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0,0 Forfatterens presentasjon og forord 

 

 
”Kjære Barn!” 

 
Et av de første bildene tatt under åpenbaringen av Jomfru Maria 

 i St. Jakobs kirke i Medjugorje sommeren 1981: 
Vicka, Jakov, Mirjana, Ivanka, Marija og Ivan 

 
 

0,1 Om fenomenet Medjugorje 

 
Hver dag siden 24. Juni 1981, har Jomfru Maria vist seg for de utvalgte 
seerne i Medjugorje, en liten landsby i Bosnia-Herzegovina. Det er nesten 
umulig å fatte hvor stort dette egentlig er, og hvor stor historisk 
betydning det har for hele menneskeheten. Gjennom disse himmelske 
åpenbaringene viser Gud sin kjærlighet til menneskene. Han ønsker å 
hjelpe oss i en vanskelig tid og å gi oss fred i verden.  
Vi har lært å be ”Kjære Gud!” eller ”Kjære Far i Himmelen!” 
Nå henvender Gud seg til oss mennesker gjennom Jomfru Maria. Hun er 
vår himmelske Mor, og hun svarer oss og kaller hver enkelt av oss:  
”Kjære Barn!”, ”Mine kjære, elskede barn!”  
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Det er ikke bare til seerne, men til deg og meg, og hvert eneste 
menneske på denne jord. Vi er alle Guds Barn og tilhører Guds Familie.  
Gjennom sine budskap og åndelige veiledning, vil Jomfru Maria lede oss 
alle til hellighet og forberede oss til å leve i et Fredsrike på jorden og et 
evig liv i himmelen. Hun vil lede oss til et fortrolig forhold til sin egen 
Sønn Jesus Kristus, og til en personlig tro på Guds Farskjærlighet.  
 
De seks seerne i Medjugorje forteller at Jomfru Maria åpenbarer seg 
med en vidunderlig skjønnhet, og at hun utstråler himmelsk fred og 
kjærlighet. En av seerne spurte henne en gang hvorfor hun var så skjønn. 
”Jeg er skjønn fordi jeg elsker,” svarte hun, 
 ”Når dere elsker er dere også skjønne.”  
Skjønnhet gjør oss lykkelige. I Bibelen brukes ordet skjønnhet ikke bare 
om det ytre, men om indre etiske kvaliteter, om gode og rettferdige 
mennesker. Der vi leser at Jesus er Den Gode Hyrde, står det egentlig; 
Den skjønne Hyrde. Han er skjønn fordi han er God, og Han er et bilde på 
Guds Barmhjertighet. 
Det er vanskelig å formidle dette med ord, men vi kan jo tenke på Moder 
Teresa og pave Johannes Paul 2. De viste oss et bilde av Guds godhet og 
hellighet i vår moderne tid gjennom sine gode ansikter og vennlige smil. 
De har vist oss noe av skjønnheten ved Guds Moderlige og Faderlige 
Kjærlighet, og blitt våre moderne ”ikoner”. 
Når seerne i Medjugorje får åpenbaringene, forvandles ansiktene deres, 
de lyser opp i glede og speiler denne rene skjønnheten. Det er veldig 
spesielt å se dem og høre dem fortelle om sine himmelske opplevelser. 
En amerikansk dame var helt betatt etter å ha møtt Vicka, en av seerne, 
som hadde gjort et veldig sterkt inntrykk på henne.  
”Hellighet er det vakreste jeg vet,” sa hun og var helt oppe i skyene.  
 
Åpenbaringene er et kall til å tro på Gud, vår Allmektige Fader og Skaper, 
og å be til Ham og stole på Ham. Han har åpnet Himmelen og har gitt oss 
alt, like til å gi seg selv. Under på under, tegn og mirakler, for å åpne våre 
øyne og ører, for at vi skal se og høre, forstå evangeliet og ta i mot Ham.  
Millioner av mennesker fra hele verden har valfartet til dette lille stedet 
og opplevd Guds Fred og fått en forsmak på det himmelske liv. Millioner 
har opplevd en indre forvandling og begynt å leve et nytt liv i tro på Gud. 
Jomfru Marias budskap har skapt en vekkelse innenfor Den Katolske 
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Kirke, en ny åndelighet som fokuserer på å leve med hjertet; i bønn og 
handling. 
Hver enkelt som kommer til Medjugorje har sin egen spesielle 
forhistorie, og hver enkelt opplever og lærer noe som er beregnet for 
dem. Mange sier at de behøver ikke å reise til Medjugorje for å tro. 
Seersken Marija svarer til dette; at det ikke er nødvendig å reise til 
Medjugorje, men at Gud gir spesielle nådegaver der til de som kommer, 
og at vi får spesielle velsignelser ved å være til stede under 
åpenbaringene. Jomfru Maria viser også sterke glede når det er mange 
som er kommet, og hun ber over hver enkelt. 
 

0,2 Mitt forhold til Medjugorje 

Jeg og min mann, Hans-Olav konverterte til Den Katolske Kirke i 1983 og 
slo oss ned i Assisi i Italia. Gjennom italienske venner og bøker fikk vi 
høre om Medjugorje og reiste dit første gang i oktober 1989. Våren 1990 
oppholdt vi oss tre måneder i Medjugorje og fikk del i mye av det som 
skjedde i menigheten, selv om mye var på kroatisk. Siden har vår familie 
vært i Medjugorje flere ganger. Barna våre har også arrangert 
pilegrimsturer for katolsk ungdom og deltatt på den internasjonale 
ungdomsfestivalen ”Mladifest”.  
Vi er helt overbevist om at åpenbaringene er sanne og kommer fra Gud.  
Vi har sett alle de seks seerne og hørt dem gjengi budskapene utenat, år 
etter år uten å forandre noe. De forteller med sine egne ord om det de 
har sett og opplevd; om Jomfru Maria og himmelen. Vi har sett ansiktene 
deres som skinner av glede, samtidig som de har et dypt alvor over seg. 
De er som levende lys i verden og gir videre den freden og kjærligheten 
som Jomfru Maria har vist dem.  
Vi har vært til stedet under åpenbaringene i og utenfor kirken, på Podbro 
under stjerneklare himler og på hemmelige steder i skogen i måneskinn.  
Det er en ubeskrivelig følelse å vite at Jomfru Maria står rett over oss 
helt fysisk med utstrakte hender, ber over oss og gir oss sin velsignelse. 
Det oppstår en gjennomtrengende stillhet, som om alle holder pusten, 
og en dyp fred senker seg over folkemengden. Jeg opplevde en følelse av 
fullkommen tilfredshet. Tankene ble mye klarere, og ordene i bønnene 
ble veldig presise, og jeg fikk helt nye innsikter om mitt eget liv. Jeg og 
mange andre har fått en personlig erfaring av Guds uendelige kjærlighet, 
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og at Han elsker alle mennesker. Gud har skapt oss og gitt oss livet som 
en gave, og Han holder oss i live med hvert hjerteslag vi får. 
For meg var det å komme til Medjugorje å gå fra tro til visshet, og få 
erfare at evangeliet er virkelig og sant, og at Jesu Ord er like levende og 
virkekraftig i dag som for 2000 år siden. Jeg opplevde det som å være i 
himmelen, som å være i Guds umiddelbare nærhet. Noen sammenlikner 
også himmelen med en følelse av å komme “hjem” eller å oppleve en 
sterk lykkefølelse eller fullkommenhet.   
Siden åpenbaringene begynte i 1981 har over 30 millioner pilegrimer fra 
hele verden besøkt Medjugorje, og de vitner om den spesielle 
atmosfæren av fred som råder der. Millioner av mennesker har fått 
fornyet og styrket sin kristne tro og begynt å be regelmessig. Det har 
skjedd utallige mirakuløse omvendelser og helbredelser av både fysiske 
og psykiske sykdommer. Mange har fått kall til å bli prester, tre inn i en 
religiøs orden, eller tjene Gud med sitt liv og arbeid på andre måter.  
 Barmhjertighetsarbeid, store pengeinnsamlinger og annen hjelp til 
mennesker i nød, især under krigen, er en del av fruktene. 
 Menigheten i Medjugorje har blitt en modell for mange andre 
menigheter og har inspirert mange prester i utførelsen av sin tjeneste.  
Der evangeliet forkynnes sant og klart, vil Den Hellige Ånd virke, og skape 
tro, vekst og hellighet og mirakler. En ung jente jeg traff, utrykte at etter 
at hun hadde vært i Medjugorje, var hun blitt mye mer åpen i forhold til 
andre mennesker. Når vi først har åpnet oss og oppnådd kontakt med 
Gud, kan vi gjenkjenne Hans nærvær overalt; i kirken, i naturen, i andre 
mennesker og i oss selv. Spesielt vil Jomfru Maria gi oss tro på og 
kjærlighet til Jesu nærvær i Eukaristien. Det er Den katolske Kirkens store 
Mysterium; at brødet som blir konsekrert av presten under messen; blir 
forvandlet til Jesu Legeme, og at Han virkelig er levende i blant oss, real 
present, slik han selv har sagt:  
”Dette ér mitt Legeme!” 
En av fruktene fra Medjugorje er at mange lærer å tilbe Jesus i 
Eukaristien, alterets sakrament. Menigheten der setter av fast tid til 
dette flere ganger i uken, og veksler mellom bønn, stillhet og lovsang. 
Biskop Bernt Eidsvig i Norge har anmodet alle de katolske menighetene 
til å ha en time sakramentstilbedelse i uken.  
Ennå er det få som har oppdaget denne skatten og har forstått at vi kan 
sitte ved Jesu føtter i dag akkurat som Maria Magdalena gjorde og være i 
hans direkte nærhet og kjærlighet.  Dette personlige møte med Jesus i 
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stillhet og lytting er snarveien til indre helbredelse og hellighet. Moder 
Teresas søstre ”Missionaries of Charity” begynner alltid dagen med 
messe og en time i stillhet foran Jesu Legeme, og dette er drivkraften 
deres til å tjene Jesus i de fattige, og alt deres barmhjertighetsarbeid. 
Vi kan begynne å be akkurat der hvor vi er.  
Gud Er. Han er med oss, alltid og alle steder. Her og Nå!  

0,3 Om denne boken 

Jomfru Marias budskap er forkynnelse av ”Evangeliet”, ”det glade 
budskap” til oss i dag. Hun sier selv at det er ”Guds Ord” hun gir oss. 
Denne boken er et forsøk på å formidle dette videre. Bibelen er Guds 
Ord og inspirert av den Hellige Ånd. Budskapene er ingen erstatning for 
Bibelen, og jomfru Maria oppfordrer oss til å lese i Bibelen hver dag. 
Moses og profetene mottok Guds Ord delvis som direkte diktat og delvis 
som refleksjoner inspirert av Gud. De fire evangelistene og Paulus 
presenterer evangeliet forskjellig i forhold til sin egen forståelse og 
hensikt og sine mottakere. Enhver oversettelse vil også endre eller miste 
noe av det opprinnelige innholdet og nyansene. Denne fremstillingen er 
ikke nøytral, men vil være påvirket av mine personlige oppfatninger og 
erfaringer og begrensninger. 
Det er et stort ansvar å spre budskapene. Seerne mottar dem fra Jomfru 
Maria i himmelen, og budskapene blir spredt videre gjennom andre 
mennesker og jordiske medier.  
Jomfru Maria har sagt: 
” Dere trenger sannhetens ånd for å bli i stand til å formidle budskapene 
akkurat slik de er, verken å legge noe til dem, eller trekke noe som helst 
fra dem, men akkurat på den måten jeg har sagt dem.” (9/6, 1984) 
Marija Pavlovic sier selv at hun føler budskapene blir så fattige når hun 
selv skal gjengi dem. Jomfru Maria legger så mye inderlighet og 
kjærlighet i hvert eneste ord, og at hvert budskap først og fremst er en 
kjærlighetserklæring til oss fra Vår Himmelske Mor, fra hennes Uplettede 
og rene Hjerte. De er muntlige budskap, gitt til oss med Marias vakre og 
moderlige stemme, og ikke som skrevne ord. Derfor må vi bruke tid og 
lytte til budskapene i bønn med hjertene våre. De blir diktert ord for ord 
som Marija skriver ned etter hukommelsen rett etter åpenbaringene. 
(Tegnsettingen, punktum, komma og utropstegn, er blitt satt etter 
skjønn etterpå, oftest av en prest, og kan variere i forskjellige 
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oversettelser.) Gjennom seerne snakker hun direkte til hver enkelt av oss 
som sitt eget barn. De er Guds Ord til oss i dag. 
Jomfru Maria gir et budskap til verden den 25. hver måned. Vi har fulgt 
dem siden 1989 og prøvd å leve etter dem. Månedsbudskapene har vært 
en åndelig næring som har holdt troen vår levende, spesielt i vanskelige 
tider. De har alltid vært aktuelle og gitt oss trøst, oppmuntring og 
motivasjon i vår egen situasjon.  
Under vårt opphold i Medjugorje i 1990 møtte vi en prest fra 
Birmingham i Alabama. Han gav oss en helt spesiell bok som de nettopp 
hadde trykket. Det var førsteutgaven til ”Words from Heaven”, en 
presentasjon og samling av Jomfru Marias budskap på engelsk.  
Forfatterne var anonyme og kalte seg bare ”To venner av Medjugorje”. 
De hadde arbeidet grundig med oversettelsen fra kroatisk til engelsk og 
selv bodd i Medjugorje i flere år. Dette var en helt revolusjonerende bok! 
Forfatterne hadde virkelig forstått den store betydningen og 
sammenhengen i budskapene, som en kamp mellom lys og mørke. Jeg 
har hentet mye av min forståelse fra den. Det er en bok som vi nesten 
har slitt ut og stadig fått ny inspirasjon av. En annen inspirasjonskilde har 
vært nyhetsbrevet ”Echo of Medjugorje” som ennå utgis hver annen 
måned, og alle årganger er nå utlagt på nett og kan lastes fritt ned. 
Jeg har kjent et sterkt ansvar for å gjøre Jomfru Marias åpenbaringer 
kjent i Norge. En gang høsten 2005 satt jeg og leste budskapene på 
toget, og ble som alltid sterkt engasjert i dem. Jeg ba helt konkret om 
hvordan jeg kunne gjøre dem kjent og spre dem. Straks så jeg for meg en 
webadresse; www.medjugorje.no  
Rett etter fikk jeg domenet og sønnene mine laget websiden, slik at jeg 
bare kunne legge inn teksten.  
Gjennom flere år har jeg holdt på å oversette budskapene til norsk og 
legge dem ut på nettet. En annen norsk oversetter har ansvar for det 
norske bidraget til websiden medjugorje.org, En del av 
månedsbudskapene er hentet derfra, hvor også jeg har sendt inn en del 
årganger. Våre to oversettelser kan variere litt i språk. Jeg har brukt både 
de offisielle engelske og italienske oversettelsene som grunnlag for de 
norske og det er små forskjeller mellom dem.  
For ukesbudskapene har jeg også bygget på Helge Gudheims nynorske 
oversettelse. Når man går fra et språk til annet kan man lett miste noen 
nyanser og ikke alle religiøse begreper har dekkende eller gode ord på 
norsk. Jeg er takknemlig for alle forslag til språkforbedringer og spesielt 

http://www.medjugorje.no/
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rettelser i forhold til den kroatiske grunnteksten. De kroatene som har 
lest dem på begge språk sier at det er et godt samsvar. 
Dette er den første samlingen av budskapene oversatt til norsk i 
bokform. I bokens første del gir jeg en presentasjon av åpenbaringene og 
de viktigste hendelsene i Medjugorje. Det er for å gi en bakgrunn og en 
historisk og teologisk sammenheng for å forstå budskapene bedre. 
Kapitlene kan leses uavhengig av hverandre og behøver ikke leses i 
rekkefølge. Jeg har samlet informasjon fra flere kilder samt egne 
erfaringer. Det finnes mye stoff på engelsk på internett med bilder og 
filmer og mange bøker for dem som vil vite mer. 
Andre del av boken er en presentasjon og ren oversettelse av Jomfru 
Marias budskap. Budskapene er det viktigste og begynn med dem, og 
begynn gjerne på siste side med de aller siste. Slå gjerne opp på et 
tilfeldig budskap og lytt til det i bønn. Boken kan brukes som en 
andaktsbok eller oppslagsbok og til bønn alene eller i fellesskap. Hvert 
budskap står på egne bein og det gjelder faktisk å lese så langsomt som 
mulig og ikke flest mulig.  
Lær gjerne noen utenat, så er de med deg resten av livet. Enkelte 
budskap er også blitt satt melodi til, så de kan også synges. 
Jomfru Maria viser stor glede og takknemlighet for hver minste ting vi 
gjør for henne. Hun avslutter hvert eneste budskap med: 
”Takk for at dere har svart på mitt kall!” 
Ordet som jeg har oversatt med kall, kan også bety invitasjon. Det er en 
invitasjon til å lytte til henne og til å følge budskapene. Det er også en 
invitasjon til å komme til henne, enten ved å henvende oss til henne i 
privat bønn, eller til Maria-alteret i nærmeste kirke og gjerne ved å tenne 
et lys til hennes ære eller forbønn for våre kjære. Det er en invitasjon til 
å være hennes barn.  
Det er også en invitasjon til å komme til Medjugorje. Hun viser stor 
takknemlighet og glede for hver enkelt som kommer, og er spesielt 
lykkelig når det er mange til stede under åpenbaringene og ber over hver 
enkelt. Det gis spesielle velsignelser og nåder i Medjugorje som bare gis 
der.  

0,4 Et spesielt budskap og kall til Norge 

Mens jeg har arbeidet med disse budskapene har jeg ofte ønsket at vi 
skulle få et budskap spesielt til Norge. I januar 2012 forberedte jeg meg 
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til å møte flere Medjugorje-venner i en bønnegruppe i Oslo. Flere av dem 
ønsket å invitere en av seerne til Norge. De tre seerne som ennå har 
daglige åpenbaringer får dem uansett hvor de er. Oftest får de dem 
privat, men det siste året har de også hatt dem offentlig og foran store 
folkemengder på flere tusen mennesker. Å invitere en av seerne betyr 
derfor å invitere Jomfru Maria, og dermed at jomfru Maria skulle 
åpenbare seg på norsk jord. Jeg synes det var en stor ting, men var litt 
skeptisk til om vi kunne klare å samle nok interesserte til å ta ansvar for 
et så stort arrangement.  
I Caritas Birmingham anbefaler de å skrive ned viktige bønner i form av 
brev. Jeg tok fram papir og blyant, stilte spørsmålene mine og svarene 
kom umiddelbart. 
 
Assisi 8. Januar 2012, festen for Jesu Dåp 
 
”Kjære Mor!  
- Vi ønsker å invitere deg til Norge... 
- Ja, fordi jeg ønsker å komme og besøke dere i Norge. Det er mange 
mennesker som ber om dette nå. Jeg kommer allerede til dere hver gang 
dere ber Rosenkransen til meg. Jeg er også nærværende i hver messe og 
hver Eukaristisk tilbedelse. Hvis ditt folk ikke tror på mitt nærvær, vil de 
heller ikke tro på mine åpenbaringer. Denne kunnskapen må komme i en 
viss grad på forhånd. 
Mange av de trofaste vil glede seg over at jeg kommer, spesielt 
Filippinerne. Dere må nå ut til mine trofaste barn som elsker meg og ber 
Rosenkransen. Mange av dem lever anonymt i menighetene deres. 
 
Jeg ønsker å møte personlig alle dem som har bedt Rosenkransen i 
Norge. Jeg ønsker å bekrefte deres tro og velsigne dem. Så 
Rosenkransen må være en hoveddel av programmet deres; akkurat 
som i Medjugorje før og etter Den Hellige Messen. 
Dere må sende ut invitasjon til alle som ber Rosenkransen. 
- Hvordan vil du at vi skal presentere deg? 
- Jeg vil bli presentert som Deres Mor. Alle familiers Mor, og som 
beskytter av alle barn og ungdom. 
Jeg vil komme med spesielle budskap for landet deres og velsignelser. 
- Hvilken av seerne ønske du skal komme? 
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- Ivan. Han er for familiene og han forstår materialismen. 
- Skal vi ha egen bønn for syke? 
- Deres problemer er for det meste åndelige. Dere trenger en fornyelse av 
familiene og av ekteskapelig kjærlighet. Jeg ønsker å helbrede 
relasjonene i familiene og fornye kjærligheten deres for hverandre. 
Jeg ønsker at dere skal komme til meg med deres knuste hjerter og deres 
brutte familier for å helbrede og trøste dere. Jeg vil bringe dere 
Forløseren, Tilgiveren. Min Sønn. 
Jeg ønsker å bringe dere til det nye Livet – til gleden i Oppstandelsen. 
Den indre FRED som kommer fra kommunion med Jesus og med den 
Allmektige Fader og Hans ubegrensede barmhjertighet og kjærlighet. 
(Plutselig kom det en annen stemme, og ordene kom så fort at jeg måtte 
skrive dem ned uten å tenke; Jeg oppfattet det som Gud selv som kom 
med en inntrengende bønn til oss:) 
 
Guds kall til Norge som nasjon! 
 

”Å, Norge, dere knuser Hjertet mitt ved måten dere lever på! 
Kom tilbake til mine armer så jeg kan omfavne dere og trøste 
dere! 
Dere var så nær hjertet mitt, men nå har dere beveget dere langt 
bort. 
Dere var utvalgt til å være en nasjon for fred og være en modell 
for andre land. Dere skal være som en storebror som viser veien 
for sine søsken. 
Hvis dere kommer til meg og min kjærlighet, vil dere lede mange 
andre nasjoner. 
Å, Norge, hjelp meg å frelse verden! 
Be om tilgivelse for syndene deres. 
Selv om syndene er røde som blod, vil jeg gjøre dem rene som 
snø. 
Jeg vil gjøre dere til den første nasjon i mitt rike på jord.  
Et Guds Folk, et folk av prester. 
Akkurat som jødene var utvalgt før, kaller jeg dere nå: 



 

0,4 Et spesielt budskap og kall til Norge 17

Hvis dere vil holde mine bud, vil jeg gjøre dere til et utvalgt folk, 
mine tjenere på jorden for å bringe ut min Fred og Den Hellige 
Ånd til alle nasjoner. 
Dere kan velge å bli et Hellig Land eller dere kan fortsette på 
veien til selvødeleggelse og ruin.” 
 
Refleksjon. Dette budskapet er et tankesprang for meg, men jo mer jeg 
tenker på det jo mer ser jeg sannheten i det i forhold til Bibelen. Jeg har 
forstått Kirken som Guds Folk, og at vi er kalt både enkeltvis og kollektivt 
til å være Guds barn og arvinger. I jomfru Marias budskap til menigheten 
i Medjugorje, 15. november 1984 sa hun;  
“Kjære barn! 
 Dere er et utvalgt folk og Gud har gitt dere store nåder.” 
Jeg har aldri før tenkt at Norge som Nasjon var Guds Utvalgte Folk. 
Siden Gud elsker alle, er det jo logisk at Han også elsker oss nordmenn. 
Norge er en liten rik nasjon og ganske enhetlig. 90% er døpt kristne og 
har dermed del i Guds Folk. Som døpte er vi kalt til å være Jesu Legeme 
på jorden og ha del i Jesu tjeneste og verdighet som prest, konge og 
profet. 
Norge er et av de få land som ennå har et kongedømme, en konge som 
er kronet i kirken og bærer arven til Den Hellige Olav. Jeg tror Gud 
utvalgte det norske folk allerede gjennom Hellige Olav og alle de 
miraklene og tegnene som fulgte ham. Hvis vi ser vårt folks historie i det 
lys, som en kamp for å følge Gud og leve etter hans Ti Bud, vil vi få en ny 
selvforståelse. Vi har stadig opplevd at andre land prøver å okkupere oss 
og ta fra oss friheten, og i dag er det mange krefter som prøver å ta fra 
oss friheten som Guds barn. 
 
Jeg har tenkt at jødene var i en særstilling, men de skulle også være 
modeller til etterfølgelse for andre land. “Israel” betyr den som elsker 
Herren og følger hans bud. Det er en evig invitasjon til alle mennesker og 
alle land om å realisere Guds skapervilje på jorden; å gjøre alle land til 
Hellige Land.  
Jesus befalte disiplene; ”Gjør alle Folkeslag til mine disipler.” 
Bibelen får et nytt lys hvis den er skrevet til oss som folk og at det er vårt 
kall å oppfylle den dypere mening. Guds løfter om velsignelse til dem 
som elsker ham gjelder også oss. 
Les om Guds velsignelse 5. Mos. 7.12ff 
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Dette budskapet har fått et stort alvor i ettertid, da det gikk opp for meg 
at Norges Grunnlov skulle endres radikalt 21. mai 2012. 
I det såkalte “stat-kirke-forliket” ble også verdigrunnlaget for grunnloven 
forandret, og Norge er ikke lenger en “kristen” men en sekulær stat. Vi 
kan håpe og be om at dette vil skape en ny bevisstgjøring blant norske 
kristne, og at Den Nye Norske Kirke får et bedre fundert trosgrunnlag og 
ledes av Den Hellige Ånd!  
Eller vil vi kanskje få en masse konversasjon til Den Katolske Kirke? 
Hjertet mitt gjorde et hopp da jeg fant denne profetien fra Jomfru Marias 
åpenbaring fraLa Salette i Frankrike fra 1846 som gjelder vår tid. 
 
“Et protestantisk land i dag i Norden vil bli omvendt og gjennom støtte 
fra dette landet vil alle andre nasjoner omvende seg. Der vil komme en 
fred og fred vil komme når alle nasjoner har omvendt seg og da vil 
troen komme igjen.”  
 
Jomfru Marias budskap 2. august 2011 kan også godt tolkes i lys av 
tragedien 22. juli, og hun adresserer budskapet til oss som et folk. 
 
”Kjære barn; I dag kaller jeg dere til å bli født på ny i bønn og gjennom 
Den Hellige Ånd, å bli et nytt folk med min Sønn;  
Et folk som vet at hvis de har mistet Gud, har de mistet seg selv; et folk 
som vet at, med Gud, uansett lidelser og prøvelser, så er de sikre og 
frelst. 
Jeg kaller dere til å samle dere inn i Guds familie og til å bli styrket med 
Faderens styrke. Som enkeltpersoner, mine barn, kan dere ikke stoppe 
det onde som ønsker å begynne å regjere i denne verden og ødelegge 
det. Men, i henhold til Guds vilje, alle i fellesskap, med min Sønn, kan 
dere forandre alle ting og helbrede verden. 
Jeg kaller dere til å be av hele deres hjerter for hyrdene deres, for min 
Sønn har utvalgt dem. Takk!" (02/08/2011) 
 

 
Redaktør Åse Ottersen 
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Fred, fred, og bare fred! 
Fred i hjertet, 
Fred i familiene og 
Fred i verden!” 
Verden kan bare bli frelst gjennom fred, men hele verden kan 
bare få fred hvis den finner Gud.  
GUD ER!  
Si det til alle.  
Fred, fred, fred! Bli forsonet! Bare fred! 
Inngå fred med Gud og fred med hverandre! 
Forson dere med hverandre, bli brødre.  
La freden råde mellom mennesker og Gud, 
og også blant menneskene. 
For dette er det nødvendig å tro, å be, å faste og å gå til skrifte!" 
 
(Jomfru Marias budskap 26. Juni 1981. Hun gråt og bar på et stort kors av tre).  
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Kapittel 1 - Historien til Åpenbaringene 

Hva har skjedd? Jomfru Maria, Jesu Mor, har åpenbart seg i Medjugorje, 
en liten landsby i Bosnia-Herzegovina, hver eneste dag siden 24. Juni 
1981, og hun gjør det fortsatt. Jeg vil her presentere hvordan det 
begynte, selve historien og de faktiske hendelsene slik de 6 seerne og 
andre øyenvitner har fortalt dem. 

1,1 Hvordan begynte det? 24.-25. juni 1981 

Menigheten i Medjugorje hadde nylig fått en ny fransiskansk sogneprest. 
Pater Jozo Zovko var en karismatisk prest med sterk personlighet og tro. 
Han hadde blitt forflyttet hit til landsbygda fra en større menighet fordi 
han var for ivrig i tjenesten, især hadde han vært veldig aktivt engasjert i 
ungdomsarbeidet. Pater Jozo var skuffet og bekymret over lunkenheten i 
den nye menigheten. Alle var ikke like begeistret for denne nye ivrige 
presten. Han feiret ikke gudstjenestene slik de var vant til. Pater Jozo 
brukte mer tid på messene og holdt lengre prekener enn det som var 
vanlig, og han innførte perioder med stillhet til personlig ettertanke. Han 
hadde også begynt å samle noen av kvinnene til bønn og meditasjon 
etter messen. 
 I juni 1981 var pater Jozo noen uker på retrett i Zagreb i et kloster med 
kontemplative søstre.  Han ba om deres forbønn, og spesielt for vekkelse 
i menigheten sin. Bønnene deres må ha hatt stor kraft. 
Det første som skjedde var at et helt nybygd diskotek i Medjugorje brant 
ned til grunnen. Rett etter startet Jomfru Maria å åpenbare seg.  
 

Onsdag 24. juni 1981 (St. Hans) 

Det var festen for Døperen Johannes fødsel. Den ble feiret som helligdag 
i Medjugorje, og mange hadde vært i kirken selv om det offisielt var 
vanlig arbeidsdag. Vicka Ivankovic på 17 år, hadde vært i nabobyen 
Mostar for å ta opp igjen en matematikkeksamen på skolen der. Det var 
en het sommerdag, og solen stekte fra skyfri himmel. På bussturen hjem 
var det tettpakket med folk og kvelende hett. Da hun kom hjem til 
Bijacovici, var hun så trøtt og svett, at hun bare dusjet, stupte i seng og 
sovnet straks. Hun sov fortsatt tungt ved femtiden, da to venninner kom 
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for å hente henne. Det var Mirjana Dragicevic på 16 år fra Sarajevo, og 
Ivanka Ivankovic fra Mostar som akkurat hadde fylt 15 år. De var nettopp 
kommet til Medjugorje på sin årlige sommerferie og var på besøk hos 
besteforeldrene sine. De hadde avtalt å møte venninnen Vicka om 
ettermiddagen for å gå en tur sammen.  
Solen stod lavere på himmelen og varmet mer behagelig nå. De to 
jentene gikk av sted i forveien og klatret oppover den bratte stien til 
fjellet Podbro. Fjellene rundt Medjugorje er ikke som de norske med 
nakne bergvegger. De er runde åser og likner store hauger med løse 
stein.  Fjellsiden var en ulendt ur, med lag på lag av lysebrune, nesten 
hvite kalkstein i rødbrun, finkornet sandjord. Stien var bare et tråkk med 
hardtrampet jord og mange store steiner. Mellom steinene vokste det 
karrige busker og små løvtrær som likner vår dvergbjørk med forvridde 
greiner.  

 
Podbro, åpenbaringsfjellet sett fra sletten 

Et stykke oppe i ura var det et platå med god utsikt. Der kunne de se 
utover hele den store sletten med grønnfarger i alle nyanser; frukttrær 
og vinranker, åkre og enger med beitende sauer. Midt i det grønne lå 
den store kirken med de to hvite tårnene, og til venstre for dem lå det 
store fjellet med kors på toppen. Den gangen var det bare noen små 
klynger med hus i bunnen av fjellene og bare noen få grusveier. En 
fredelig landsens idyll for de to jentene som kom fra bylivet.  



 

22  Kapittel 1 - Historien til Åpenbaringene 

Ivanka sørget over moren sin som døde for bare noen uker siden i mai. 
Besøket her hos besteforeldrene vekket nok opp mange minner.  
Jentene var på vei ned igjen fra fjellet, da ”noe” fikk Ivanka til å snu seg. 
Hun fikk øye på et underlig lys i luften omtrent 500 meter bak dem. Lyset 
ble sterkere og tok form av en skikkelse, en kvinneskikkelse. Det liknet en 
strålende Madonnafigur av lys midt mellom steinene. 
”Se, det er Gospa!” gispet hun og pekte oppover.  
(”Gospa” betyr ”Vår Frue” og er den vanligste tittelen for Jomfru Maria 
på kroatisk.)  
Mirjana avviste henne tørt og ville ikke en gang snu seg;  
”Det kan ikke være Gospa!” Det var jo umulig! Det var sikkert noe hun 
hadde innbilt seg. Men da hun så det redde uttrykket i ansiktet til Ivanka, 
ble hun også skremt. Uten å se seg tilbake, begynte de å løpe nedover 
bakken. 
Vel nede på bilveien igjen møtte de den yngre Milka Pavlovic på 12 år. 
Hun spurte dem om de ville hjelpe henne å lete etter sauene deres oppe 
på Podbro. De to byjentene ville ikke vise at de var redde, så de sa 
ingenting til Milka om det de hadde opplevd. Det var med blandete 
følelser de fulgte etter henne opp igjen på fjellet. De var engstelige men 
samtidig følte de en nysgjerrig dragning etter å vite hva som var der 
oppe.  
Da de kom opp igjen på det samme stedet, fikk Ivanka igjen se den 
samme lysende skikkelsen noen hundre meter foran dem. Nå så de to 
andre jentene henne også helt tydelig. 
 
