt hegyén, ahol annyi csodás jelet adott. 
 

,,Medjugorjéban található a kegyelmek forrása'' -- mondja a Gospa. Jöjjünk ehhez a 
forráshoz, igyunk belıle bıséggel. Mária Medjugorjét a ,,béke oázisának'' is nevezi; világunk 
egyre inkább sivataggá válik, ahol az ember nem találja Istent. Jöjjünk a forráshoz, hogy 
megízleljük Isten békéjét. 
 
7. AZ IMA ÉRTÉKE 
 

A Szent Szőz állandóan az imádságra hív minket. Nagyon kevés az a medjugorjei 
üzenet, amelyben ne lenne utalás rá. Mária azt kéri tılünk, hogy sokat imádkozzunk, hogy 
szenteljük életünket az imádságnak. Modern világunk óriási problémája az, hogy már nem 
érezzük az imádság ízét. Nem ismerjük föl az ima értékét, önkéntelenül is furcsa és 
haszontalan dolognak tőnik számunkra. Ám a Szent Szőz ezt mondja nekünk: ,,Sok 
keresztény van, aki azért vesztette el a hitét, mert elvesztette az imádságot''. Ha az ember 
elveszíti az imádságot, nagyon hamar elveszíti a kapcsolatot Istennel, s így hitét is. Az 
imádsággal kell újjáteremtenünk a kereszténységet, nélküle az őr, a hiány lesz az uralkodó. 
Az elsı lépcsıfok számunkra az, hogy felismerjük az ima értékét. 
 
,,Nem értitek az imádság értékét!'' (1986. okt. 2.) 
 
 Ahhoz, hogy megtanuljuk fölfedezni az imádságos lelkületet, döntenünk kell mellette. 
Bizonyos mértékig meg kell állítanunk túlhajszolt, modern életünk ritmusát, mert nagyon sok 
minden arra irányít minket, hogy eltávolodjunk Istentıl. 
 Ahhoz, hogy fölfedezzük az imádságot, ,,Istentık jövı új léleknek kell bennünk 
lakoznia.'' Ehhez némi erıfeszítést kell tennünk, s követnünk kell a Szent Szőz tanácsait. Nem 
fogjuk megérteni az ima értékét mindaddig, amíg nem mondjuk magunknak azt: 
 
,,Ez most az imádság ideje: semmi és senki nem számít, egyedül Isten.'' (1986. okt. 2.) 



Mária azt kéri tılünk, döntsük el, hogy imádkozunk, s az ima legyen élet számunkra. 
 
,Drága gyermekeim, megkülönböztetett szeretettel szenteljétek magatokat az 
imádságnak, így Isten majd kegyelmekkel jutalmazhat benneteket.'' (1986. okt. 2.) 
 
 Az imádság erejét is elfelejtettük. Az ima megváltoztathatja a világot. Mindent képes 
átformálni, minket és környezetünket is.  
 
,,Az imádsággal háborúkat lehet megállítani, természeti törvényeket lehet 
felfüggeszteni.'' (1982. júl. 21.) mondja a Szent Szőz.  
 

Mária, aki Medjugorjéban úgy mutatkozott be, mint a Béke és a Kiengesztelıdés 
Királynıje, elsısorban azt kéri, hogy a békéért imádkozzunk.  ,,Imádság nélkül nincsen béke'' 
-- mondja. A béke bizonyára a Szent Szőz legfıbb imaszándéka Medjugorjéban.  
 
,,Imádkozzatok a békéért a szívetekben, majd a békéért a családotokban. Ezt az Istentıl 
kapott békét azután elvihetitek az egész világnak, hogy az én békém mővelıi legyetek a 
földön.''  (Vicka szavai alapján.) 
 

Melyek azok az imádságok, amelyeket a Szent Szőz Medjugorjéban ajánl? Elsıként a 
hét Miatyánkból, hét Üdvözlégybıl, hét Dicsıségbıl és Hiszekegybıl álló helyi hagyományos 
imaformát kérte. Az elsı napokban a Gospa azt mondta a látnok gyermekeknek, hogy az ı 
legkedvesebb imádsága a ,,Hiszekegy''. 1984-ben azt kérte tılünk, hogy emellett minden nap 
mondjuk el a teljes rózsafüzért a tizenöt titokkal. A Szentlélekhez szóló imákat is kéri Mária; 
a szentmisék és a jelenések elıtt a Veni Creator Spiritust imádkozzuk. És végül: 
 
,,Ma arra hívlak titeket, hogy mondjátok azt az imát, amellyel felajánljátok magatokat 
Jézusnak, szeretett Fiamnak, hogy mindegyikıtök szíve az övé lehessen.'' (1988. okt. 25.) 
 

Amikor az ember így felajánlja magát Jézusnak, olyan mély kötelezettséget vállal, 
hogy nem tekintheti komolytalanul. Azt jelenti, hogy egészen Jézusé, és egészen Máriáé is: 
 
,,Arra is hívlak titeket, hogy ajánljátok fel magatokat Szeplıtelen Szívemnek.'' (1988. 
okt. 25.) 
 
 Mária azt szeretné, ha minden család, minden egyházközség felajánlaná magát 
Jézusnak, és az ı Szeplıtelen Szívének. 
 
,,Azt kívánom, hogy ajánljátok föl magatokat egyenként, de ugyanúgy a családok, az 
egyházközségek is, hogy kezem által mindenki Istenhez tartozzon. Ezért, drága 
gyermekeim, imádkozzatok, hogy megértsétek ennek az üzenetnek a mélységét.'' (1988. 
okt. 25.) 
 

Az imádságra hívás alapvetı, hiszen minden ebbıl ered: a megtérés, a kegyelmek, az 
öröm, Isten ismerete, a megkülönböztetés, az erı, az állhatatosság, a szeretet és a Lélek összes 
ajándéka. Az imádság által újraépíthetjük a köteléket, amit a rossz tönkretett, befogadhatjuk a 
világosságot, fegyver a sátán elleni küzdelemben. A Szent Szőz azt mondja, fel kell vennünk 
a harcot a sötétség erıi ellen, amelyek arra késztetik az embereket, hogy öljenek, 
győlölködjenek, romboljanak, züllesszenek... 
 



,,Ma arra szólítalak benneteket, hogy most különösen kezdjétek el a harcot az imával a 
sátán ellen (...) Öltsétek magatokra a harci fegyverzetet, gyızedelmeskedjetek 
rózsafüzérrel a kezetekben.'' (1985. aug. 8.) 
 

A harci fegyverzet nem más, mint hogy küzdeni akarunk a rossz ellen saját 
lelkünkben; része a rózsafüzér is, amely gyıztes fegyver a halál és a pusztítás erıi fölött. 
Rózsafüzér, amit imádkozunk, és amit kezünkben tartunk, jelként a sátán számára, hogy a 
Szent Szőzhöz tartozunk, nem ıhozzá. Háború van a jó és a rossz között; az imádság 
gyógyítja a bajt, megakadályozza cselekvésében, minket pedig megerısít, és gyızelmet szerez 
nekünk. A Gospa azt kéri, hogy az imádságot mélységeiben ízleljük, s legyen öröm 
számunkra. Ha szárazságot tapasztalunk, akkor is folytatnunk kell, és kérnünk kell az öröm 
adományát. Medjugorjéban Isten Mária által sok örömöt ad az imádságban. Az imádság 
találkozás egy láthatatlan, de élı és valóságos személlyel, Istennel. Ne felejtsük ezt el. A 
látnokok tapasztalják, mennyi örömöt ad az ima a Szent Szőznek. Ha mi is láthatnánk Mária 
örömét, biztosan azonnal megértenénk az imádság óriási jelentıségét és szükségességét. Mi 
ugyan nem vagyunk látnokok, de felfedezhetjük az imádság gyümölcseit barátainkon és a 
látnokokon. Tapasztalhatjuk, hogy micsoda erı ez a lelki egyensúlyhoz, az átalakuláshoz. ,,Az 
imádság gyógyszer, amely gyógyít'' -- mondja Mária. Megnyitjuk szívünket, mert Isten szólni 
akar hozzánk, teljes figyelmünkkel, egész lényünkkel felé fordulunk, hiszen az ima 
beszélgetés vele, s számítanunk kell válaszára. 
 
,,Az imádság azt jelenti, hogy beszélgetünk Istennel.'' (1984. okt. 20.) 
 
,,Az imádság beszélgetés Istennel. Minden imában hallgatnotok kell Isten hangját.'' 
(1984. szept. 10.) 
 
 Az imádság által nehézségeket oldhatok meg, mert Isten kulcsot ad a megértésükhöz. 
 
  Tudatában kell lennünk annak a nagyon is valóságos lehetıségnek, hogy Isten az 
imádságban választ ad. Bizakodnunk és remélnünk kell, hogy Isten beszélni fog, hiszen a 
javunkat akarja, vezetni kíván minket. Nem hagy válasz nélkül, módot talál arra, hogy szóljon 
hozzánk, bizonyosságokat adjon a szívünkbe. Az ima által megvilágítja gondolatainkat és 
megtisztítja szívünket. Nincs szükségünk ,,belsı hangokra'', hogy megkülönböztessük Isten 
akaratát és szavát. Olyan Isten ı, aki az embereknek különbözı módon nyilatkozik meg. Az 
imában szívünkhöz szól, megújult tudatunkon keresztül és számos más módon. 
 
,,Imádkozni azt jelenti: hallgatni Istent. Az imádság hasznos, mert utána minden 
világossá válik. Az imádság boldogsághoz vezet.'' (1984. okt. 20.) 
 
 Átjárja tudatunkat, hogy meglássuk az igazságot. Isten vezetni akar és megvilágosít 
minket, hogy kivezessen zsákutcáinkból. 
 
,,Az imádság által meg fogjátok találni a kivezetı utat a lehetetlen helyzetekbıl.'' (1985. 
márc. 28.) 
 
 Bizalommal kell lennünk. Bíznunk kell abban, hogy Isten itt van, jelen van, egészen 
közel, hogy mindent megtehet. Rendkívül fontos ez a hit ahhoz, hogy Istennel való 
kapcsolatunk elmélyülhessen, és szüntelenül gazdagodhasson. Ha van hitünk és bizalmunk, a 
Menny Királynıje és maga Isten fog vezetni. Vicka ezt így mondja: ,,Az a legfontosabb, hogy 
szilárd legyen a hitünk.'' 



,,Drága gyermekeim, ma arra hívlak titeket, hogy élı hittel kezdjétek imádkozni a 
rózsafüzért. Így segíthetek majd nektek. Drága gyermekeim, szeretnétek kegyelmeket 
kapni, de nem imádkoztok. Nem tudok nektek segíteni, mert nem indultatok el az úton.'' 
(1986. jún. 12.) 
 
 Még mielıtt a ,,szentség iskolája'' lenne, Medjugorje az ,,imádság iskolája''. A 
Szőzanya elıször a látnokokat tanítja meg imádkozni, ık pedig átadják nekünk, amit 
megtanultak és tapasztalnak Mária mellett, aki nemcsak üzenetei által, de fıként tökéletes 
példájával tanít. S ezt a példát emberi lények minden nap látják ezen a földön. Milyen csoda! 
Ablak nyílik a láthatót a láthatatlantól elválasztó függönyön az isteni valóságra és az 
imádságra. A látnokok látják a láthatatlan világ szokatlan, de mégis tökéletes és végtelen 
valóságát. Átadják nekünk ennek egy részét. Mária rajtuk keresztül kitárja elıttünk az isteni 
valóságot, imádkozni tanít. Ez a vágya: 
 
,,Szeretnélek megtanítani benneteket imádkozni.'' (1986. jún. 12.) 
 
8. A SZÍV IMÁJA, AVAGY AZ IMÁDSÁGBÓL FAKADÓ GYÓGYUL ÁS A VILÁG 
MEGMENTÉSÉRE 
 
 Nagyon fontos az imádság minısége. Nem elegendı csupán eldarálni a rózsafüzért. Az 
imádság legyen a lélek lendülete Isten felé, találkozás vele, ez pedig csak a szív mélyén jöhet 
létre. Az az imádság, amelyben csupán szellemünkkel ismételgetünk szavakat, s a felszínen 
marad, meddı lesz. Mi viszont arra kaptunk meghívást, hogy szívünk mélyébıl imádkozzunk. 
,,Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok'' -- ismétli szüntelenül Mária Medjugorjéban. 
Azt jelenti: imádkozzatok sokat. Azt is jelenti: jussatok mélyre az imádságban. Mintha három 
egyre mélyebb szint lenne, amelyben el kell merülnünk: ,,Imádkozzatok, imádkozzatok, 
imádkozzatok''. Az ima mélyére kell hatolnunk. 
 
,,Sokan jönnek ide imádkozni, de nem jutnak az ima mélyére'' -- mondja a Szent Szőz. 
 
 Imádságunk felületes, mert gyakran hamis képünk van róla. Az imádság a szeretet 
megnyilvánulása; ha ezt megértenénk, hatalmas lépést tennénk az igazi imádságos lelkület 
felé. Az imában találkoznunk kell a szeretettel, vágyakozásnak és örömnek kell áthatnia. 
,,Legyen az imádság gyönyörködés és virágzás Istenben.  Az ima azt jelenti, hogy békével és 
örömmel telünk el.'' Medjugorje egyik kulcsszava tehát: szívvel, azaz szeretettel imádkozni. A 
szív a szeretet jelképe. Ez azt is jelenti, hogy szívünk mélyébıl imádkozunk, vagyis Isten felé 
olyan lendülettel nyílunk meg, amely önmagunk legmélyérıl fakad. Igen, lényeges az 
imádság minısége. Az ima valójában nem csak beszélgetés Istennel, hanem vele való 
egyesülés is. 
 
,,Ma arra hívlak benneteket, hogy szívvel imádkozzatok. Ebben a kegyelmi idıszakban 
azt szeretném, hogy mindnyájan egyesüljetek Jézussal. Ám szüntelen imádság nélkül 
nem tudjátok megérezni annak a kegyelemnek szépségét és nagyságát, amelyet Isten 
adhat nektek.'' (1989. febr. 25.) 
 
 Szüntelen imádság az, ami az egész nap folyamán bennünk él. Isten Lelke imádkozik 
bennünk (vö. Róm 8,26). Ez az imádság, amely lelkünkben lakozik, anélkül, hogy 
ténylegesen leülnénk imádkozni, a szeretetbıl végzett ima gyümölcse, amit a szív imájának 
nevezünk. Isten adománya. Az imádság élı marad bennünk, a látnok Marija így beszél róla: 
,,A Gospa azt mondja, ha szívünk tud imádkozni, akkor szüntelenül azt fogja tenni: 



napközben, amikor dolgozunk, amikor nevetünk, amikor olvasunk. Az imádság lelke élı lesz 
bennünk, anélkül, hogy bármit is mondanánk. Még alvás közben is szüntelenül imádkozni 
fogunk.'' Így válik az élet forrásává bennünk. Mindaz, ami szép és jó bennünk, az isteni 
szeretet munkájának köszönhetıen lesz hathatós. A folytonos ima, amirıl beszélünk, Isten 
szeretetének munkája a szívünkben minden pillanatban. 
 
,,Drága gyermekeim, az imádságra hívlak benneteket. Kicsinyeim, az imádság révén 
megkapjátok az örömöt és a békét, általa gazdagabban részesültök Isten kegyelmébıl. 
Ezért, kicsinyeim, mindnyájatoknak az imádság legyen az élete (...). Így hát, drága 
gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Az imádság vegye át a 
hatalmat az egész világban!'' (1989. aug. 25.) 
 
 Mária medjugorjei felhívása bizonyos értelemben az imádság forradalma. 
 
,,Az imádság vegye át a hatalmat az egész világ fölött!''(1989. aug. 25.) 
 
 A Béke Királynıje teljesen világosan értésünkre adja; olyan kiáltás ez sivatagunkban, 
amelyet minden következményével el kell fogadnunk: 
 
,,Gyermekek, azért van olyan nagy szükségem az imádságotokra, mert ez az egyetlen 
eszköz az emberi nem megmentésére.'' (1987. júl. 30.) 
 
 Egyedül a szeretet, a szív imája mentheti meg a világot. Az ima munkálkodik a világ 
gyógyításán, átalakításán; helyreállító erejébıl egyre több szeretet van a földön. A szív imája 
gyógyít, újjáépít, megújít. 
 
9. AZ IMÁDSÁG ÖRÖME 
 
 Aki imádkozik, mély örömet fog megtapasztalni. 
 
,,Drága gyermekeim, ma azt kérem tıletek: imádkozzatok, imádkozzatok, 
imádkozzatok! Az imában mindennél nagyobb örömet fogtok megtapasztalni.'' (1985. 
márc. 28.) 
 
 Az ismételt ,,Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok!'' kifejezés nemcsak arra 
hív, hogy növeljük az ima mennyiségét, hanem elmélyítésére is. Az egyik dolog, amit a 
zarándokok gyakran fölfedeznek Medjugorjéban, az az, hogy az imádság nem unalmas. Ezt a 
kegyelmet közvetlenül a Szent Szőztıl kapják az imában. Felfedezhetik Medjugorje lakóin is; 
ezrek és ezrek tanulják meg végre, hogy az ima hatalmas öröm lehet. Ha valóban keressük 
Istent az imában, akkor Medjugorjéban megajándékoz bensıséges szeretetével, amely 
örömmel tölti el szívünket. ,,Egy dolog alapvetı az imádságban - mondja a Béke Királynıje -, 
az, hogy nagy vágy legyen bennünk Isten felé és a lelkek megmentésére.'' Természetesen 
Isten és a felebarát szeretete a leglényegesebb; az ima pillanatában a szeretetnek e két oldalára 
-- amely végük is egységet alkot -- kell rátalálnunk szívünkben. Az ima öröme Mária kérése 
Medjugorjéban, törekednünk kell rá. Mária azt mondja, hogy ha hiányzik, nem tud vezetni 
minket. 
 