I mellomtiden hadde Vicka våknet, og hun gikk oppover stien for å lete 
etter dem. Hun fikk snart øye på de to venninnene sammen med Milka. 
Men de oppførte seg så underlig. Alle tre stod som fjetret og stirret på 
noe lenger borte. De gjorde tegn med hendene at hun skulle komme 
nærmere. Hun skyndte seg mot dem og lurte på hva det var de så. 
Hvorfor ropte de ikke på henne? Øynene deres var vidåpne og festet i 
samme punkt. De så redde ut. Kunne det være et dyr, kanskje en slange? 
Da hun kom fram, hvisket de alle tre i kor;  
”Vicka! Se, der er Gospa!”  
Vicka ble forvirret og skremt. Tullet de med henne? Hun fikk panikk. Dro 
av seg skoene for lettere å kunne løpe, og flyktet barbeint som en gal 
nedover mot husene. I bunnen av bakken stoppet hun og begynte å 
gråte. Hjertet hennes slo så hardt og hun ville bare gråte; Hva var det der 
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oppe? Hvorfor prøvde de å narre henne? Hun som hadde gledet seg til å 
treffe dem. Hvordan kunne de spøke med Gospa? Hun hørte ordene 
deres om og om igjen inni hodet sitt;  
”Det er Gospa! Vicka, det er Gospa!” 
Nede på veien kom to større gutter slengende; Ivan Ivancovic og Ivan 
Dragevic. Den ene gutten bar på en stor plastpose med epler som de 
hadde fått av en gammel mann. De ble forskrekket da de fikk øye på den 
gråtende Vicka. Hun var ikke av den type jenter som pleide å ta til tårene 
så lett. De spurte bekymret om hva som hadde skjedd. Hun fortalte om 
de tre venninnene som hadde skremt henne og sagt at Jomfru Maria var 
der oppe. Ivan tilbød henne et eple, men hun takket nei. Litt roligere nå, 
spurte hun om de ville følge med henne opp igjen for å se hva som var 
der oppe.  
”Vi ser henne ikke, men la oss gå opp likevel,” sa hun og de var enige.  

 
Steinen hvor de så Gospa første dag 

 
Oppe på platået, stod de tre jentene fortsatt på samme sted. De pekte 
mot lyset der de så Gospa, og nå fikk de andre også se den lysende 
skikkelsen hennes. Guttene ble så redde, at de snudde momentant og 
flyktet nedover med en gang. Ivan bare slapp posen han hadde i hånden 
så eplene falt ut og trillet nedover bakken.  
Vicka ble stående som limt fast i bakken og ble helt oppslukt av det 
vidunderlige hun så. Rett foran dem mellom steinene, så de en ganske 
ung, kvinne med et spedbarn på armen. Hun var vidunderlig vakker! Hun 
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hadde sølvgrå, fotsid kjortel med belte om livet og et hvitt slør over 
hodet. Hun ville tydeligvis at de skulle se på barnet hennes, som hun 
vekslende viste fram og dekket med sløret sitt. Hun gjorde også tegn 
med hånden til at de skulle komme nærmere henne. Avstanden var over 
hundre meter, men alle fire var redde, og ingen av dem våget å gå 
nærmere. De ble stående ennå 5-6 minutter så sprang de hjemover. 
 De fortalte senere hadde at de opplevde et vell av forskjellige og 
motstridende følelser. Vicka var både redd og lykkelig på samme tid, 
men da hun kom hjem bare gråt hun. Hun må ha ant at denne 
opplevelsen kom til å forandre livet hennes for alltid.  
Ungdommene fortalte oppskaket hva de hadde sett til familiene sine. De 
ble møtt med mange forskjellige reaksjoner. Noen ble sinte, mens andre 
lo og hånte dem og trodde ingenting på det. Men ryktet spredte seg fort, 
og mange ble nysgjerrige, og det ble mye snakk og diskusjon om det som 
hadde skjedd i landsbyen den kvelden, og de kom sent i seng. Vicka 
hadde vanskelig for å sove den natten, og selv i drømme så hun for seg 
den strålende vakre kvinnen. 
Ingen av seerne hadde hørt om Jomfru Marias åpenbaringer i Lourdes og 
Fatima fra før, men prestene og mange av de voksne kjente til dem. 
Kunne det samme skje her i lille Medjugorje? Tro, tvil og undring fylte 
dem.  
 

Andre dag, 25.juni 

Dette regnes som den første virkelige dagen for åpenbaringene, og feires 
nå som årsdagen for åpenbaringen og festen for Vår Frue som Fredens 
Dronning.  
Det var vanlig arbeidsdag, og de høstet tobakksblader og gjette sauer, 
men tankene deres var nok opptatt med det som hadde skjedd på 
Podbro kvelden før.  
De tre jentene, Vicka, Ivanka og Mirjana var enige om å gå opp til det 
samme stedet på Podbro igjen i sekstiden. Hvis det virkelig var Jomfru 
Maria, fikk de kanskje se henne igjen. Det var mange andre i landsbyen 
som hadde tenkt det samme. Da jentene begynte å gå opp mot Podbro, 
omtrent på den samme tiden som dagen før, var det flere av 
landsbyboerne som fulgte etter dem.  
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Da de kom opp til det stedet hvor de hadde sett den unge kvinnen, så de 
plutselig flere lysglimt. Madonnaskikkelsen kom igjen til syne, men 
denne gangen uten barnet.  
Vicka hadde lovet nabobarna, Marija Pavlovic og Jakov Colo, å si fra til 
dem hvis de så noe. Lille Milka fikk ikke lov av moren sin, som syntes hun 
var for liten, men den eldre søsteren Marija fikk gå.  
Vicka husket løftet sitt og skyndte seg ned igjen for å hente dem, og de 
kom løpende straks hun ropte på dem. Da de var samlet så de Jomfru 
Maria helt tydelig. Denne gangen lenger borte og høyere opp i steinura. 
Hun gjorde tegn med hånden til at de skulle komme nærmere henne. De 
løp mot henne som trukket av en magnet, og en overnaturlig kraft dro 
dem over det ulendte terrenget med grove steiner. Vicka sa senere at 
det føltes som om de ble båret. De merket verken steinene eller 
tornekvistene, og det kjentes som om de løp på gummi og at føttene 
nesten ikke berørte bakken. Et sted snublet Jakov og falt ned i et kratt 
med tornebusker, men ble løftet opp av en usynlig kraft og kom ut igjen 
uten en synlig skramme 
En stor flokk mennesker hadde fulgt etter dem, men ingen klarte å følge 
farten deres. Det så ut som de fløy. Da de fem barna kom fram til Jomfru 
Maria, falt de momentant på kne rett ned foran henne og begynte å be 
med hendene samlet foran brystet- Alle hadde blikket festet i samme 
punkt litt over og foran seg. De ba de samme bønnene de pleide å be 
hjemme i famililiene sine til minne om Jomfru Marias smerter, 7 ganger 
vekselvis ”Fader Vår,” ”Hill deg Maria” og ”Ære være Faderen, Sønnen og 
Den Hellige Ånd”.  
Gospa begynte å be sammen med dem, men tidde og smilte mens de ba 
”Hill deg Maria”. Nå fikk de for første gang høre lyden av stemmen 
hennes. De beskriver Jomfru Marias stemme som utrolig  vakker og 
melodiøs, nesten som om hun synger. Etterpå snakket Hun med dem på 
deres eget språk, perfekt kroatisk, men uten stedets dialekt.  Ivanka 
spurte etter sin mor som nettopp var død. 
”Hun er lykkelig. Hun er med meg.”  
Mirjana spurte om Hun ville gi dem et tegn for at folk skulle tro dem, 
men fikk ikke noe svar, bare et smil. Etterpå så Mirjana at klokken 
hennes hadde blitt påvirket under synet og viste helt feil tid. Barna 
spurte også om hun ville komme igjen neste dag. Jomfru Maria nikket og 
smilte til svar. Da hun forlot dem sa hun: 
”Adjø, mine engler. Gå i Guds Fred!”  
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Flokken av mennesker som hadde fulgt etter dem så ikke noen Gospa, 
men mange sa at de hadde følt et guddommelig nærvær, og de var 
overbevist om at det hadde skjedd noe overnaturlig. De hadde sett 
hvordan barna beveget seg med overnaturlig fart foran dem, og hvordan 
de falt på kne samtidig rett på de skarpe steinene, uten å vise tegn til 
smerte. De hadde sett ansiktene deres som lyste av glede, og at de 
snakket og nikket til noe usynlig. Mange har også fortalt at de så et 
overnaturlig lys, akkurat som en lampe på stedet. 
Ivan Dragicevic hadde også gått opp på fjellet, men fra en annen kant, og 
sammen med 10-12 andre nysgjerrige gutter. Han fikk også en ny 
åpenbaring av Jomfru Maria, men de andre guttene så ingenting. Den 
andre Ivan, som var noen år eldre enn de andre, var ikke med. 
 Bare de seks ungdommene; Vicka, Marija, Mirjana, Ivanka, Ivan og Jakov 
fikk se Jomfru Maria denne dagen og videre. Den 25. juni regnes som den 
første virkelige åpenbaringsdagen, og fra da av var den faste gruppen 
med seere dannet. Jomfru Maria har sagt at hun har utvalgt dem, men 
ikke hvorfor hun valgte akkurat dem. 
Med et smil har hun sagt at hun ikke alltid velger de beste. 
Alle seerne kom fra familier som praktiserte sin katolske tro. De gikk 
regelmessig i kirken og var vant til å be sammen i hjemmene. Ellers 
beskrives de som vanlige ungdommer, jordnære og praktiske. De som 
kjente dem fra før Gospa viste seg, sier at de ikke tidligere hadde skilt seg 
ut eller utmerket seg noe spesielt i forhold til sine andre søsken eller 
ungdom på stedet.  
Etterpå ble seerbarna omringet av nysgjerrige blikk, og spørsmålene 
haglet over dem. De svarte etter beste evne, ivrige etter å fortelle om 
det vidunderlige de hadde sett. Gospa var så nydelig, så ubeskrivelig og 
himmelsk skjønn, så smilende, så glad og lykkelig. Hun strålte av godhet 
og kjærlighet og fred. 

1,2 Hvordan ser Jomfru Maria ut?  

Om og om igjen spør folk om hva seerne ser og hvordan Jomfru Maria 
ser ut. De har prøvd å beskrive henne etter beste evne. Fransiskaneren 
og forfatteren, pater Janko Bubalo, intervjuet alle seerne grundig om 
åpenbaringene. Han gav dem også 100 konkrete spørsmål som alle uten 
Jakov besvarte. Svarene var helt samstemte, og Jakov har senere 
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bekreftet svarene til de andre fem. I 1986 utgav Bubalo boken; 
”Thousand Encounters with the blessed Virgin Mary in Medjugorje”, 
(”Tusen møter med den Hellige Jomfru Maria i Medjugorje”). I denne 
boken gjengir han intervjuene sine med Vicka som representant for dem 
alle. Den følgende beskrivelsen er en sammenfatning av disse svarene. 
 
Seerne forteller at de ser Vår Frue akkurat like tydelig som de ser vanlig 
mennesker. Ikke som et bilde eller en film, men som et levende 
menneske tre dimensjoner. Alle seks beskriver henne helt likt og 
detaljert: 
Jomfru Maria viser seg som en overjordisk, vakker ung kvinne, på ca. 18-
20 år. Hun er slank med kvinnelige former, og de antar at hun veier ca. 
60kg og er ca. 165-170 cm. høy.  Hun står alltid på en liten gråhvit sky litt 
over bakken. Vanligvis er hun kledd i en enkel kvinnelig kjortel, som er 
fotsid og de kan ikke se noe av føttene eller leggene hennes. Kjortelen er 
lysegrå, litt gråblå og sølvskinnende med et tynt belte om livet. 
Gråfargen er et symbol for at hun kommer til oss som en tjener, Herrens 
tjenerinne.  
Hun har et langt, hvitt slør som dekker hodet og skuldrene, og det 
henger løst nedover ryggen og er synlig på begge sider av kroppen helt 
ned til skyen. Sløret er skinnende rent og blendende hvitt som snø, eller 
som en refleks av lys. Hun bærer ingen smykker eller noe annen pynt på 
klærne. På spesielle festdager som den 25. i mars, juni og desember er 
hun kledd i gull, som viser hennes verdighet som Himmelens Dronning.  
De kan se en liten lokk av håret hennes under sløret på venstre side over 
pannen, og håret er mørkt, nesten svart og lett bølget. 
Ansiktet er vakkert formet, avlangt og ovalt, med normale og harmoniske 
proporsjoner. Hudfargen er lys og frisk med rosenrøde kinn. Hun pleier å 
se direkte på dem under åpenbaringene, unntatt hvis hun viser dem noe. 
Øynene er vidunderlige og klare asurblå. Øyenbrynene er tynne og 
mørke, nesten svarte. Nesen er liten og søt. Munnen er vakker, med litt 
tynne lepper og naturlig rød. Hun smiler oftest og gjerne med et glimt av 
humor. Vicka sier at hun ikke direkte smiler med munnen, men at hun 
uttrykker en mild vennlighet og kjærlighet, som om smilet kommer 
innenfra huden, fra hele seg. Men hun har vist dem alle slags følelser, og 
hun kan også være bestemt og streng som en god mor,og noen ganger 
gråter hun og er svært trist.  
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Stemmen hennes er melodiøs, nesten som hun synger. Hun snakker fritt 
til dem på deres eget språk, kroatisk, men uten dialekt. Hun kan snakke 
til hver enkelt av dem samtidig og si forskjellige ting uten at de andre 
hører det. Hun både ber og synger sammen med også.  
Maria pleier å stå med armene lett utstrakt mot dem, avslappet og med 
håndflatene opp, og noen ganger samler hun hendene foran brystet i 
bønn. Hun kan også omfavne dem og gi dem en himmelsk klem.  
Rundt hodet har hun alltid en krone med 12 lysende gylne stjerner som 
ikke er festet med noe. (Joh. Åp. 12)  
Enkelte ganger viser hun seg med Jesusbarnet på armen, og ofte har hun 
engler rundt seg. De ser også se tegn eller symboler rundt henne som 
kors eller hjerter av lys. Ivan sier at han ser inn i en åpen himmel bak 
henne. 
Vicka sier det er umulig å beskrive den følelsen hun opplever når hun ser 
Jomfru Maria og får være så nær henne; det er en helt ufattelig 
lykkefølelse. Skjønnheten hennes er overnaturlig, eterisk og å være i 
henne nærhet er som å være i Paradis. Under åpenbaringen er det som 
de ikke er i denne verden lenger. Alt annet forsvinner rundt dem, og de 
sier at det kjennes som de flyter i luft. De reagerer ikke på lyder og 
blunker ikke en gang hvis de får lys eller blits rett i øynene. 
Det er fryktelig tungt hver gang hun forlater dem og de kommer ut av 
den ekstatiske tilstanden og tilbake til vår verden. Mirjana sier at under 
åpenbaringen ønsker hun bare å være med Jomfru Maria og ønsker at 
hun kan følge henne tilbake til himmelen, selv om hun har familie og 
barn som hun elsker. 
 

1,3 Den første dramatiske uken 

Tredje dag, 26. juni 1981 

Ryktet spredte seg fort. De katolske kroatene hadde et hengivent forhold 
til Jomfru Maria, og nå strømmet de til også fra andre landsbyer. Mange 
kom av ren nysgjerrighet, men de fleste kom i tro med oppriktig fromhet. 
Mange gikk barbeint over jordene, med Rosenkransen i hånden og i 
bønn, noen taktfast og høylydt, og andre mer lavmælt eller helt stille: 
”Zdravo Marijo. Sveta Marijo, Majko Bozja, moli za nas gresnike.” 
”Hill deg Maria. Hellige Maria, Guds Mor, be for oss syndere.” 
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Over tusen mennesker hadde samlet seg på fjellet i håp om å møte 
Gospa, og seerne kom nesten ikke fram i trengselen. Det var en intens 
stemning av forventning og håp. En stor stillhet spredte seg i 
folkemengden. 
Akkurat på samme tidspunkt, klokken 18.40, fikk seerne se tre lysglimt, 
og så kom Gospa til syne og viste seg akkurat som dagen før. 
Noen av de eldre hadde fryktet at synet kunne være Djevelens verk. På 
råd fra bestemoren hadde Vicka tatt med seg en flaske med velsignet 
vievann, som hun stenket på jorden der Jomfru Maria viste seg, og hun 
sa høyt:  
"Hvis du er Gospa, så bli. Hvis ikke forsvinn!"  
”Kvinnen” smilte og ble værende. De begynte å be sammen igjen, denne 
gangen også rosenkransen. Jomfru Maria motiverte dem til å fortsette å 
be slik og også til å be trosbekjennelsen. 
”Hvorfor er du kommet hit, og hva vil du av oss?" spurte Vicka. 
"Fordi det er mange gode troende her, og også for at dere skal 
omvende dere og bringe fred til dette folket.  
Jeg kommer for å omvende og forsone hele verden."  
Seerne spurte igjen om å få et tegn:  
"Velsignet er de som ikke har sett og tror!" svarte hun.  
"Hva heter du? spurte Mirjana. 
 "Jeg er den Salige Jomfru Maria...  
Fred, fred, fred! Forson dere! Gå i Guds fred!"  
De spurte hvorfor hun hadde valgt dem blant de andre unge; 
Hun smilte og sa: ”Jeg velger ikke alltid de beste.” 
Hun bekreftet at hun ville komme igjen dagen etter.  
 
Da de var på vei ned igjen fra fjellet, viste Gospa seg på nytt, men denne 
gangen bare for Marija Pavlovic. Plutseligkjente hun en kraft som dyttet 
henne til siden og litt bort fra stien og de andre og fikk se Gospa på nytt 
like foran seg. Denne gangen gråt Gospa så tårene strømmet og rant 
nedover kinnene og nedover kjolen som fikk våte merker.  Hun bar på et 
stort kors av tre, mens hun sa: 
"Fred, fred, fred og bare fred! 
Verden kan bare bli frelst gjennom fred, men hele verden kan bare få 
fred hvis den finner Gud.  
GUD ER! Si det til alle.  
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Fred, fred, fred! Bli forsonet! Bare fred! 
Inngå fred med Gud og med hverandre! 
Forson dere med hverandre, bli brødre. La freden råde mellom 
mennesker og Gud og også blant menneskene 
For dette er det nødvendig å tro, å be, å faste og å gå til skrifte!" 
Dette er på en måte et hovedbudskap og en prolog som sammenfatter 
temaet for alle de senere budskapene. 
Hvis vi oppfyller dette vil vi oppnå fred i verden! 
Det var et alvorlig varsel som ikke ble tatt tilstrekkelig i mot.  
Akkurat på dagen, ti år senere, brøt krigen ut i Bosnia. 
Advarselen gjelder fortsatt. Faren for krig i verden er stadig til stede.  

Fjerde dag, lørdag 27. juni 1981 

Blant de troende, som hadde vært til stede dagen før, befant det seg 
også vært flere politifolk i sivilt og spioner for Kommunistpartiet. 
Det var helt forbudt i tidligere Jugoslavia, å organisere noen former for 
møter eller samlinger utenom partiet og kirken. Om ettermiddagen kom 
det to politibiler og hentet de seks seerne til et langt forhør i 
kommunehuset i Citluk. De vitnet frimodige og uten frykt og hver av dem 
svarte helt klart og tydelig på anklagen;  
“Ja! Jeg har sett Gospa”. 
 Politiet prøvde å true dem til å tilstå at de hadde løyet og bare funnet på 
det hele. En av den tok en pistol og holdt den mot tinningen til lille Jakov.  
”Bare skyt.” sa han modig, ”Nå når jeg har sett hvor vakker Jomfru Maria 
er, er jeg ikke redd for å dø og komme til himmelen.” 
Slike sterke ord fra en tiåring fikk de barske politifolkene til å gi seg. 
Politiet anklaget i stedet barna for å være psykotiske eller å ha tatt 
narkotiske stoffer og at de måtte ha hatt hallusinasjoner. De sendte 
barna videre til legen Ante Vujevic. Her måtte de gjennomgå en 
medisinsk og psykiatrisk undersøkelse, men legen erklærte dem alle for 
helt friske og sunne både fysisk og mentalt.  
 
Seerbarna ble sluppet fri like før klokken 18 og skyndte seg hjemover. 
Oppe på fjellet Podbro hadde det nå samlet seg en slik stor folkemengde 
at de nesten ikke kom fram. Noen gjorde også forsøk på å skille barna fra 
hverandre. Det var totalt kaos og forvirring rundt dem da Gospa viste 
seg. Alle ønsket å komme så nær seerne som mulig, og i trengselen var 
det noen som trådte på sløret til Gospa. Hun forsvant og ble usynlig for 
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dem. Marinko, en ung mann, som var en av vennene deres, klarte å 
skape en åpning og en ring som beskyttet seerne og fikk ro i mengden. 
Da viste Jomfru Maria seg igjen, og hun ble der ganske lenge.  
 
Jakov bar fram et spørsmål fra de fransiskanske prestene, om hva hun 
ønsket av dem.  
"At de er faste og utholdende i troen og beskytter troen til de andre."  
Igjen spurte de etter et tegn for ikke å bli tatt for å være løgnere eller bli 
mistenkt for å bruke narkotika.  
 "Englene mine, ikke vær redde for urettferdigheten, den har alltid 
eksistert!"  
Ivan var ikke med dem. Han kom tilbake senere fra Citluk og fikk en egen 
åpenbaring et annet sted på fjellet.  
Folk fortalte at de opplevde en spesiell kraft, en nærmest elektrisk 
atmosfære på åpenbaringsstedet, og at det skjedde noe underlig med 
dem. Fysiske målinger har i ettertid vist en helt uvanlig sterk ionisering i 
luften på åpenbaringsstedet, noe som også har en kjent helsebringende 
virkning. 
En liten gutt, som også het Ivan, hadde verkende sår over hele kroppen 
som gjorde at han gråt mye både om dagen og natten. Foreldrene hans 
var fortvilet over å se på smertene til sønnen sin, og de tok ham med opp 
på Podbro for å be om hjelp. Mens de var der oppe, samlet de med seg 
noen urter derfra og tok med seg hjem. De hadde urtene i badevannet 
hans, og da de vasket ham med det, ble han straks helbredet. Sårene 
forsvant umiddelbart, og huden hans ble som ny. 
Zdravka, en kvinne fra Mostar, hadde lidd av sterk hodepine og andre 
kroniske smerter i kroppen i mange år. Under åpenbaringene, kjente hun 
en plutselig varme og en slags strømning som spredte seg gjennom hele 
kroppen hennes, og fra da av var hun helt smertefri. 

Femte dag, søndag 28. juni 1981 

Sognepresten, Pater Jozo Zovko, var kommet tilbake fra sin retrett lørdag 
kveld. Han var urolig og bekymret over det han fikk høre om 
“åpenbaringer”, og den store folkemengden som plutselig hadde 
strømmet til landsbyen og kirken hans. Seerne deltok som vanlig i 
Høymessen i menigheten.  Etter gudstjenesten innkalte Pater Jozo dem 
til sitt kontor og intervjuet dem grundig. Han tok også samtalene opp på 
bånd. Han var skeptisk, og han fryktet at de var blitt lurt til å bruke 
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narkotika. Spesielt var han mistenksom overfor Mirjana som kom fra 
Sarajevo. Samtalene overbeviste han likevel om at barna var ærlige og 
uskyldige.  
Pater Jozo fryktet at det var kommunistene som hadde iscenesatt dette, 
for å skade kirken og hans eget arbeid. De andre prestene i menigheten 
var også i tvil om dette kom fra Gud eller Djevelen. Jozo kunne ikke 
forstå at folkemengden dro opp i en steinrøys for å møte Gud, i stedet 
for å komme i kirken. Gud var jo i kirken i Det Hellige Sakramentet. Det 
virket bare som ren nysgjerrighet og ingen kom til ham for å skrifte. 
Pater Jozo inviterte menigheten til å komme og be rosenkransen i kirken 
om ettermiddagen, men bare noen få fulgte oppfordringen. 
 
Om kvelden var det helt tett av folk, mellom 10 og 15 000 mennesker, på 
Podbro under åpenbaringen.  
Seerne spurte igjen hva Gospa ønsket av dem. 
"At folket tror og er utholdende i troen"  
 
Vicka spurte også om hva som var best av å be eller å synge lovsanger, og 
hun svarte at begge deler var bra. 
 
Etter åpenbaringen var folk tørste og sultne, og landsbyboerne brakte 
fram vin og annet drikke uten å ta betaling. Det ble en sjenerøs fest i 
vennskap og gjestfrihet. 

Sjette dag, 29.juni 1981. Festen for St. Peter og St. Paulus. 

På den sjette dagen. Mens seerne holdt på å gjøre seg klar til å gå i 
kirken, kom en politibil og hentet dem til nye psykiatriske undersøkelser. 
Kommunistene ønsket å få dem erklært sinnsyke.  
Å se syner og høre stemmer oppfattet de som hallusinasjoner og galskap 
og et sikkert tegn på at de var psykotiske. Religiøse åpenbaringer og 
fenomener passet ikke inn i deres ateistiske program. For dem eksisterte 
det ingen Gud, og dermed måtte de bevise at synene var falske. 
 Denne gangen ble barna ført til Mostar. De ble undersøkt og forhørt en 
av gangen av psykiater Milija Dzudza. Vicka viste freidig fram hånden sin 
og ba dem telle at hun hadde fem fingre og var helt normal. Heller ikke 
denne legen fant noe galt ved barna, verken fysisk eller psykisk, og hun 
erklærte dem helt sunne og normale. Hun uttalte;  
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"Disse barna er ikke galne, men det må de ha vært de som har sendt dem 
hit." Hensikten var først og fremst å oppholde dem og avskjære dem fra 
åpenbaringene og folkemengden.  
 
Da seerne kom tilbake til Medjugorje, kastet folkemengden seg over dem 
og bombarderte dem med spørsmål som de besvarte så godt de kunne. 
En enorm mengde hadde samlet seg på åpenbaringsstedet, og det var 
med stor anstrengelse at seerne nådde fram. Gospa var svært lykkelig 
over å se så mange som trodde på henne. 
 
"Vil vi klare å holde ut de forfølgelsene som kommer på grunn av deg?" 
spurte barna.  
"Det kan dere, englene mine. Vær ikke redde, dere vil holde ut alt. Dere 
må tro og ha tillit til meg!"  
 
En liten handikappet gutt på tre år, Damir (Daniel), ble brakt fram til 
seerne av foreldrene sine. Han hadde fått en blodforgiftning 4 dager 
etter fødselen, og han kunne hverken snakke eller gå uten hjelp.  
"Be Gospa om å helbrede ham," bønnfalt faren. 
 Jomfru Maria svarte:  
"Foreldrene må be mye og tro fast på hans helbredelse."  
Samme kveld ble gutten bedre og begynte å snakke og gå. Noen undret 
seg over denne helbredelsen fordi familien var muslimsk. Men Gospa sa 
til seerne at for Gud er alle mennesker like, alle er hans barn. Dette var 
et tegn for å overvinne de etniske motsetningene.  
 
En statsansatt kvinne spurte om hun kunne få røre ved Jomfru Maria, og 
Vicka ledet hånden hennes til skulderen til Gospa. Etterpå forsvant hun i 
mengden. Selv om kvinnen var ateist og ikke trodde på Gud, bekjente 
hun senere; at hun hadde kjent en strømning gjennom hele armen, og at 
det var noe merkelig der.  

Sjuende dag, 30. Juni 1981 

Myndighetene opptrådte nå mer truende, og gjorde det helt klart at 
kirken var det eneste stedet hvor det var tillatt å be. Folk og seere ble 
nektet adgang til Podbro hvor Jomfru Maria viste seg. Det var forbudt 
med alle former for politiske møter eller organiserte forsamlinger 
utenom kommunistpartiet. De fransiskanske prestene ble beskyldt for å 
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ha iscenesatt og organisert det hele, og at det hele var en nasjonalistisk 
demonstrasjon og et politisk opprør. Bevæpnede politifolk prøvde å 
stenge stien opp til Podbro, men de troende fant bare nye stier, og de 
fortsatte å klatre rundt mellom buskene og steinene og  be uten frykt 
 
Seerne ble igjen forhørt av pater Jozo og pater Tomislav Pervan, og 
sistnevnte mente at de burde sendes til en eksorsist.  
 
I totiden, inviterte to unge kvinner fra partiet seerbarna med på biltur, og 
de gav dem kaker og godter for å lure dem bort fra åpenbaringene. 
Klokken seks var bilen ennå flere kilometer hjemmefra, men barna kunne 
se toppen av Podbro. Seerne fikk lurt kvinnene til å stanse bilen og kom 
seg ut. Straks de begynte å be, viste Jomfru Maria seg for dem. De var 
skamfulle og angret at de hadde latt seg lokke med de fremmede, og 
spurte om Gospa var sint fordi de ikke var på fjellet. Hun svarte at det 
betydde ingenting hvor de var. Marija spurte om hun heller kunne 
åpenbare seg for dem i kirken og hun svarte:  
 
"Alltid til samme tid. Gå i Guds Fred"  
 
Ivan som ikke hadde ønsket å være med på turen, fikk åpenbaringen litt 
senere på vei opp mot fjellet. De fem andre begav seg til kirken akkurat 
da folkemengden kom ned fra fjellet, og de tok tilflukt til sakristiet. Pater 
Jozo skjente på dem for utflukten og benyttet igjen anledningen til å 
spørre dem ut i flere timer. Stakkars barn.  
 
Da de endelig kom hjem, fikk de vite at Marinko var blitt arrestert og 
brakt til politikammeret i Citluk på grunn av åpenbaringene. Denne unge 
mannen hadde støttet dem helt fra begynnelsen, og de ble veldig 
opprørt. Sammen med noen av foreldrene dro de inn til politiet. Modig 
tilbød de seg å bytte plass med Marinko. De ble da alle sammen anholdt 
og holdt igjen på politikammeret til klokken to om natten. Likevel ble 
ikke Marinko løslatt for dagen etterpå.  

1. juli 1981 

Tidlig på morgenen den åttende dagen, den første juli, hentet politiet 
seerne på skolen og foreldrene til hastesamtaler. Barna nektet å være 
med til Citluk, så bare foreldrene dro med dem. Politiet prøvde å 
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overbevise foreldrene om at barna deres var bedragere, løgnere og 
oppviglere, og at de måtte forby dem å gå opp på Podbro. Politiet truet 
med å utvise seerne fra alle skoler hvis ikke de ville adlyde. Barna kom 
ikke til å få noen utdanning, og det ville gå dem dårlig. Foreldrene 
forsvarte barna sine så godt d kunne, og sa at de var helt normale, ærlige 
og snille.  
 
Om ettermiddagen prøvde politiet igjen å arrestere barna. De klarte å 
rømme ut av vinduene og komme seg unna politiet, men ble hindret fra 
å komme opp på fjellet. Jomfru Maria viste seg for dem der de var, like 
lykkelig og smilende, og hun sa at de ikke skulle være redde for noe. 
Folkemengden ventet igjen forgjeves.  
 
Dagen etter holdt politiet vakt rundt hjemmene til seerne, og de var 
nærmest i husarrest. Ruzica, søsteren til Marija, klarte å organisere en 
avledningsmanøver slik at de klarte å komme seg usett ut av husene og 
over jordene bort til kirken, som lå omtrent en kilometer lenger borte. 
Der var hele menigheten samlet til rosenkransbønn sammen med pater 
Jozo. Seerne satt samlet på første benk i kirken, og etter messen fikk de 
komme fram og si noen ord til menigheten. 
 
Denne tiende dagen var en tung dag for seerne. Etter alt det som hadde 
skjedd, hadde de fått det for seg at dette var deres siste dag med 
åpenbaringer. Rett før klokken 18 ble det gitt signaler om et angrep fra 
politiets side. 
Soknepresten, pater Jozo, satt helt alene i kirken med Bibelen og 
Breviaret i fanget. Han ba intenst om å bli opplyst om sannheten.  
Jozo hadde invitert menigheten til å be rosenkransen i kirken om 
ettermiddagen, og kirken hadde vært fullsatt. Han hadde bedt dem om 
ikke å gå opp på fjellet, men alle forlot kirken som på et hemmelig signal 
da tiden for åpenbaringene nærmet seg. Han ønsket å tro, men opplevde 
en sterk tvil. Han ønsket først og fremst en vekkelse; at folk skulle 
omvende seg. Ennå hadde ikke noen kommet og skriftet. 
Han ba om et tegn fra Gud. 
Bibelen og Breviaret lå åpent foran ham, og bønnen ble et møte med 
Gud for ham.  
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Pater Joci zovko midt i 1980-rene 

Plutselig hørte han en stemme utenfra som sa: 
"Gå ut med en gang og redd barn i sikkerhet."  
Han skyndte seg bakover i kirken og ned midtgangen og åpnet den store 
hoveddøren. I det samme hørte han løpende skritt, og han så flokken 
med seerbarna komme løpende rett mot seg. Da de fikk se ham, smatt 
de andpustne inn døren.  
"Frels oss! Politiet følger etter oss," ba de.  
Han skyndte seg å skjule dem i et tomt rom, låste døren inn til dem og 
gikk selv ut igjen. Noen politimenn kom akkurat løpende mot ham og 
spurte i farten; 
 "Har du sett de der barna?"  
"Ja, jeg har sett dem," svarte han. De trodde at han hadde sett dem løpe 
forbi, så de fortsatte å løpe enda fortere i retning av Bijacovici hvor 
seerne bodde.. 
 