,,Drága gyermekeim, azt kérem tıletek, hogy imádkozzátok a rózsafüzért. Olyan 
kötelezettség legyen ez számotokra, amit örömmel teljesítetek.'' (1986. jún. 12.) 
 



 Az imádság azt jelenti, hogy kérjük Istent, de azt is, hogy dicsıítjük ıt, örömben és 
szeretetben. 
 
,,Kicsinyeim, dicsérjétek Istent a szeretet hálaénekével, hogy szeretete napról napra 
növekedhessen, egészen a beteljesedésig.'' (1988. jún. 25.) 
 
 Ha imádságunkban nehézségeink vannak -- ami teljesen természetes, hiszen a sátán 
egyáltalán nem örül, ha imádkozunk -- állhatatosan fel kell ajánlanunk ezeket a nehézségeket 
és szétszórtságunkat Istennek. Szeretettel és ráhagyatkozással kell kérnünk, hogy adja meg a 
szív imájának kegyelmét. Mária gyakran kéri, és meg is kapja számunkra ezt az ajándékot az 
Atyától. Ehhez azonban bátorság kell, mondja nekünk a Gospa, hiszen szétszórtságunk néha 
olyan erıs, hogy fönnáll a teljes elcsüggedés veszélye. Az igazi imádságnak, akárcsak a 
szeretetnek, eltökéltségünkbıl kell származnia. 
 
,,Drága gyermekeim, mais imádkozni hívlak benneteket. Mindig erre hívlak titeket, de 
még messze vagytok. Ezért határozottan döntsétek el, hogy idıt szántok Istenre.'' (1989. 
okt. 25.) 
 
 Imádkozni azt jelenti, hogy napunk egy részét isteni tettnek akarjuk szentelni: Istennel 
személyesen találkozunk. Csak a csöndben és békében végzett ima adhatja meg nekünk a 
szükséges összeszedettséget, amely elvezet ehhez a találkozáshoz: 
 
,,Jelöljetek ki magatoknak elıre a nap folyamán idıt, amikor imádkozhattok, békében 
és alázatban találkozhattok a teremtı Istennel.'' (1988. nov. 25.) 
 

Kívánnunk, kérnünk kell az ima örömét. Istentıl fog jönni ez az ajándék, mint például 
a gyógyulás kegyelme; amint elmondtuk kérésünket, az öröm már jelen is van! Kérem Istentıl 
a szeretetet és az örömöt az imádságban. Kérem tıle a gyógyulásomat. És ı azonnal megadja! 
 
,,Ügyeljetek arra, hogy minden találkozásotok az imádságban az Istennel való találkozás 
öröme legyen.'' (1988. nov. 25.) 
 
 Még több éves, szárazságban eltöltött imádság után is szükséges, hogy bizalmunk 
kegyen. Medjugorjéban Mária megadja az ima örömének kegyelmét. Ezért van velünk, 
megtanít a szív imájára, arra, hogy örömben imádkozzunk. 
 
,,Veletek vagyok, és szeretnélek megtanítani benneteket a szív imájára. A szív imájában 
Istennel találkoztok. Ezért, kicsinyeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok!'' 
(1989. okt. 25.) 
 
 Egyébként teljesen egyértelmő, hogy Mária hosszú medjugorjei jelenlétének egyik fı 
oka pontosan az, hogy megtanítson örömmel imádkozni. 
 
,,Drága gyermekeim, azt kérem tıletek, hogy imádkozzátok a rózsafüzért. Olyan 
kötelezettség legyen ez számotokra, amit örömmel teljesítetek. Így majd megértitek, 
hogy miért vagyok ilyen régóta veletek: szeretnélek megtanítani bennetek imádkozni.'' 
(1986. jún. 12.) 
 
 
 



 A Szent Szőz megígéri, hogy ha állhatatosan imádkozunk, megadja az örömet. 
 
,,Szüntelenül imádkozzatok. Így majd megadom nektek azt az örömet, amivel az Úr 
megajándékoz engem.'' (1986. jún. 19.) 
 

Mária medjugorjei üzeneteiben gyakran elıfordul az ,,öröm'' szó. Teljesen kibicsaklott 
az a lelki élet, amelyik örömtelen. Elegendı találkoznunk a látnokokkal, az imacsoport 
tagjaival, hogy lássuk, mennyire élı ez az öröm azoknak a szívében, akik valóságos 
kapcsolatban vannak a Béke Királynıjével. Az öröm mindenütt jelen van Medjugorjéban: a 
szívekben, az imában, az énekekben, a liturgiákon. Elsısorban az imának kell örömmé válnia. 
Legyen a lélek aktív lendülete Isten felé, így valódi örömöt ad: 
 
,,Ma arra hívlak titeket, hogy odaadással fogjatok hozzá az imához (...).  Az ima öröm 
lesz számotokra. Ha elkezditek, nem lesz unalmas, mert örömmel imádkoztok majd.'' 
(1986. márc. 20.) 
 

Megint egyetlen fontos dolgot kér tılünk a Szőzanya, az elhatározást. Szilárd akarattal 
döntsük el, hogy imádkozunk. Isten vezetni fog, segíteni fog az imában, hogy találkozzunk 
vele, ami ,,mindennél nagyobb örömöt'' szerez nekünk. 
 
10. HÁROM ÜZENET, AMELYBEN MÁRIA MEGMAGYARÁZZA 
ELJÖVETELÉNEK OKÁT: IMÁDSÁG, SZERETET, SZENTSÉG 
 
 Ahogy azt már futólag érintettük, a Szent Szőz nagyon fontos támpontokat ad ahhoz, 
hogy igazán megérthessük jövetelének értelmét és alapvetı szándékait. Láttuk, hogy tartós 
jelenlétének magyarázata az, hogy lépésrıl lépésre, gyengéden formáljon minket, egészen a 
szentségig. Idézzük újra és elsıként a sorban azt az üzenetet, amely teljes világosságában a 
legalapvetıbb: 
 
,,Drága gyermekeim, tudjátok, hogy miattatok maradtam itt ilyen sokáig, hogy 
megtanítsalak benneteket a szentség útján járni.'' (1987. jan. 1.) 
 
 Nem állíthatjuk, hogy Mária nem magyarázza meg teljesen világosan jövetelének 
célját! A medjugorjei jelenések iskolát jelentenek. Azért jött, hogy megtanítson bennünket 
járni, ,,mint egy járni tanuló bizonytalan gyermeket'' -- mondja késıbb. Minden üzenetet el 
kell olvasnunk, hogy megértsük Isten tervét Medjugorjéban.  A Szent Szőz úgy fogalmaz, 
hogy minden egyes üzenet ,,mozaikdarab'', vagyis minden részletet össze kell állítanunk 
ahhoz, hogy kialakulhasson a kép. Szükséges, hogy gyakran olvassuk az üzeneteket; meg kell 
gyökerezniük bennünk, imádkoznunk kell megértésükért. Végül pedig állhatatosan életre kell 
váltanunk. 
 

,,Olvassátok az üzeneteket minden nap és váltsátok életre'' -- mondja a Szent Szőz. 
Így, csakis így láthatjuk meg azt a képet, amit a mozaikkövek együttesen alkotnak; annyi 
gazdagságot hordoznak magukban, hogy felületes megközelítéssel nem fedezhetjük föl. 
Minden ilyenfajta ismerkedés Medjugorjéval csalódást okoz. Szembetőnı hangsúlyokat 
hordoz az a kép, amelyet a különbözı üzenetek alkotnak. Azok, amelyek Mária tartós 
jelenlétének magyarázatára vonatkoznak, e hangsúlyos pontok közé sorolhatók, amelyeket ki 
kell emelnünk. A Szent Szőz azért jött, hogy a szentségre vezessen, de mindenekelıtt meg 
kell tanulnunk imádkozni, mert e nélkül nem lehetséges a szentség. Láttuk, hogy Medjugorje 
épp annyira az imádság iskolája, mint amennyire a szentségé. ,,Szeretnélek megtanítani 



benneteket imádkozni'' -- mondja Mária. Ez alapvetı kívánsága, ebbıl fakad minden. Az 
imádság megtisztít, lelkileg épít. Átalakít, hogy elvezessen a szentségre. Helyreállítja 
mindazt, amit a bőn lerombolt bennünk, hozzásegít ahhoz, hogy tökéletesebben részesedjünk 
az isteni természetben. Ha tehát végsı célunk a szentség, ehhez az egyedüli eszköz az 
imádság. Nem lepıdünk meg, ha ezt halljuk Isten Anyjától: 
 
,,Így majd megértitek, hogy miért vagyok ilyen régóta veletek: szeretnélek megtanítani 
benneteket imádkozni.'' (1986. jún. 12.) 
 