Denne kvelden fikk barna for første gang åpenbaringen inne i kirkens 
lokaler, i det rommet hvor de var skjult. De tykke murene var ingen 
hindring for Gospa. De så rett gjennom veggen og like inn i den blå 
himmelen, og hun viste seg for dem like strålende som alltid. Nå fikk 
også pater Jozo en personlig opplevelse av et guddommelig nærvær, og 
han ble overbevist om at det virkelig var Jesu hellige Mor de så. 
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Stadig flere vakter ble satt inn for å kontrollere den store tilstrømningen 
av mennesker. Bevæpnet politi med hunder sperret veiene, og det ble 
også satt inn soldater. Militære helikoptre begynte å sirkle rett over 
kirkebygningen og hjemmene deres, og de lagde mye støy. De troende 
lot seg ikke forstyrre, men ba Rosenkransbønnene enda sterkere i takt. 
De sang også lovsanger og hymner til Jomfru Maria. Prosesjonssangen 
fra Lourdes; ”Ave, Ave, Ave Maria,” ljomet utenfor kirken. 
Seerne fikk åpenbaringene på hemmelige steder, enten i sine egne hjem, 
ute i skogen eller på markene og noen ganger i kirken. Pater Jozo samlet 
menigheten og alle de tilreisende i kirken til rosenkransbønn og daglig 
messe.  
En kveld da messen nærmet seg slutten, kom lille Jakov løpende inn og 
dro sognepresten Jozo i armen og sa;  
"Jeg har et budskap til folket."  
"Hvilket budskap?” spurte Jozo. Han var så liten, at presten måtte løfte 
ham opp på alteret for at alle kunne se ham. Han forkynte med høy ivrig 
barnestemme. 
"Gospa sier at vi må be rosenkransen hver dag! At vi må be sammen!"  
Det var jo ikke noe nytt. Kirken hadde alltid oppfordret sine troende til å 
be rosenkransen sammen. Men nå begynte folk å gråte; et budskap 
direkte til dem. En glede spredte seg. Dette var jo noe de kunne gjøre. 
Ingen ville gå hjem etter messen. De begynte å be rosenkransen, det ene 
mysteriet etter det andre, og de fortsatte med sang og bønn gjennom 
hele natten. Mens de ba, åpenbarte Jomfru Maria seg igjen. Hun gjentok 
de samme ordene, og hun takket dem for at de hadde tatt i mot 
budskapet.  
 
Denne natten fikk også pater Jozo åpnet sine øyne og ører og forstod at 
budskapene kom fra himmelen. Han fikk antagelig også selv se Gospa, og 
han ble en av de sterkeste forsvarerne av seerne. Etter dette gjorde han 
sitt beste for å forklare og oppfylle Gospas oppfordringer og budskap. 
Siden da har de bedt hele Rosenkransen hver kveld i Medjugorje. De 
gledesfylte og lidelsesfylte mysteriene blir bedt over høytalerne før 
kveldsmessen og de herlighetsfylte etterpå. På den tiden åpenbaringene 
finner sted, blir det noen minutters total stillhet. 
Etter selve messen innførte de også velsignelse av religiøse gjenstander 
som rosenkranskjeder og medaljer, krusifikser og madonnafigurer. 
Mange syke kom reisende til Medjugorje i håp om mirakuløse 
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helbredelser, og det ble også bedt spesielt for dem. Noen kvelder hadde 
de også tilbedelse av Korset eller Eukaristien. Pater Jozo forteller at det 
virket som tiden ganske ble borte for dem mens de ba. I de første ukene 
kunne det være folk i tilbedelse og bønn inne i kirken helt fram til 
midnatt. 

 
 
I disse første ukene var det en så sterk iver etter å be, så folk nærmest 
kappet om hvem som kunne be flest rosenkranser i løpet av en dag. Ofte 
ble de utenatlærte bønnene ramset opp i en rasende fart. Gospa lærte 
seerne å be langsomt og tydelig og med trykk på hvert eneste ord. 

1,4  Juli 1981; ”Dere må tilgi hverandre!” 

Gospa underviste dem gjennom budskapene sine, og sa at de måtte be 
med hjertet, men de forstod ikke hva det betydde. 
”Dere må ikke bare ”resitere” Rosenkransen, men tenke på den i 
hjertene deres, og før dere ber må dere tilgi deres neste.” 
 
En kveld sa Jomfru Maria gjennom seerne: 
"I kveld før dere begynner å be, må enhver av dere tilgi sin egen neste/ 
nabo." 
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 Jozo prøvde å forklare hva Vår Frue ønsket og betydningen av 
budskapene. Det virket så lett, det var jo det de gjorde i hver eneste 
messe. I ”Fader Vår” ba de; ”Forlat oss vår skyld, som vi forlater våre 
skyldnere.” Det er også en del av den katolske liturgien å ønske 
hverandre fred før nattverdsutdelingen. Da rekker alle hendene ut til en 
broderlig håndhilsen til dem som sitter nærmest, og ordene ”Kristi Fred” 
veksles automatisk.  
Men det var ikke så lett i praksis. Mellom de forskjellige fraksjonene som 
tilhørte menigheten i Medjugorje var det sterke splittelser. Fra gammelt 
av hadde det vært mange uoverensstemmelser og slåsskamper mellom 
dem, noen enda med døden som følge. Mange familier hadde ikke 
samkvem med hverandre og de snakket ikke sammen.  
Alle sa ja det ville de, men ingenting skjedde. Det ble en lang stillhet. Det 
foregikk en indre kamp.  
"La oss nå be en rosenkrans for å kunne tilgi hverandre” foreslo Jozo.  
De begynte å be og resitere salmene. Etter en halv time hørtes en 
gråtkvalt stemme fra en gammel mann nederst i kirken;  
"Herre, jeg har tilgitt. Jeg ber deg, tilgi meg!"  
Folk begynte å sukke og gråte, og alle ville si det samme;  
”Vi har tilgitt!” 
 Store og små hender ble rakt ut i alle retninger i resolutte og faste 
håndtrykk, og det summet av stemmer i kirkerommet.  
”Mir!” ”Pace!” ”Peace!” ”Fred!” 
De nikket til hverandre med velvilje, smilte og så hverandre rett i øynene. 
Alle ønsket bare å legge gammelt hat og fiendskap bak seg.  
Med nytt mot kunne de fortsette å be, og nå følte de en god fred og 
takknemlighet inni seg. Etterpå var det en stor forsoningsfest i hele 
landsbyen. Siden var alle dører åpne i Medjugorje, og folk gikk på besøk 
til naboer som de kanskje ikke hadde hilst på i en årrekke. Freden hadde 
seiret! 
Dørene har også stått åpne for de millioner pilegrimer som kommer hit 
fra hele verden.  
Som belønning og et bekreftende tegn, fikk de en kveld se en flammende 
ild på himmelen mellom Korsfjellet og kirken. Det så ut som ilden kom 
farende mot dem, og mange ble redde for at dommedag var kommet. 
Men ilden stoppet opp og delte seg i tre flammer som formet seg til 
kjempestore bokstaver; Ordet “M I R” (FRED på kroatisk og russisk) ble 
skrevet med ild over himmelen. Dette ble sett av flere tusen.  
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Gud kommer ikke for å dømme, men for å frelse. 
En annen merkbar forandring i landsbyen, var at folk, både gamle og 
unge, helt sluttet å banne. De var også ivrige etter å dele med hverandre 
og å gi hverandre gaver. Da vi kom til Medjugorje første gang i 1990, stod 
ennå alle ytterdørene på vid vegg, og naboer gikk inn og ut hos 
hverandre akkurat som til sin egen familie. Gamle folk kunne komme 
bort til meg for å gi meg frukt til barna uten å ville ha betaling. De smilte 
og gledet seg over å kunne gi noe.  
 
Fjerde juli var en nasjonal festdag. Mikulic, en av lederne for 
kommunistpartiet, holdt en offentlig tale der han anklaget de 
fransiskanske prestene for å være klerikale kroatiske nasjonalister. Han 
erklærte innbyggerne og seerne i Medjugorje for å være fiender av 
sosialismen, og dermed fiender av staten. Han mente at de forberedte 
en revolusjon, noe som kunne straffes med døden. Dette var 
begynnelsen på en direkte forfølgelse fra statens side, og politiet 
begynte å behandle dem enda hardere og mer hensynsløst.  
For å lage vanskeligheter ble det forbudt å kjøre fram til kirken. Alle biler 
og busser måtte fra nå av parkeres i god avstand noen kilometer borte. 
Dette ble i grunnen til stor velsignelse. Det medførte at folk måtte gå til 
fots, nesten som en pilegrimsvandring eller botsøvelse. Samtidig som de 
måtte anstrenge seg litt fysisk, fikk de forberedt seg mentalt før de kom 
fram til kirken. Området rundt kirken ble nå et Helligsted og et ”Stille 
rom”, og det ble lettere å konsentrere seg om gudstjenesten og fordype 
seg bønn.  
Det var jo også mange som ikke hadde bil i Herzegovina på den tiden. De 
bilene som fantes var ofte veldig gamle og skranglete. De ”fattige” kom 
til fots og gjerne barbeint. Gamle kvinner stod grytidlig opp og gikk 
mange mil i solsteiken for å komme fram til søndagsmessen. De hadde 
med seg niste og tilbrakte hele dagen der. 
Det ble etter hvert også forbudt å gå opp på det store Korsfjellet, og 
militæret stod vakt i bunnen av oppstigningen. Men folk lagde seg snart 
nye stier, og de kom opp til Korset på toppen fra de andre sidene. De ble 
truet med å bli utvist fra partiet hvis ikke de adlød. Partiboka var 
obligatorisk, nærmest som et pass eller ID-kort og nødvendig i mange 
offentlige sammenhenger, for eksempel for å få jobb. Som svar på 
truslene tente de et stort bål ved foten av fjellet og kastet partibøkene 
sine på det. 



 

1,4  Juli 1981; ”Dere må tilgi hverandre!” 41

Seerne måtte nå gjemme seg bort og gå i skjul. De fikk åpenbaringene 
forskjellige steder og hver for seg, uansett hvor de oppholdt seg. Gospa 
kom til og med hjem og viste seg på rommene deres, og alltid på samme 
tid 
 
Det skjedde også flere mirakuløse helbredelser i denne første tiden. 
Gamle Jozo som bodde like under Korsfjellet, var kjent for å ha en sterk 
tro. Han hadde vært blind i 4 år på grunn av en lammelse. Han fikk konen 
sin til å hente urter fra Podbro og laget seg et uttrekk av dem. Så ba han 
trosbekjennelsen med stor ærefrykt, og vasket seg med urtevannet. Med 
det samme kom synet hans tilbake og han kunne se helt klart. Noen 
kroniske sår han hadde vært plaget med på hendene forsvant også 
momentant.  
Avisene skrev om denne mirakuløse helbredelsen og spredte nyheten, 
selv om de hadde fått forbud om å skrive noe positivt om Medjugorje. De 
kommunistiske lederne i Beograd ble enda mer rasende. Men folk gledet 
seg og tilstrømningen av pilegrimer økte i stadig større antall fra hele 
Jugoslavia. Ikke bare katolikker, men også ortodokse serbere og bosniske 
muslimer følte seg trukket til Medjugorje som av en magnet. Ti tusen, 
tjue tusen og opptil tretti tusen om dagen. Utenlandske aviser fanget 
også opp nyhetene, og folk kom reisende fra alle kanter, først fra Italia 
og Østerrike og så fra resten av Europa. Mange kroater som var 
fremmedarbeidere eller bosatt i utlandet kom hjem til familiene sine. 
 
Sognepresten pater Jozo var blitt overbevist om at åpenbaringene var av 
overnaturlig og guddommelig karakter. Han lyttet flere ganger på 
lydbåndopptakene han hadde gjort med seerne på nytt, og nå oppdaget 
han dybden og rikdommen i de enkle svarene deres. Lokalbefolkningen 
var lykkelig over at han var kommet over på deres side. Men han 
kjempet stadig mot denne nysgjerrigheten, jakten på det sensasjonelle. 
Folk gikk rundt med fotoapparater og var opptatt av de ytre fenomenene 
og å få se noe overnaturlig. 
”Har du sett noe?” ”Hva har du sett og hørt?” spurte de stadig. 
 
Søndag ellevte juli holdt Pater Jozo en glødende preken under messen. 
Han snakket om frihet fra syndens lenker og slaveri, og at gjennom bønn 
kunne de overvinne mørkets makt. Han ønsket å bringe dem til en 
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dypere omvendelse og tro på Jesu og Marias nærvær i Kirken og til 
sakramentene. 
Gospa hadde sagt at de bare kunne overvinne dette gjennom bønn og 
faste.  
Pater Jozo spurte nå menigheten om de var villige til å gå gjennom en tre 
dagers faste på bare vann og litt brød. ”JA!” Svarte hele menigheten med 
glede og entusiasme. Mange kristne som bodde i området rundt fulgte 
også oppfordringen  
I tre dager; torsdag, fredag og lørdag spiste de ingenting. Selv arbeiderne 
i kantinene i Citluc og Ljubuski fastet.  
 I løpet av disse dagene ble folket virkelig forandret, og et regn av nåder 
synes å komme over dem. De søkte til kirken for å be og plutselig ønsket 
alle å gå til skrifte. Det var allerede mange prester på stedet. Noen var i 
sivilt, men meldte seg til tjeneste. Etter en ringerunde klarte de å samle 
rundt hundre prester som kunne høre skriftemål. Prestene satt ute i 
friluft, på enkle pinnestoler spredt utenfor kirken, og folket stod i kø for å 
knele ned foran dem og bekjenne sine synder og ta i mot Guds tilgivelse. 
Det ble også holdt en stor felles botsgudstjeneste 
  
Samtidig som folk skriftet, var det tusenvis av mennesker som ba 
Rosenkransens mysterier sammen i kor og gav dem støtte og kraft. Det 
var så åpent, at alle kunne se den forvandlingen som skjedde med folk 
under skriftemålet. For en glede og lettelse de kunne lese i ansiktene til 
dem som var ferdige, og de fikk en sterk følelse av fellesskap, og 
medfølelse med hverandre. De var jo alle i samme båt og hadde sine feil.  
Fra denne dagen har det alltid vært anledning til å skrifte hver dag i 
Medjugorje fra klokken 17 om ettermiddagen. Det var alltid noen prester 
tilgjengelig og mulighet for å skrifte på mange forskjellige språk. Senere 
ble det bygget en lang rekke med enkle skriftestoler rett utenfor kirken. 
Fremdeles skrifter mange ute i fri luft, synlig for alle og uten sjenanse. 
Jeg husker spesielt en ung blond mann jeg fikk medfølelse for og som jeg 
observerte flere ganger, og som kan illustrere de forskjellige fasene ved å 
skrifte. Han virket så veldig anspent og nervøs, og han gikk urolig rundt 
på plassen utenfor kirken. Så stilte han seg i kø for skrifte. To 
kjøkkenstoler stod mitt ute på den åpne plassen, og på den ene satt en 
prest med sin fiolette stola. Den unge mannen satt lenge i dyp samtale 
med presten, og tårene rant nedover kinnene hans. Etterpå så jeg ham i 
på kne i gresset der de grønne markene begynte, og han løftet armene 
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mot himmelen i bønn. Dagen etter så jeg ham igjen sammen med 
kjæresten og han var blitt helt forandret. Han behandlet henne så 
ærbødig og vakkert, og ville absolutt bære vesken og tingene hennes. Nå 
lyste ansiktet hans av glede og var så rent og harmonisk som en engel. 

 
Jomfru Maria var også tilfreds:  
"Priset være Jesus Kristus. Mange mennesker har omvendt seg og blant 
dem var det noen som ikke hadde gått til skrifte på 45 år og nå skrifter 
de. Gå i Guds Fred."  (22/7/1981) 
 
Seerne ble stadig omringet av folk og fikk mange spørsmål. Tålmodig 
svarte de om og om igjen på de samme tingene. De fikk også forespørsler 
om personlige forbønner, ofte i form av skrevne lapper som de la fram 
under åpenbaringene. Folk hadde også gjenstander som de ønsket skulle 
bli velsignet, rosenkranser og medaljer. Gospa smilte og holdt hendene 
sine over dem alle mens hun ba og velsignet dem: 
 ”I Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn!” 
 
Stadig flere syke kom for å be om helbredelse, og mange fikk sine bønner 
oppfylt. Her er noen av de første svarene de fikk: 
24. juli: 
"Uten tro er ingenting mulig.  
Alle dem som vil tro fast vil bli kurert." 
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25. juli, til de syke: 
 "Gud, hjelp oss alle sammen!"  
 
27. juli fikk de et syn av den lidende Jesus for å styrke dem i den 
motgangen og forfølgelsen de måtte gjennomleve. 
"Mine engler, Jeg sender dere min Sønn, Jesus, som ble torturert for sin 
tro, og enda utholdt alt. Dere også, mine engler, vil utholde alt."  
 
29. juli til en syk kvinne:  
"Priset være Jesus! Hun vil bli helbredet. Hun må tro fast." 
 
De som opplevde denne første tiden, forteller med stor begeistring om 
den styrken de fikk. Det fantes ingen frykt når Gospa var hos dem. Ingen 
motgang eller forfølgelse kunne stoppe dem.  
Jeg erfarte noe av denne styrken, en gang jeg gikk helt alene ned fra 
Korsfjellet. Et av de militære helikoptrene kom rett mot meg og ble 
hengende i luften like foran meg. I døråpningen stod en soldat med 
maskingevær og siktet rett på meg. Jeg kunne tydelig se ansiktet hans 
som var helt uttrykksløst som en maske. Han ropte noe, men den sterke 
motorduren overdøvet stemmen. Jeg var ikke noe redd, ble bare stående 
helt stille og løftet Rosenkransen min høyt mot dem. Da snudde 
helikopteret momentant, og fløy bort i motsatt retning og forsvant bak 
Podbro. 
Jomfru Maria hadde jo sagt; 
 ”Rosenkransen skal være det eneste våpenet deres.” 
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1,5 August 1981 

Tiden første og andre august er en spesiell tilgivelsens dag i Fransiskansk 
tradisjon. 
 Under en himmelsk åpenbaring foran alteret i Porciuncola, i St. Maria 
degli Angeli like utenfor Assisi, fikk Hellige Frans lov til å ønske seg hva 
han ville. Jesus selv innvilget hans ønske om at alle som kom til den lille 
kirken hans Porciuncola skulle få visshet om at alle deres synder var 
tilgitt. Paven gav sin godkjenning og dette innebar å innvilge Indulgenza 
Plenaria, full avlat, til alle pilegrimer, men han begrenset det til å gjelde 
innvielsesdatoen 1.-2. august hvert år. Han var redd for at folk skulle 
slutte å gi almisser og gjøre andre gode gjerninger hvis de fikk 
syndsforlatelse alt for lett. Betingelsen var at de angret sine synder, 
skriftet, ba en bønn for paven i bot, og gikk til kommunion. Avlat er 
ettergivelse av timelig straff for begåtte synder. Det er en del av kirkens 
privilegium at det de løser på jorden skal være løst i himmelen, de 
distribuere også et skattkammer av nådegaver som er opptjent gjennom 
de helliges fortjenester. 
Full avlat, indulgence, gjaldt tidligere i middelalderen bare for valfart til 
Det Hellige Land. Hadde man gjort en alvorlig synd, for eks. drap, måtte 
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man reise til Jerusalem for å gjøre bot og for igjen å kunne delta i kirkens 
fellesskap og motta sakramentene. Dette privilegiet førte til store 
valfarter til Assisi i Middelalderen og ennå i vår tid. Det er en 
internasjonal ungdomsmarsj som avsluttes foran basilikaen 2. august 
hvert år. 
Pave Johannes Paul 2. har utvidet dette til å gjelde alle fransiskanske 
kirker og alle vanlige katolske menighetskirker over hele verden denne 
dagen. Den årlige internasjonale ungdomsfestivalen i Medjugorje holdes 
også hvert år på denne tiden. 
 
Den andre august 1981 var Ivans bønnegruppe, som bestod av omtrent 
førti ungdommer på den tiden, samlet hjemme hos Marija under 
åpenbaringen, og Jomfru Maria sa til dem:  
"Gå alle sammen ut til åkeren ved Gumno.  
En stor kamp skal utkjempes. En kamp mellom min Sønn og Satan. 
Menneskesjeler står på spill." 
 
De gikk straks ut og da de kom fram til den angitte åkeren, viste Gospa 
seg igjen for dem. Hun sa at alle kunne få røre ved henne. En etter en 
kom de fram, og seerne førte hendene deres slik at de rørte ved den 
usynlige kjolen hennes.  
En ubeskrivelig og høytidelig opplevelse.  
Tenk å få berøre Jesu Hellige Mor, Himmelens Dronning. Hva følte de? 
Plutselig begynte en av seerne å gråte. 
Den vakre lyse kjolen til Jomfru Maria var blitt full av mørke, stygge 
flekker. De forstod intuitivt at det var på grunn av syndene deres. 
Marinko oppfordret alle til å gå til skrifte igjen, selv om de nylig hadde 
gjort det. De skjønte at Jesus og Satan kjempet om deres egne sjeler, og 
hvor alvorlig synden var. 
Hvorfor skulle de gå ut til en kornåker? Kanskje henspeiler det på Jesu 
liknelse om ugresset i hveteåkeren. Er dette begynnelsen på 
innhøstningen, er tiden kommet for Jesus til å skille ugresset fra hveten 
og rense det onde fra det gode i sitt rike, Kirken. (Matt 13, 24-30, 36-43) 
Senere har Jomfru Maria valgt den andre dagen i hver måned der hun 
ber sammen Mirjana for alle dem som ikke tror. 
 
(Red. anm: Jomfru Maria viser seg her som en pedagogisk mester;  
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Like etter at man har vært til skrifte, er det lettere å se sine egne feil. 
Akkurat som en flekk vises tydeligere på en nyvasket kjole. 
Samvittigheten blir mer våken. Å se sine egne feil og svakheter gjør at en 
lett kan bli motløs og gi opp å forbedre seg. Ved å gå til skrifte to ganger 
like etter hverandre, kan man luke bort ugresset med røttene. Det 
hjelper også å holde fast på gode forsetter.  
Den samme pedagogikken gjelder for Barmhjertighetssøndagen som 
feires en uke etter påske. Praktiserende katolikker skrifter til påske, og 
for mange blir det bare denne ene gangen i året, som er obligatorisk. Det 
gir mye nåde å skrifte igjen uken etter. 
Jesus kom ikke bare for å tilgi syndene våre, men å løse oss fra dem.  
”Gå bort og synd ikke mer!” sa han til kvinnen som var grepet i hor. 
Prestene har i skriftemålets sakrament fullmakt til å løse oss fra syndens 
makt. Når vi synder gir vi Satan lillefingeren, og han tar snart hele 
hånden og kan styre oss som marionetter. Vi ser hvor fort svakheter blir 
til faste uvaner, og hvor lett vi blir avhengige av forskjellige stimulanser. 
Gjennom skrifte, bønn og faste kan vi løse oss fra slike bindinger. 
Skriftemålet er et møte med Guds Barmhjertighet og nåde som kan 
forvandle oss totalt. ) 
  
6. august. En eldre amerikansk prest spurte hvilken tittel Gospa ønsker 
her i Medjugorje. Seerne formidlet spørsmålet videre, og for første gang 
erklærte Gospa. 
"Jeg er Fredens Dronning." 
 
7. august. Jomfru Maria ba ungdommene om å gå opp på Korsfjellet 
klokken to om natten og for å be om at mange ville gjøre bot for 
synderne. Hun gjentok budskapet dagen etter:  
 
"Gjør bot! Styrk troen deres gjennom bønn og sakramentene!" 
 
Seerne spurte Gospa om hva hun ønsket av dem senere i livet: 
”Jeg ville like at dere ble prester og religiøse, men bare hvis dere selv 
ønsker det. Det er opp til dere selv å bestemme.” (august 1981) 
Det er verd å merke seg at Gospa respekterer deres frie valg. Gud har gitt 
oss fri vilje. Jomfru Maria inviterer og kaller oss til det gode gjennom 
budskapene. Hun kan også bønnfalle oss og trygle oss om å velge Gud, 
men aldri diktere noe eller bestemme over oss.  
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Hun ba senere de unge i bønnegruppen om å vente noen år med å velge 
sine livsveier. De var helt til hennes disposisjon i denne perioden som 
forberedte dem til krigen og til tjeneste.  
Vicka har fortalt at det var hennes eget frie og personlige valg å gifte seg, 
og at hun ikke hadde spurt Jomfru Maria om råd i forhold til det. Gospa 
viste stor glede under bryllupet og velsignet dem og senere barna som 
ble født. 
 
Forfølgelsene fortsatte. Stadig ble noen arrestert og forhørt. Med trusler 
og vold og tortur prøvde myndighetene å få noen til å tilstå at dette var 
et menneskelaget komplott og at det ikke var noen åpenbaringer. De var 
sikre på at alt var bare skuespill og noe seerne og prestene hadde diktet 
opp.  
Politiet prøvde å stenge kirken, for å hindre folket i å komme til messe. 
De spikret igjen dørene med kraftige planker og satte opp bommer på 
veiene. En stor bevæpnet patrulje med hunder holdt vakt rundt kirken. 
Pater Jozo og de andre prestene gjorde seg da klar til å holde 
gudstjeneste utendørs. Men folkemengden lot seg ikke stoppe. De rev 
ned plankene og marsjerte uredde inn i kirken med prestene i spissen. 
Vaktene våget ikke å hindre dem og ble stående urørlige.  

1,6 Pater Jozo blir fengslet 

17. august 1981 ble sognepresten Jozo Zovko arrestert som ansvarlig for 
menigheten i Medjugorje og fordi han vitnet for åpenbaringene. Det ble 
anklaget for å være en oppvigler og forræder og fiende av den 
sosialistiske stat. De ville først henrette ham uten rettssak, men de var 
redde for reaksjonen til folkemassene hvis han ble martyr. Utenlandske 
journalister skrev også om saken og den fikk snart oppmerksomhet på 
høyt hold.  
"Ikke vær redde. Jeg ønsker at dere skal være fylt av glede og at den 
gleden skal vises i ansiktene deres. 
 Jeg vil beskytte pater Jozo." (17/8) 
 
"Pater Jozo har ingenting å frykte. Alle problemer vil gå over."  
Etter mye påtrykk fikk han tillatelse til å få en forsvarer og få saken fram 
for domstolen. Jomfru Maria åpenbarte seg flere ganger for ham i 
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fengselet. Det gikk rykter om at døren til rommet hans ble låst opp på 
overnaturlig måte hver eneste natt. Vicka spør Gospa om det er sant. 
”Priset være Jesus. Det er sant, men det er ingen som tror det.” (30/8)  
21 oktober, dagen før rettsaken mot pater Jozo:  
"Jozo ser godt ut og han hilser dere varmt. Frykt ikke for Jozo. Han er en 
helgen. Jeg har allerede fortalt dere det. Dommen vil ikke bli sagt i 
kveld. Vær ikke redde, han vil ikke bli dømt til en alvorlig straff. Be 
bare, fordi Jozo ønsker av dere bønn og utholdenhet. Vær ikke redde for 
Jeg er med dere."  
 
Rettsaken var nærmest et skuespill, en tragisk farse; 
 Anklagen mot sognepresten Jozo var tatt fra prekenen den ellevte juli. 
Han hadde preket over tekster i 2. Mosebok, Exodus, om Israels utfrielse 
fra Egypt og den førti år lange vandringen i ørkenen før de kom til Det 
Lovede Land. Han tolket det symbolsk og åndelig, og han snakket om å 
være slaver av synd og å bli løst fra syndens lenker.  
Spioner fra kommunistpartiet hadde tatt notater fra prekenen og ble ført 
som vitner, men de var lite kjent med Den Hellige Skrift. De mistolket alt 
som politisk og nasjonalistisk propaganda, og trodde at Jozo snakket om 
undertrykkelsen av kroatene de siste førti årene med kommunismen. De 
mente han hadde oppfordret folkemassen til opprør mot regimet, selv 
om han bare hadde oppfordret dem til bønn og personlig omvendelse.  
Selv om 340 av menighetens medlemmer stilte opp som vitner til hans 
forsvar, med risiko for sitt eget liv, ville ikke dommerne høre på dem. 
Under razziaen i kirken hadde de funnet noen stearinlys med det 
kroatiske flaggets farger, som noen pilegrimer hadde brakt med seg, og 
dette ble ført som et hovedbevis. (Omtrent som bruken av fargene rødt, 
hvitt og blått under den tyske okkupasjonen i Norge.) 
Det var mange som ønsket at Kroatia skulle bli en selvstendig stat og 
frigjøre seg fra det serbisk dominerte Jugoslavia. Kommunistene så med 
frykt på de store folkemassene i Medjugorje som de oppfattet som en 
demonstrasjon og begynnelsen på en motrevolusjon.    
 
22.oktober: "Jozo er dømt. La oss gå i kirken og be."  
Seerne er svært triste. "Dere skulle glede dere." 
 
Jozo Zovko ble dømt til tre års fengsel på grunn av antirevolusjonær 
virksomhet. Han måtte bo på en naken celle av betong med bare en brisk 
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uten sengeklær å ligge på og lite mat. Han ble torturert, slått og 
mishandlet. En stund delte han celle med åtti andre fange, uten 
skikkelige sanitære forhold, bare tre toaletter inne på samme rom. Han 
fikk først redusert dommen til to år, men ble satt fri etter atten måneder 
etter sterke protester og påtrykk fra kirken og utenlandske myndigheter, 
spesielt italienske.  
 
Etter løslatelsen fikk pater Jozo ikke komme tilbake til Medjugorje, men 
ble prest og leder for et fransiskansk kloster i landsbyen Tihaljina noen 
kilometer fra Medjugorje. Han var en sterk og karismatisk forkynner, og 
tiden i fengselet var kanskje en form for renselse og helliggjørelse. Han 
hadde fått en enda større dybde og tyngde etter disse erfaringene, og 
mange folk betraktet ham nå som en helgen.  
Kirken i Tihaljina, hvor han holdt messe, ble et nytt trekkplaster for 
pilegrimene Det ble satt opp egne busser og kirken var oftest fullsatt. 
I denne kirken er også den vakre Mariastatuen som nærmest er blitt et 
varemerke for Medjugorjes budskap. Jozo har en dyp og fast tro, og 
spesiell evne til å formidle evangeliet og Guds kjærlighet. Han er heller 
ikke redd for å si sannheten, og det er det ikke alle som liker. Mange 
vitner om at de har kjent Den Hellige Ånd når pater Jozo har lagt 
hendene på hodene deres og bedt over dem. Det har også skjedd sterke 
omvendelser og helbredelser. Mange har også blitt befridd fra demonisk 
innflytelse på hans forbønn.   
Jeg snakket med en ung mann som hadde fått kall til å bli prest av pater 
Jozo, og han hadde begynt på et tolv års studium hos Jesuittene. Iveren 
og motivasjonen hans gjorde et sterkt inntrykk på meg. Pater Jozo har 
reist mange steder rundt i verden og forkynt evangeliet og fortalt om 
budskapene, og han har skrevet flere bøker. Biskopen av Mostar har hele 
tiden motarbeidet ham, forflyttet ham og prøvd å holde ham borte fra 
Medjugorje og gitt ham flere restriksjoner. Han har også kalt ham en 
ulydig fransiskaner. 
Fra februar 2009 til november 2011 har pater Jozo igjen en periode 
opplevd en ny “forvisning”, opplevd nye anklager mot seg og vært i 
kloster på en adriatisk øy og i Østerrike til retrett. Han fikk også forbud 
om å fortelle om Medjugorje og sine egne erfaringer offentlig. Noen 
kroatiske journalister har ”renvasket” ham og de avslørte gjennom gamle 
dokumenter fra kommunisttiden hvordan han hadde blitt forfulgt som 
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en fiende av staten. De hadde brukt store ressurser på å bakvaske ham 
og spre onde rykter.  
I oktober 2011 ble han intervjuet av Vatikanets kommisjon sammen med 
seerne om Medjugorje. Like etter, fra desember 2011 ble han igjen “fri” 
og forflyttet til fransiskanernes kloster i Zagreb. 
 

1,7 Høsten 1981  

I slutten av august var skoleferien slutt. Ivan valgte å begynne på 
presteseminaret i Dubrovnik. Marija og Ivanka begynte å studere i 
Mostar. Politiet påla Mirjana å reise tilbake til Sarajevo. Hun ble 
overvåket og fikk daglig besøk av politiet som trakasserte henne og 
familien. Hun følte seg veldig alene i storbyen der det bodde få 
katolikker. 
Vicka skulle begynne på en yrkesskole for å lære å sy. Lærerne forlangte 
at hun skulle ta av seg korset hun hadde i kjede rundt halsen. Hun nektet 
plent, snudde på hælen og satt aldri mer sin fot der. Vicka ble værende 
hjemme i landsbyen og tok i mot pilegrimene. Hun hjalp familien sin med 
husarbeid og på jordene, blant annet med å kjøre traktor. Hun fikk et 
spesielt ansvar av Gospa for å passe på lille Jakov. Alle seerne fortsatte å 
få daglige møter med Gospa uansett hvor de var. Menigheten og 
bønnegruppene i Medjugorje fortsatte å be sammen i familiene og å 
følge de daglige messene ved siden av sitt daglige arbeidet.  
Landsbyfolket fikk nok å gjøre med å stå til tjeneste for pilegrimene. Det 
ble en hektisk byggevirksomhet og mye praktisk som trengtes for å 
kunne ta i mot strømmen av mennesker. Mennene som hadde vært 
fremmedarbeidere i Tyskland fikk nå nye muligheter for å arbeide og 
livnære seg hjemme. 
Landsbyen manglet fullstendig det mest basale som vann og 
sanitæranlegg, butikker, spise- og sovesteder. For eksempel var det bare 
en enkel utedo tilhørende menigheten, med åpning rett ned i elven. Det 
tok lang tid før det ble gitt tillatelse fra ”Kommunen” til å bygge et lite 
hus med toaletter og vasker med innlagt vann.  
Veiene og stiene var bare av tørr jord, et rødbrunt fint pulver som virvlet 
opp i luften, og la seg over alt og alle, på føttene og skoene og klærne. 
Utenlandske storbymennesker som var vant til å dusje hver dag følte seg 
”skitne”. Det var knapt med vaskevann. Det var også knapt med mat og 
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svært enkelt utvalg. Fasten var reell; pilegrimene fikk kjenne både sult og 
tørst i den stekende solen 
Mange bortskjemte, vestlige mennesker fikk erfare de fattiges virkelighet 
på kroppen, og fikk et nytt syn på livet og seg selv. De fikk også erfare at 
det var mulig å være lykkelig og tilfreds uten å eie noen materielle goder 
eller statussymboler. At lykke er en indre åndelig opplevelse uavhengig 
av utseende og de ytre omstendighetene. Landsbyfolket eide nesten 
ingenting selv, men d delte ut mat og soveplasser gratis. De var lykkelige 
over å kunne gi og kanskje bidra til andres omvendelse. En sterk kontrast 
til den grådigheten som rår i den moderne verden og som snart begynte 
å innfiltrere det lille samfunnet. 
Valfartsstedet med så mange utenlandske turister var også et paradis for 
spekulanter og folk som bare ønsket å tjene penger, og et fristende sted 
for tiggere og lommetyver. Suvenirbutikker med religiøst juggel, brus og 
Coca Cola kiosker og andre selgere dukket opp langs veien. Mange 
ateister kjøpte opp tomter og investerte i å bygge nye moderne hoteller. 
Kommunistene så også etter hvert muligheter til å tjene penger og ble 
mer ”velvillige” overfor turistene. De bygde et eget turistkontor rett 
utenfor kirken og innførte en turistskatt for utlendinger. Det ble også 
krevd inn en skatt av dem som hadde overnattingsgjester, selv om de lot 
dem sove der gratis.  
Det var mange utfordringer, men innbyggerne i Medjugorje beholdt 
indre ro og ytre orden, og Medjugorje ble kjent som en ”Oase av Fred”. 

1,8 De får se inn i Himmelen 

På Alle Sjelers Dag var alle seerne unntatt Ivan igjen samlet. Under 
åpenbaringen viste Gospa dem i et syn hvordan det var i Himmelen. De 
så en stor mengde mennesker kledd i side kjortler i forskjellige lyse 
farger og mange engler. Det var ubeskrivelig, lyst og vakkert.  
Alle så lykkelige ut og pratet vennskapelig med hverandre. Alle så friske 
og unge ut; som om alder og rynker var visket bort. De fikk se Ivankas 
mor og en annen kvinne de kjente fra landsbyen. 
De spurte henne etterpå hvorfor hun hadde vist dem himmelen. 
Gospa svarte;  
”For at dere skal vite hva det evige liv er for alle dem som er forblir 
trofaste mot Gud.” 
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De fikk også et glimt av Purgatoriet, Skjærsilden. Der var det mindre lys, 
nesten som en tåke og helt stille. Gospa forklarte at her ble sjelene 
renset før de kunne tre inn i Himmelen, og at det var nødvendig med 
mye forbønn og faste for å hjelpe dem. Det virket som det var mange 
forskjellige nivåer, nærmere og nærmere Himmelen. 
 
Fire dager senere, mens Gospa åpenbarte seg for Vicka, Jakov og Marija, 
ble hun plutselig borte for dem. Foran dem fikk de plutselig et syn av 
helvetet. Det var et fryktelig syn, forteller de, og de vil helst ikke snakke 
om det. Det var mørkt og et stort hav av flammer. De så en stor flokk 
mennesker som hadde vendt ryggen til Gud. De så også mange 
uhyggelige skapninger som liknet demoner. De fikk også se en vakker 
ung kvinne, som hadde levd i synd, bli slukt opp av flammene som i en 
ovn, og bli forvandlet til et monster. 
 
To uker senere satt Vicka sammen med Jakov på rommet hennes og ba. 
Uventet fikk de en åpenbaring utenom den vanlige tiden. 
”Priset være Jesus!” hilste Gospa like glad som vanlig og strakte hendene 
mot dem. ”I dag vil jeg ta dere med til Himmelen!” 
Jakov begynte å gråte, for han trodde han skulle dø. 
”Kan du ikke bare ta med Vicka,” bønnfalt han, og tenkte på sin mor. ”Jeg 
er eneste sønn, men hun har så mange søsken.” 
Jomfru Maria bare smilte og tok dem i hver sin hånd og vendte ansiktet 
opp mot himmelen. I det samme følte de at de steg oppover. Tak og 
vegger var med ett borte. De ble tatt med til et sted fylt av strålende lys 
og overveldende glede. De så vakre blomster, og de så mennesker og 
engler med en himmelsk skjønnhet.  
Vicka sa det var som hjertet hennes stod stille over alt det vidunderlige 
hun så. Gospa førte dem trygt tilbake igjen, og de følte vel både lettelse 
og skuffelse da de ”våknet” igjen i vår verden. 
 
Moren til Vicka kom for å se etter dem, men de var forsvunnet fra 
rommet. Hun syntes det var rart siden hun ikke hadde sett dem gå ut. De 
må ha vært legemlig borte i 20-30 minutter. 
Seerne vitner om det de har sett, og at det evige liv etter døden er en 
realitet. 
Det viktigste er kanskje ikke hvordan det ser ut i himmelen, og kanskje 
hvert menneske vil oppleve skjønnheten der forskjellig. Det vesentlige er 
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at menneskene har full kontakt med Gud hele tiden. De lever i Guds 
nærvær og kjærlighet og et inderlig fellesskap med hverandre og er 
lykkelige.  
I helvete er de fullstendig avskåret fra Guds Lys, og det er den store 
pinen. Vi begynner allerede her på jorden å velge om vi vil leve nær Gud 
eller vende oss bort fra Ham. De som konsekrere seg til Gud vil begynne 
å leve på jorden som i himmelen og realisere Guds Rike her.  

1,9 Kort overblikk videre 

Jomfru Maria lovet seerne, at hun alltid skulle sende gode prester til 
Medjugorje, og det har hun holdt. De fransiskanske prestene som har 
hatt ansvaret for menigheten var alle svært dyktige og trofaste.  Etter at 
Pater Jozo ble fengslet, fikk seerne pater Tomislav Vlasic som sin 
åndelige veileder. Han var en mer kontemplativ munk med erfaring i dyp 
bønn. Det ble også fortalt at han ba flere timer før han holdt messe. En 
venn av oss, som hadde vært med i en messe han holdt for en mindre 
gruppe, sa at han opplevde at presten selv ble forvandlet og inkarnerte 
Jesus gjennom seg selv.  
Pater Slavko Barbaric som kom i januar 1982, ble en stor forkjemper for 
seerne og åpenbaringene. Han hadde studert psykologi og pedagogikk 
ved siden av teologien. Han snakket flere språk flytende, og underviste 
de utenlandske pilegrimene i grupper for engelsk, tysk og italiensk. Han 
hadde en spesiell evne til å formidle budskapene konkret og forståelig, 
og å aktualisere dem i våre egne liv. Hver måned skrev han en refleksjon 
over det siste budskapet som ble publisert sammen med det via 
internett, og nå er utgitt i bokform. Han har skrevet en rekke bøker som 
fordyper seg i bønn med hjertet, faste og skriftemål.  Han utviklet også 
oppskriften på den formen for sakramentstilbedelse som brukes i 
Medjugorje, med elementer som likner Taize, vekslende bønner, korte 
repeterende lovsanger, stillhet og samtale med Gud på vegne av 
menigheten. (Jmf. boken; Adore my Son with your heart.”)  
Han hadde erfaring fra aktivt ungdomsarbeid og han startet den 
internasjonale ungdomsfestivalen ”Mladifest” som holdes hvert år i 
begynnelsen av august. Han startet også mange gode humanitære tiltak, 
blant annet; ”Mothers Village,” en barneby for foreldreløse barn etter 
krigen, parken ”St. Francis garden”, og et fond som deler ut stipend til 
utdanning for begavet og kreativ ungdom.  
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Han døde helt plutselig på toppen av Korsfjellet etter å ha ledet 
korsveien for menigheten, fredag 24. november 2000. Det er nå satt en 
minnestein der. I Marias budskap dagen etter, 25. november, sa hun: 
“Jeg gleder meg med dere og Jeg ønsker å si dere at deres bror Slavko er 
født i Himmelen og ber for dere”.  
 
Fram til krigen i 1991 var det en økende strøm av pilegrimer til 
Medjugorje, mest fra Europa og Amerika.  
Nyhetene om disse Maria-åpenbaringene og de overnaturlige 
fenomenene i Medjugorje ble snart spredt internasjonalt gjennom aviser 
og TV-programmer, først til Italia  gjennom RAI1, senere til de andre 
katolske landene i Europa, og til England gjennom BBC. “Reader Digest”, 
(“Det Beste”) i USA skrev om dem allerede i 1986. Det er anslått 20 
millioner besøkende gjennom disse ti første årene.  
Det ble en katolsk vekkelse verden over, som førte til at det ble dannet 
mange bønnegrupper og nye menigheter og fellesskap som ville følge 
budskapene. Det var en intens byggeaktivitet for å kunne ta i mot så 
mange mennesker og gi dem tak over hodet. Mange av innbyggerne 
bygde nye boliger som kunne brukes som pensjonater for grupper, med 
rom til 30-40 personer. 
Under den brutale krigen i Bosnia–Herzegovina ble Medjugorje beskyttet 
fra alle krigshandlinger, og fortsatte å være en oase av fred.  
Medjugorje ble nærmest et tilfluktssted og mottak for mange hjemløse 
flyktninger fra andre deler av landet. Utenlandske pilegrimer som hadde 
vært i Medjugorje samlet inn gaver og store summer av penger til mat og 
annen nødhjelp. Mange risikerte sitt eget liv for å transportere inn mat 
og klær, for å hjelpe eller jobbe i flyktningleirene.  
Biskopen i Split hadde tatt i mot og forsvart åpenbaringene og hele hans 
område langs kysten av Kroatia opplevde også en spesiell beskyttelse. 
Biskopen i Mostar, som hadde motarbeidet Medjugorje derimot, fikk 
bombet sin egen bispegård, og det var store ødeleggelser i byen og en 
kjent gammel bro ble sprengt. Ti år etter var det ennå hull etter skudd på 
murveggene til de fleste bygningene i byen, til og med sykehuset. 
Etter krigen søkte mange hjelp i Medjugorje for de fysiske og psykiske 
skadene de hadde fått. Det var en enorm påkjenning for prestene å ta i 
mot skriftemål og lytte til all den ondskapen og grusomhetene som var 
begått. Spesielt var også de systematiske voldtektene som mange 
kvinner ble utsatt for. Selv ikke småjenter ned i tolvårsalderen og nonner 
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ble spart. Man tror at det ble født ca. 5000 barn som følge av dette. 
Noen ble adoptert bort, men mange av dem vet man ikke noe om. En 
krig gir sår som det kan ta flere generasjoner å komme over, og bare 
Guds tilgivelse og barmhjertighet kan lege slike sår. 
Etter hvert som livet i det nye Bosnia-Herzegovina ble normalisert, har 
det igjen vært en økende strøm av pilegrimer fra hele verden; alle 
Europeiske land, USA, Russland, Asia, Sør-Amerika, Australia og Afrika. 
Det har blitt enklere å reise dit som vanlig turist med rimelige og 
komfortable overnattingssteder og god mat med internasjonal standard.  
Menigheten i Medjugorje er direkte underlagt Vatikanet og godkjent 
som bønnested viet til Jomfru Maria. Det blir også kalt for et 
forsoningssted og verdens største skriftestol. Det er tillatt for alle å reise 
på private pilegrimsreiser til Medjugorje med ledsagelse av prest. Den 
Katolske Kirke har ennå ikke gitt noen offisiell uttalelse i forhold til å 
bekrefte eller godkjenne åpenbaringene som overnaturlige, slik de har 
gjort med Lourdes og Fatima. Men de har heller ikke avkreftet dem eller 
erklært dem som falske, eller funnet noe som er i strid med Kirkens tro 
og lære. Det kunne de ha gjort når som helst i løpet av disse 30 årene. 
  
Det er en personlig trossak om det virkelig er Jomfru Maria som viser 
seg. Det kan ikke bevises eller dokumenteres med naturvitenskapelige 
metoder, men bygger på menneskers vitnesbyrd, akkurat som 
evangeliene. Pater Slavko sa ganske enkelt; 
”Jeg trenger ikke noe pass for å bekrefte hvem min egen mor er. Jeg 
kjenner henne igjen med det samme!” Han gjenkjente Jomfru Maria 
nærvær og hennes stemme som sin egen Mor. 
Regelen er at Kirken ikke kan avsi en endelig dom så lenge 
åpenbaringene fremdeles pågår. I 2010 nedsatte pave Benedikt 16. en 
stor tverrfaglig kommisjon som gransker fenomenene og som skal uttale 
seg til Troskongregasjonen. Alle seerne var til intervjuer i Vatikanet 
høsten 2011 og ble visstnok svært godt mottatt. 
Det er forventet at kommisjonen vil levere sine vurderinger i løpet av 
høsten 2012 og at kanskje paven da vil gi en offisiell uttalelse. 
Så vidt jeg vet er det ennå ikke påvist noe ved åpenbaringene eller 
budskapene som strider mot Kirkens tro og lære. At enkelte mennesker 
feiler, eller at noen av prestene kan ha sine svakheter, har ikke noe med 
troverdigheten til selve åpenbaringene å gjøre. Kirken bygger også på de 
troendes felles vurderinger og oppfatninger. 
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Treet skal kjennes på fruktene. Hovedfrukten er en ny vekkelse og en 
fornyelse innenfor Den Katolske Kirke. En nyevangelisering som går til 
røttene og det essensielle den kristne tro, og i lydighet til Kirkens lære. 
Hver ny generasjon og hvert enkelt menneske trenger å oppdage 
evangeliet på nytt og i forhold til sitt eget liv. Det er startet opp mange 
nye bønnegrupper og andre aktiviteter i menighetene. Mange familier er 
blitt gjenforenet, og mange ektepar har blitt nyforelsket. Det fortelles 
om et italiensk par som hadde vært skilt i 20 år. Jomfru Maria førte dem 
til Medjugorje i hver sin gruppe, og de møttes ”tilfeldig” på toppen av 
Korsfjellet. De gjenopptok sitt ekteskap. 
Mange unge har fått kall til ordensliv eller å vie sitt liv til andre tjenester i 
Kirken. Det arbeides nå med å registrere og å få oversikt over hvor 
mange prester som har fått sitt kall direkte i Medjugorje.  
Det blir i dag organisert faste pilegrimsreiser til Medjugorje fra alle 
kanter av verden. Fra Irland er det flere faste flyavganger i uken og det er 
til enhver tid en tusen irer der. Det har ført til mange nye kristne 
bevegelser for lekfolk i Irland, deriblant, ”Direction For Our Times.” 

1,10 Medjugorjes forhistorie 

 
Hvorfor akkurat Medjugorje?  
Før åpenbaringene var landsbyen helt ukjent og ikke avmerket på større 
kart. 
Geografisk ligger Medjugorje i Herzegovina, litt sør for byen Mostar og 
en halvtimes kjøring fra Adriaterhavskysten. Medjugorje ligger strategisk 
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til på grensen mellom den Europeiske og den Arabiske verden, og i et 
religiøst skjæringspunkt mellom Katolikker, Ortodokse og Muslimer. 
Stedet er kanskje valgt for å være en brobygger og skape fred og 
forståelse mellom religionene. Jomfru Maria har gjentatte ganger sagt at 
Muslimene er våre brødre og at vi har den samme Far i Himmelen. I 
Koranen står det skrevet at Jesus ble født av Jomfru Maria, og de tror på 
jomfrufødselen og har stor respekt for henne. Det var også engelen 
Gabriel som åpenbarte seg for profeten Muhammed. Alle religiøse 
ledere har et stort ansvar for å skape fred og forståelse. 
Navnet “Medjugorje” betyr mellom fjellene, og bestod av fem små 
landsbyer/husklynger spredt på en stor avsides slette mellom høye åser. 
I 1981 var innbyggertallet ca. 2000 og for det meste kroatiske familier. 
De fleste drev noe jordbruk og hadde noen husdyr, men ikke nok til å 
livnære seg. De dyrket mest tobakksplanter og vindruer, men staten 
hadde monopol og regulerte prisene, og det var lite å tjene. Mange av 
mennene var fremmedarbeidere i Tyskland for å kunne forsørge 
familiene sine.  
Det var et idyllisk og fredelig sted. Folk levde slik de hadde gjort i 
generasjoner i middelhavslandene. Gamle kvinner passet sauene på 
jordene, mens de gikk og spant ull for hånd. Hver familie hadde sin 
grønnsakshage, noen sauer og høner, og en liten ku som gav dem daglig 
melk og ost. 
 
I apostolisk tid tilhørte dette området Dalmatia og var del av Romerriket. 
Paulus skriver at han sendte Titus til Dalmatia, (2. Tim 4.10) og det finnes 
rester av Paulinsk-kristne kirker i området rundt Medjugorje fra de første 
århundrene etter Kristus. Kristendommen ble fortrengt igjen av andre 
folkeslag. Kroatene ble igjen kristnet av katolske misjonærer på 600-
tallet og sverget troskap til St. Peter og paven. Etter skismaet i 1054, der 
den Romerske og Ortodokse kirke ble delt, har de hele tiden måttet 
kjempe for sin tro. Bosnia-Herzegovina var under tyrkisk okkupasjon fra 
1474-1878, og de katolske kristne ble sterkt undertrykt. Biskopene og de 
sekulære prestene flyktet ut av landet, bare Fransiskanerne ble værende. 
De hadde hatt klostre der siden 1300 tallet, og gjennom 400 års tyrkisk 
styre klarte de å holde kristentroen levende i folket. I Kosovo ble folket 
tvangskonvertert til islam. De fransiskanske munkene har sikkert gitt 
både praktisk og åndelig hjelp i en vanskelig tid. Hele denne tiden ble 
kroatiske katolikker undertrykt og forfulgt som fiender av staten og 



 

1,10 Medjugorjes forhistorie 59

hadde ikke rett til fast eiendom. Derfor er det ennå sterke bånd mellom 
det kroatiske folk og fransiskanske prester og ordensfolk. De kristne 
sangene og bønnene var en del av den kroatiske kultur og ble overlevert 
fra generasjon til generasjon i hjemmene.  
Etter at de ble befridd for tyrkerne, opplevde de en kort periode med 
religionsfrihet. Mange nye kirker ble bygd og nye ordener ble opprettet.  
I 1892 etablerte Fransiskanerne sin provins i Mostar. Samme år startet 
de menigheten i Medjugorje og begynte å bygge en kirke der. Dessverre 
var jordgrunnen for dårlig, og kirken fikk sprekker i veggene og ble 
ustabil. I mange år feiret de derfor messen utendørs.  
Første verdenskrig førte med seg mye sult og nød, og etter den kom 
spanskesyken. Som et rop om hjelp, foreslo sognepresten i Medjugorje å 
bygge et kors til 1900 års jubileet for Jesu død i 1933. De ba også om å bli 
befridd fra de sterke stormene som stadig herjet over sletten deres med 
vindkast som ofte ødela kornavlingene deres. Hele menigheten var med 
på å bygge det 10 meter høye steinkorset på Korsfjellet, og de bar 
mursteinene og sementen opp den bratte steinura.  
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 Til innvielsen i 1933, fikk de en relikvie fra Vatikanet, en bit fra Jesu eget 
kors som er murt inn i fundamentet. Landsbyens innbyggere har gjenn 
om alle disse årene vandret opp på Korsfjellet i bønn, barføtt og med 
rosenkransen i hånden, spesielt når de har hatt det vanskelig. Ved store 
anledninger har de også lagt opp elektriske ledninger og belyst hele stien 
og korset. Hver september feirer de en egen fest for korset med messe 
oppe på toppen. 
For pilegrimene som kommer til Medjugorje er det et helt konkret 
”høydepunkt” å bestige Korsfjellet. Millioner av bare føtter har slipt de 
skarpe, ujevne steinene så de mange steder er blitt helt blankpolert. 
Oppover langs stien er de 14 stasjonene på Korsveien markert med 
trekors, og de fleste stopper opp og tar seg tid til å be og meditere over 
dem.  
Det vokser også mange forskjellige tornebusker der, noen med vakre 
sinoberrøde blomster. Tornene er opptil 2 centimeter lange og spisse 
som nåler, og blomstene har samme farge som friskt oksygenrikt blod. 
Jeg forestiller meg at Jesu tornekrone var flettet av slike kvister. Ofte blir 
gamle, syke og handikappede hjulpet eller båret opp til toppen. Flere 
forteller om helbredelser etter å ha gjennomført denne korseien. Det 
kan oppleves helt konkret som om man bærer sine egne synder og 
problemer opp til Jesu Kors og avleverer dem der. Befridd og lettet fra 
verdens byrder er nedturen med den fantastiske utsikten en jublende 
seiersdans. Menighetens sogneprest pleier å lede en felles 
korsveivandring hver fredag morgen. Pater Slavko Barbaric gikk opp på 
Korsfjellet hver eneste morgen før arbeid. Han pleide å ha med seg en 
pose og plukke opp avfall og søppel. Han døde på toppen av Korsfjellet i 
november 2000.  
Den samme sognepresten som bygde det store murkorset i 1933, planla 
også å bygge en ny kirke. Den ble tegnet av en arkitekt, og selv om den 
var altfor stor i forhold til folketallet, forutsa han at den kom til å bli for 
liten. Fundamentet ble lagt rett før krigen, men de fikk ikke tillatelse av 
myndighetene til å bygge den ferdig før i 1966. Flere steder rundt om i 
verden er det i dag bygd kopier av denne kirken med de to 
karakteristiske tårnene som symboliserer deres hverdagshilsen;  
”Priset være Jesus og Maria.” 
Kirken ble viet til St. Jakob og har dermed også en forbindelse til 
valfartsstedet Santiago di Compostella i Spania hvor graven til apostelen 
Jakob er. 
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Etter 2. Verdenskrig var unionen Jugoslavia et ateistisk diktatur med 
kommunistisk regime helt fram til 1990-tallet. Innbyggerne var 
sammensatt av mange etniske og religiøse grupper.  
De kristne kroatene ble igjen undertrykt og forfulgt. 601 katolske prester 
ble drept i tiden etter 2. Verdenskrig, og flere hundre satt fengslet i 
årevis. Så dette er et land med mange martyrer og sterk tro.  
 

 
 

 
Typisk bilde fra Medjugorje i de første årene. Eldre kvinner som gjeter sauene mens de 

spinner ulltråd for hånd. De hadde også nydelige håndstrikkete gensere til salgs 
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De seks seerbarna sommeren 1981, Mirjana, Vicka, Ivanka, Ivan, Marija og Jakov foran. 
 

Livet til de seks barna som Gospa viste seg for ble totalt forandret. Jakov 
var bare ti år da det begynte, og de andre, Ivan, Vicka, Marija, Mirjana og 
Ivanka var mellom 15 og 17 år. De var helt vanlig landsbyungdom og 
familiene sier at de ikke skilte seg ut fra sine søsken eller jevnaldrende 
venner. Jomfru Maria sier at hun har utvalgt dem spesielt men ikke 
hvorfor. Noen har påpekt at navnene deres har spesiell betydning; 
Marija og Mirjana for Maria, Ivanka og Ivan for Johannes, Jakov for 
menighetens egen helgen St. Jakob, og Vicka betyr Liv.  
Alle de seks seerne har akseptert den gaven og byrden det er å motta 
åpenbaringen og være verdenskjente, og de har viet livet sitt til å spre 
budskapet til andre. Tre av dem har ennå daglige åpenbaringer, mens de 
tre som allerede har fått de 10 hemmelighetene får en fast åpenbaring i 
året. Jomfru Maria sier at aldri før i historien har noen mottatt slike 
nåder som disse ungdommene.  
Her er en kort oversikt: 
Vicka Ivankovic- født. 3.september 1964, Daglige åpenbaringer. Har fått 
diktert Jomfru Marias liv. Ber spesielt for syke og ungdom.  
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Mirjana Dragicevic, f. 18. mars 1965. Daglig fram til 25/12 1982 nå hvert 
år på fødselsdagen sin. Hun har spesielt ansvar for hemmeligheten og 
ber for dem som ikke tror, og den 2. hver måned får hun en åpenbaring 
der hun ber sammen med Vår Frue for dem.  
 
Marija Pavlovic f. 1.april 1965. Daglige åpenbaringer og mottar 
månedsbudskapene. Spesiell oppgave å be for prester, ordensfolk og 
konsekrerte. 
 
Ivan Dragivcevic, f. 25. mai 1965. Daglige åpenbaringer. Spesielt fokus på 
familier og ungdom. Leder den store bønnegruppen som ofte får ekstra 
åpenbaringer på fjellet Podbro eller ved det blå korset om kvelden som 
er åpne for alle. 
 
Ivanka Ivankovic, f. 21. juni 1966, Daglig inntil 6. mai 1985, nå bare på 
festdagen 25.juni hvert år. Hun ber for familier. 
 
Jakov Colo, f. 6. mars 1971. Daglig fram til 12. september 1998, nå bare 
1. juledag 25.desember hvert år.  
 
 
De daglige Maria-åpenbaringene kommer til en fast tid, kl. 17.40 (18.40 
sommertid) og seerne får dem uansett hvor de befinner seg. Gospa 
åpenbarte seg først ute på fjellet Podbro, senere inne i et sidekapell og 
et tårnrom inne  i kirken og senere på menighetens kontor. Nå skjer det 
oftest helt privat og bare spesielt inviterte får være tilstede. Fortsatt 
åpenbarer hun seg noen kvelder oppe på Podbro for Ivan og hans 
bønnegruppe der alle pilegrimene kan delta. Mirjanas åpenbaring den 2. 
hver måned ble først holdt i Cenacolo og åpent for pilegrimmer. Nå er de 
vanligvis ved det Blå Korset tidlig om morgenen. Det kan være opptil 20-
30 000 mennesker samlet i bønn der, og mange våker der hele natten 
før. 
Alle seerne er nå gift og har barn, og de prøver å følge budskapene og 
leve et liv i bønn og hellighet. De bruker alle det meste av sin tid til å 
bringe Jomfru Marias budskap videre til andre. De reiser mye og besøker 
i hele verden, men noen av dem er vanligvis tilgjengelige for pilegrimene 
som kommer til Medjugorje. Det gjør et dypt inntrykk å møte dem. De er 
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alle helt nøkterne og gjengir budskapene på en levende og 
overbevisende måte.  
  
Noen har brukt det som er argument mot åpenbaringene at seerne har 
valgt å gifte seg i stedet for å gå i kloster. De sier selv at det gir dem 
større frihet til å kunne bringe budskapene ut til verden, og at de har stor 
støtte i sine ektefeller og barn. Ekteskapet i Den katolske kirke er et 
sakrament og et livskall, og en mulighet til å leve i hellighet i verden. 
Spesielt nå som ekteskapet og familien angripes fra så mange kanter, er 
det særdeles viktig å holde fast på ekteskapet som innstiftet og velsignet 
av Gud. Det beste forbilde er Den Hellige Familie selv; Josef, Maria og 
Jesus. En viktig del av Guds Plan gjennom Medjugorje er å fornye 
familiene og hjelpe dem til å leve sammen i kjærlighet i gjensidig lydighet 
og respekt. Gode foreldre og gode hjem er det viktigste for barnas 
utvikling og for de kommende generasjoner. Hellige familier gir det beste 
grunnlaget for religiøse kall 
Det første rådet for å løse alle familieproblemer er å be sammen.  
Et slagord i Medjugorje er;  
”Ektepar og familier som ber sammen, holder sammen!” 
 
Her følger en mer detaljert beskrivelse av hver enkelt. 

2,1 Vicka Ivankovic  

Vicka eller Vida, som hun egentlig heter, er den eldste av 8 søsken.  
Familien hennes bodde i Bijakovici, en husklynge i bunnen av fjellet 
Podbro, hvor åpenbaringene startet. Hun er den som gjør sterkest 
inntrykk på pilegrimene i Medjugorje. Hun smiler så strålende og viser en 
slik sterk glede som jeg aldri har sett noe sted. Den nærmeste 
sammenlikning kan være en overlykkelig brud.  
Gjennom alle disse årene har Vicka snakket til millioner av mennesker. 
Trofast og utrettelig har hun stått på trappen utenfor det enkle 
barndomshjemmet sitt og tatt imot grupper fra hele verden, ofte fra 
morgen til kveld uten å spise. Hun har fortalt dem om Gospa, Vår Frue, 
om budskapene og Paradiset, svart på spørsmål og bedt sammen med og 
for dem. Om og om igjen, uten å forandre eller legge til noe på 
erfaringene sine. Ansiktet hennes er som et speil hvor Jomfru Marias 
glede og fred reflekteres.  
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Hun har ennå daglige møter med Jomfru Maria, og ber spesielt for syke 
og ungdom. Hun har mottatt 9 av hemmelighetene og Vår Frue har 
diktert henne sin livshistorie, men ennå ikke tillatt å publisere den. 
Sammen med Jakov tok Jomfru Maria henne en dag legemlig opp til 
himmelen, og de fikk se inn i Paradiset og skimte Purgatoriet.  
 
Vicka ble dypt berørt over hvordan sjelene led i skjærsilden og spurte om 
det var noe hun kunne gjøre for å hjelpe dem eller ofre for dem. Maria 
aksepterte hennes frivillige offer. Kort etter fikk hun perioder med 
uforklarlig sykdom, høy feber og sterke smerter hvor hun ofrer seg for 
verdens synd. Hun har også hatt perioder hvor hun ligger bevisstløs i en 
slags koma.  Likevel våknet hun alltid 
rett før åpenbaringen og mottok 
dem like våken og smilende som 
vanlig. En periode i 1985/86 hadde 
hun også en stor svulst i hodet.  
Moren tryglet henne om å be om å 
bli frisk. Men Vicka svarte, at hvis 
hun visste hvor mye godt lidelsen 
hennes gjorde for de stakkars 
sjelene, ville hun ikke be om det. All 
sykdommen og smertene hennes 
forsvant spontant akkurat på den 
dagen Maria hadde forutsagt henne; 
25. September 1988. På forhånd 
hadde hun skrevet ned demne 
datoen og gitt den i en lukket 
konvolutt til den kommisjonen som 
skulle undersøke åpenbaringene. 
I enkelte perioder har Vicka også gitt avkall på de daglige åpenbaringene 
som et personlig offer. 
Vicka sier at sykdom og lidelse er våre kors, og at de kan bli til gave for 
oss hvis vi aksepterer dem og ofrer dem til Gud med kjærlighet. Jomfru 
Maria har sagt at vi skal takke Gud for korsene våre, men også be om 
kraft til å bære dem. Gjennom våre forsakelser og små daglige kors, kan 
vi bidra til å reparere for våre egne og andres synder og bidra til andres 
omvendelse og frelse. 
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”… Kjære barn, be om at dere må bli i stand til å akseptere sykdom og 
lidelse med kjærlighet, slik Jesus aksepterte dem. Bare på den måten kan 
jeg bli i stand til å med glede dele ut til dere de nådegaver og 
helbredelser som Jesus tillater.”  
 
Hun giftet seg 26. januar 2002 og bor sammen med ektemannen Mario i 
en liten landsby Gruda noen kilometer nord for Medjugorje. De har 
allerede fått tre barn. 

2,2 Mirjana Dragicevic-Soldo  

Mirjana er fra Sarajevo, men hun 
pleide å tilbringe sommerferien hos 
besteforeldrene i Medjugorje. Hun 
var den første av seerne som fikk alle 
de ti hemmelighetene, og hun har en 
spesiell misjon i forhold til dem. Hun 
har fått dem nedskrevet på en rull av 
et overnaturlig materiale og skriften 
er usynlig for andre. Hun er den 
eneste som får vite når de skjer.  
Før den første hendelsen, som antas 
å være er en svært alvorlig hendelse 
eller katastrofe, skal Mirjana gjøre 
den kjent for en spesielt utvalgt prest 
fjorten dager før det skjer. Pater 
Petar Ljubicic som var hennes 

skriftefar opå den tiden er utvalgt til denne oppgaven. Han skal 
forberede seg i bønn og har ansvar for å velge om den skal 
offentliggjøres. Etter den første hemmeligheten har skjedd, vil antagelig 
de andre hendelsene følge etter i rask rekkefølge, og det vil kanskje bli 
slutt på Maria-åpenbaringene i Medjugorje. Men det skal etterlates et 
stort og varig tegn, noe vakkert som alle vil kunne se på Podbro. Les mer 
under kapittelet om hemmelighetene. 
Mirjana hadde daglige åpenbaringer fram til 25.desember 1982, dagen 
hun fikk den tiende hemmeligheten og Vår Frue sa: 
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"Mirjana, jeg valgte deg, og jeg fortalte deg alt som er nødvendig. Jeg 
har betrodd deg kunnskap om mange ting som du må bære med 
verdighet. Tenk på meg, og hvor mange tårer jeg har grått på grunn av 
dette. Du må alltid være modig. Du forstod hurtig budskapene mine, 
og så må du forstå at jeg må forlate deg nå, Vær modig..." 

 
Etter at hun fikk se den tiende hemmeligheten lovet Jomfru Maria at hun 
ville få en åpenbaring hvert år så lenge hun levde. 
 