 Ez a második üzenet, amelyet a hosszú ideje tartó jelenések magyarázatára idézünk. 
Idırendben elsı az imádság. Miért éppen ez? Hogy a szentségre vezessen! Ahhoz, hogy 
elırehaladhassunk, világosan és egyértelmően kell látnunk Mária medjugorjei mővét. Az 
imádság és a szentség után mi az a harmadik dolog, amit Isten Anyja meg akar tanítani, 
nekünk akar adni? Figyeljünk csak: 
 
,,Drága gyermekeim, nem, ti nem tudtok szeretni, és nem tudjátok szeretettel hallgatni 
azokat a szavakat, amelyekkel hozzátok fordulok. Legyetek annak tudatában 
kedveseim, hogy édesanyátok vagyok, és azért jöttem a földre, hogy megtanítsalak 
titeket szeretetbıl figyelni rám, szeretetbıl imádkozni, nem pedig azért, mert erre 
kényszerít az a kereszt, amit hordoztok. A kereszt által Isten dicsıül meg minden 
emberben. Köszönöm, hogy követtétek hívásomat.'' (1984. nov. 29.) 
 

Valójában idıben ez az elsı a három idézett üzenet közül, amelyek a jelenések 
huzamosságát magyarázzák. Ebben semmi meglepı nincsen, hiszen a szeretetnek kell elsı 
helyen szerepelnie, mivel ,,szeretet nélkül semmire nem megyünk''. Mária itt azt mondja, 
hogy nem tudunk szeretni, s azért jött közénk, mert megtanít arra, hogy szeretettel figyeljünk 
rá, szeretettel imádkozzunk. Tehát azért jött, hogy megtanítsa azt, amit nem tudunk: szeretni! 
 ,,Nem, nem tudtok szeretni!'' -- visszhangzik, mint egy kiáltás. A mondat eleji 
hangsúlyozott ,,nem'' célja, hogy felfedezzük mai világunk elrettentı arcát: a szeretet hiányát 
mindenütt. Modern társadalmunk legsúlyosabb bajai kényegében nem a szeretet hiányával 
magyarázhatók? Gondoljunk csak az abortuszra, a homoszexualitásra, a kábítószerezésre... 
 
Így az üzeneteket olvasva láthatjuk, Mária azért jött, hogy: 
 
 -- megtanítson szeretni (1984. nov. 29.) 
 -- megtanítson imádkozni (1986. jún. 12.) 
 -- megtanítson a szentségre (1987. jan. 1.) 
 
 Ha ezt megértjük, megértettük Medjugorjét. Vagy legalább is kezdjük megérteni. 
Mária szelíd pedagógiájával néha -- elsısorban az imaközösségekben -- sajátos tanácsokat ad, 
hogy megtanítson imádkozni, szeretni, szentté válni. Egy alkalommal egyszerően csak ennyit 
mondott: 
 
,,Ennek a hétnek a napjai szolgáljanak arra, hogy megtanultok szeretni!'' (1984. dec. 
13.) 
 

Hét nap arra, hogy megtanuljunk szeretni! Szép kis gyakorlat a tanulóknak...  
Medjugorjéban azonban a szeretet iskolájában élünk, ahol a tanárnak természetfölötti 
képességei vannak! 
 



11. EGY MONDAT, AMI MINDEN ÜZENETBEN VISSZATÉR 
 
 A Béke Királynıje minden üzenet végén fáradhatatlanul ismétli: ,,Köszönöm hogy 
követtétek hívásomat!'' Mit jelent ez a mondat? A horvát ,,poziv'' szó a mi ,,hívás'' szavunknak 
felel meg. A Szőzanya hálás, mert válaszolunk hívására. A hívás az ı üzenete. Egy másik 
kifejezés: ,,Köszönöm, hogy életre akarjátok váltani üzenetemet.'' A Gospa elıször a 
látnokoknak, majd az egyházközségnek, végül mindenkinek köszönetet mond, akik 
megvalósítják az üzeneteket. Fontos a hívása. Ezért ismétli meg köszönetét minden 
üzenetében. Ez természetesen nem véletlen.  A Szent Szőz nem egyszerően csak azt akarja 
megmutatni, hogy ,,jól nevelt''. A visszatérı mondat azt jelenti: ,,köszönöm hogy üzeneteim 
szerint éltek, mert ez a hívás, ez az üzenet fontos; szükségem van rá a világ megmentése 
érdekében. Veletek fogom megmenteni a világot, ha gyakorlattá teszitek hívásomat, ha 
válaszoltok anyai hívásomra.'' Mária azért jelenik meg, hogy segítsen életre váltani az 
üzeneteket; íme egy másik magyarázat a jelenések huzamosságára: 
 
,,Drága gyermekeim, ma arra hívlak benneteket, hogy vegyétek komolyan és 
teljesítsétek üzeneteimet. Drága gyermekeim, miattatok maradtam ilyen sokáig, hogy 
segítsek nektek megvalósítani minden üzenetet. Ezért, drága gyermekeim, kérlek titeket, 
hogy irántam való szeretetbıl váltsátok életre az összes üzenetet. Köszönöm, hogy 
követtétek hívásomat.'' (1986. okt. 30.) 
 
 Horvátul a ,,poziv'' szó azt is jelenti: ,,meghívás''. Ebben az esetben így fordíthatjuk: 
,,Köszönöm hogy eljöttetek a meghívásomra.'' 
 Itt is elsıként magukra a látnokokra vonatkozik a meghívás, akik el is jönnek, s néha 
két jelenésük van egy nap leforgása alatt. A Szent Szőz leggyakrabban hetente két 
alkalommal hívja meg ıket imádkozni a hegyre az esti órákban. A látnokok válaszolnak erre a 
második hívásra, így miután a templomban volt jelenésük, mégegyszer láthatják a Szőzanyát, 
általában hétfın és pénteken. ,,Köszönöm, hogy eljöttetek'' -- mondja ilyenkor a Szent Szőz. 
Mária néha kifejezetten kiterjeszti ezt a köszönetét minden zarándokra, aki a látnokok körül 
van, ilyenkor hozzáfőzi: ,,Köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttetek ezen az estén''. Ez azt 
jelenti, hogy fontos testben is elmennünk oda, ahol Mária megjelenik, mert így a ,,forrásnál'' 
fogadjuk a kegyelemet. Azzal, hogy Mária azt mondja: ,,Köszönöm, hogy követtétek 
hívásomat'', jelzi, hogy Medjugorje olyan üzenet, amelyet élni kell, s megköszöni, hogy ezt 
tesszük. Jelzi azt is, hogy egy adott helyre kaptunk meghívást, s megköszöni eljövetelünket. 
Medjugorje hívás, üzenet és hely. A ,,kegyelmek forrása'' a ,,béke oázisában''. Ez benne van 
abban, ahogyan Mária itt megnevezte magát: ,,Béke Királynıje''. Vizsgáljuk meg egy kicsit e 
név értelmét. 
 
12. ,,ÉN VAGYOK A BÉKE ÉS A KIENGESZTEL İDÉS KIRÁLYN İJE'' 
 
 Akárcsak a kezdet, a ,,név'' is tartalmazza valamely dolog egész valóságát. Mária 
medjugorjei neve magyarázatot ad tervérıl, jövetelének céljáról. 1981. június 26-án, a 
jelenések harmadik napján, miután a látnokok látták a Gospát, Marijának másodszor is 
megjelent, miközben lefelé jött a hegyrıl; látta a síró Szüzet, mögötte pedig egy jól 
kirajzolódó fakeresztet. A Gospa elıször üzent a világnak: 
 
,,Békesség, békesség, békesség, engesztelıdjetek ki! Csak békesség! Béküljetek ki 
Istennel és egymással! Ezért hinni, imádkozni, böjtölni és gyónni kell.'' (1981. jún. 26.) 
 



Késıbb Isten Anyja megmondta, hogy az ı neve Medjugorjéban: ,,Béke és 
Kiengesztelıdés Királynıje''. Ne hagyjuk figyelmen kívül a kiengesztelıdést, amely Mária 
medjugorjei mővének egyik alapvetı eleme. Óriási jelentıségő program a Balkánnak ezen 
részén, amelyet szünet nélkül testvérgyilkos konfliktusok kavarnak föl olyan népek között, 
akik majdnem egy nyelvet beszélnek, hasonló a kultúrájuk, ám a vallásuk különbözı. 
Ortodoxok, katolikusok és muzulmánok hosszú generációk óta tartó konfliktusai rendszeresen 
vérfürdıkhöz vezetnek. A legutolsó világkonfliktus különösen véres és tragikus volt. Mária 
kiáltása: ,,engesztelıdjetek ki'' különös jelentıséggel testesül meg ebben a rendkívül nehéz és 
feszült politikai-vallási helyzetben. A felhívás a kiengesztelıdésre elıször a horvát 
(katolikus), a muzulmán és a szerb (ortodox) népnek szól. De vonatkozik az egész világon 
minden emberre. Mária már a jelenések kezdetén kijelenti: ,,A világ békéje veszélyben van. 
Imádkozzatok a békéért!'' És késıbb: ,,Imádság nélkül nincsen béke.'' Egész Medjugorje ez: 
imádkozzunk a békéért. Mária nagyon gyakran ismétli a templomban, a hegyeken, különbözı 
imacsoportokban: ,,Imádkozzatok a világ békéjéért!'' Vajon nem az imádság erejét mutatják a 
90-es években végbement, rendkívüli kelet-európai változások?! ,,Az imádság és a böjt által 
konfliktusokat lehet megakadályozni, háborúkat lehet megállítani.'' -- mondja Mária. Az 
imádság gyógyítja a történelmet. Szemünk elıtt fejezıdött be egy ,,hidegháború''. 1989 
Karácsonyán ezt mondta a látnok Ivan: ,,A Gospa állandóan azt kéri, hogy imádkozzunk a 
békéért. Ez elsısorban belsı békesség, amit azután meg kell osztanunk mindenütt, hogy a 
világ békében éljen. Az imádság által mindenhol növekedhet a béke.'' Másrészrıl a Gospa azt 
kéri, hogy imádkozzunk különleges szándékaiért, amelyek között a kelet-európai helyzet 
fontos helyet foglal el. Anélkül, hogy tudtuk volna, miközben a Szent Szőz imaszándékaiért 
imádkoztunk, közbenjártunk Kelet-Európáért. Most láthatjuk mindezek gyümölcsét. Egy 
alkalommal a MIR (béke) szó fényes betőkkel megjelent Medjugorje egén. Mária csodálatos 
meghatározást ad a békérıl: ,,A béke szeretet, és a szeretet béke.'' A béke valóban szeretet és 
harmónia Isten és ember, ember és ember között. A Szent Szőz ezt mondta 1988 
Karácsonyán: 
 
,,Drága gyermekeim, békességre hívlak benneteket. Valósítsátok meg szívetekben és 
környezetetekben, hogy mindenki megismerje a békét, ami nem tıletek, hanem Istentıl 
származik.'' (1988. dec. 25.) 
 
 A megtestesülés napján Mária a békére hív minket. Ez teljesen természetes, hiszen 
Krisztus születése azt a pillanatot képviseli, amikor Isten újjáteremti a harmóniát és a 
szeretetet az ég és a föld között. 
,,Dicsıség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek!'' (Lk 2,14) 
 Békesség a földön: ez a Karácsony és ez Medjugorje üzenete. A béke a földre érkezı 
szeretet. Harmónia Isten és ember között: íme, az igazi béke. A Szent Szőz így folytatja 
karácsonyi üzenetét: 
 
,,Kicsinyeim, nagy nap ez a mai! Örvendjetek velem. Ünnepeljétek Jézus születését az én 
békémmel. Ezért a békéért jöttem mint édesanyátok, a Béke Királynıje. Ma különleges 
áldásomat adom rátok, vigyétek el minden teremtményhez, hogy békéjük legyen. 
Köszönöm, hogy követtétek hívásomat.'' (1988. dec. 25.) 
 
13. A SÁTÁN GYİZELMEI A VILÁGBAN 
 
 Az Isten és az emberi nem közötti harmóniát támadják a rossz erıi. Mária gyakran 
beszél a sátánról Medjugorjéban. A Bibliában ezt a nevet úgy találjuk meg, mint ellenség, 



vádló, ami a héberben a ,,sátán'' szó értelme. A vádló szeretne bennünket elcsábítani, célja a 
pusztítás és a halál. Mária így figyelmeztet: 
 
,,Drága gyermekeim, a sátán igen hatalmas! Minden erejével keresztül akarja húzni 
terveimet, amelyeket veletek kezdtem (...). A sátán nagy erıvel mőködik a világban. 
Legyetek éberek!'' (1985. jan. 14.) 
 
 A világ a gonoszság erıinek befolyása alatt áll. A Szent Szőz gyakran beszél a 
sötétség birodalmáról: 
 
,,Gyermekeim, a sötétség birodalma az egész földön uralkodik.'' (1987. júl. 30.) 
 
 Az egyik látnok, Mirjana, akinek egészen 1982 Karácsonyáig voltak mindennapos 
jelenései, átélt egy rettenetes találkozást a sátánnal. Miközben a Szent Szőz megjelenését 
várta, meglátta a sátánt, aki boldogságot ígérve megpróbálta ıt elcsábítani. ,,Boldogtalan 
leszel a Gospával'' -- mondta neki. Mirjana megijedt és egész lénye fellázadt a sátán ellen. 
Csak annyit tudott mondani: ,,Nem, nem, nem!'' Ezután megjelent neki a Szent Szőz, és így 
szólt hozzá: ,,Bocsáss meg nekem ezért, de tudnod kell, miként cselekszik a sátán.'' S Mária 
még ezeket a fájdalmas szavakat főzte hozzá: 
 
,,Ez most a sátán ideje.'' (1982. ápr. 14.) 
 
 Egy másik látnoknak, Jelenának, akinek belsı látomásai vannak, a Szent Szőz filmhez 
hasonló jeleneteket mutatott, amelyek leírják a sátán tetteit mai világunkban. Jelena három 
jelenetet látott: 
 -- a Szent Szőz elıször kábítószeres fiatalokat mutatott neki; 
 -- utána -- valószínőleg -- közel-keleti harcokat látott, ahol emberek öldököltek; 
 -- végül pedig egy afrikai édesanyát pillantott meg, aki haldokló gyermekét tartotta 
karjai között. A gyermek ezt kérdezte édesanyjától: ,,Mama, mindenki olyan, mint mi?'' 
Ezután meghalt anyja karjaiban. 
A végén a Szent Szőz elmagyarázta Jelenának, hogy a mai világ bőneinek három oldalát, a 
sátán háromfajta gyızelmét látta. 
 Mária nem akar megrémiszteni bennünket, a katasztrófahangulat teljesen idegen 
Medjugorje lelkületétıl. Isten Anyja ugyanakkor szeretne bennünket megóvni, azt kívánja, 
hogy világosan lássuk a helyzetet, hogy orvosolni tudjuk a bajokat. A leglényegesebb 
ellenszer a sátán tetteire az imádság, ami védetté tesz bennünket: 
 
,,Kicsinyeim, ne féljetek! Ha imádkoztok, a sátán egyáltalán nem tud nektek ártani, 
mert ti Isten gyermekei vagytok, ı vigyáz rátok. Imádkozzatok!  A rózsafüzér legyen 
mindig a kezetekben jelként a sátán számára, hogy hozzám tartoztok.'' (1988. febr. 25.) 
 
A sátán tettei ellen Mária öt különbözı fegyvert ad kezünkbe. 
 
14. AZ ÖT FEGYVER 
 
 Mária azt mondja nekünk: ,,Ha életre váltjátok az üzeneteket, csírájában él bennetek a 
szentség.'' A Szőzanya üzenete nem csupán fegyver a sátán ellen, de egyben a megszentelıdés 
ereje is. Semmi sem veszedelmesebb a sátán számára, mint a szeretet és az életszentség. Ha 
növekszünk a szentségben -- annak köszönhetıen, hogy Mária üzenetei szerint élünk -- 



megsemmisül a sátán terve a világ ellen. A Szent Szőz azt mondja, hogy Medjugorjéban a 
sátán már veszített: 
 
,,Drága gyermekeim, a sátán terve összeomlott. Imádkozzatok, hogy megvalósulhasson 
az, amit Isten ebben az egyházközségben tervezett.'' (1985. szept. 5.) 
 
 A sátánnak a medjugorjei egyházközségre vonatkozó tervérıl van itt szó, amely már 
megbukott. 
 Öt fegyver a szentséghez vezetı úton a sátán ellen: 
 -- imádság 
 -- böjt 
 -- Biblia 
 -- szentgyónás 
 -- Eucharisztia 
 
1. Az imádság 
 
 Az imádságról már volt szó. Elegendı újra fölidézni a Szent Szőz szavait: 
 
,,Gyermekek, azért van olyan nagy szükségem az imádságotokra, mert ez az egyetlen 
eszköz az emberi nem megmentésére.'' (1987. júl. 30.) 
 
 Az imádsággal elnyerjük a Szentlelket. A Szentlélek birtoklása keresztény életünk 
célja. Mária is mondja: 
 
,,Az a fontos, hogy imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy leszálljon rátok. Ha az ember a 
Szentlelket birtokolja, mindene megvan.'' (1983. okt. 21.) 
 
 A Szent Szőz más imádságokat is ajánl, nemcsak Szentlélek-hívó imákat, de minden 
imádság célja a Szentlélek megszerzése. 
 
,,Amikor a Szentlélek leszáll a földre, minden kitisztul, minden átalakul.'' (1983. dec.) 
 