 
Mirjana sammen med pater Petar Ljubiciv 

Deretter hadde hun bare en årlig åpenbaring på bursdagen sin 18. mars 
fram til 2. august 1987. Da fikk hun en ny spesiell oppgave i å be for dem 
som ikke tror, det er dem som ikke har fått oppleve Guds kjærlighet 
personlig. Jomfru Maria kommer nå til henne den andre i hver måned for 
å be sammen med henne for denne intensjonen.  
Mirjana sier at Jomfru Maria har stor nød for alle hennes barn som ikke 
tar i mot Guds frelse og nådegaver. Hvis vi hadde sett hvordan hun lider, 
ville vi gjort alt vi kunne for å oppfylle ønskene hennes. Hvis vi hadde sett 
tårene i øynene på Jomfru Maria når hun snakker om dem som ikke tror, 
ville vi alle ha begynt å be intenst for dem.  
Jomfru Maria sier;  
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"De er mine barn. Jeg lider på grunn av dem. De vet ikke hva som 
venter dem. Dere må be for dem."  
 Til å begynne med var disse møtene indre visjoner og helt private, men 
fra 2. Mars 1997 har hun fått dem som  åpenbaringer og de har vært 
åpne for publikum, og lik dem som de andre tre seerne har daglig.  
”Kjære barn! Be for deres brødre som ikke har erfart kjærligheten til 
Faderen, be for dem som har livet på jorden som det eneste viktige. Åpn 
hjertene for dem og se i dem min Sønn som elsker dem. Vær mine lys og 
opplys alle sjeler der mørket råder. Takk for at dere har svart på mitt 
kall.” (2/03/1997)  
Mirjana forbereder seg i flere dager før disse møtene gjennom faste og 
bønn. Hun forteller at hun ber sammen med Jomfru Maria under 
åpenbaringen. Maria lærer henne å be en ny og helt spesiell form for 
bønn som har sammenheng med hemmelighetene, og som hun ikke kan 
røpe ennå. Dette er også en stor gave som vi vil få når tiden er moden. 
Jomfru Maria har også gitt et spesielt budskap under åpenbaringen den 
aandre i hver måned, som er spesielt beregnet på de som er fjernt fra 
troen eller har vansker med å tro og omvende seg, og  som vel gjelder 
alle oss vanlige syndere. Jeg har bare tatt med disse budskapene for de 
to siste årene. De finnes komplett på www.medjugorje.com under 2nd-
messages på engelsk. 
 
Hun sier: "Hvis alle hadde trodd på Gud, ville det aldri være krig."  
Det er de som ikke tror som er årsak til de største problemene i vår tid 
som kriger, narkotika, selvmord, skilsmisser og aborter. De trenger vår 
hjelp for å forandre seg, at vi ber for dem og viser dem Guds kjærlighet. 
Vi skal ikke dømme dem, men tenke på dem som brødre som trenger 
Guds kjærlighet. 
I forhold til hemmelighetene sier Mirjana at det haster med å omvende 
seg og at vi ikke må vente på det synlige tegnet før vi begynner å tro. 
Jomfru Maria har også kalt Mirjana for sin ”Tjener”, og i bibelsk 
forståelse er det en stor ærestittel som brukes om Moses, David og 
Jesus. Det viser at hun har fått stor tillit og fortrolighet. 
Mirjana er gift med Marko Soldo og har to døtre. De bor i Medjugorje og 
møter ofte pilegrimene. Hun har hjulpet til i Mothers Village med de 
foreldreløse barna etter krigen. 

http://www.medjugorje.com/
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2,3 Ivanka Ivankovic-Elez  

Ivanka var den yngste av jentene og den første som så Jomfru Maria 
både den 24. og 25. juni 1981. Ivankas mor døde i mai 1981, og faren 
hennes arbeidet i Tyskland. Hun var den første som våget å snakke til 
Jomfru Maria, og hun spurte aller først etter sin mor. Det var veldig 
sterkt for henne da Jomfru Maria svarte;  
"Hun har det bra. Hun er med meg i himmelen."  
Ved minst  fem andre anledninger har Ivanka også fått se og snakke med 
sin egen mor fra himmelen.  
 
Ivanka bodde også i Bijakovici og har en bror og en søster. Hun bor 
fremdeles i Medjugorje, er gift og har 4 barn. Hun hadde daglige 
åpenbaringer fram til 7. mai 1985. Hun fikk den tiende hemmeligheten 6. 
Mai. Ekstasen hennes varte mye lenger enn de andres, og de andre 
seerne fikk for første gang se en åpenbaring utenfra og ble veldig betatt. 
Dagen etter åpenbarte Maria seg hjemme hos henne sammen med to 
engler og sa: 

"Mitt kjære barn, i dag er vårt siste 
møte, men vær ikke lei deg for jeg vil 
komme til deg på hver eneste årsdag 
uten denne. Mitt barn, ikke tro at du 
har gjort noe galt, og at det er derfor 
jeg ikke lenger kommer. Nei, det er 
ikke sant. Den planen som min Sønn og 
jeg hadde, har du akseptert med hele 
ditt hjerte og fullført din del. Vær 
lykkelig fordi jeg er din mor og jeg 
elsker deg med hele mitt hjerte.  
 
Ivanka, takk for at du har svart på 
invitasjonen fra min Sønn, og for å ha 
holdt ut, og for alltid å ha vært nær 
Ham og blitt værende inntil Han har 
fullført det som Han har bedt deg om. 

Mitt barn, fortell vennene dine at både jeg og min Sønn alltid vil være der 
for dere når dere søker eller kaller på oss.  
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Det som jeg har fortalt deg gjennom disse årene om hemmelighetene, er 
det fremdeles ikke på tide å si til noen andre. Ivanka, den nåden som du 
og de andre her har mottatt, har ingen på jorden mottatt før nå."  
 
Hun fikk lov til å ønske seg noe, og ønsket å se sin egen mor igjen. Dette 
møtet med moren var spesielt lykkelig, og hun følte hun hadde fullført 
en vanskelig oppgave for Jomfru Maria. Moren omfavnet henne varmt og 
sa; ”Ivanka, jeg er så stolt av deg!” 
 
Siden har hun hatt en årlig åpenbaring den 25. juni på årsdagen for 
åpenbaringene som etter Jomfru Marias eget ønske også feires som 
festen for Fredens Dronning. Hun ber spesielt for familier.  
Hun var den første av seerne som giftet seg. Det skjedde på festen for 
”Den Hellige Familie” 28. Desember 1986 med Raiko Elez. De bor i 
Medjugorje og har fått tre barn. 
 

2,4 Marija Pavlovic- Lunetti  

Marija bodde bare noen få hus bortenfor Vicka i Bijakovici, men hun 
studerte i Mostar på den tiden åpenbaringene startet. Marija har en 
egen ro over seg, og det er et dypt alvor i blikket hennes, selv når hun 
smiler. 
Hun begynte å få ukentlige budskap til menigheten hver torsdag fra 1. 
Mars 1984. Fra januar 1987 er budskapene gitt månedlig, og hun mottar 
Jomfru Marias budskap den 25. hver måned som offentliggjøres til hele 
verden. Hun har fortsatt å få daglige åpenbaringer og har som spesiell 
oppgave å be for avdøde sjeler. Hun har mottatt ni av hemmelighetene.  
Marija har fått et stort ansvar i å gjengi budskapene til verden korrekt. 
De blir prentet inn i minnet hennes under åpenbaringen. 
Hun skriver dem ned rett etter at hun har mottatt dem under 
åpenbaringen. Etter at de er nedskrevet kan hun ikke lenger gjengi dem 
ord for ord. Hun forteller at Jomfru Maria smiler og legger så mye glede 
og kjærlighet i stemmen når hun snakker til oss. Hennes egne ord virker 
så ynkelige i forhold, og de nedskrevne ordene i seg selv blir så fattige 
når hun skal formidle dem videre. Vi kan tenke oss forskjellen på å lese 
noter og å høre et musikkstykke bli spilt 
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Hun sier også at Jomfru Maria elsker hvert eneste menneske like mye 
uansett religion eller tro, hun elsker oss med himmelsk Morskjærlighet. 
Hver gang hun nevner sin Sønn og Jesu navn stråler hun ekstra opp og 
viser Ham så stor kjærlighet og ære.  
"Si til mine barn at jeg elsker dem. Jeg er med dem for å beskytte dem, 
men nå må de velge for Gud."  
Marija blir ofte fortvilet over at så mange ser ut som de ikke bryr seg om 
budskapene og tar dem på alvor. 
Jomfru Maria vil hjelpe oss å komme nærmere Jesus. Når Marija har sagt 
at hun elsker henne har hun svart: "Jeg er ikke viktig. Jesus er senteret i 

livet deres. Sett Ham alltid på første 
plass.” 
Marija var med å starte den store 
bønnegruppen sammen med Ivan. 
Hun ønsket selv å gå i kloster, men 
oppdaget at reglene ikke tillot henne 
å reise fritt rundt og spre 
budskapene, og følte hun ble ledet til 
ekteskap. 
Et år på bursdagen sin, fikk hun som 
gave å kunne snakke italiensk 
flytende, og det skjedde spontant 
etter at hun hadde hatt 
åpenbaringen. Hun har snakket mye 
til italienske grupper og fikk mange 
venner blant dem. Etter 5 års 
vennskap giftet hun seg med Paolo 
Lunetti fra Milano, på festdagen for 
Maria, 8. september 1993. 

 
Marija var en periode i Amerika der hun donerte den ene nyren til sin 
bror. Mens hun var der fortsatte hun å få de daglige åpenbaringene og 
noen budskap. Åpenbaringene kom til europeisk tid som ble rundt 10.30 
i USA. Hun ble til og med vekket opp fra narkosen like etter operasjonen, 
fikk åpenbaringen til fast tid og sovnet igjen etterpå. 
Mens hun var i Birmingham i Alabama, fikk hun åpenbaringene hjemme 
hos vertskapet sitt, på soverommet deres. Et nytt tegn på at Jomfru 
Maria ønsker å velsigne og helliggjøre ekteskapet. Hun fikk også flere 
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spesielle budskap til Amerika og flere ganger gav Jomfru Maria dem sin 
spesielle velsignelse som kan hjelpe med å omvende andre. (se 
budskapene november 1988) Marija har også fått en spesiell velsignelse 
som gjør at hun kan formidle Jomfru Marias kjærlighet videre til andre 
som en gave til dem. Vår Frue har sagt; 
 ”Jeg gir deg min kjærlighet så du kan gi den til andre.” (3/12/1988) 
Dette er hennes største og vanskeligste oppgave å vise andre mennesker 
hvor mye Gospa elsker oss, og hun føler seg alltid utilstrekkelig. 
 
Marija bor i Monza, Italia, men er ofte på besøk i Medjugorje og 
tilgjengelig for pilegrimene. Hun og Paolo har fire sønner alle med 
mellomnavn Maria; Michele, Francesco, Marco og Giovanni. 
Med årene er hun blitt veldig trygg på seg selv, og hun reiser også mye 
rundt til forskjellige menigheter og forteller om åpenbaringene og 
budskapene i store forsamlinger.  

2,5 Ivan Dragicevic  

Ivan fulgte med Vicka opp på fjellet den første dagen, men ble redd og 
flyktet da han så et overnaturlig lys. Likevel gikk han opp igjen på fjellet 
dagen etter sammen med en kameratflokk på 12-15stk. Av dem var det 
bare han som fikk se Maria, noe som viser at seerne var spesielt utvalgt 
helt fra starten.  
Han var veldig sjenert og sky over 
all offentligheten som det brakte 
med seg. Det har nok kostet ham 
mye å stå offentlig fram og fortelle 
om sine personlige opplevelser til 
tusenvis og tusenvis av mennesker. 
Etter hvert har han blitt 
komfortabel og trygg i denne 
rollen og forteller om sine 
erfaringer og sin forståelse av 
Marias budskap uten å bry seg om 
tilhørerne tror ham eller ikke.  
Han begynte på presteseminaret i 
Dubrovnik august 1981, men han 
fikk store vanskeligheter der, både 
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i forhold til det akademiske og i forhold til de andre studentene og 
lærere som ikke trodde på åpenbaringene. Gospa trøstet ham; ”Vær ikke 
redd. Jeg vil lede deg gjennom livet.” Hun åpenbarte også for ham hele 
hans framtid. Han avbrøt prestestudiet og har siden viet tiden sin til å 
fortelle om åpenbaringene og sine egne erfaringer. Han reiser rundt på 
turné til menigheter og bønnegrupper i USA.  
Ivan giftet seg med en amerikansk jente. Laureen Murpy var en 
usedvanlig vakker kvinne og hadde blitt kåret til Miss Massachuttes. 
Laureen opplevde en sterk omvendelse gjennom Medjugorje og traff 
Ivan der. De har tre barn og bor halve året i Boston og halve året i 
Medjugorje. Som de fleste andre familier leier de ut deler av huset sitt til 
grupper av pilegrimer og er selv vertskap for dem. Ellers har han jevnlig 
informasjon for turistene og er kontakt for den internasjonale 
bønnegruppen på internett.  
Ivan har ennå daglige åpenbaringer. Han leder den store bønnegruppen i 
Medjugorje som pleier å få åpenbaringer hver mandag og fredag kveld, 
enten oppe på Podbro eller ved det Blå Korset i bunnen. Disse er ofte 
åpne for alle og flere tusen pilegrimer kan samles om kvelden under 
stjernene og synge og be rosenkransen sammen før Jomfru Maria viser 
seg for ham. Da blir det helt stille og alle ber intenst. Ivan forteller at 
Jomfru Maria pleier å være svært lykkelig over å se alle dem som er til 
stede. Hun pleier å holde hendene over dem og be over hver enkelt, 
velsigne dem og noen ganger gir hun et ekstra budskap.  
En av de mest populære sangene i Medjugorje har dette refrenget; 
“O, du Fredens Dronning, dine øyne trøster oss, legg dine hender over 
oss og bønnfall din guddommelige Sønn” 
 
Ivan sier at han er en student i Marias skole, og at han hver dag arbeider 
med sin egen omvendelsesprosess. Å møte Jomfru Maria og oppleve 
himmelen hver eneste dag, er en stor gave men også et stort ansvar. Det 
føles også tungt å vende tilbake til vår virkelighet etter å ha sett inn i 
himmelen. 
Han har også fått ni av hemmelighetene og han ber spesielt for prester, 
familier og ungdom. Gospa har spesielt instruert ham i forhold til de 
farene og vanskelighetene familier møter i dag. Han påpeker at familien 
har alt for lite tid sammen i dag, og at vi derfor mangler kjærlighet og 
trofasthet. Familiene trenger åndelig helbredelse, de trenger å be 
sammen; 
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Vår Mor sier; ”Kjære barn; hvis der ikke er fred i menneskets hjerte, hvis 
et menneske ikke har fred med seg selv, og hvis det ikke er fred i 
familiene, kjære barn, er der ingen sjanse for at vi kan ha fred i verden.”  
Svaret og løsningen på alle problemer er å be, å be mer, og be hele tiden 
Ivan sier Satan er ansvarlig for alle skilsmisser, for årsaken til enhver 
skilsmisse er synd. Synd er mangel på kjærlighet, men Gud kan fylle oss 
med sin kjærlighet og fornye kjærligheten mellom familiemedlemmene 
og hjelpe oss å tilgi hverandre og dermed skape fred. Han sier at Gospa 
er kommer for å advare oss gjennom budskapene om at verden er på vei 
mot selvødeleggelse, at verdens fred er i fare, og at vi er i en krisetilstand 
som krever forandring. Den største krisen i dag er krisen i troen, at vi 
mangler tro på Gud. Denne troskrisen er også årsaken til den 
økonomiske krisen.  
Jomfru Maria vil gi oss troen tilbake, gi oss trøst, støtte og nytt håp. 
Jomfru Maria har bedt Ivan om å skrive en bok med hennes hjelp om 
farene ved materialismen.  
“Materialismen i vår tid er en sykdom som ødelegger skjønnheten i Guds 
Folk og den verden Gud har skapt”, sier han og bygger på sine erfaringer 
fra det Amerikanske samfunnet. Boken vil komme ut når Gospa 
bestemmer det. 
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2,6 Jakov Colo  

Jakov var den aller yngste av seerne, kun ti år da de startet. Han har vært 
et av de sterkeste og modigste vitnene for åpenbaringene og flittig til å 
be i kirken flere timer hver eneste dag. Han var så ”forelsket” i den vakre 
Gospa, at han ville gjøre hva som helst for henne.  
Da politiet rettet et våpen mot tinningen hans for å true ham til å si at 
åpenbaringene var falske, svarte han modig; 
 ”Bare skyt! Nå når jeg har sett 
Gospa er jeg ikke redd for å komme 
til himmelen.” 
Mens vennene hans sparket fotball 
og lekte fritt, gikk Jakov til kirken 
sammen med de andre eldre seerne. 
For mange som kom til Medjugorje, 
var det å se denne guttungen på kne 
i bønn time etter time, dag etter dag, 
et av de største miraklene og et 
sterkt vitnesbyrd. Utenfor kirken var 
han livlig og lekte helt naturlig som 
de andre guttene på hans alder. 
Noen av prestene var også bekymret 
fordi han var så vilter. En av de aller 
første dagene kom han løpende inn i 
kirken med et budskap og 
soknepresten pater Jozo løftet ham 
opp på alteret der han sa: 
Gospa (Vår Frue) sier: "Vi må be rosenkransen hver dag.!"  
Kirken var helt full og alle ble veldig rørt og ingen rikket seg fra setene 
etter messen. Alle ville bli igjen og be rosenkransen, og de fortsatte å be, 
noen hele natten. Familiene begynte også å be rosenkransen sammen 
om morgenen før de gikk til skole og jobb. 
 
Jakov var enebarn. Faren forlot dem da han var åtte år, og han mistet sin 
mor i september 1983. Han ble helt alene og fikk bo hos bestemoren og 
en onkel. Da de andre seerne reiste bort på skole, fikk Vicka et spesielt 
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ansvar for å være sammen med ham. En gang mens de ba sammen på 
rommet til Vicka, kom Jomfru Maria og tok dem fysisk med opp i 
himmelen, og de forteller at alle så helt unge ut og var veldig lykkelige. 
De fikk også skimte "Skjærsilden", men den var skjult i tett tåke, og de 
hørte bare lyder av stønning og klager. De var borte en 20 minutters tid, 
og moren som kom for å se etter dem, ble svært forskrekket da hun ikke 
kunne se dem inne på rommet.  
 
Jakov hadde daglige åpenbaringer fram til 12. september 1998 da han 
fikk den tiende hemmeligheten og dette budskapet: 
 
"Kjære barn! Jeg er din mor og jeg elsker deg betingelseløst. Fra i dag av 
vil Jeg ikke åpenbare meg for deg hver dag, men bare til jul, på min Sønns 
fødselsdag. Ikke vær trist, for som en mor, vil Jeg alltid være med deg og 
lik enhver sann mor, vil Jeg aldri forlate deg. Og du fortsetter videre å 
følge veien til min Sønn, veien til fred og kjærlighet og forsøk å holde ut i 
den misjonen som Jeg har betrodd deg. Vær et eksempel på den mann 
som har kjent Gud og Guds kjærlighet. La folk alltid se i deg et eksempel 
på hvordan Gud handler i mennesker og hvordan Gud handler gjennom 
dem. Jeg velsigner deg med min moderlige velsignelse og Jeg takker deg 
for å ha svart på mitt kall."  
 
Jomfru Maria åpenbarer seg nå bare hver første juledag, 25. desember 
for ham. Da er hun kledd i gull og bærer Jesusbarnet på armen. Det var 
svært tungt for ham i begynnelsen, men gjennom bønn har han fått en 
enda sterkere tro. Han sier at Jomfru Maria er med oss alle sammen hele 
tiden, og at vi kan erkjenne henne med hjertene våre. 
 
Han har hele tiden bodd i Medjugorje, er gift og har tre barn.  
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2,7 Jelena og Marijana Vasilij 

Jelena Vasilj tilhørte en sterkt troende 
familie med 7 barn. Faren hadde bygd et 
eget kapell hjemme og samlet familien 
der til daglig bønn før åpenbaringene 
begynte.  Både Jelena og Marijana har 
sett og hørt Jesus og Maria i indre 
visjoner og lokusjoner. De ser med 
hjertet sitt, og ser Jomfru Maria som på 
en film i to dimensjoner, og de ser 
henne helt kledd i hvitt. De var 
venninner og bodde i tettbebyggelsen 
like under Korsfjellet. De var bare ni år 

og yngre enn de andre seerne og kjente dem ikke personlig, men de ble 
inspirert av åpenbaringene og var ivrige etter å følge Jomfru Maria og 
budskapene. De begynte å be sammen på rommene sine hver 
ettermiddag.   
En dag i desember 1982, mens Jelena satt på skolen, hørte hun en 
stemme som snakket til henne. Hun hadde lurt på hvor mye klokken var 
og stemmen sa et klokkeslett. Det viste seg at det var korrekt. Etter hvert 
forstod hun at det var Jomfru Marias stemme hun hørte og etter hvert 
også så som indre bilder.  
I mars 1983 begynte også 
Marijana å se Jomfru Maria.  
Jelena ble bedt om å danne en 
bønnegruppe av vennene sine. 
Denne som ble kalt ”Den lille 
bønnegruppen” møttes fast 
gjennom flere år. De ble ledet og 
trenet direkte av Jomfru Maria 
gjennom budskaper og spesielle 
oppgaver, utfordringer og 
forsakelser. De ba flere timer hver 
dag, fulgte messene og bygde opp 
et sterkt felleskap og vennskap 
seg i mellom. De ble ofte sendt 
opp på korsfjellet for å be 
Rosenkransen, i all slags vær, i 
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snøstorm og regn, stekende sol eller i mørke natten, og de gikk ofte 
barbeint. Man kan sammenlikne dem med et elitelag i idrett, og de er 
blitt en modell for andre bønnegrupper. Se mer under budskap til 
ungdommen. 
Jelena har fått diktert flere bønner og også en konsekrasjon til Marias og 
Jesu hellige Hjerter. Et år før jul hadde hun veldig lyst til å se en film om 
Ben Hur på Kino. Det skulle også være noen scener om de tre 
vismennene og Jesu fødsel. Hun valgte å gå til messen i stedet for på 
kino, og senere fikk hun en visjon der hun så hele juleevangeliet utspilt 
som en film. Hun har også fått en del helt sentrale budskap som gjelder 
alle troende. Hun har studert teologi i Roma og ved det Fransiskanske 
universitetet i Steubenville i USA Hun har en usedvanlig dyp innsikt og 
forståelse av kristen tro. Hun bringer videre sine personlige erfaringer fra 
et liv ledet av jomfru Maria og et liv i bønn. 
Hun er gift og har fire barn. 
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 Kapittel 3  Beskrivelse av Åpenbaringene  

Vår Frue viser seg lys levende og presenterer seg som Fredens Dronning i 
Medjugorje. Disse åpenbaringene eller apparisasjonene kan 
sammenliknes med da Jesus viste seg for Maria Magdalena og de første 
apostlene som den Oppstandne Kristus. 
De vitnet om hva de hadde sett og forkynte;  
”Vi har sett Herren! Han er Oppstanden! Jesus lever!” 
Seerbarna i Medjugorje forkynner på samme måte;  
”Vi har sett Gospa! Hun lever!” 

 
Seerne under en åpenbaring i kirken 1981 

Dette skjer på en helt mirakuløs måte og i et omfang som aldri tidligere 
har hendt i Kirkens historie. Og det skjer i dag! 
Både kvantiteten og kvaliteten er helt unik nå i vår tid. Daglige 
åpenbaringer fra 1981 til nå, og til seks forskjelllige seere, gir mange 
tusen møter mellom himmel og jord. Hun sier selv at Medjugorje er Guds 
Plan for å frelse verden. 
 
Tidligere har Jomfru Maria bare blitt sett på en viss avstand og oftest 
bare i to dimensjoner som på en film. Nå viser Hun seg tredimensjonalt 
og lys levende i rommet slik vi ser vanlige mennesker. 
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Når ”Vår Frue”, (Gospa på kroatisk) viser seg, ser de først et lys eller tre 
lysglimt. Seerne kneler ned og kommer i en form for religiøs ekstase der 
Gospa får hele deres oppmerksomhet. De vanlige omgivelsene 
forsvinner, og de verken hører, ser eller føler det som ellers foregår 
rundt dem.   
De opplever ikke bare å være utenfor vår verden i rommet, men også ute 
av vår tid. Mirjana var ganske forskrekket en gang hun trodde hun hadde 
vært borte i ekstasen i flere timer og det bare hadde gått 5-6 minutter på 
våre klokker. En gang under åpenbaringen ble det observert at Mirjana 
gjorde et kort nikk med hodet. Etterpå forklarte hun at det var mens 
Gospa gjorde korstegnet over henne. Når hun viste dette med sine egne 
hender brukte hun flere sekunder på bevegelsen. Det kan virke som de 
får ti ganger mer tid, eller høyere hjerneaktivitet, under ekstasen enn vi 
opplever til vanlig. 
Seerne pleier å be sammen med sterke stemmer og trykk på hvert ord 
helt til Gospa kommer til syne. De ber høyt og tydelig i fast takt og de ber 
gjentatte ganger de tre bønnene:  
”Fader Vår”, ”Hill deg Maria” og ”Ære være Faderen, Sønnen og Den 
Hellige Ånd”.  
Plutselig blir lyden av stemmene deres borte, ofte midt i et ord, og en 
kan bare se på munnen deres at de fremdeles ber. Akkurat som om 
lyden blir skrudd av på en TV. De sier selv at de fortsetter å snakke som 
normalt. De ser alle på samme punkt med konsentrert og våkent blikk. 
De lyser opp i ansiktene, lytter, nikker og smiler, og prater fortrolig med 
henne. 
 Jomfru Maria snakker med seerne, svarer på spørsmålene deres, ber og 
synger sammen med dem, og gir dem budskap og profetiske 
hemmeligheter. Hun gir dem også personlig veiledning og råd. De 
opplever henne med sine vanlige sanser; hører henne med ørene og ser 
henne med øynene, lys levende i tre dimensjoner, akkurat som vi sanser 
vanlige mennesker. De kan ta på henne, og hun omfavner dem ofte som 
en mor og god venn. 
 Gospa kan snakke til dem alle samtidig, men kan gi dem helt forskjellige 
budskap og syner. En av seerne kan se en av hemmelighetene og gråte, 
samtidig som de andre stråler av lykke. Ofte er hun fulgt av engler. De 
ser ut som barneansikter på 2-3 år og de ser hele tiden på Maria med 
tilbedelse i blikket. Noen ganger får de også se Jesus, både som spedbarn 
og voksen.  
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Når åpenbaringen avsluttes, kommer lyden av stemmen deres tilbake og 
de ber; ”…, du som er i himmelen.”  En prest stusset på dette, hvorfor 
han aldri hørte at de sa begynnelsen ”Fader vår”. Vicka forklarte ganske 
enkelt at det var Gospa som innledet bønnen for dem, og at det var hun 
som sa ”Fader vår” og så fulgte seerne med i resten sammen med henne. 
Når hun forlater dem pleier de å si; ”Ode” og det betyr at hun blir borte. 
Seerne forteller at Jomfru Maria viser seg som en ubeskrivelig vakker, 
ung kvinne, som utstråler himmelsk kjærlighet og fred.  
Hun hilser dem alltid med ordene:” Priset være Jesus!” 
 
Det er fascinerende å se hvor personlig og fortrolig kontakten er mellom 
seerne og Jomfru Maria. De snakker med henne som til deres beste 
venn, og sier at de kan fortelle henne alt. De er gode eksempler for oss 
om hvordan vi skal be. Gud ønsker at vi skal henvende oss til Ham som 
tillitsfulle barn overfor en god Far.  
Jomfru Maria har også vist dem tillit. I tillegg til de offisielle budskapene 
gir hun dem også mange helt personlige råd og oppmuntringer.  
I perioden, desember 1982 til sommeren 1983, fortalte hun alle seerne 
enkeltvis om sitt eget liv. De har tatt notater fra dette, men de er 
hemmelige. De har ikke vist det til noen mennesker, ikke en gang til 
hverandre. Disse fortellingene mottok de bare når de var i Medjugorje og 
ikke andre steder. Ivanka fikk også en form for kode som hun har skrevet 
notatene sine med. Vicka har antagelig fått vite mer enn de andre. Hun 
fikk diktert historier fra Jomfru Marias liv daglig fra 7. Desember 1982 og 
helt fram til 10. april 1985. Hun har fylt flere skrivebøker med notater, 
men ikke fått lov av Jomfru Maria å utgi dem ennå.  
 
Det første stedet Jomfru Maria viste seg var på et platå på fjellet Podbro 
like over hjemmet til Vicka. Det kalles gjerne Åpenbaringsfjellet 
(Apparisjonsfjellet) eller det lille fjellet i forhold til det større Korsfjellet. 
Det er en sterk opplevelse å klatre oppover den ulendte og steinete stien 
opp til de stedene hvor Jomfru Maria viste seg de første gangene. 
Den gang var fjellsiden bare en steinur dekket av tornebusker og svært 
vanskelig framkommelig, men seerne nærmest fløy med en helt 
overnaturlig fart oppover inntil de falt på kne i bønn foran Jomfru Maria. 
Da vi var der i 1990 var det svært mange store kors der som menigheter 
og pilegrimer hadde satt igjen. En ung ortodoks nonne fortalte meg, at 
under åpenbaringen om kvelden, hadde hun sett Jesu skikkelse på et av 
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korsene. Hun trodde det var et vanlig krusifiks, men syntes det så 
levende ut og var blitt sterkt grepet og betatt av det. Etterpå viste det 
seg at det bare var et vanlig tomt trekors, uten noen Jesusfigur, og at det 
hadde vært et overnaturlig syn.  
Langs stien er det nå satt opp noen vakre bronserelieffer, laget av en 
italiensk kunstner.  De billedgjør Rosenkransens mysterier, og det er fint 
å meditere over dem og be. På åpenbaringsstedet er det en hvit 
marmorstatue av Jomfru Maria med et vakkert uttrykk. Når man 
kommer opp dit, kan man ganske føle hennes levende nærvær og fred. 
Det er et hellig sted for stillhet og bønn og lovprisning. Mange grupper 
vandrer fra kirken over jordene og opp på fjellet, mens de ber 
Rosenkransen høyt i kor. Når de kommer fram blir de momentant helt 
stille, til og med italienerne. 
 
Fra januar 1982 og noen år framover, fikk seerne åpenbaringene i et lite 
siderom i kirken til høyre for alteret. Dette rommet oppleves også som et 
spesielt hellig sted, og pilegrimene får anledning til å gå inn der og be. 
Det ble laget en egen Mariastatue etter seernes beskrivelse som er 
plassert på et lite alter der inne. De bare smiler og rister på hodet når 
noen spør om den likner. Det er jo helt umulig å gjengi hennes skjønnhet, 
men den representerer likevel hennes nærvær for de troende.  
 
Tilskuerne kan vanligvis verken høre eller se Jomfru Maria på samme 
måten som de utvalgte seerne. Noen ganger har de sett et spesielt lys 
eller hun har vist seg som en lysskikkelse. Mange sier at de har 
fornemmet hennes nærvær. Flere små barn forteller at selvfølgelig så de 
Jomfru Maria, og de har beskrevet henne helt nøyaktig.  
”Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.” 
De som har fått være til stede under åpenbaringene forteller om en sterk 
andaktsfølelse. Den store stillheten og konsentrasjonen, de intense 
bønnene som om de er inspirert av Den Hellige Ånd. Noen beskriver det 
som et hellig nærvær, eller at rommet blir fylt av kjærlighet og fred.  
Noen forteller at de føler de blir fylt av lys eller kjenne en strøm av 
varme eller elektrisitet i kroppen, andre at de opplever en sterk jublende 
glede. Andre blir rørt til tårer. Mange har også opplevd en indre 
forvandling med åndelige eller fysiske helbredelser. 
For første gang i historien, har det vært mulig å gjøre vitenskapelige 
forsøk og undersøkelser mens seerne har åpenbaringene. De har sittet 
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med mange forskjellige måleinstrumenter på seg, som EEG og EKG. Flere 
internasjonale eksperter blant annet fra Italia og Frankrike har foretatt 
langvarige undersøkelser og skrevet lange rapporter. Det er konstatert at 
de ikke har hallusinasjoner eller er i en form for transe.  
Under synet er de i en helt spesiell tilstand av høy våkenhet der hele 
hjernen, hundre prosent av hjernen er aktiv, mens vi normalt bare 
bruker fra fem til ti prosent av vår kapasitet. Seerne har også 
gjennomgått mange og langvarige medisinske og psykiatriske 
undersøkelser som viser at de er særdeles sunne og normale. 
Konklusjonene til disse ekspertene er at dette er et overnaturlig 
fenomen. 
 