 Mária -- amint láthattuk -- azt kéri, hogy minden nap mondjuk el a teljes rózsafüzért. 
Medjugorjéban ez egyéni imatörekvésünk lényege. Más ajánlott imádságok még: önmagunk 
felajánlása Jézusnak és Máriának, a ,,medjugorjei rózsafüzér'' (hét Miatyánk, Üdvözlégy, 
Dicsıség és Hiszekegy) és természetesen a Szentlélekhez szóló imádságok. Mária 
megmagyarázza nekünk: 
 
,,Azt kérdezitek: miért ez a sok ima? Nézzetek körül, drága gyermekeim, és látni 
fogjátok, mennyire úrrá vált a bőn ezen a földön! Ezért imádkozzatok, hogy Jézus 
gyızedelmeskedjen!'' (1984. szept. 13.) 
 
2. A böjt 
 
 A második fegyver a böjt. Mária ezt mondja: 
 
,,A böjt feledésbe merült a katolikus egyházban századunk utolsó negyedében.'' (1984. 
máj.) 
 



 Medjugorje a böjt újjászületésének a helye. A böjt jóvátesz és megtisztít. A Szent Szőz 
szigorú böjtöt javasok kenyéren és vízen szerdánként és péntekenként. Csak a betegek vannak 
fölmentve alóla. Adjuk át a szót Marijának: ,,A böjt rendkívül fontos. Hinni, imádkozni és 
böjtölni kell. Tegyük mindezt egyidıben. Reménységgel kell böjtölni, abban a tudatban, hogy 
nagyon értékes. Az imádság és a böjt természeti törvényeket alakíthat át. A kettıt mindig 
össze kell kötni egymással.'' A böjt térséget teremt bennünk, ahol Isten cselekedhet majd. 
Hallgassuk csak Ivant: ,,A szívünk gyakran túlságosan tele van, a böjttel kiüresítjük, hogy 
befogadhassuk Istent.'' A böjt alázatossá, a szegényhez hasonlóvá tesz. Szerepe van abban is, 
hogy fölkészítsen a szentáldozásra; ezért böjtölünk szerdánként, az Oltáriszentség napja elıtt. 
A szerdai tehát szentségi böjt, hogy méltóképpen fogadhassuk Jézust a szentmisén. A Gospa 
azt kéri, hogy mindig örömmel és szívbıl böjtöljünk: 
 
,,Drága gyermekeim, ma arra hívlak titeket, hogy kezdjetek szívbıl böjtölni (...). Kérem 
az egyházközséget, hogy böjtöljenek hálából, mivel Isten megengedte nekem, hogy ilyen 
sokáig közöttetek maradjak. Drága gyermekeim, imádkozzatok és böjtöljetek szívbıl!'' 
(1984. szept. 20.) 
 
 A böjt olyan áldozat, amit nem kötelességbıl, hanem szeretettek és szívbıl kell 
elfogadnunk. 
 
,,Vannak, akik böjtölnek, de csak azért, mert mindenki ezt teszi.'' (1984. szept. 20.) 
 
 A kenyéren és vízen való böjt tehát nem megszokás, sem kötelezettség, hanem 
szeretetáldozat Istennek lelki gyógyulásért és jóvátételként. A böjt elıször a mi lelkünket 
gyógyítja, azután meghozza a gyógyulás gyümölcsét a világban, akárcsak az imádság. A böjt 
a béke fegyvere: azért van, hogy fölébressze bennünk az éhséget és szomjúságot az isteni 
békére. Evvel a néha nehéznek tőnı nélkülözéssel kifosztjuk önmagunkat, testünk gyenge 
lesz, hogy ,,erısek legyünk Istenben'' (vö. 2Kor 12,9). 
Mennyi de mennyi zarándok tanúskodott, hogy a böjt által fedezhette föl igazán az élı Istent! 
A böjt lényeges állomása megtérésünknek, különösen, ebben a bıvelkedı világban, amely 
elvesztette az ,,egyetlen lényeges'' iránti érzékét. A böjt fejleszti bennünk Isten ismeretét, a 
jelenléte utáni vágyat. Komoly kegyelmeket szerez, s nagy az ereje; és ahogy a Szent Szőz 
mondja, lehetıvé teszi számára, hogy Medjugorjéban mindent végbevigyen, amit eltervezett. 
Fölösleges túl sokat beszélni a böjtrıl, ahhoz, hogy megértsük meg kell tapasztalnunk, de 
fontos, hogy ezt az imával együtt tegyük. 
 
3. A Biblia 
 
 Medjugorjéban a Szőzanya majdnem mindig boldogan és vidáman jelenik meg, ahogy 
azt Ivan szokta mondani a jelenések után. Mária néha szomorúnak látszik. Néhány nagyon 
ritka esetben sírt is. Könnyei nagyon fájnak a látnokoknak, s mindnyájunk számára óriási és 
rettenetes jelet képviselnek. Egy alkalommal, amikor Mária sírt, megmagyarázta az okát: 
,,Elfelejtettétek a Bibliát!'' Megérthetjük ezeket a könnyeket, hiszen ha elfelejtjük a Bibliát, 
elfelejtjük az igét, vagyis magát Jézust. Isten igéje nélkül sötétségben vagyunk, nem ismerjük 
az Úr szándékát, szívét, ,,gondolkodásmódját''. Hogyan látja minden dolgok Teremtıje az ı 
teremtményét? Nem érthetjük meg, ha nem olvassuk Isten igéjét. Egyedük a Biblia tartalmaz 
olyan szavakat, amelyek egyenesen Istentıl származnak. Semmilyen más könyv -- akármilyen 
jó is legyen -- nem mérhetı hozzá. Néha lehetnek bennük ihletett szavak, de csak a Biblia az a 
könyv, amelyet maga Isten írt. Kulcsok és titkok vannak benne, végérvényesen és 
példaszerően le van írva mindaz, amit Isten föl akar tárni misztériumából. Zsidó hagyomány 



szerint a Szentírás minden szava és gondolata olyan, mint a szikracsóvák, amelyek akkor 
pattannak ki, amikor kalapáccsal kovakıre ütnek. Ugyanannyi magyarázat és értelmezés van, 
mint amennyi szikra. Szép kép ez, amely megmutatja a bibliai szövegek mélységét és 
egyedülálló gazdagságát. Minden más könyvtıl elválasztva, külön helyen kell lennie -- 
mondja a Szent Szőz -- mert Isten igéje különbözik minden más szótól. 
 
,,Drága gyermekeim, ma azt kérem tıletek, hogy otthonaitokban minden nap olvassátok 
a Bibliát, jól látható helyen tartsátok, hogy mindig olvasásra és imádságra ösztönözzön. 
Köszönöm, hogy követtétek hívásomat!'' (1984. okt. 18.) 
 
 Mária soha nem használ olyan kifejezéseket, amelyek kötelezettséget fejeznének ki. 
,,Meghív'', ,,kér'', ,,felhív'', minket... Az üzenetek történetében egyetlen alkalommal azonban, 
a Szent Szőz olyan igét használt kérésének kifejezésére, ami a horvát nyelvben erıteljes 
jelentést hordoz. Ez pedig a ,,kell, köteles'' ige: 
 
,,Minden családnak együtt kell imádkoznia, és olvasnia a Bibliát!'' (1985. febr. 14.) 
 
Vagyis ima és bibliaolvasás nélkül nem lehetséges a keresztény élet. Mindezt pedig a 
családban kell tennünk, ugyanis ,,ez az a kiváltságos hely, ahol a sátán elsıként szeretne 
cselekedni. A sátán el akarja pusztítani családjainkat'' -- mondja Vicka. Épp ezért a családban 
kell nagyon erıs ellentámadást indítanunk. Isten igéje nélkül a keresztény ember elveszíti 
keresztény mivoltát, elveszíti iránytőjét, s nem tudja merre tart... Jelena azt mondja, 
,,imádkozzunk a Szentlélekhez, kérje Istent, hogy szóljon hozzánk a Biblián keresztül. Isten 
beszélni akar, személyes dolgokat szeretne mondani a Szentírás által. Az evangélium nem 
olyan könyv, amely bizonyos múltbeli eseményekre vonatkozna. Ma szólít meg minket, ma 
ad nekünk üzenetet.'' 

Jozo atya, Medjugorje elsı plébánosa hozzáfőzi: ,,A családapának minden nap 
olvasnia kell a Bibliából gyermekeinek, családjának. Ezzel az élı Jézust viszi el övéihez. 
Segít nekik, hogy Krisztus képmásaként éljenek. Mindig meg kell csókolnia a Bibliát. S ha 
egyik gyermeke megkérdezi: 'Papa, miért csókolod meg ezt a könyvet?', így kell válaszolnia: 
'Gyermekem, Jézust csókolom meg.' '' 
 Vicka ezt mondja: ,,Az evangélium valóban élı üzenet, s a Szent Szőz azt kéri, hogy 
tegyük a Bibliát 'élı helyre', hogy szüntelenül szolgálhasson.'' Vicka szerint az ,,élı hely'' azt 
jelenti, hogy ott mindig megtaláljuk testileg és lelkileg egyaránt. El kell érnünk Istent a 
Bibliában, hiszen a Biblia egyben a mi ,,kézzelfogható Istenünk''. 
 
4. A Szentgyónás 
 
 A Szent Szőz nagy jelentıséget tulajdonít a szentgyónásnak. Medjugorjéban Mária azt 
kéri, hogy havonta egy alkalommal gyónjunk. Ha súlyos vétket követtünk el, tudnunk kell 
utána rögtön gyónni, ne hagyjunk idıt a sátánnak arra, hogy cselekedjen bennünk -- tanácsolja 
a Szent Szőz. A medjugorjei imacsoportok tagjai rendszeresen hetente gyónnak. A Béke 
Királynıje már az elsı napok óta mondja, hogy a gyónás fegyver a béke megszerzése 
érdekében. 
 
,,Béküljetek ki Istennel és egymással. Ezért hinni, imádkozni, böjtölni és gyónni kell.'' 
(1981. jún. 26.) 
 

Mária azt mondja, hogy a gyónás gyógyszer a lélek gyógyulására, s hogy a ,,nyugati 
Egyház egész oldalfalai gyógyulnának meg'', ha az emberek gyónnának. Minden zarándok, 



aki megfordult már Medjugorjéban, láthatta a bőnbánók hosszú sorát a sok-sok gyóntató pap 
elıtt. Nagyon nagy kegyelem gyónni ott, ahol a Szent Szőz megjelenik. Ha valaki gyónni akar 
Medjugorjéban, az azt is jelenti, hogy néha órákon át várakozik a tőzı napon. Néha egy pap 
két-három órán át marad ugyanazzal a bőnbánóval, mivel Medjugorjéban rendkívüli a 
gyónásban kapott belsı gyógyulás kegyelme. Gyónunk, azaz Isten jelenlétébe helyezkedünk, 
hogy újjászülessünk. Hallgassuk Jozo atyát: ,,A gyónás nem azt jelenti, hogy felsorolunk egy 
bőnlistát vagy elmeséljük életünket egy papnak, hanem azt, hogy ismét Teremtınk kezébe 
helyezzük magunkat, hogy új életet leheljen belénk.'' Mindenekelıtt imádkoznunk kell azért a 
papért, aki gyóntatni fog minket, hogy -- bizonyos értelemben -- ne takarja el Istent, hanem 
ellenkezıleg, sugalmazott szavakat mondjon nekünk. A gyónás önmagunk felülvizsgálata, 
ösztönzése, hogy mindig elırehaladjunk a lelki életben, soha el ne lankadjunk, mert ezen a 
téren ,,aki nem halad elıre, az visszafejlıdik''. 
 
,,Ne megszokásból gyónjatok, így ugyanolyanok maradtok utána. Nem, ez így nem jó! 
Fontos, hogy a gyónás lökést adjon hiteteknek. Sarkallnia kell, közelebb kell vinnie 
titeket Jézushoz.'' (1983. nov. 7.) 
 
 Vicka hozzáfőzi: ,,A Szent Szőz azt szeretné, ha a gyónás lökést adna, hogy 
megváltoztassuk életünket. Nem jó, ha úgy tekintjük a szentgyónást, mint ami megszabadít 
minket a bőntıl, hogy utána ugyanolyanok maradhassunk. Nem. Át kell formálódnunk, és a 
gyónás kegyelmébıl új emberré kell válnunk. Tanácsot kell kérnünk a paptól arra 
vonatkozóan, hogyan tehetnénk elıre egy lépést lelki életünkben.'' 

A Béke Királynıje azt mondja, hogy ,,a gyónásban nagy kegyelmek nyerhetık el.'' 
Keresnünk és kívánnunk kell ezeket a kegyelmeket. A gyónás elsıdleges kegyelme legyen az 
átalakulás kegyelme. Nem maradhatunk ugyanolyanok, mint elıtte. Medjugorje hívás életünk 
megváltoztatására. A Szent Szőz ezt mondja: 
 
,,Drága gyermekeim, mától mindnyájan éljetek új életet!'' (1987. jan. 25.) 
 
 Új életet új szívvel: 
 
,,Drága gyermekeim, ma arra hívlak benneteket, hogy újítsátok meg szíveteket.'' (1989. 
júl. 25.) 
 
 Gyónás nélkül nincs új élet, s a szív sem újul meg igazán. Ezért mondja a Szent Szőz 
nagyon világosan: 
 
,,Ha a gyónás semmit nem jelent számotokra, valóban nehezen fogtok megtérni.'' (1983. 
nov. 7.) 
 
 Kérnünk kell Isten bocsánatát, kegyelmét, hogy átéljük ezt a szentséget azért, hogy 
valóban kiengesztelıdjünk vele és az emberekkel. A Szent Szőz pontosan ezért jött: a békéért 
és a kiengesztelıdésért, így nincs abban semmi meglepı, hogy Medjugorje jellegzetessége a 
gyónás, hiszen Mária azt mondja: 
 
,,Én vagyok a Béke és a Kiengesztelıdés Királynıje.'' 
 
 És hozzáteszi: 



 ,,Adjátok át magatokat Istennek, hogy meggyógyíthasson, megvigasztalhasson és 
megbocsáthasson mindent, ami akadályozza bennetek a szeretetet. Isten így alakíthatja 
majd életeteket, hogy növekedhessetek a szeretetben.'' (1988. jún. 25.) 
 

A bőn lényege az, hogy megakadályozza a szeretetet. Isten a gyónás szentsége által 
gyógyítani, vigasztalni és megbocsátani akar! Szeretne megújítani, saját képére formálni 
bennünket, mivel elvesztettük szeretetét. A szentgyónás hatalmas tisztulása révén magunkhoz 
vehetjük Krisztus testét. 
 Az Eucharisztia az ötödik fegyver a sátán ellen, és ez a leghatékonyabb. 
 
5. Az Eucharisztia 
 
 Engedjük át a szót Jozo atyának, valamint a látnok Vickának és Marijának: 

Jozo atya: ,,Egyszer egy zarándok hozott nekem egy szobrot, ami jelképes volt. A 
Szent Szüzet ábrázolja, amint kezével a szíve irányába mutat. Ám a szíve hiányzik, helyén 
egy ostya látható, azaz az Oltáriszentség a Szent Szőz szíve. Ez Medjugorje jelképe. A Béke 
Királynıje nem maga miatt jött, hanem azért, hogy bemutassa nekünk Fiát, az Eucharisztiát, 
az Élet Kenyerét!'' 

Vicka: ,,A Gospa azt mondja, hogy életünk legfontosabb, legszentebb és legáldottabb 
pillanata az, amikor Jézust a szívünkbe fogadjuk. Azt kéri, hogy az egész mise alatt kellı 
tisztelettel készüljünk a szentáldozásra.'' 
 Marija: ,,A Gospa azt mondja, fontos, hogy a szentmise legyen életünk középpontja. 
Arra hív, hogy lehetıleg minden nap vegyünk részt rajta. A mise a legfenségesebb és 
leghatékonyabb imaforma. Itt adja oda magát Isten. Az Eucharisztia a lehetı legerıteljesebb 
és leghathatósabb találkozásunk Istennel.'' 
 Nem megszokásból kell misére járni, hanem ıszinte vágyból, hogy találkozzunk 
Istennel. Nem mondhatjuk azt: ,,Nem megyek misére, mert nem szeretem az embereket, akik 
odajárnak, vagy nem szeretem az ott lévı papot.'' Ez nem mentség, hiszen a misén nem 
egyszerően a pappal vagy az emberekkel találkozunk, hanem magával Istennel. A misének 
Isten-tapasztalattá kell válnia. Ahhoz, hogy az Istennel való találkozás létrejöjjön, imádsággal 
kell készülnünk. A szentmise Medjugorjéban rendkívüli kegyelmi idı. Ez a nap középpontja. 
A mindennapi jelenések után közvetlenül kezdıdı horvát nyelvő szentmise a Lélek hatékony 
mőködésének pillanata, ahol Krisztus mély lelki átalakulásokhoz árasztja ki kegyelmét, hogy 
megszentelje Anyjának tanítványait, hogy lakást vegyen bennünk a Szentlélek, s szentekké 
kegyünk. Itt láthatjuk Istent, amint odaadja magát az Eucharisztia titkában, itt válunk eggyé 
Teremtınkkel. Az Eucharisztiával való kapcsolat a szerdai, csütörtöki és szombati 
szentségimádás is, ami az Isten szeretetének nagy pillanata Medjugorjéban. Úgy érezzük, 
hogy ez a dicsıítı énekektıl és imádságoktól hangos hercegovinai templom az egyház élı 
szíve, ahol Jézus egészen különleges módon adja önmagát. Jézus azonban minden 
templomban jelen van: 
 
,,Értsétek meg, hogy a templom Isten palotája; az a hely, ahol összegyőjtelek benneteket, 
és ahol meg akarom mutatni az utat Istenhez. A templom tiszteletreméltó megszentelt 
hely, mert maga az emberré lett Isten lakik benne éjjel és nappal.'' (1988. ápr. 25.) 
 