Åpenbaringene er fulgt av mange overnaturlige tegn og fenomener, 
mirakler og helbredelser.  
Det største mirakel er omvendelser og indre helbredelse og personlig 
forvandling. Syndere angrer og går til skrifte, mottar Guds tilgivelse og 
begynner å leve et liv i tro og bønn!   
Det gir et uutslettelig inntrykk å se så mange forskjellige mennesker fra 
alle kanter av verden, alle raser og tungemål, som ber sammen. Det er 
fantastisk å oppleve et slikt sterkt åndelig fellesskap; Tusener av 
mennesker i dyp inderlig bønn, sammen i tilbedelse og total stillhet og 
felles lovprisning. Glade ansikter og øyne som møtes, lyser opp og smiler 
til hverandre. Det gir en sterk tro på det gode i menneskene, at vi innerst 
inne alle søker det gode og ønsker å være gode.  
Mange av dem som reiser til Medjugorje i dag kommer for å takke for 
bønnesvar, undere og nådegaver de har opplevd i sitt eget liv. Mange 
reiser om og om igjen, flere ganger i året. Vi står alle overfor den samme 
utfordringen; Å tro og ta i mot Guds Kjærlighets mirakuløse forvandlinger 
i våre egne liv. 
De kommunistiske myndighetene i Eks-Jugoslavia gjorde hva de kunne 
for å stoppe seerne og åpenbaringene gjennom arrestasjoner og trusler, 
og prøvde å hindre pilegrimer i å reise dit. De spredde også mange 
løgner og falske anklager i mediene. To kroatiske journalister har utgitt 
boken “Misterij Medjugorja” hvor de har samlet og offentliggjort 
dokumenter fra de Hemmelige tjenester SDB som angår Medjugorje. 
Både Pater Jozo Zovko og pater Thomislav Vlasic ble overvåket og 
spionert på og ansett som farlige motstandere, og de hadde gitt dem 
kodenavnene “Luio” og “Oto”. SDB hadde fått som oppdrag å 
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kompromittere dem i folks øyne og å prøve få finne opplysninger om 
dem som kunne sette dem i et dårlig lys. I denne boken hevdes det også 
at biskop Zanic i Mostar samarbeidet med dem, noe som den nåværende 
biskopen sterkt benekter i en egen uttalelse som svar på boken. 
Den lokale biskopen i Mostar, Pavao Zanic, viste først stor glede og 
hadde personlige samtaler med seerbarna.  Under en konfirmasjon i juli 
1981, uttalte han sin egen personlige overbevisning om at barna talte 
sant, og at åpenbaringene var av guddommelig natur. Men senere ble 
han innkalt til de kommunistiske myndighetene og truet med fengsel og 
forfølgelse av Kirken, hvis han forsvarte åpenbaringene. Det var også et 
slags konkurranseforhold mellom Fransiskanerne, som var svært 
populære blant folk, og de vanlige sognekirker som lå under biskopen.  
Det oppstod også en konflikt, ved at Vicka formidlet en kritikk fra Gospa, 
som angikk noen prester han hadde avsatt uten god grunn.  
I hvert fall skiftet han mening og uttalte seg siden svært negativ. Han ble 
antagelig diktert ovenfra til å stadig komme med nye restriksjoner og å 
flytte rundt på prestene. Gospa så nok den vanskelige situasjonen han 
var i, og oppfordret stadig seerne til å be og faste for biskopen. De har 
ofret mye bønn og faste for denne biskopens skyld. 
Biskopen og erkebiskopen av Split har derimot hele tiden anerkjent 
åpenbaringene og oppfordret de troende til å reise dit. De gir også 
Medjugorje æren for mange omvendelser og ny inspirasjon og 
entusiasme i menighetene. 
Den store pilegrimsstrømmen og de ekstraordinære begivenhetene 
skapte store utfordringer for en liten menighet. Ansvaret er nå fratatt 
det lokale bispekollegiet og lagt direkte inn under Vatikanet. Det er 
opprettet et eget pastoralt og liturgisk råd for å hjelpe den lokale 
menigheten, og for å kontrollere at Kirkens lære blir fulgt.  
En stor tverrfaglig kommisjon ble også satt sammen i 2010 for å granske 
åpenbaringene og uttale seg til Troskongregasjonen i Vatikanet. 
 
Før krigen begynte i 1991, regnet man med at rundt tjue millioner 
pilegrimer fra store deler av verden hadde vært i Medjugorje. Det var 
også mange kardinaler og biskoper som hadde besøkt Medjugorje og 
uttalt seg positivt. Vi vet at pave Johannes Paul 2. fulgte nøye med i 
begivenhetene, og at de stod hans hjerte nær. Seerne og prestene fra 
Medjugorje var flere ganger i privat audiens hos ham.  
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En delegasjon fra Medjugorje var i 2011 i audiens hos pave Benedikt 16. 
og han velsignet dem og brukte deres lokale hilsen, som han tydeligvis 
var kjent med; 
”Priset være Jesus og Maria.” 
 

Kapittel 4 - Mirakler og overnaturlige tegn 

Helt fra åpenbaringene startet har de vært fulgt av spesielle 
lysfenomener og mirakuløse hendelser. Med de kunnskapene vi har i dag 
er mye helt uforklarelige og må betegnes som overnaturlig, andre 
fenomener kan være naturens egne fantastiske kunststykker. 
 
Uansett er det Gud som er Skaperen av alle synlige og usynlige ting og 
mesteren over de fysiske lovene. Jomfru Maria har i budskapene sine 
bedt oss om å åpne oss for den skjønnheten som er i naturen og takke og 
lovprise Gud for jorden og alt Han har skapt og gitt oss. Ikke noe mirakel 
er større enn mennesket og ethvert nytt barn som blir født. De spesielle 
tegnene Gud gir oss skal hjelpe oss til å tro på Ham og ha tillit til Hans 
omsorg og makt. 

4,1 Solundere og andre lysfenomener 

Allerede under den andre åpenbaringen 25. juni 1981 var det en stor 
flokk med mennesker fra lokalbefolkningen som fulgte etter seerne opp 
på fjellet Podbro. Det var bare de seks seerbarna som så Gospa, Maria, 
men alle de andre så et lys på det samme stedet, og de var overbevist 
om at barna så noe guddommelig og opplevde en sterk andakt. 
 
De første årene ble det ofte sett uforklarlige lys på himmelen og ved det 
store korset på fjellet. 6. August 1981 ble bokstavene MIR skrevet over 
himmelen med bokstaver av flammende ild, det er det kroatiske ordet 
for fred. Dette er fenomener som ble sett av alle menneskene som var til 
stede akkurat da.  
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28. oktober 1981 stod hele skogen i en fjellside i flammer, men da 
brannmannskapet kom fram, var det ikke spor etter ild og ingenting var 
svidd. Dette likner på den brennende tornebusk hvor Gud åpenbarte seg 
for Moses på Sinai. Jomfru Maria sa:  
"Brannen, som ble sett av de troende, var av overnaturlig karakter. Den 
er et av tegnene som er forløpere for det store tegnet."  
 
Mange har sett at det store korset på fjellet ble helt hvitt og forvandlet 
til et lys og så til silhuetten av Gospa, og seerne spør henne om det.  
"Ja, jeg bekrefter det. Alle disse tegnene er laget for å styrke troen deres 
inntil Jeg gir dere det permanente tegnet."  (22/10/1981) 
 
En kveld vi kom ned fra Podbro etter en åpenbaring, møtte vi et par som 
hadde stått nede på sletten. De fortalte at de hadde sett en stor lysende 
ellipse komme ned og bli værende på fjellet akkurat på den tiden 
åpenbaringen fant sted. 
 
Marias åpenbaringer i Fatima avsluttet med et Solunder 13. oktober 
1917. I Medjugorje er liknende solundere sett mange ganger. Solen kan  
begynne å svinge fram og tilbake, eller danse i sirkler eller snurre rundt 
seg selv. Det kan også se ut som den beveger seg mot jorden. Første 
gang dette fenomenet ble observert var 2. August 1981. Det skjedde på 
tiden for åpenbaringene, varte cirka 15 minutter, og ble sett av alle som 
stod utenfor kirken. Lyset rundt solen kan også pulsere kraftig akkurat 
som et hjerte som banker, utvide seg og blir større og så trekke seg 
sammen. Solen har også sendt ut regnbuer eller fargespekter eller 
lysstråler. Liknende fenomener er stadig blitt observert og også filmet 
flere ganger. 
Solunderet har ikke bare skjedd i Medjugorje. Da Mirjana var i Napoli 2. 
Februar 2012, fikk hun sin månedlige åpenbaring i tilknytning til en 
gudstjeneste som samlet over tre tusen mennesker på et idrettsstadion. 
På vei ut var det flere av deltakerne som så at solen pulserte og danset, 
og det ble også filmet. 
Solen kan også bli dempet i styrke slik at solskiven vises som en stor rund 
hostie med vakre farger rundt. Dette har skjedd på flere forskjellige 
tidspunkt i løpet av dagen, men har vært hyppigst rundt tiden for 
åpenbaringene. Jeg har sett dette siste fenomenet flere ganger og 
nærmest som en svak regnbue rundt solen i rosa purpur og turkis. Det er 
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vakkert og høytidelig, og jeg opplever det som et tegn på Guds nærvær 
selv om det også kan være et optisk eller meteorologisk fenomen.  
 
En skeptisk protestantisk journalist, Heather Parsons, som så dette 
fenomenet første gang, forteller at hun fikk se skikkelsen til den 
oppstandne Kristus i solen. Alle de andre rundt henne så bare ”Hostien” 
og oppfattet den som en åpenbaring av Jesu Legeme. Hun konverterte 
senere og ble katolikk og har skrevet flere bøker om Medjugorje og med 
intervjuer av seerne. 
Dette tegnet kan være et forvarsel eller også en oppfyllelse av på den 
store advarselen som hele jorden skal kunne se og som ble forutsagt i 
Garabandal og som beskrives i Matt.24.30. 
“Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen og alle folk på 
jorden skal bryte ut i klagerop.” 
 
Det er også slik at man opplever ting mye sterkere når man er i 
Medjugorje, og man tolker også det man opplever annerledes. Jeg har 
sett mange vakre solnedganger i Medjugorje, men det har jeg også sett 
andre steder. Det er noe med hva vi fokuserer på og er oppmerksomme 
på. For meg er enhver solnedgang et fargesprakende skuespill med Gud 
som regissør. Jomfru Maria ber oss stadig om å se på naturen og fryde 
oss over den. Hvor mange er det som ser på alt det vakre, blomster, 
trær, soloppganger og solnedganger Gud skaper? Jeg stod en gang helt 
alene på Rosfjord strand en sommerkveld og beundret solnedgangens 
vakre farger og så fullmånen komme opp og følte Guds Nærvær. Like bak 
meg var det tusen campingturister som satt og så på sin medbrakte TV. 
 
Mange pilegrimer ønsker veldig sterkt å oppleve et mirakel, og de roper 
stadig, ”Se på solen! Se på solen!” 
Min mann, som er kunstner, stod en gang og malte en vakker intens rød 
solnedgang, og barna våre løp og lekte rundt ham i gresset. 
Da kom det en mann og ropte til vennene sine;  
”Se et mirakel! Se på solen!” 
Da sa min mann; ”Nei! Se på barna! Det er det største mirakelet Gud har 
skapt!” 
Han ble stående og måpe, og det var som han oppdaget noe helt nytt og 
fikk en helt ny erkjennelse. 
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Evangelisten Johannes bruker ordet tegn om Jesu under. Det er ikke det 
overnaturlige ved miraklene som er det vesentlige, men det de viser til. 
Da Jesus gjorde vann til vin i Kana, var det ikke en underholdende 
tryllekunst. Johannes sier at disiplene fikk se hans herlighet. Han 
åpenbarte seg som Messias og Guds Sønn for dem, men kanskje ikke for 
de andre gjestene. Tegnet peker fram mot sakramentene, vann som skal 
vaske bort synd i dåpen og vinen som skal bli til Jesu Blod og frelsens 
kalk. Hans første tegn skjedde under et bryllup, et nytt ekteskap er 
begynnelsen på Guds Rike. Den gode vin er en forsmak på den hellige 
Ånds glede og kjærlighet.  
 
Jomfru Maria har sagt i budskapene at Gud gir oss tegn og snakker til oss 
gjennom naturen. Det er jo fantastisk mye vakkert og fascinerende i 
naturen som vi kan undre oss over, som kan vise oss noe om hvem Gud 
er. Hva slags kunstner er det som har skapt en rose eller en blåklokke, en 
linerle eller en sommerfugl? 
En gang stod jeg opp veldig tidlig om morgenen for å gå opp til Korsfjellet 
før det ble for varmt og før barna våknet. Helt alene gikk jeg over de 
duggvåte jordene ved morgengry. Det eneste menneske jeg møtte var 
pater Slavko, som allerede hadde vært sin morgentur opp til Korset og så 
ut som han gikk i dyp bønn. Plutselig kom solen opp over 
åpenbaringsfjellet Podbro, og den viste seg som en kjempestor flat og 
gulhvit hostie mot en lyseblå himmel. Solen var som et symbol på Guds 
storhet og uberørthet og evige fred. Jeg kunne se omrisset helt tydelig. 
Jeg følte meg veldig liten, og jeg ble fylt av en helt spesiell ærefrykt og 
falt ned på kne i andakt. Det varte noen minutter før solen begynte å 
stråle like sterkt som vanlig, og da var det umulig å se på den med 
øynene lenger. Jeg tenkte på den norske salmen,  
”Gud er Gud om alle land lå øde. Gud er Gud om alle mann var døde.” 
Jeg har sett et liknende fenomen i Norge når det har vært en spesiell 
tynn dis eller skydekke foran solen slik at den blir en synlig kule. Men da 
har det bare vært i hvitt og grått uten farger. Det har skjedd i så spesielle 
anledninger at jeg har sett det som et tegn fra Gud. En gang var da vi 
kjørte i bil til kirken Skjærtorsdag i påsken, og det varte nesten hele turen 
omtrent et kvarter. Det er jo dagen nattverden ble innstiftet. 
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Noen kristne har også som tradisjon å hilse solen fra et fjell påskemorgen 
eller St. Hans morgen, og jeg har hørt om spesielle vakre soloppganger 
og solfenomener i slike anledninger. 
Jomfru Maria har også sagt at vinden er hennes tegn, og at hun kommer 
med vinden. Ofte hvis vi ber utendørs kommer det en liten bris som får 
bladene på trærne til å vibrere og danse. Spesielt i uken før pinse er det 
ofte en kraftig, frisk vind.  
Under begravelsesseremonien til Johannes Paul 2. begynte det plutselig 
å blåse en kraftig virvelvind på den ellers så lune Petersplassen, så alle 
prestekappene blafret. 
Regnbuen er også Guds paktstegn for fred, og jeg har også opplevd å se 
regnbuen i spesielle øyeblikk. En gang jeg kom fram til klosteret på 
Lunden i Oslo, så jeg en stor regnbue over kirken deres. Jeg gikk inn og 
da hadde de akkurat begynt på messen. 
 

4,2 Mirakler og tegn 

Helt fra de første dagene ba seerne om å få et tegn for at de skulle bli 
trodd, men til å begynne med smilte Gospa bare og ville ikke svare dem 
på det. ”Dere skal være mine tegn.” svarte hun en gang. 
Senere lovet hun at det skulle komme et stort og mirakuløst tegn på 
Åpenbaringsfjellet.  
Det Store Tegnet skal komme plutselig og være permanent og umulig å 
ødelegge, og det skal stå fast på stedet hvor hun viste seg første gang. 
Det skal være en bekreftelse på at hun har vist seg der. Tegnet er en av 
de ti hemmelighetene som seerne får, og de sier at det er fantastisk 
vakkert. Det vil være synlig for alle og vil gi mange tro og helbredelser. 
Gospa håper at dette skal bli en hjelp til omvendelse for dem som ennå 
ikke tror. Men dette tegnet vil ikke komme før åpenbaringene slutter. 
Mirjana sier at folk ikke må vente med å tro til tegnet kommer, men 
omvende seg nå, og at det haster. Tegnet vil være til hjelp og styrke 
troen når de siste hemmelighetene inntreffer.  
 
Mange pilegrimer har opplevd at rosenkransen deres eller medaljer har 
endret metall og blitt til gull mens de ber. Dette er blitt undersøkt av 
gullsmeder som sier at det er rent gull og ikke den type legeringer som 
brukes i dag.  
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Hele middelalderen holdt alkymistene på å prøve å lage gull og hadde 
det som et åndelig mål. I dag ser vitenskapen på det som umulighet å 
forandre et grunnstoff til et annet, og vi vet fra fysikken at det skal 
enorme krefter til å forandre kjernen i et atom. Dette tegnet viser Gud 
som den suverene skaper og mester over naturen. 
 
Et nokså vanlig tegn som jeg selv har opplevd flere ganger, og mange 
andre forteller om, er en sterk roseduft som plutselig dukker opp uten at 
det er noen roser eller blomster i nærheten. Den er mye sterkere enn 
vanlig blomsterduft likevel blir ikke luktesansen bedøvet på samme 
måter og den kan trekkes inn over lengre tid.  
Dette skal være et tegn på Jomfru Marias nærvær og bønnhørelse, og gir 
en sterk følelse av glede. 
 
Mange pilegrimer har fått en overraskelse når de har framkalt fotografier 
tatt i Medjugorje. Det har kommet fram lys og skikkelser som de ikke har 
sett med sine egne øyne. En gang Mirjana ble filmet mens hun talte til en 
gruppe, var det Jomfru Marias bilde som kom fram på skjermen.  
En familie som nettopp hadde mistet et lite barn, fikk et bilde av Jesus 
med et smilende barn på armen.  
På et fotografi av Vicka, mens hun ba over pilegrimene, kom det fram et 
sterkt lys over og gjennom hodet hennes, ned til hjertet hennes med 
stråler ut mot folket. 
 
Et annet stort tegn, som nå er synlig for alle, er kanskje det mest 
gripende. På 1990-tallet ble det oppført en stor bronsestatue av Den 
Oppstandne Kristus utenfor kirken, der Jesus holder armene utstrakt 
som på korset. En gang kom en gruppe pilegrimer helt fra Sør-Korea og 
satte seg til å be meget intenst like under statuen. Mens de ba oppdaget 
de at det begynte å komme blod ut fra siden på statuen, og at det rant 
nedover bronsen på det høyre beinet. De hadde tidligere vært i Naju i 
Sør-Korea, hvor de har en kjent mirakuløs Mariastatue som har grått 
blod, men likevel må det ha vært et stort sjokk.  
Etter blodet kom det en klar væske, og det har fortsatt å komme dråper 
som likner tårer rett ut av bronsen hele tiden siden. Det kommer ut fra at 
punkt på låret som er i akkurat passe høyde til at folk kan rekke opp til 
det med hånden. Dette vannet oppleves som en stor velsignelse, og det 
har skjedd flere helbredelser med det. Laboratorieprøver viser at det har 
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samme innhold som serum i blod. Mest er det et tegn på at Jesus er det 
levende vann som gir evig liv. Det er også tegn på hans levende Nærvær 
og Hans Barmhjertighet som ønsker å gi av seg selv til alle uten 
forbehold. De ordene som kom til meg mens jeg satt der var;  
”Jeg vil gi dere ALT!” 
Mange blir sterkt grepet og får tårer i øynene. Det står vanligvis en kø av 
mennesker der som samler opp disse dråpene med små broderte duker 
eller lommetørklær og tar dem med seg hjem som ekstra velsignelse og 
minne. Det har også hendt at stoffet er blitt rødfarget som av tynt blod. 
Siste nytt er at det har begynt å komme dråper fra begge beina på 
skulpturen. 
Rundt statuen er det nå laget en Korsvei og det er blitt et stille sted for 
dyp bønn og ettertanke, og mange begynner å gråte og blir sterkt 
beveget.  

4,3 Helbredelser 

Helt fra de første dagene har mange syke søkt helbredelse i Medjugorje. 
Mange alvorlig og kronisk syke er blitt helbredet på en mirakuløs måte 
som ikke kan forklares medisinsk med vår viten i dag. Seerne sier at 
Jomfru Maria ber spesielt for de syke og velsigner dem. Det blir også 
bedt om helbredelse etter messene, og mange av pilegrimene går i sterk 
forbønn for de som er syke. Når det store Tegnet kommer på 
Åpenbaringsfjellet vil det også føre til mange helbredelser.  
I evangeliene fortelles at Jesus helbredet alle som kom til ham i tro, og 
Guds kraft og medfølelse er den samme i dag. Når Evangeliet forkynnes 
klart og sant og blir tatt i mot i tro, blir det levende og oppfylles med de 
samme tegn slik det gjorde på Jesu tid. Det samme kan skje i alle kristne 
menigheter;  
I Medjugorje er evangeliet blitt oppfylt: ”Syke blir helbredet, lamme 
går, døve hører, blinde ser og onde ånder drives ut”.  
 
Første gang jeg kom opp på Korsfjellet i Medjugorje, var det nesten som 
et åpent kirkerom, med mange brennende stearinlys mellom steinene. 
Folk lå på kne rett på steinene i dyp bønn. Troende pilegrimer hadde lagt 
igjen takke- og bønnebrev, fotografier, rosenkranser og kors som 
vitnesbyrd og minner. Senere ble alt slikt fjernet og forbudt. Det lå også 
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en mengde gammeldagse krykker der fra folk som var blitt helbredet og 
ikke trengte dem lenger.  
 
For at en helbredelse skal godkjennes som mirakel eller overnaturlig har 
Kirken svært strenge kriterier. Det skal være en bevist fysisk forandring 
og skje momentant, og det skal kunne dokumenteres av leger både før 
og etter.  I Lourdes, som har vært et kjent helbredelsessted i 150 år, er 
det bare rundt 50 slike ”godkjente” mirakuløse helbredelser. I 
Medjugorjes arkiver har de nå samlet over fem hundre slike 
dokumenterte helbredelser, og stadig flere kommer til.  
 
Jeg har hørt mange historier direkte og indirekte av folk som er blitt 
friske. Hver eneste pilegrim har sine egne mirakelhistorier om hva de selv 
eller deres kjente har opplevd. Folk som har sittet i rullestol i mange år 
har plutselig reist seg opp og begynt å gå, ja til og med løpe. Blinde har 
også fått synet igjen.  
Mange par som ikke har fått barn, eller som legene har sagt ikke kan få 
barn, har blitt foreldre på naturlig vis. Dette er tegn som viser at Gud er 
Skaperen og Livgiveren, og at ingenting er umulig for Gud. 
En ung italiensk gutt som var lam hadde fått høre om Medjugorje. En 
natt drømte han at han så en hvit statue av Maria og den vinket til ham 
og sa; ”Kom”. Han reiste til Medjugorje sammen med familien sin, men 
ble ganske lei seg da han ikke klarte å komme inn i kirken med 
rullestolen sin. På den tiden fikk seerne åpenbaringen inne i kirken før 
messen. Han måtte sitte utenfor, men i slutten av messen kjente han at 
han fikk styrke i beina, og han reiste seg opp og kunne gå. Han ble helt 
frisk momentant og har selv vitnet om dette offentlig. 
Kreftsvulster har også forsvunnet momentant. En kvinne med brystkreft 
fortalte at hun kom til Medjugorje med et fortvilet håp om helbredelse. 
Da hun klatret opp korsveien til Korsfjellet, ble hun fylt av en dyp fred, og 
hun aksepterte kreften som sitt kors og var ikke lenger redd for å dø. Da 
hun kom ned fra fjellet oppdaget hun overrasket at klumpen var helt 
borte.  
En amerikansk kvinne vi møtte, fortalte at mannen hennes var blitt 
helbredet etter en trafikkulykke. Han hadde fått sterke hodeskader, 
synsnerven var ødelagt og han var blitt blind. Da hun ville ta ham med til 
Medjugorje, frarådet legen det og sa at han kunne dø av en slik lang 
reise. Hun hadde ikke gitt seg, men svart at Medjugorje var den beste 
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plassen man kunne dø på. Da de kom fram, hadde mannen hatt en drøm 
om at han skulle tenne 5 lys på Korsfjellet. Hun hadde klart å få ham med 
helt opp på Korsfjellet og tent lysene. Nå var han helt frisk og kunne se. 
Hun sa at hun ikke hadde trodd det selv, før hun så at han kunne kjøre bil 
igjen. 
En italiensk kvinne hadde hatt diagnosen Multippel Sklerose i 25 år og 
var avhengig av rullestol og kunne heller ikke se på det ene øyet. Hun fikk 
være tilstede på en av åpenbaringene i kirkens sidekapell. Hun følte en 
intens glede, og hun så også episoder fra sitt liv som en film. Etter 
åpenbaringene fulgte hun med de andre fram til hovedalteret. Hun var 
ikke en gang oppmerksom på at hun kunne både gå og se helt normalt, 
før vennene hennes omfavnet henne, gråtende av glede. Dagen etter 
gikk hun 10 kilometer barbeint mellom hotellet og kirken, og klatret opp 
til åpenbaringsfjellet om kvelden. 

4,4 Sterke omvendelser 

Selv om det har skjedd mange mirakuløse fysiske helbredelser, påpeker 
alltid prestene at det er sjelen og den indre helbredelsen, tilgivelsen for 
våre synder og omvendelsen som er det viktigste. 
Prester og biskoper som har hørt skriftemål i Medjugorje sier at det 
største mirakelet er den åpenheten og frimodigheten folk har når de 
skrifter der. Folk ønsker virkelig å legge fra seg fortiden og kvitte seg med 
sine synder og laster. Folk som ikke har gått til skrifte på mange år, eller 
kanskje aldri før i sitt liv, får en spesiell kraft i Medjugorje til å bekjenne 
sine synder og ta i mot Guds nåde og tilgivelsen som venter på dem. 
 
En mann bar på mye bitterhet, fordi han hadde hatt en vanskelig 
barndom. Moren hadde gitt ham bort, og han hadde aldri kjent seg 
elsket i fosterfamilien sin. Det var som ham bar på en stor bør. Han gikk 
opp på Korsfjellet flere ganger etter hverandre samme dag, i motvind og 
storm. Hver gang han kom opp, var det noe som lettet og børen ble 
mindre, og etter hvert opplevde han at Jomfru Maria gikk ved hans side, 
og at hun var hans egentlige mor og at han var uendelig høyt elsket.  
Den siste gangen han besteg toppen, nå i bekende mørke, var han bare 
fylt av takknemlighet og glede. Som en takk og tjeneste restaurerte han 
alle de værslitte trekorsene som var satt opp som Korsvei. Senere fikk 
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han laget helt nye kors og fikk med seg de gamle korsene som nå står 
som en korsvei gjennom Østerrike. 
 
Noen av de sterkeste omvendelsene og vitnesbyrdene kommer fra 
tidligere narkomane og kriminelle som i dag lever som Jesu disipler.  
Søster Elvira er en italiensk nonne som ønsket å hjelpe unge narkomane. 
Hun måtte be i mange år og forberede seg før hun fikk tillatelse av 
ordenen sin til å følge dette krevende kallet. 
Hun har startet flere kommuniteter, bofellesskap for dem, som hun 
kaller Cenacolo. De har også et internasjonalt hus midt i Medjugorje som 
guttene selv har bygd. Her får tunge narkomane mulighet til et nytt liv og 
hjelp av tidligere rusmisbrukere i avvenningsperioden.  
De blir fotfulgt døgnet rundt den første tiden, og en av de andre får 
ansvar for å være en fysisk ”Skytsengel”. Opplegget er et strengt og 
nøkternt liv i bønn og arbeid og aksepterende fellesskap. Mange 
ungdommer har bokstavelig talt blitt løftet opp fra rennesteinen.  
Søster Elvira stråler av glede og kjærlighet, og hun er som en mor for 
dem alle. Hun regner at de trenger 2-3 års oppfølging før de er helt 
rehabilitert og kan stå på egne bein. En del fortsetter å leve i fellesskapet 
og hjelpe andre. De lever av eget arbeid og gaver og stoler på Guds 
forsyn. Noen har startet familie, andre lever i sølibat som munker, maler 
ikoner, arbeider og hjelper andre.  
Disse guttene og jentene er blitt en viktig del av menigheten i 
Medjugorje. De tar i mot pilegrimer og vitner om sine egne liv og det 
Jesus og Maria har gjort for dem. De deltar også ofte med sang og 
musikk under gudstjenestene. Spesielt under ungdomsfestivalen i august 
er de aktivt med, og de pleier å ha et skuespill hvor de dramatiserer 
scener fra Jesu liv på et høyt kunstnerisk nivå. Fra det dypeste mørke er 
de nå blitt lys i verden. En av guttene, Roland, viste seg å være et 
musikalsk talent. Han synger og spiller gitar til messene og har deltatt på 
turneer til utlandet. Han har en spesiell følsom stemme som passer til 
meditasjon og han lager også sanger selv. Han studerer nå til prest. 
Seerne har et nært forhold til Cenacolo, og Mirjanas åpenbaring den 2. 
hver måned pleide å være hos dem.  
 
Det er også mange rike og kjent personer som har opplevd en 
forvandling eller vekkelse i Medjugorje, og de har hatt stor innflytelse og 
påvirket mange andre til å reise til Medjugorje og blitt en viktig del av 
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Guds Plan. Mange kjente idrettsstjerner har gått i front, og mange 
kunstnere har bidratt med utsmykning av kirken og skulpturer i området, 
kjente sanger og musikere har opptrådt der og hatt konserter i 
Medjugorje og gjort denne lille landsbyen også til et kulturelt 
verdenssenter. 
Prinsessen, eller nå erkehertuginne, Milona von Habsburg kom til 
Medjugorje allerede i 1983, og hadde så sterke opplevelser der at hun 
ble tiltrukket av stedet som av en magnet. Hun ble boende der og 
arbeidet fullt som ”frivillig”. Hun ble en av pater Slavko Barbarics 
nærmeste medarbeidere og hjalp ham med oversettelser av budskap og 
prekener og bøker. Hun var en sentral skikkelse i menigheten og fulgte 
opp å leve etter budskapene. Hun deltok alltid i messene og de andre 
bønnene i kirken sammen med de andre pilegrimene. Familien hennes 
var også hyppige gjester i Medjugorje. Hun har også engasjert seg for 
fattige, samlet inn penger og startet opp ”Marys Meals”; en organisasjon 
som deler ut et daglig måltid mat til barn i fattige land slik at de kan gå 
på skolen. 
Melinda Dumitrescu er en av vår tids mest begavede fiolinister. Hun 
kommer fra Romania og begge foreldrene var musikere. De hadde ikke 
mye penger men satset fullt på det begavede barnet sitt, og hun øvde på 
fiolin mange timer hver dag fra hun var ganske liten. Hun studerte ved 
Musikk akademiet i Lübeck under en kjent professor Zachar Bronn, og 
spilte på store internasjonale konserter. Da hun fikk en bok om 
Medjugorje ble hun veldig fascinert og dro dit. Hun møtte pater Slavko 
som spurte om hun ville spille i kirken og om hun ville bli det. Det gjorde 
hun og hun har viet seg til å spille for Gud i Medjugorje. Hun 
akkompagnerer salmesangen under messen med de vakreste toner, og 
er blitt en nærmest uunnværlig del av Medjugorjes ”Ånd”. 
Paolo Brosio er en kjent italiensk journalist og en populær programleder 
fra TV som alle vet hvem er. Hans mor var en ivrig troende som hadde 
besøkt Medjugorje, og hun hadde bedt pater Jozo om å be for sønnen 
som hun synes levde langt fra kirken. I 2009 opplevde han en sterk 
omvendelse i Medjugorje og begynte et helt nytt liv. Pater Jozo ba over 
ham, og han forteller at det kjentes som om hele fortiden hans ble 
vasket bort og rant ut av ham. Noen måneder senere viste det seg at han 
også var blitt helbredet fra kreft som han ikke selv visste noe om. 
Siden har han gått fullt inn for å spre gleden fra Medjugorje med en 
enorm energi. Han snakker med alle han møter og har intervjuet 
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hundrevis, og har funnet fram til mange vitnesbyrd og dokumenterte 
helbredelser. Han har skrevet fire bøker om Medjugorje som har 
kommet i opplag på nesten en halv million. Han har laget et TV-program 
om Medjugorje som ble sett av 5 millioner. Han har nådd fram til en 
rekke grupper av mennesker som ellers har stått litt utenfor kirken. Han 
har arrangert en rekke pilegrimsreiser og fått satt opp ekstra flyvninger. 
Nå er det fem flyplasser i Italia med direktefly til Mostar. Han har også 
vært en sterk forsvarer av pater Jozo. Det er interessant at like etter at 
Paolo var hos pater Jozo, i februar 2009, ble han forflyttet og fikk ikke 
lenger snakke om Medjugorje offentlig. I disse årene har Paolo vært 
Jomfru Marias og pater Jozos stemme og har spredd budskapet utover 
helt nye grenser. Sa ikke Jesus at det ikke ville nytte å be barna tie om 
ham, for selv steinene skulle tale om ham?  

4,5 Jomfru Marias Spesielle Velsignelse 

I Det Gamle Testamentet kan vi lese om Guds velsignelser, og at 
patriarkene velsignet sine sønner. Det hebraiske ordet for å velsigne 
beraka betyr å ønske noe godt; lykke og overflod, rikdom, helse og langt 
liv over noen. Siden alle slike velsignelser kommer fra Gud, betydde det å 
velsigne noen å påkalle Guds nærvær over dem. Det er Guds vesen å 
velsigne det Han har skapt. I den første skapelsesberetningen gjentas at 
Gud så på det Han hadde skapt og så at det var godt;  
“Gud så på alt det han hadde gjort og se, det var overmåte godt!” 
I kristne miljøer har det vært vanlig å si; “Gud velsigne deg!” 
 Jomfru Maria velsigner ofte seerne under åpenbaringene. De forteller at 
de pleier å bøye hodene mens Hun tegner korset over dem svært 
langsomt og sier tydelig:  
”I Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds Navn!”  
Seerne sier at Velsignelsen hennes ikke bare gjelder dem, men at Hun 
velsigner alle dem som er til stede under åpenbaringene. Alle som 
kommer til Medjugorje får spesielle nådegaver og velsignelser. De som 
får en velsignelse av Jomfru Maria bringer den med seg hjem til sine 
familier og menigheter. 
I budskapene sier Hun også ofte at Hun velsigner oss alle. Ofte gir Hun 
sin egen Moderlige Velsignelse. Når vi følger budskapene og ber, kan vi 
også oppleve hennes nærvær og motta de samme gavene som seerne 
uansett hvor vi er. En Mors velsignelse over sine barn er et tegn på 
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hennes kjærlighet, at hun ønsker at det skal gå godt med oss og støtter 
alle våre gode hensikter og at hun vil beskytte oss. Hun bekrefter oss 
som sine barn. Velsignelsen kan medføre at vi blir bønnhørt, at våre 
ønsker oppfylles, at vi får et kall, eller at troen vår blir styrket. 
I Gamle Testamente velsignet patriarkene sine sønner, og de hadde en 
spesiell velsignelse som bar løftet om Messias videre fra generasjon til 
generasjon og framkommer i Jesu slektstavle.  Maria oppfordrer oss også 
til å be om Guds velsignelse over hverandre og å velsigne de tingene vi 
eier og det arbeidet vi skal utføre. En velsignelse springer ut fra en 
godvilje overfor andre, å ønske dem noe godt og å se og oppdage de 
gode sidene ved andre. Når vi sier noe godt om andre sprer vi glede. Når 
vi snakker negativt om andre eller til andre sprer vi negativitet. 
I enkelte budskap sa Vår Frue også at Hun ga sin Spesielle Velsignelse. 
Første gang var 5. August 1986 som de feiret som bursdagen hennes i 
Medjugorje. Først lenge etterpå forklarte hun Marija hva dette innebar. 
Dette skjedde mens hun var i Birmingham i Alabama. 
Den 29. november 1988 kom Jomfru Maria svært lykkelig og ba lenge 
over alle sammen og hun gav dem Sin Spesielle Velsignelse:  
"Velsign med denne velsignelsen selv dem som ikke tror. Du kan gi dem 
denne velsignelsen fra hjertet for å hjelpe dem i deres omvendelse. 
Velsign alle dem du møter. Jeg gir dere en spesiell nåde. Jeg ønsker at 
dere gir denne nåden videre til andre." 
 Hun forklarte videre nøye til Marija Pavlovic hva denne spesielle gaven 
innebar.  
- Denne velsignelsen har en spesiell kraft til å omvende og hjelpe andre 
mennesker, for eksempel syke.  
- Den kan bli brukt overfor både troende og ikke troende for å hjelpe 
dem i omvendelsesprosessen. 
- Når du en gang har fått den varer den livet ut. 
- Du kan gi den videre til andre uten at kraften vil minske, og de som 
mottar den kan gi den videre til andre på samme måte i ubegrenset 
antall. 
- Velsignelsen virker i den grad du selv har tro og ber bevisst for den med 
hjertet. Jo mer du ber jo sterkere vil den virke.  
- Du behøver ikke være i nærheten av den du vil velsigne. Du kan gi den 
videre direkte eller be i stillhet, i nærheten eller borte fra den personen 
du ønsker å gi den til, og gjerne gjenta den daglig eller flere ganger daglig 
for å hjelpe noen til å omvende seg.  
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- Du kan bare gi den individuelt, fra en person til den neste. 
- Du må være på åpenbaringsstedet for å få den direkte av Vår Frue. 
- Når du gir den videre til andre kan du bruke en spontan bønn og ganske 
enkelt si;  
”Jeg gir deg (eller jeg forlenger til deg) Jomfru Marias Spesielle 
Velsignelse.” Det kan jo være fint å be sammen også og forklare hva 
velsignelsen innebærer. For eksempel 3 Hill deg Maria og en Fader Vår 
- Du kan også gi den videre i stillhet, selv til mennesker du passerer på 
gaten, men de vil jo da ikke være bevisst den gaven de har. 
Jomfru Maria har gjerne gitt denne spesielle velsignelsen på store 
festdager og 25. Desember 1988, ba hun;  
”Jeg gir dere min Spesielle Velsignelse. Bring den til hele skapningen, så 
hele skapningen må få kjenne fred!” 
 
(Marija Pavlovic har også brukt å dele ut den Mirakuløse Medaljen i 
tusentall når hun er ute på reisene sine, akkurat som Moder Teresa 
gjorde. Den bærer også hennes velsignelse og beskyttelse, og har ført til 
mange gaver og omvendelser.) 
 
Familien vår har fått denne Spesielle Velsignelsen av en av prestene fra 
Birmingham som var tilstede denne dagen, og kan gi den videre til alle 
som ønsker den. Den er en stor gave, men ikke det samme som en prests 
velsignelse. Din egen menighets prests velsignelse er Jesu egen 
velsignelse, og den er veldig mektig. Jeg fikk en gang en forståelse av at 
de nådegavene og velsignelsene vi mottok i Medjugorje, først ville 
oppfylles gjennom vår egen prest, og at de skulle være til gavn og gave 
for våre egne menigheter. For eksempel at en helbredelse eller tilgivelse 
ville tre i kraft når vi skriftet og fikk kommunion av ham. 
 
Den Aronittiske velsignelse brukes ennå i de fleste kirker: 

“Herren velsigne deg og bevare deg! 
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! 
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!”  
(4. Mos. 6.23-27) 
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Kapittel 5 – De ti Hemmelighetene 

Hver av seerne får ti hemmeligheter eller profetier om fremtiden.  
 
”En dag skal det skje at jeg utøser min Ånd over alle mennesker. Deres 
sønner og døtre skal tale profetord; de gamle skal blant dere skal ha 
drømmer og de unge skal se syner.” (Joel 3,1) 
 
Mirjana, Ivanka og Jakov har allerede fått alle ti hemmelighetene, mens 
de andre tre har fått ni.  En av dem gjelder det store permanente tegnet 
som Jomfru Maria har lovet vil komme på Podbro når åpenbaringene 
slutter. Noe gjelder dem selv helt personlig, og noen er store katastrofer 
som vil komme over jorden som en straff eller en konsekvens av 
menneskenes synder. Mye tyder på at apostelen Johannes Åpenbaringer 
om de siste tider før Jesu gjenkomst er i ferd med å oppfylles. 
 
Mirjana var den som først fikk den tiende hemmeligheten den 25. 
desember 1982. Hun har fått oppgitt datoene når de vil skje og har fått 
flere detaljer enn de andre. Hun har også fått ansvar for å offentliggjøre 
dem og advare folk før de skjer. Hun var redd for at hun ikke skulle huske 
alle detaljene. Jomfru Maria har derfor gitt henne en skriftlig 
nedtegnelse over hemmelighetene. Dette ble overrakt henne som en 
fysisk rull av et ukjent ikke-jordisk materiale som likner pergament. 
Skriften er usynlig for andre enn henne selv inntil det har skjedd som er 
forutsagt. Pater Petar vil få lese en og en av hemmelighetene når den 
tiden kommer. Han vil kun være i stand til å se den det gjelder på det 
tidspunkt. 
 
30.november 1983: 
"Du må advare biskopen veldig snart, og paven, med hensyn til hvor mye 
det haster, og den store viktigheten til disse budskapene for hele 
menneskeheten. Jeg har allerede sagt mange ganger at verdens fred er i 
en kritisk tilstand. Bli brødre med hverandre, øk mengden av bønn og 
faste for å bli reddet."  
 
Dette er den informasjonen hun har gitt til pater Tomislav Vlasic i 
november 1983 og som han har gitt videre til paven. 
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Mirjana fortalte: 
"Før det synlige tegnet blir gitt til menneskeheten, vil der bli gitt tre 
advarsler til verden. Advarslene vil være i form av hendelser på jorden. 
Mirjana skal være et vitne for dem og hun vet også når det vil skje. Hun 
har fått en pakke av Vår Frue hvor de ti hemmelighetene er nedskrevet.  
Ti dager før et av varslene kommer, skal hun si fra til den presten som 
hun har valgt, pater Petar Ljubicic. Han vil bare kunne lese den første 
hemmeligheten. I syv dager skal de begge faste og be. Tre dager før 
denne hendelsen skjer, skal han offentliggjøre det. På samme måte med 
den andre og tredje hendelsen.  
Vitnesbyrdet til Mirjana skal være en bekreftelse på åpenbaringene og 
stimulere verden til å omvende seg. Etter den første vil de andre følge 
etter i løpet av kort tid, men det vil bli noe tid til å omvende seg. Dette vil 
være en tid med spesiell nåde for å kunne omvende seg lett.  
 
Den niende og tiende hemmeligheten er svært alvorlig. De er straff for 
verdens synder. Store deler av jorden vil bli utslettet. Disse kan bli 
minsket gjennom bønn og bot, men bare unngås hvis hele verden 
omvender seg. Den syvende hemmeligheten er blitt mildnet takket være 
bønn og faste, og derfor ivrer Maria oss til å be ennå mer.  
 
Etter varslene vil et tegn som er synlig for alle vise seg på fjellet der 
Jomfru Maria viste seg første gang. Når tegnet viser seg vil det være lite 
tid igjen til omvendelse. For dem som ikke har trodd før, vil det bli 
vanskelig selv om de ser. Derfor haster det med omvendelse og 
forsoning. Mirjana sier at hendelsene er nær i tid og ber oss innstendig: 
"Vend om så fort som mulig! Åpn hjertene deres for Gud!" 
 
25. oktober 1985 fikk Mirjana en spesiell åpenbaring: 
Hun fikk se igjen den første hemmeligheten - jorden var øde. 
"Det er en omveltning av en hel region i verden. I verden er det så mange 
synder. Hva kan Jeg gjøre hvis ikke dere hjelper Meg? Husk at Jeg elsker 
dere. Gud har ikke noe hardt hjerte. Se deg om og se hva menneskene 
gjør, så vil du ikke lenger si at Gud er hardhjertet. Hvor mange kommer til 
kirken, Guds Hus, med respekt, sterk tro og elsker Gud? Svært få! Her har 
dere en tid for nåder og omvendelse. Det er nødvendig å bruke den 
godt!” 
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Flere andre profetier i vår tid snakker om en stor Advarsel som vil 
komme før Dommedag. Alle på jorden skal se den samtidig, og det vil 
være klart at den kommer fra Gud. Alle mennesker vil få se sitt eget liv 
og sine synder i forhold til Gud, og de vil få mulighet for anger og 
tilgivelse. Mange vil da omvende seg, noen vil fortsatt forherde seg og 
noen vil dø av sorg og sjokk. Gud vil at vi skal være forberedt på dette 
gjennom bønn, selvransakelse og skriftemål. 
Jorden er i ubalanse. Det kan vi konstatere gjennom klimaendringer, og 
ekstreme naturkrefter; jordskjelv, flom, orkaner og vulkanutbrudd.  
Dette er tegn i tiden og advarsler om at vi må endre levemåte.  Stilt 
overfor slike katastrofer, opplever vi vår egen maktesløshet og 
hjelpeløshet. Selv de største tingene som har skjedd, som Tsunamien i 
2004, er bare forvarsler på det som kan komme. Vi mennesker har et 
ansvar for å forvalte jorden og fordele resursene rettferdig. Våre valg og 
handlinger har konsekvenser for andre mennesker på denne planeten. 
Gud er rettferdig og han ser at store deler av verden lever i fattigdom, 
sult, sykdom og nød, mens andre lever i overdådig luksus og nytelse og 
umoral. Verdens synd er årsak til at jorden skjelver.  
I Johannes Åpenbaring blir det beskrevet ganske dramatisk om ”de siste 
tider” blant annet at en tredjedel av jorden skal utslettes. Mye tyder på 
at vi allerede er inne i denne tidsepoken. 
 I Garabandal 1961 var budskapet at Guds vredes beger var fylt til randen 
over menneskenes synder og ondskap, og at vi måtte omvende oss og 
være gode. Disse åpenbaringene ble ikke tatt i mot, og Satan har fått 
enda større makt i verden og vantroen har spredd seg.  Likevel har Gud 
gitt oss en forlenget frist og en ny tid med nåde, for at flest mulig skal få 
komme til tro. 
Det gjelder ikke bare liv og død her på jorden, men evig liv i himmelen 
eller evig fortapelse. Ingen vet når de skal dø, og daglig står vi overfor 
enkeltmennesker som opplever katastrofer som ulykker, sykdom og 
plutselige dødsfall. I himmelens perspektiv er hvert eneste menneske 
som mister sin tro en katastrofe. 
Jomfru Maria sier at gjennom bønn og faste kan vi endre naturlovene. 
Gud står over naturen og kan skape noe helt nytt. Framtiden er ikke 
fastlagt eller styrt av en forutbestemt skjebne. Hvis vi omvender oss og 
ber, kan Gud gripe inn og endre det som synes uunngåelig, slik Han 
gjorde da Han reddet Ninive under profeten Jonas.  
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Et eksempel er en stor orkan som var på vei inn mot Florida for noen år 
siden og truet med oversvømmelser og ødeleggelser, og mange ble 
evakuert. Mange samlet seg da i bønn, og på underfullt vis snudde 
orkanen retning før den nådde inn til kysten og ingen ble skadet.  
Mirjana har også sagt at noen av hemmelighetene er blitt mildnet fordi 
så mange har bedt og ofret seg. Halvdelen av den syvende er 
overvunnet. Men disse hendelsene kan bare unngås hvis hele jorden 
omvender seg. 
Kommunismens og jernteppets fall er også en del av Guds Plan som er 
blitt oppfylt gjennom manges bønn. Til seerne i Fatima lovet Jomfru 
Maria at til slutt vil Hennes Uplettede Hjerte triumfere over den Onde.  
 
Det er Guds Rike som bryter fram i verden og vi har grunn til å håpe på 
framtiden.  Jesus skal vise seg i sin Herlighet. 

Kapittel 6 Jomfru Maria i Guds Frelsesplan 

Hvem og hva er Jomfru Maria? Hvorfor skal vi lytte til henne? Hvilken 
autoritet har hun? I mye protestantisk litteratur legges det vekt på at 
Maria var en helt alminnelig landsbyjente, og at hun nærmest ble valgt 
ved en tilfeldighet. Det er i hvert fall ikke bibelsk lære. Både Matteus og 
Lukas evangeliene fører Jesu slektstavle, og viser hvordan Gud har 
forberedt hans fødsel gjennom flere tusen år. Gud utvalgte en slekt og et 
folk Israel og løftet om en frelser går helt tilbake til Adam og Abraham. 
Både Maria og Josef var av Davids ætt og av kongelig blod og arvinger til 
Guds løfter.  Etter tradisjonen, i følge de apokryfiske evangelier, var 
Maria viet til Gud av sine rettferdige foreldre før hun ble unnfanget.  
 
Å være ”Herrens tjener” er en hederstittel som ble brukt om Moses og de 
store profetene og kongene i Israel og om den Messias de ventet på. 
”Den Hellige Ånd skal komme over deg og Den Høyestes kraft skal 
overskygge deg.” Luk.2,35. Maria var fylt av Den Hellige Ånd og jublet i 
ånden i sitt Magnificat. Gjennom troen på Guds frelsesvilje kan vi også 
tro at Jomfru Maria som har født Guds Ord, er et redskap Gud bruker for 
å formidle sitt Ord og sin vilje til oss i den reneste form.  
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Dette kapittelet er beregnet som teologisk bakgrunnsstoff til budskapene 
og for spesielt interesserte. Budskapene taler for seg selv. Det viktigste 
er å ta dem på ordet og begynne å be og leve etter dem.  
Jeg bygger på Katolsk og Mariansk tenkning, og det kan virke fremmed 
på mange nordmenn. Innenfor katolsk teologi har vi forskjellige 
underemner som Kristologien, læren om Kristus, og Mariologien, læren 
om Jomfru Maria og hennes rolle i frelsesmysteriet. I katolske land er det 
nesten like mange teologiske fagbøker om Jomfru Maria som om Jesus. 
Da jeg studerte Kristendom mellomfag i 1995, valgte jeg å fordype meg i 
dette emnet, og jeg skrev om Jomfru Maria i Bibelen og i 
Frelseshistorien.  
Jeg vil prøve gi en teologisk forståelse og bibelsk bakgrunn for 
åpenbaringene for å vise hvor historisk viktige de er. Jeg vil også vise 
sammenhengen mellom Maria-åpenbaringene i Medjugorje og andre 
åpenbaringer og profetier i nyere tid. Det er en sammenfatning av 
kunnskaper jeg har tilegnet meg gjennom mange år. Hvis det er vanskelig 
så ta det i små porsjoner.  

6,1 Jomfru Maria i Bibelen 

”Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte Han det, til 
mann og kvinne skapte Han dem.” 
Det Gamle Testamentets historier tolkes med kristne øyne som 
typologiske, at de peker fram mot det som skal fullkommengjøres i 
Kristus. Jesus og Maria representerer sammen det nye mennesket skapt i 
Guds Bilde, i Guds likhet, den opprinnelige Guds vilje og den nye 
skapning. Mennesket som hellige forvaltere av skaperverket, med et 
direkte og nært forhold til Skaperen, som Guds sønn og Guds datter og 
med makt til å råde over naturen.  
Gjennom hele Bibelen beskrives kampen mellom det gode og det onde, 
Lys og Mørke, og kampen mellom, Gud og Djevelen om menneskets 
sjeler. De aller første menneskene, Adam og Eva, ble fristet til å være 
ulydige mot Gud, og mistet den nådetilstanden de hadde i Edens hage. 
Etter syndefallet sier Gud til slangen (symbol for djevelen);  
”Jeg vil sette fiendskap mellom deg og Kvinnen, mellom ditt avkom og 
hennes ætt. Den skal knuse ditt hode, men du skal hogge den i hælen.”  
Kirkefedrene kaller denne teksten Protoevangeliet. Dette er Guds første 
løfte om en frelser som skal seire over Synden og Den Onde. I den norske 
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oversettelsen har vi et nøytralt den for hvem som skal seire over det 
onde. I gresk oversettelse er pronomenet et maskulint ”han” som tolkes 
som Messias født av en kvinne. I latinsk tekst brukes ”ipsa” som er det 
personlige pronomenet for ”hun”, og betyr en bestemt kvinne. 
Kirkefedrene tolket Jomfru Maria som denne Kvinnen, og Jesus er 
hennes ætling som seiret over Djevelen. Paulus kaller Jesus den nye 
Adam, og Maria er da den nye Eva¸ den nye Mor til alle som lever. 
Gjennom deres absolutte lydighet og ydmykhet gjenopprettet de det 
opprinnelige Gudsforholdet. I katolsk tradisjon tolkes dette mariologisk 
og eskatologisk; at det er Jomfru Maria som skal triumfere over Satan i 
de siste tider. Mange billedlige fremstillinger og statuer viser Jomfru 
Maria som trår på en slange. I åpenbaringene i Fatima sa Maria selv; ”Til 
slutt skal mitt Uplettede Hjerte triumfere!”  
I en ganske nylig profeti sier hun at denne tiden er nær, nå, og at vi 
derfor opplever så mye uro; ”Min tid for å knuse slangen nærmer seg. 
Men inntil den dag da Satan og hans demoner blir kastet ut i villmarken, 
vil mye forvirring bryte ut på jorden.” (13.4.2012 til Maria Divina Grazia) 
Jomfru Maria tolkes også som oppfyllelsen av profetiene i Det Gamle 
Testamentet: 
”Herren selv skal gi dere et tegn: ”Se en jomfru (en ung Kvinne) skal bli 
med barn; hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel.” (Jes. 7,14) 
Et ofte brukt begrep i Messianske profetier er også ”Sions datter”, som 

her hos den siste av det Gamle Testamentets profeter, Sakarja: 

"Rop høyt av glede Sions datter, bryt ut i jubel, Jerusalem!  Se din konge 

kommer til deg. Rettferdig er han og seier er gitt ham; ydmyk er han og 

rir på et esel, på den unge eselfolen.” (Sak.9,9) Maria kan oppfattes som 

den personifiserte oppfyllelsen av Sions Datter, og her er en parallell til 

engelen Gabriels hilsen; ”Gled deg Maria!” (Hill deg Maria!”) Luk. 2,28 

Herren, Messias, kommer for å ta bolig i henne. Slik Johannes også 

uttrykker inkarnasjonens mysterium: "Og Ordet ble kjød og tok bolig i 

blant oss."   (Joh.1,14) 

Jerusalem kan også tolkes som menneskets sjel eller innerste og at 

Messias kommer for å ta bolig i hvert enkelt menneske. 

I det Nye Testamentet er det Lukas som forteller mest om Maria og Jesu 
fødsel. Tradisjonen mener at han har det fra hennes egen munn, og at 
han malte det føstre ikonet av Maria. (Ikonene Den sorte Madonna i 
Jasna Gora og den av Vladimar kan kanskje føres tilbake til Lukas.) 
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Kirkens forståelse av Marias rolle bygger på engelen Gabriels ord til 
henne; ”Du Nådefylte! Herren er med deg. Du skal bli med barn og føde 
en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus…” Hun svarte; ”Se jeg er Herrens 
tjenerinne. La det skje med meg som du har sagt.”  
Ved Maria sitt ”ja og amen”, fikk Jesus, Guds Sønn, sin menneskelige 
natur. Slik at han som Menneskesønnen kunne gi sitt offer på korset til 
soning for hele menneskehetens synd. Maria, som Jesu Mor, har en 
opplagt delaktighet i Guds frelsesverk og som Kirken Mor, har hun en 
fortsatt en klar oppgave i å hjelpe menneskene til frelsen og til å ta i mot 
Jesus.  
Evangelisten Johannes fremhever Marias rolle som forbederske i det 
første tegnet Jesus gjorde; da han forvandlet vann til vin i bryllupet i 
Kana, og åpenbarte sin herlighet for disiplene. ”Kvinne hva har du med 
mitt å gjøre?” Det kan oppfattes som en avvisning, men ved å kalle 
henne ”Kvinne” i stedet for mor, bekrefter han også hennes rolle, og at 
hun faktisk har noe med hans frelsesoppgave å gjøre. Han oppfyller 
hennes ønske om å gi dem en forsmak på det Messianske bryllup, den 
gode vin, som peker fram mot Den Eukaristiske vin, og gleden i Den 
Hellige Ånd. 
Vi antar at Maria har vært en av Jesu disipler og blant de kvinnene som 
fulgte ham. Jesus erklærer at det ikke er biologisk arv, men dem som gjør 
Hans Himmelske Fars vilje som er hans mødre og brødre. Maria blir 
spesielt nevnt ved sitt nærvær under korset og sin deltakelse i Jesu 
lidelse. Jesu ord fra korset til apostelen Johannes som han elsket, runger 
gjennom tiden og gjelder oss alle, 
 “Dette er din mor!” 
I Johannes Åpenbaring kapittel 12,1 står det beskrevet ”En Kvinne kledd i 
solen, med månen under sine føtter og med en krans av 12 stjerner på 
hodet”, og at hun skal lede kampen mot det onde. Jomfru Maria 
åpenbarer seg nå slik med 12 stjerner i ”Ødemarken” i Medjugorje, og 
dette er et tegn på at vi er i de siste tider som Bibelen beskriver.  
Gud har gitt Jomfru Maria en stor og avgjørende rolle i hele sin 
Frelsesgjerning, og som himmelens og englenes dronning har hun fått en 
enorm utøvende makt, spesielt i disse tider. Hun har ingen makt i seg 
selv, men bare gjennom å be til sin Sønn, som er gitt all makt i himmel og 
på jord. Men kan Jesus si nei til sin Mor eller nekte henne noe? Det 
første mirakel, da han gjorde vann til vin i Kana, var på hennes forbønn. 
Hun peker alltid på Den Treenige Gud; Faderen og Sønnen og Den Hellige 
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Ånd, og sin Sønn som frelseren, og sier fortsatt; ”Gjør alt det han sier 
dere.” 
Vår velsignede Frue sier i budskapene, at Medjugorje er en del av Guds 
plan for å frelse verden. Dette er en spesiell tid med nåde og 
barmhjertighet, og en tid for å rense ut og skille det onde fra det gode.  
 

6,2 Jomfru Maria i Kirkens tro og dogmer 

”Det som den katolske tro tror om Maria, har sitt grunnlag i det den tror 
om Kristus, mens det den lærer om Maria, igjen kaster lys over det den 
tror om Kristus.” (Katolske Kirkes Katekisme § 487) 
Den Katolske Kirke har erklært fire dogmer om Jomfru Maria og hennes 
forhold til Gud og hennes rolle i frelsesmysteriet.  

Dogmet om Evig Jomfruelighet 

Hovedpunktene i den kristne tro ble formulert i trosbekjennelsene ved 
de første økumeniske konsilene og danner trosgrunnlaget for den kristne 
dåp, slik også de protestantiske og ortodokse kirker står fast ved.  
Allerede i den første Apostoliske trosbekjennelse er det et hovedpoeng 
at Jesus var unnfanget ved Den Hellige Ånds kraft alene, og født av en 
jomfru slik evangeliene fremstiller det.  
I følge Bibelen er det en av åpenbaringens sannheter.  Det er den måten 
Gud har valgt å komme til verden og frelse menneskeheten på.  Å tro på 
Gud innebærer å tro på Hans gjerninger også Hans under, og at Han er 
Skaper av alt liv. Fra GT kjenner vi flere underfulle fødsler som tegn på 
Guds egen utvelgelse og inngripen til frelse for sitt folk. For eksempel 
Sara som fødte Isak da hun var nitti, og den barnløse Hanna som fødte 
Samson. Kirkefedrene ser i Jomfrufødselen et tegn på at Jesus virkelig er 
Guds Sønn, også fysisk ved at Han er unnfanget "uten manns sæd."  
Det er katolsk og ortodoks tro at Jomfru Maria var ”alltid jomfru” både 
før, under og etter Jesu fødsel ved en overnaturlig nåde. (Laterankonsilet 
år 649) Jesus var også hennes eneste barn. De som betegnes som hans 
”søstre og brødre” i evangeliene er en betegnelse for nære slektninger, 
som kusiner og fettere slik det var vanlig å definere slektskap i Israel på 
den tiden. 
”Jomfruer” var også en betegnelse på de hellige kvinner som viet sitt liv 
til å tjene Gud i tempelet, i bønn og kyskhet, tilsvarende kontemplative 
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nonner i dag. Tradisjonen er i følge de apokryfiske evangelier, at jomfru 
Maria var viet til Gud av sine fromme og rettferdige foreldre St. Anna og 
St. Joakim fra unnfangelsen av. Kirken feirer en fest for hennes 
presentasjon i tempelet hvor hun antagelig ble viet til Gud i 
treårsalderen. Hun hadde selv av fri vilje avlagt et løfte om å leve i 
sølibat som jomfru. Hennes svar til engelen Gabriel påpeker dette; 
”Hvordan skal dette gå til? Jeg kjenner ikke mann.” (Luk.2, 34) Uttrykket 
å kjenne brukes om intimt samvær og samleie i Bibelen, men har blitt 
omskrevet i norsk oversettelse; ”Adam kjente sin hustru Eva, og hun ble 
med barn.” (Gen, 4,1) Ordet brukes også om ”å kjenne Gud” i en åndelig 
mystisk forening.  

Dogmet om Guddommelig Moderskap 

I de første århundrene måtte Kirken klargjøre og forsvare sin tro mot 
heresier og vranglære, spesielt gnostisismen. De definerte Tre-
Enighetslæren, om ”En Gud i tre personer” og troen på at Jesus var sann 
Gud og sant menneske; ”Én person i to naturer”. Jomfrufødselen ble en 
viktig del av Kristologien, for å vise hvem Jesus var. For å være sant 
menneske var det viktig at Han var født av en Kvinne, og at Maria var 
hans virkelige mor. 
”Den Høyestes kraft skal overskygge deg,” sa engelen, og det er det 
samme uttrykk som ble brukt om innvielsen av Paktens Ark i GT som 
representerte Guds Bolig og nærvær på jorden.  
”Ordet ble kjød og tok bolig i blant oss!” (Joh.1,1-2+14).  
Derfor var også Marias tittel, "Theotokos", ”Guds Mor”, Gudbærersken 
eller Gudfødersken så viktig.  Jesus var virkelig Gud like fra unnfangelsen 
av, dermed har Gud fullt ut delt menneskets kår i alle dets faser, og 
Maria har virkelig båret guddommen i sitt kjød. Jesus er Gud fra evighet 
av. Han er Guds Ord som har inkarnert seg og blitt menneske. Hennes 
tittel Thetokos ble først erklært på konsilet i Efesos i år 432 og ble videre 
utdypet under konsilet i Kalkedon år 451. 

Dogmet om den Ubesmittede (Uplettede) Unnfangelse 

Både Den Katolske og den Ortodokse Kirken lærer at Jesu Mor, var All-
Hellig og ”Grazia Plena” (”full av nåde”), Luk. 1,28. Hun ble unnfanget 
uten synd, (også uten arvesynden) som en ny skapning i Kristus, og levde 
uplettet og ubesmittet av synd. 
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Pave Pius IX erklærte, 8. desember 1854, "Den ubesmittede 
unnfangelse" som et ufravikelig dogme:  
”Til den udelte Treenighets ære og for å opphøye og styrke den kristne 
tro defineres doktrinen; "Den saligste Jomfru Maria ble, fra det første 
øyeblikk av sin unnfangelse, ved en særlig nåde og gunst fra den 
Allmektige Gud, med henblikk på Jesu Kristi, menneskeslektens frelsers 
fortjenester, bevart ubesmittet av den opprinnelige synds flekk."   
Det betyr at Maria har fått dåpens nåde fra unnfangelsen av, og at hun 
ved en spesiell nåde ikke har begått personlige synder, og gjennom sin 
tro og et liv i Ånden har hun fått barnekår hos Gud. Noen teologer vil 
presisere dogmet og føye til at det var en ”guddommelig (divine)” 
ubesmittet unnfangelse. Det er populært å si at ”ingen mennesker er 
uten synd”, men Maria var faktisk uten synd og det er en reell mulighet å 
leve uten synd ved Guds nåde. Maria ble unnfanget på naturlig vis av en 
mor og en far, og var fullt ut et menneske, og det må ikke oppfattes som 
om det ekteskapelige samlivet er noe syndig. Dette underet må heller 
ikke sammenblandes med vår tids kunstige eller assisterte befruktninger, 
der jomfruer faktisk kan bli mødre. 
Under Jomfru Marias åpenbaringer i Lourdes i 1858 presenterte hun selv 
sitt navn overfor St. Bernadette som: 
”Jeg er Den Uplettede Unnfangelse”,  
”Que soi era Immaculada Concepcion!” 
Jomfru Marias Uplettede Unnfangelse feires 8. Desember som en egen 
fest i adventstiden og viktig forberedelse, renselse før julen. 

Dogmet om Opptagelsen i Himmelen 

I følge kristen tradisjon er Maria hellig og den fremste blant alle 
helgener. Det er nærmest en selvfølge at hun som Jesu mor er i 
himmelen, som hun synger i sitt ”Magnifikat”;  
”Alle slekter skal prise meg salig!” Luk. 1,48. 
 Kirken forkynner at hun er blitt tatt opp til himmelen både med sin sjel 
og med sitt legeme. Det er litt usikkerhet om hun i det hele tatt smakte 
døden, eller som apokryfene hevder ble tatt opp i full bevissthet før hun 
døde. Jesus lovet også: ”Sannelig jeg sier dere, Noen av dem som står her 
skal ikke smake døden før de ser Guds Rike.” (Luk.9,27) Stefanus, den 
første kristne martyren, fikk også se inn i himmelen før han ble steinet i 
hjel.  
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Rent språklig skilles det mellom Jomfru Marias ”opptakelse til himmelen” 
(Assumption) ved Gud nåde, og Jesu ”Himmelfart” (Ascension) ved egen 
guddommelig kraft. Rent historisk har det aldri vært noe gravsted som er 
blitt ført tilbake til henne. De apokryfiske evangelier fra 300-tallet 
forteller om at alle apostlene på mystisk vis var samlet til hennes 
spesielle opptagelse i himmelen. Denne har blitt feiret med en egen fest 
både i øst og vest siden 8oo-tallet. Den feires nå 15. August og i mange 
land er dette en offentlig helligdag.  Middelalderens teologer og 1. 
Vatikankonsil, 1870, presset på for å få en dogmatisk deklarasjon, og så 
sent som 1. November 1950 ble doktriner definert "de fide" og ”Ex 
Catedra” av pave Pius XII.  
Dogmet er nydelig utformet og bør leses i sin helhet. Læren begrunnes 
slik ut fra den evangeliske tro; “for å markere det kristne håp som vi er 
kallet til”.  Det refererer slik til Maria; "Hun som unnfanget og fødte 
Kristus, som næret Ham med sin egen melk, som holdt Ham i sine armer 
og trykket Ham til sitt bryst."   Som den gode Sønn må Jesus gi sin 
elskede Mor de høyeste privilegier og det innebærer; "å bli brakt opp, 
med legeme og sjel, til den guddommelige herlighet i himmelen, for å 
regjere der som Dronning ved sin Sønns høyre side."  
Dette er en logisk konsekvens av troen på Jesu oppstandelse, og at 
seieren over døden virkelig er oppfylt, og det foregriper oss andre 
kristnes legemlige oppstandelse. Gjennom inkarnasjonen har Gud 
virkelig forenet seg med menneskeheten og åpnet himmelen for den nye 
skapning.  
Jesus lovet at de som tar i mot Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.  
Dette er en stadfestelse av troen på ”Legemets Oppstandelse og Det 
Evige Liv” som det står i Trosbekjennelsene. Jomfru Maria er den først 
frukt og fullbyrdelsen av Jesu Frelsesgjerning. Hun er frelst fullt og helt! 
Hun er oppstanden med Kristus og har fått evig liv. Hun lever i himmelen, 
og kan derfor være med oss alle steder og hele tiden, akkurat som Jesus.  

Et femte Dogme om Jomfru Maria? 