 A templomban és a szívünkben jelenlevı Eucharisztia olyan fantasztikus erı, amelyet 
Isten azért adott az embereknek, hogy az egész emberiséget átformálja.  Ahhoz, hogy Isten 
képmásaivá válhassunk, szentáldozáshoz kell járulnunk, be kell fogadnunk Istent a szívünkbe. 
Az Eucharisztia által a feltámadott Krisztushoz válunk hasonlóvá, átalakítjuk lelkünket, hogy 
Jézust tükrözze vissza, aki be fogja ragyogni a világot. Egyedül az imádság és a szentségek -- 



s köztük elsıként az Eucharisztia -- tehetnek bennünket valóban Jézus tükörképévé. Mária 
megtérésre irányuló terve az egész világot átöleli, az ima és a szentségek erejével új életre 
vezet el minket Fiában. A világnak az Eucharisztia által be kell fogadnia az életet: ,,Mert az az 
Isten kenyere, aki alászállt a mennybıl, és életet ad a világnak.'' (Jn 6,33) Szent János 
evangéliuma elıszavában ezt mondja az Igérıl: ,,Benne az élet volt, s az élet volt az emberek 
világossága.'' (Jn 1,4) Az átalakulás világosság, az élet az emberek világossága. Mária 
Medjugorjéban a világosság életére hív a világ gyógyulásáért és üdvösségéért. Idézzük fel 
újra a világosságról és az életrıl szóló üzenetet: 
 
,,Azt szeretném, drága gyermekeim, hogy mindnyájan Jézust tükrözzétek vissza, aki be 
fogja ragyogni ezt a hőtlen, sötétségben botorkáló világot. Azt szeretném, hogy 
világosság legyetek mindenki számára. Drága gyermekeim, tegyetek tanúságot a 
világosságról, ti nem a sötétségre, hanem a világosságra kaptatok meghívást. Ezért 
éljetek világosságban.'' (1986. jún. 5.) 
 
  Szent János evangéliuma írja: ,,A világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem 
fogta föl.'' (Jn 1,5) Hogy életünk világosság legyen, részesednünk kell a világosságból. Hogy 
Krisztusra hasonlítsunk, tükörképe legyünk, gyakran kell ıt a szívünkbe fogadnunk. Mária ezt 
a béke-üzenetet adja Medjugorjéban, s meg kell értenünk, hogy a béke nem lehetséges, ha mi 
hiányosak vagyunk. A ,,shalom'' szó a héberben a teljességet, a hiánytalanságot jelöli: ha 
nincs a szívünkben Jézus, hiányosak vagyunk, s a béke nem jöhet el! A Szent Szőz ezt is 
mondja: 
 
,,Legyen a szentmise az életetek!'' (1988. ápr. 25.) 
 
 Ez mintegy visszhangja az ,,éljetek világosságban!'' felszólításnak. Az Eucharisztia 
világosságot és életet nyújt. A szentmise az élet és a világosság forrása. Ahhoz, hogy Jézus 
tükörképei lehessünk, egyesülnünk kell vele az Eucharisztiában. 
 
,,Azt szeretném, hogy mindnyájan egyesüljetek Jézussal.'' (1989. febr. 25.) 
 
15. A SZÉPSÉG, A SZABADSÁG, AZ ÖRÖM, A SZERETET ÉS A VILÁGOSSÁG 
GYERMEKEI 
 
 Mária minden üzenetében drága gyermekeinek, sıt, néha kicsinyeinek nevez minket. 
A szentség útját járni a Szent Szőzzel különleges életet jelent. Medjugorje lakói, akik el 
tudták mélyíteni megtérésüket, a zarándokok, akik Mária tanítását követik: Isten gyermekei, 
akiknek Mária szerint a sátán nem árthat. Isten gyermekei arra hivatottak, hogy tanúságot 
tegyenek, hogy a világ megismerhesse az öröm Istenét. Mária egészen messzire megy, amikor 
kijelenti: 
 
,,Így tanúságtételetek nemcsak a jelen, hanem az örökkévalóság számára is értékes lesz.'' 
(1988. márc. 25.) 
 
 Isten és a Szent Szőz gyermekei arra hivatottak, hogy szüntelenül közelebb kerüljenek 
a Teremtıhöz és gyarapodjanak a lelki szépségben. Mária gyakran a virághoz hasonlítja ıket: 
 
 
 



,,Mennyivel szebbek vagytok, amikor imádkoztok! Mint ahogy a virágok a hó után 
megmutatják teljes szépségüket, minden színüket, és leírhatatlanul gyönyörőségesek 
(...). Imádkozzatok, drága gyermekeim, nyissátok meg bensıtöket az Úrnak, hogy szép 
és harmonikus mennyei virággá tegyen benneteket.'' (1986. dec. 18.) 
 

Mária kicsinyei Isten gyermekeinek szabadságát is élhetik. 
 
,,Kicsinyeim, ezért szeretném, ha döntéseitek szabadok lennének Isten elıtt, mert ı 
szabadságot adott nektek.'' (1989. nov. 25.) 
 
 A Szent Szőz életörömre is hívja gyermekeit: 
 
,,Drága gyermekeim, ma arra hívlak mindnyájatokat, hogy örvendjetek az életnek, 
amelyet Isten adott. Kicsinyeim, örvendezzetek a teremtı Istenben, aki ilyen 
csodálatosan megalkotott titeket.'' (1988. aug. 25.) 
 
 A Béke Királynıjével folytatott élet -- a szenvedések és keresztek ellenére -- állandó, 
sugárzó öröm, amiért köszönetet kell mondanunk Istennek: 
 
,,Imádkozzatok, hogy életetek örömmel teli hálaadás legyen, amely úgy árad szívetekbıl, 
mint az öröm folyója.'' (1988. aug. 25.) 
 
 Ez a mondat valóban kifejezi azt, amit Medjugorjéban tapasztalunk, s az öröm folyója 
azért van, hogy a világot békével töltse el. Mária gyermekeinek a szeretetet is át akarja adni, 
amely a legszebb, legtisztább, leghatalmasabb üdvösséget hozó ajándék. A szeretet a legelsı, 
minden mást meghalad. A szeretet mindent elfogad: 
 
,,Drága gyermekeim, ma Istenre hagyatkozó szeretetre hívlak benneteket,[2] ami kedves 
elıtte! Kicsinyeim, a szeretet mindent keserőséget és nehézséget elfogad Jézus nevéért, 
aki szeretet (...). Isten így alakíthatja majd életeteket, és növekedni fogtok a 
szeretetben.'' (1988. jún. 25.) 
 

Medjugorje azért van, hogy megtanulhassuk az igazi szeretetet. Az ima a 
tökéletességig növeli a szeretetet. 
 
,,Imádkozzatok, mert az imában mindenki elérheti a tökéletes szeretetet.'' (1987. okt. 
25.) 
 
 Semmiképp se felejtsük el a szeretet hatalmát: 
 
,,Szeretet nélkül azonban semmit sem fogtok elérni.'' (1984. dec. 13.) 
 
,,Drága gyermekeim, szeretettel mindent elérhettek, még azt is, amit lehetetlennek 
tartotok.'' (1985. febr. 28.) 
 
 Istengyermeki szeretetünknek Mária szeretetére kell hasonlítania, aki az elsı 
parancsolatra emlékeztet minket: 
 
 



,,Drága gyermekeim, ma arra hívlak benneteket, hogy valósítsátok meg életetekben az 
Isten és a felebarát iránti szeretetet. Szeretet nélkül, drága gyermekeim, nem tehettek 
semmit. Mindannyian érezni fogjátok szeretetemet magatokban! Ezért kérem szépen, 
drága gyermekeim, hogy kezdjetek el mától forrón szeretni, azzal a szeretettel, amellyel 
én szeretlek titeket.'' (1986. máj. 29.) 
 
Egyszer Jelena megkérdezte Máriától: ,,Miért vagy te ilyen szép?''; a világ legszebb asszonya 
(egy alkalommal így nevezte ıt a kis Jakov), így válaszolt: 
 
,,Azért vagyok ilyen szép, mert szeretek. Ti is szeressetek, ha szépek akartok lenni! 
Nincs olyan ember a földön, aki ne akarna szép lenni!'' (1985. márc. 25.) 
 
 És természetesen a világosság gyermekeivé kell lennünk: 
 
,,Drága gyermekeim, valamennyien megtapasztalhattátok már életetekben a 
világosságot és a sötétséget. Isten minden embernek megadja a jó és a rossz ismeretét. 
Világosságra hívlak benneteket, amelyet el kell vinnetek azoknak, akik sötétségben 
vannak. Napról napra érkeznek hozzátok olyan emberek, akik a sötétségben élnek. 
Drága gyermekeim, adjátok nekik a világosságot.'' (1985. márc. 14.) 
 

Medjugorjét Isten adta az embereknek, hogy édesanyja, Mária, megtanítsa nekünk, 
miként adjuk át a világosságot a világnak. 