I flere åpenbaringer har Jomfru Maria erklært seg selv som 
”Coredemptrix, Mediatrix og Advocate” og bedt om at paven 
anerkjenner dette som et siste dogme om henne. Mange troende og 
marianske teologer kjemper for å realisere dette dogmet, blant dem 
flere kardinaler. Moder Teresa og Søster Lucia fra Fatima har også 
spesielt støttet hennes tittel som Co-Redemptrix.  
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Det samles nå underskrifter for dette på en egen hjemmeside som 
sendes direkte til paven, under Vox Populi. De mener at når dette 
dogmet blir anerkjent vil det utløse en strøm av nåde over jorden og gi 
Jomfru Maria frie hender til å utøse sine gaver over sine barn. Gud 
respekterer alltid vår frie vilje og kan aldri tvinge på oss sine nåder og 
gaver. En av forkjemperne som også har gått i dybden på teologien i 
dette dogmet er Mark Miravalle, professor i teologi og mariologi, ved det 
Fransiskanske Universitetet i Steubenville. (Han har skrevet boken ”The 
Dogma and The Triumph”, og også forfattet en stor bok om 
”Mariology”.)  
Tittelen Advokat er brukt helt fra 200-tallet og vi synger det også i Salve 
Regina. Den innebærer hennes rolle som vår forbeder og hele 
menneskehetens forsvarer. Hennes motstander er Djevelen som er vår 
anklager og vil påpeke alle våre synder, feil og svakheter. 
Hennes tittel som Co-Redemptrix vil kanskje møte størst motstand, 
spesielt fra protestantisk hold og de som arbeider med økumenikk. 
Jomfru Maria forklarer denne rollen slik, samtidig som hun stadfester: 
”Jesus er den eneste Forsoner, Forløser og Frelser, (Redeemer) for Han 
alene er mellommann mellom Gud og mennesker.”  
Ordet Redemptor (Forløser) kommer fra det latinske, redimere, som 
betyr å “kjøpe tilbake”. Jesus, har gjennom sin fortjeneste; sitt liv i 
lydighet, sin lidelse, død og oppstandelse, frikjøpt oss fra Satans lenker 
og fra arvesyndens skyld/gjeld. Men Jesus ønsker at alle dem som har 
blitt forsonet, skal bli Hans partnere og medarbeidere (Co-Redeemers) i å 
spre frelsens og barmhjertigheten verk i verden. Hver gang vi gjør en 
handling i tro eller er med på å gi videre evangeliet til andre, for 
eksempel til våre egne barn, eller går i forbønn for andre er vi i praksis 
Jesu medarbeidere og medfrelsere.  
Jesus sier også at det dere tilgir på jorden skal være tilgitt i himmelen. 
Det gir oss et stort ansvar for vår neste. 
Som Jesu Mor, er Maria den som er nærmest knyttet til hans frelsesverk, 
og Maria er vår perfekte modell. Hennes nærvær under Jesu Kors, 
hennes offer av sin Sønn, av sitt eget kjøtt og blod, og den dype smerten 
hun opplevde i sitt moderhjerte, forenet henne med Jesus i Hans lidelse 
og død, i en åndelig korsfestelse og også i Hans soning for våre synder. 
Hun er helt avhengig av Hans fortjeneste, frelse og nåde akkurat som 
oss. Hennes rolle som Kirkens Mor er en fortsettelse av hennes tjeneste 



 

6,2 Jomfru Maria i Kirkens tro og dogmer 111

og samarbeid med Jesus, for å hjelpe flest mulig mennesker til å ta imot 
frelsen. 
Som Jesu Mor og Vår Mor er hun også formidler mellom oss og formidler 
av Hans gaver. Hun er det redskap Gud har valgt for å nå oss med sin 
kjærlighet og hellighet og omsette dem i konkrete gaver og handlinger. 
”Jeg er i sannhet Mediatrix av nåde mellom dere og min Sønn Jesus.” (Et 
sitat fra boken til Don Gobbi, se et lengre utdrag under kapittelet om den 
Marianske bevegelse av prester.) 
 
Annet Vatikankonsils skrifter bekrefter og utdypet Jomfru Marias viktige 
roller i frelsesmysteriet og Kirkens liv. Flere paver, og spesielt Johannes 
Paul 2. har spesifikt brukt disse titlene i sine skrifter om Maria, og 
utdypet hennes rolle i Kirken i encyclicaen ”Redemptoris Mater”, men 
ikke erklært dem som dogme. 
Marias Motstander(e) prøver stadig å benekte og svekke de 
overnaturlige nåder Gud har gitt henne, for eks jomfrufødselen. Dette 
skjer gjennom ateismen og sekularismen i vår tid, men også gjennom den 
liberale teologien, influert av rasjonalistisk og materialistisk filosofi, som 
også har fått innflytelse innenfor den katolske kirke. 
 

Andre ærestitler på Jomfru Maria 

Kjært barn har mange navn, det kan vi lese i litaniet til henne, og også i 
titlene på de mange østlige ikoner av henne. Selve navnet Maria eller 
Miriam betyr perle eller en skatt. 
I de fleste land brukes tittelen ”Vår Frue”, som også ble brukt i Norge i 
katolsk tid og på kirker viet til henne; ”Our Lady”, ”Notre Dame”, ”Nostra 
Signora”, ”Gospa”. Det tilsvarer hennes kvinnelige rolle og tittel i forhold 
til Jesus som ”Vår Herre”. 
Jomfru Maria har også tittelen Kirkens Mor, Mater Ecclesia, som 
gjennom dåpen og de andre sakramentene, gjenføder og nærer Guds 
barn.  Jesu ord fra Korset til Johannes: "Dette er din Mor" har gyldighet 
for alle kristne, og vi er alle hennes adopterte barn. 
Maria er ”Den Hellige Ånds Brud” og ved sitt nærvær og hennes 
forbønner ble apostlene fylt av Helligånden på pinsedagen. Hun var 
sentral i å føre sammen de nye troende og døpte til et fellesskap, skape 
menigheter, et nytt Guds Folk, og "føde" Kirken.  
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I budskapene til Don Gobbi har Maria lært prestene å påkalle Den Hellige 
Ånd slik når de samles i bønn i cenacoloer; 
“Kom Hellig Ånd, kom gjennom den kraftfulle forbønn til det Uplettede 
Hjertet til Maria, din høyt elskede brud!” 
Maria er de kristnes åndelige Mor og ønsker å lede menneskene til 
Faderen, gjennom sin Sønn ved Den Hellige Ånd, og til den evige frelse. 
Fordi hun er uten synd og hennes vilje er helt forenet med Guds vilje, er 
hun en ufeilbarlig veileder. Ved sin ydmyke tro og ubegrensede 
kjærlighet er hun et eksempel og forbilde for oss, og i henne har Kirken 
allerede nådd fullkommenhet. Kirken ærer henne som sin Mor fordi 
"gjennom henne har Gud skjenket menneskeheten evig frelse og ved 
henne mottok vi livets opphav, Guds Sønn. " (Messeboken s. 100)  
 
Der finnes overleveringer fra 400-tallet som forteller at de troende daglig 
æret Herrens Mor med spesielle bønner, og fra den tid stammer også de 
første Maria-festene og Maria-åpenbaringer er kjent.  Siden år 1000 blir 
hun påkalt som "Mater Misericordiae"; Barmhjertighetens Mor, og 
hennes forbønns makt viser seg i tallrike undere, omvendelser, 
helbredelser og visjoner gjennom hele Middelalderen og like til vår egen 
tid.  
St. Louis Montfort (1673- 1716) er en av dem som sterkest har hyllet 
Maria, som Guds ypperste skapning. Maria er Guds perfekte hovedverk 
som han har skapt til seg selv og til sin ære. Montfort har utviklet ideen 
om at en perfekt konsekrasjon til Jesus og oppfyllelse av vår dåp og liv 
som kristne, går gjennom en total konsekrasjon til Maria. I sin bok; ”True 
devotion to the blessed Virgin Mary” forutsier han også at hun vil bli 
åpenbart og øke sin makt og rolle i de siste tider. Maximillian Kolbe 
utviklet også konsekrasjonen til Jomfru Marias Uplettede Hjerte som den 
korteste og mest direkte åndelige vei til hellighet. De var begge 
inspirasjonskilder til Johannes Paul 2. og mottoet; ”Totus Tous!” 
 
Noe av det vakreste jeg har lest om Jomfru Maria, er Jesu ord om henne 
diktert gjennom Vassula Ryden, der han uttrykker sin kjærlighet med 
mange av Bibelens og Kirkens uttrykk som beskrivelse for henne. ”True 
Life in God”, Festen for bebudelsen, 25. mars 1996;  
”Min elskede, kom og lær deg: Hvem har opphøyet meg mest?  
Jeg skal fortelle deg hvem som har opphøyet Meg mest. Den nye Eva har. 
Ja! Kvinnen kledd i solen, stående på månen og med de tolv stjernene 
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som en krans på hodet. For Jeg som har skapt himmelen og alt som 
finnes i den, og jorden og alt den bærer, og havet og alt som finnes i det; 
Jeg har satt Henne over disse ting.  
Himmelens Dronning står alltid foran den Aller Høyestes trone. Hennes 
navns høyhet er like høyt som himmelens høyde over jorden. Hennes 
navn er svøpt i en kledning av lys. La hele verden bøye kne for Henne, 
Hun som bærer det Hellige Navnet: Guds Mor 
I sitt Uplettede skjød forherliget Hun Meg og tok i mot Meg, det rene 
Lammet, og skapte en helligdom til helligdommen.  
Kom og syng en ny sang til Hennes ære, la alle som bor på jorden ære 
Hennes Uplettede Hjerte, det alter hvor jeg ble unnfanget og ble Gud-
Menneske. Ingen har forherliget Meg som kvinnen kledd i solen. Hun er 
så overmåte vakker i sin fullkomne kjærlighet at øyene, bergene, 
høydene, dalene og kildene alle bøyer seg dypt, dypt når hun passerer 
dem; og i dag som i går, når Aller Lyseste Kjærlighet passerer over jorden, 
eskortert av Mine engler hvis øyne aldri ender med å beundre den 
Beundringsverdige, Helligste av alle Jomfruer, overveldet av Skjønnheten 
til Min Fars Mesterverk, når hun passerer over jorden, hun kjærlighetsfylt 
går i forbønn og svare på deres lengsler... 
O, du Min Faders mesterverk! O, du Jahves enestående mesterverk! Min 
Hellige Ånds Brud! Mitt strålende tabernakel. Du er den elskedes 
kjæreste, ditt Hjerte er ett med Vårt. Ditt Hjerte er min hage, Ditt hjerte 
er en fontene som gjør hagen fruktbar. Ditt hjerte er min trone, på hvor 
jeg er blitt æret; Hjerte av Hjertet, som jeg kronet i Vårt Nærvær og i 
nærværet av hele Min himmelske hær. Hvordan kan noen av mine 
Skapninger fornekte Ditt Hjerte?” (fortsetter flere sider.)” 
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Kapittel 7 Jomfru Marias Åpenbaringer i nyere tid 

7,1 Hva er en åpenbaring? 

Den kristne tro er en åpenbaringsreligion. Det er Gud selv som har gitt 
seg til kjenne på ulike vis gjennom historien. Gud kommer til oss. Bibelen 
er Guds Ord åpenbart til utvalgte mennesker i Israel og handler om deres 
erfaringer med Gud i sin historie.   
Før syndefallet hadde Eva og Adam direkte kontakt med Gud, og Han 
vandret sammen med dem i hagen og snakket med dem. Herren talte 
også direkte til Abraham, Isak og Jakob og opprettet en pakt med dem.  
Moses opplevde også at Gud talte til ham og fikk helt spesielle 
åpenbaringer eller teofanier. Først i en brennende tornebusk der Gud 
åpenbarte sitt navn ”Yahwe”, (Jeg ER), og senere på Sinaifjellet der han 
mottok De Ti Bud og Loven.  
Både i GT og NT leser vi at Gud kan åpenbare seg gjennom sine engler og 
bruke dem som sine budbærere, og at de blir synlige for utvalgte 
mennesker. For eksempel blir erkeengelen Gabriel sendt til Zacharias og 
Jomfru Maria for å forkynne først døperen Johannes og senere Jesu 
fødsel. 
En åpenbaring er altså et overnaturlig fenomen. Det åndelige og 
transcendente sprenger grensene til den materielle verden og blir 
sansbart for menneskene. Gud er til stede alltid og alle steder, men som 
bak et slør for vår bevissthet, men gjennom tro kan vi på forskjellige 
måter ane dette nærværet. I Bergprekenen sier Jesus; 
”Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.” 
Det store mysteriet i kristen tro er at Gud inkarnerte seg og ble et synlig 
og levende menneske i Jesus Kristus. To forskjellige virkeligheter, himmel 
og jord, det åndelige og det materielle, Skaperen og det skapte møtes og 
blir ett. Jesus er både sann Gud og sant menneske. 
"Mange ganger og på mange måter har Gud i fordums tid talt til fedrene 
gjennom profetene, men nå, da de siste tider har kommet, har han talt til 
oss gjennom Sønnen.”  (Hebr.1,1f) 
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Åpenbaringen er Gud som gir seg selv og Sin frelsesvilje til kjenne, og det 
har Han gjort til fullkommenhet i Kristus.  
Jesus åpenbarte seg også for disiplene etter sin oppstandelse, som et 
levende menneske, med fysisk kropp og ikke bare en ånd.  
Den katolske Kirke lærer at ”Åpenbaringen” er avsluttet med Jesus og de 
siste apostlene. Men det er ennå mye ved Åpenbaringen og 
frelsesmysteriet som ikke er helt forklart.  Jesus lovet å sende apostlene 
en Talsmann, Den Hellige Ånd, som skulle forklare dem alt.  
Det er Kirkens rolle å tolke og aktualisere evangeliet for oss i dag. Dette 
gjør Den ut fra Den Hellige Skrift og Tradisjonen slik den er overlevert fra 
Apostlene, Kirkefedrene og de hellige gjennom historien. Dette skjer 
først og fremst gjennom læreembedet; paven og biskopene i fellesskap. 
Men alle kristne har et medansvar. Gjennom dåpen og konfirmasjonen 
er vi blitt salvet med Den Hellige Ånd og har del i de profetiske gaver og 
en allmenn prestetjeneste. Kirken er Guds Folk og tjenere i verden. 
Akkurat som i Bibelen, har vi vitner gjennom hele Kirkehistorien, om at 
Gud har utvalgt seg profeter og enkeltmennesker som talerør for seg.  
Jesus lovet jo også at;  
”Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!” 
Disse private åpenbaringene tilfører ikke troen noe nytt, men fornyer 
erkjennelsen av evangeliet og inspirerer til å leve "det nye livet i Ånden". 
De skal lede de troende i en spesiell tid og i en spesiell situasjon. Disse 
spesielle karismene, som er Den Hellige Ånds gaver, er til gagn for Kirken, 
og skal tjene og oppbygge Kirken som helhet. De er underlagt prøving. 
Treet skal kjennes på fruktene og om de samsvarer med evangeliet. 
Vesentlig er også personenes lydighet i forhold til Kirkens hyrder og lære. 
Den Hellige Ånd tilstreber enhet ikke splittelser. 
Himmelske visjoner eller stemmer, er oftest gitt som et individuelt kall 
eller opplysning, og har ført til sterke omvendelser og helliggjørelser. Det 
mest typiske eksempel er fariseeren Saul, som møtte Den Oppstandne 
Jesus på vei til Damaskus, og ble forvandlet til apostelen Paulus. 
Helgenene vitner også om en direkte kontakt med Gud på mange 
forskjellige måter.  

7,2 Jomfru Marias åpenbaringer 

Vår Frue, Jesu Mor, har vist seg for troende opp gjennom hele 
Kirkehistorien i det som gjerne kalles private åpenbaringer.  
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Et godt eksempel St. Maximillian Kolbe fikk en åpenbaring av Jomfru 
Maria som niåring. Moren hadde sendt ham inn på rommet sitt for å be 
og tenke over sin viltre oppførsel.  
Da fikk han se Jomfru Maria. Hun var strålende vakker, og hun rakte ham 
to kroner; En hvit for kyskhet og en rød for martyriet, og hun ba ham 
velge en av dem. Betatt av hennes skjønnhet, sa han begeistret ja takk til 
begge to, og han fikk dem begge oppfylt. Hele sitt liv gikk han hånd i 
hånd med Jomfru Maria og lot seg lede av henne. 
 Han levde et svært aktivt liv som munk, prest og misjonær bl. a. i Japan. 
Han startet bevegelsen Militsia Immacolata, bygde en egen landsby i 
Polen for Maria. Han skrev, trykket og utgav et evangelisk tidsskrift som 
kom ut i kjempeopplag. Han ble arrestert av tyskerne under 2. 
Verdenskrig og sendt til konsentrasjonsleiren Auswitch. Der døde han 
frivillig som martyr for å redde livet til en medfange, 14.august 1941. Han 
ble helligkåret av Johannes Paul 2. og utnevnt til det 20. århundres 
helgen. 
 
Det siste århundret har Maria-åpenbaringene vært spesielt sterke og 
hyppige, og det virker som det er en sammenheng mellom dem. Det som 
er spesielt med disse nyere private åpenbaringene er at de henvender 
seg til hele verden og alle mennesker.  
Vi lever i en vanskelig tid; Moderne, rasjonalistisk og materialistisk 
tenkning har ikke plass til Gud i sitt verdensbilde, og mange har 
fraskrevet alt som ikke kan forklares eller måles. Konsekvensen er et 
stort frafall av troende og tomme kirker. Penger er blitt viktigere enn 
menneskeliv, og mange opplever en meningsløs tomhet!  
Troen er en gave vi kan få, og som vi må be om å få med vår frie vilje. 
Troen er en av dåpens viktigste gaver. Uten tro og bønn sprer synden og 
mørket seg. Jomfru Maria ser at verden lider, og som en god Mor vil hun 
være nær barna sine når de har vondt. Hun advarer oss mot 
konsekvensen av våre handlinger. En mor vil advare sin sønn mot å kjøre 
for fort for at det ikke skal skje en ulykke. Hun trygler oss om å omvende 
oss, vende oss bort fra synd, fordi synden skader oss og gjør oss 
ulykkelige. Verden står i fare for selvødeleggelse. 
Hun vil vekke oss opp til ny tro og gi oss lys og glede. Gjennom mirakler 
og tegn viser hun oss Guds Allmakt og Kjærlighet. 
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Jomfru Marias åpenbaringer i Lourdes i Frankrike 1858, og Fatima i 
Portugal 1917 er best kjent. Begge stedene er anerkjent av Kirken og blitt 
internasjonale valfartsmål og bønnesteder.  
Vi skiller mellom disse ytre åpenbaringene i forhold til indre visjoner og 
lokusjoner. Mange troende vitner om indre bilder og stemmer som de 
har opplevd i bønn, og det er kjent fra både kristne og andre religioners 
mystikere.  
Disse utvalgte profetiske seerne opplever synene med sine ytre sanser. 
De ser med øynene og hører med ørene utenfor seg selv. Synene 
kommer spontant uten at de selv kan framkalle dem. De er Guds verk og 
uavhengige av personenes egen fromhet eller fortjeneste.  
Det interessante er at Jomfru Maria foretrekker og velger ut barn som 
lever i enkle kår. Mange av seerne har vært gjetere og levd i små 
landsbyer med sterk gudsfrykt og kristne tradisjoner. Levekårene deres 
har liknet hennes eget liv i Nasaret. Disse er antagelig mest åpne og rene 
av hjertet. Noen av de mest kjente åpenbaringene hvor Vår Frue 
henvender seg til alle mennesker er; 

7,3 Rue Du Bac i Paris 1830.  

En nonne i klosteret i Rue du Bac, søster Catarina Laboure, ble vekket av 
en engel om natten, 27. November 1830. Hun ble vinket ut av sengen og 
ledet inn i kapellet. Der fikk hun se Jomfru Maria i et mildt lys. På alle 
fingrene sine hadde hun vakre juveler eller krystaller og ut fra dem kom 
det stråler av lys i alle slags farger. Hun fikk forklart, at dette var tegn på 
alle de nådegavene Vår Frue hadde fått av Gud, og som hun kunne gi 
videre til menneskene. Hun viste seg som en formidler av Guds nåder og 
talenter, en forvalter eller finansminister i frelsens økonomi. Jomfru 
Maria viste henne også nøyaktig tegningen til den Mirakuløse Medaljen, 
og hun lovet mange nåder til dem som ville bære den med tro. Den er 
blitt produsert i milliontall etter dette og har ført til mange velsignelser, 
bønnesvar og sterke mirakuløse omvendelser. Moder Teresa hadde alltid 
noen av disse medaljene med seg som hun delte ut.  Innskriften på 
medaljen er;  
”Å, Maria, unnfanget uten synd, be for oss som tar vår tilflukt til deg” 
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7,4 La Salette, Grenoble 1846 

Jomfru Maria åpenbarte seg for to unge gjetere i La Salette, en liten 
landsby nær Corps i nærheten av Grenoble lørdag 19. september 1846. 
Melanie Calvat på 14 år og Maxim Giraud på 11 år. De passet på kveg på 
beite for hver sin bonde, og de hadde nettopp møtt hverandre. Melanie 
ville helst leke alene og aviste først gutten som gjerne ville prate og leke 
med henne. Hun pleide å leke for seg selv og hun pratet med blomstene 
og samlet dem til den Gode Gud. Etter hvert lot hun den yngre gutten få 
være med å plukke blomster, og de bygget en hytte sammen av steiner 
som de pyntet med et tak av blomster og kalte “et paradis”. De ba også 
Angelus sammen da de hørte kirkeklokkene ved middagstid. Plutselig fikk 
de se et kraftig lys og i en globe av lys viste det seg en vakker kvinne som 
satt på en stein. Hun hadde en krone på hodet og et stort krusifiks 
hengende på brystet, og hun var kledd i skinnende hvitt, så hun så ut 
som hun var av lys. 
Hun snakket til dem, og hun hadde tårer i øynene og ba om at folk måtte 
omvende seg og gjøre bot. Hun gav dem et profetisk budskap og 
forutsigelser om hva som ville skje det neste århundret og fram til vår tid 
rundt år 2000.  Det mest har nok allerede passert, men det kan være at 
profetien om at en ny Antikrist vil stå fram gjelder vår nære framtid. 
Maria advarte dem om at det ville komme kriger og uår med sult der 
kornet vil være akkurat som støv og avlingene ville råtne. Store deler av 
den franske befolkning ville miste sin kristne tro.  Barna fikk hver sin 
hemmelighet som bare skulle gis til paven og ikke skulle offentliggjøre 
før i 1958.  
 
Jomfru Maria gjentok flere ganger før hun forlot dem; 
 “Mine barn, dere skal gi dette videre til hele mitt folk!” 
 
Da de fortalte om det de hadde opplevd til landsbyens prest, ble han så 
beveget at han gråt. Ut fra det de fortalte, var han overbevist om at det 
hadde vært en autentisk apparisasjon. 
Det finnes mange forskjellige og til dels rotete og motstridende versjoner 
av disse profetiene, som barna har referert muntlig eller diktert etter 
hvert som de ble eldre, og antagelig har de fått mange andre påvirkinger. 
Melanie publiserte på egen hånd en lengre detaljert beskrivelse så sent 
som i 1879 som ikke ansees som autentisk i forhold til den opprinnelige 
hemmeligheten hun mottok som barn. Hun ble nonne i et kloster, men 
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skal også ha vært politisk engasjert for Napoleon III og ha forandret sin 
personlighet svært. 
Jeg siterer litt fra de første versjonene som barna dikterte til prestene 
rundt 1851. 
Jomfru Marias store bekymring var synden og frafallet fra troen, særlig 
blant presteskapet og hva dette ville medføre. 
 
Melanie fortalte at Jomfru Maria hadde sagt til henne at;  
“Tiden for Guds vrede har kommet!  
Hvis, når du sier til folket hva jeg sa deg for noen øyeblikk siden,  
og hva jeg vil si til deg videre,  
hvis de etter dette, at de da ikke omvender seg; 
 Hvis ikke de gjør bot,  
og hvis de ikke slutter å arbeide på søndagene,  
og hvis de fortsetter å spotte Guds Hellige Navn, 
 i et ord, hvis ikke jordens ansikt forandrer seg, 
 vil Gud gjengjeldelse komme over de utakknemlige menneskene og 
demonens slaver.  
Min Sønn vil la sin kraft vise seg.” 
 
Maxim sier at han så en nydelig kvinne så lysende som solen ,og at han 
tror at hun var den Hellige Jomfru, og hun fortalte ham at; 
 “Hvis mitt folk ikke omvender seg vil det jeg sier skje tidligere, hvis de 
forandrer seg vil det skje senere. Frankrike har korruptert Universet. En 
dag vil de bli straffet. Tre fjerdedeler av Frankrike ville miste troen og den 
siste fjerdedelen vil praktisere med lunkenhet. 
Et protestantisk land i dag i Norden vil bli omvendt og gjennom støtte 
fra dette landet vil andre nasjoner omvende seg. Der vil komme en fred 
og fred vil komme når alle nasjoner har omvendt seg og da vil troen 
komme igjen.  
Men det vil komme et monster som vil forstyrre freden. I den tiden vil 
Antikrist bli født av en nonne av hebraisk herkomst, en falsk jomfru. Hans 
far vil være en biskop. Mange folk vil tro på ham for han vil si at han 
kommer fra himmelen. Han vil gjøre falske mirakler.” 
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7,5 Lourdes i Frankrike 1858.  

Fra 11. februar 1858 viste Jomfru Maria seg flere ganger i en grotte 
utenfor landsbyen Lourdes. Bare den 14 år gamle Bernadette Soubirous 
så henne, og hun spurte flere ganger hva den vakre damen het. Først 
bare smilte hun, men til slutt presenterte hun seg slik; "Jeg er Den 
Uplettede Unnfangelse". Da hun formidlet dette uforståelig navnet til 
presten, skjønte han at det var en autentisk åpenbaring som bekreftet 
dogmet fra 1854.  Bernadette fikk beskjed av ”damen” om å grave etter 
vann i grotten. Først var det bare søle, og hun ble latterliggjort av den 
nysgjerrige folkemengden. Men da de gravde dypere fant de en kilde 
med vann som hadde helbredende kraft. Dette er blitt et spesielt 
valfartsted for syke, og det har skjedd mange mirakler her, og mange har 
blitt friske når de har brukt dette vannet. ”Damen” ba også om at de 
skulle bygge en katedral på dette øde stedet og at folk skulle komme i 
prosesjoner. Dette er blitt oppfylt. 
 

7,6 Fatima i Portugal 1917 

I 1917 fikk tre små barn, Lucia, Francisco og Giacinta åpenbaringer hver 
13. i måneden mellom mai og oktober. Jomfru Maria ba om omvendelse 
og reparasjon for verdens synder og fortalte dem 3 hemmeligheter. Hun 
kom med en redningsplanke for menneskeheten, og hun ba om at 
verden, spesielt Russland, måtte konsekrere seg til hennes Uplettede 
Hjerte. Hvis ikke ville det komme en ny krig, mye verre enn den første 
verdenskrig, og det skjedde jo i 1940.  
Denne andre hemmeligheten i Fatima, ble gitt i juni 1917 til Lucia på ni 
år. 
”Dere har sett helvete hvor de stakkars synderne går. For å frelse dem, 
ønsker Gud å etablere i verden en hengivenhet til mitt Uplettede Hjerte. 
Hvis det Jeg sier til dere blir gjort, vil mange sjeler bli frelst og det vil bli 
fred. Krigen vil ta slutt, men hvis ikke folk slutter å krenke Gud, vil en 
verre krig bryte ut under pave Pius XI.  
Når dere ser en natt opplyst av et ukjent lys, (krystallnatten?) vit at dette 
er det store tegnet, gitt dere av Gud om at han er i ferd med å straffe 
verden for dens ugjerninger; gjennom krig, sult, forfølgelse av Kirken og 
Den Hellige Far (paven).  
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For å unngå dette skal Jeg be om at Russland konsekreres til mitt 
Uplettede Hjerte, og Kommunion for reparasjon på de første lørdagene i 
måneden. Hvis min bønn blir fulgt, vil Russland bli omvendt og det vil bli 
fred, hvis ikke vil Russland spre sine feil utover hele verden og forårsake 
krig og forfølgelse av Kirken. De gode vil bli martyrer og Den Hellige Far 
vil lide meget; forskjellige nasjoner vil utslettes. 
 Til slutt vil Mitt Uplettede Hjerte triumfere!  
Den Hellige Far vil konsekrere Russland til meg og hun skal bli omvendt, 
og en periode med fred vil bli gitt til verden.” 
Biskopene i Portugal oppfylte dette ønsket og konsekrerte hele landet til 
Jomfru Maria i 1927, og de unngikk å bli med i andre verdenskrig. 
Biskopen av Leira skal ha sendt dette videre til paven, men det ble ikke 
tatt alvorlig og oppfylt før i 1942. Hvis budskapet hadde blitt bedre kjent 
og spredt til resten av Europa, kunne kanskje 2. verdenskrig vært 
unngått.  
Den tredje hemmeligheten tolkes som attentatet mot pave Johannes 
Paul II (13.mai 1978) og ble først offentliggjort 26. Juni år 2000. Lucia har 
sagt at Jomfru Maria ønsket at den skulle offentliggjøres før 1960. Fire 
forskjellige paver har åpnet de forseglede konvoluttene, lest det og lagt 
det tilbake uten å forkynne innholdet.  Ennå er det mye spekulasjon om 
at det er deler av den som ikke er gjort kjent. 
 
Francesco og Giacinta døde som barn etter store personlige forsakelser 
og offer, og de ble saligkåret 13.mai i år 2000. Lucia levde sitt liv i kloster, 
og hun fikk flere himmelske møter og budskap. Hun døde i 2005, 97 år 
gammel.  
 

7,8 Amsterdam, Nederland, 1945-49.  

I Amsterdam åpenbarte Jomfru Maria seg som ”Verdens Mor” og ”Vår 
Frue av Alle Nasjoner” til Ida Peerdeman. Dette var kanskje et svar på at 
paven hadde viet hele verden til Jomfru Maria i 1943.  
Jomfru Maria gav henne mange forutsigelser om Europas og verdens 
politiske og økonomiske framtid som er blitt oppfylt i ettertid; for eks. 
jernteppet og månelandingen.  
Hun fikk også vist et bilde hvor Maria stod med føttene på jordkloden og 
med et stort kors bak seg. Jomfru Maria erklærte at hun var alle 
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nasjoners og alle menneskers Mor, og hun ba om et siste dogme om seg 
selv som ”Coredemtrix, Mediatrix og Advocate”. Gud avslører hennes 
fulle betydning og viktige rolle først i vår tid. Det betyr at hun var forenet 
med Jesus i hans lidelse og offer på korset, og at de to samarbeider om 
menneskenes frelse. Jesus kan ikke separeres fra Maria; de er ett og 
sammen i Guds Frelsesplan. Maria er representant for hele 
menneskeheten og i henne møtes himmel og jord. Frelsen er et 
samarbeid mellom Gud og mennesket; vi må samarbeide med Nåden. 
Kirken har ennå ikke vedtatt dette som dogme, men mange arbeider for 
det. Maria lovet at når Kirken erklærer dette dogmet, vil det bli en tid 
med fred. 
Flere andre åpenbaringer bekrefter disse titlene, bl.a. budskapene 
gjennom Don Gobbi. Noen mener også at det var en del av den tredje 
hemmeligheten i Fatima som ikke er blitt offentliggjort.  
 

7.9 Garabandal i Spania fra 1961-65 

I begynnelsen av 1960-årene, omtrent samtidig med Det 2. 
Vatikankonsil, var det dramatiske åpenbaringer i den lille bortgjemte 
fjellandsbyen Garabandal. Fire jenter opplevde sterke budskap og 
ekstaser. Kvelden 18. juni 1961 lekte jentene Conchita, Mari-Loli, Jacinta 
og Maria Cruz litt utenfor landsbyen, da de plutselig hørte en lyd som 
torden. De fikk se en lysende skikkelse av en engel, som de senere fikk 
vite var Erkeengelen Mikael. Også neste dag viste engelen seg for dem på 
samme sted og bebudet at den 2. Juli ville de få se Jomfru Maria. 
 
Klokken atten denne dagen gikk jentene til det stedet hvor engelen 
hadde vist seg ved en rekke med gamle furutrær (pinjene). Mange 
nysgjerrige fulgte dem. Til alles overraskelse falt barna på kne i en dyp 
ekstase og ansiktene deres lyste av en overjordisk lykke.  
Vår Frue åpenbarte seg for dem sammen med to engler.   
Jentene beskrev Jomfru Maria slik: 
”Hun er kledd i en hvit kjole med en blå kappe og har en krone av gylne 
stjerner rundt hodet. Hendene hennes er slanke. Hun har et brunt 
skapular på den høyre armen, unntatt når hun bærer Jesusbarnet. Håret 
hennes er mørkt nøttebrunt og skilt i midten og rekker ned til midjen. 
Ansiktet hennes er langt med en fin nese. Munnen hennes er svært pen 
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med litt tynne lepper. Hun ser ut som en jente på 18 år og hun er ganske 
høy. Det finnes ingen stemme som hennes. (Så vakker.) Ingen kvinne er 
som henne verken i stemmen eller ansiktet eller noe annet.”  
 
Jentene snakket helt naturlig med henne, og hun var interessert i å høre 
om deres daglige liv og smilte til dem. Vår Frue lærte dem hvordan de 
skulle oppføre seg overfor henne;  
”Akkurat som barn som snakker med sin egen mor og forteller henne alle 
ting… Som barn som gleder seg over å se henne når de ikke har sett 
henne på en stund.” 
Hun presenterte seg som Vår Frue av Karmel (Det brune skapularet er 
hennes tegn). 
Etter denne første åpenbaringen fikk de mange flere. Gjennom årene 
1961 og 1962 åpenbarte Jomfru Maria seg flere ganger i uken til dem, til 
sammen over to tusen ganger. 
 
 

 Overnaturlige tegn og ekstaser 
Et spesielt fenomen som begynte ganske snart, var at jentene begynte å 
gå rundt mens de var i ekstase. De vandret gjennom landsbyen både om 
natten og dagen, inn og ut av husene. De gikk så fort at det ofte virket 
som om de ikke berørte bakken, og så fort at ingen kunne følge dem, rett 
opp og ned i de bratte fellsidene, noen ganger også baklengs. Ofte kunne 
de også plutselig falle bakover og innta helt unaturlige, men likevel vakre 
stillinger, der de knapt beveget bakken. Slik kunne de ligge urørlige som 
skulpturer over lengre tid, nærmest i løse luften. De ble så tunge at ikke 
to voksne menn kunne klare å flytte dem, og det var umulig å bevege på 
dem eller forandre stillingen. 
De mottok også kommunion på overnaturlig vis direkte fra engler. 
Landsbyen var så liten at de ikke hadde fast prest eller daglig messe. En 
gang ble den overnaturlige Hostien synlig for alle på Conchitas tunge, og 
det ble også fotografert. 
 
Budskapene: 
Jomfru Maria gav dem alvorlige budskap om at verden var i stor synd og 
måtte omvende seg. 
 Hovedbudskapet fra 18. oktober.1961: 
Vi må gjøre mange offer, og gjøre mye bot. 
Vi må besøke det Hellige Sakramentet ofte; 
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men først, må vi være gode. 
Og uten at vi gjør dette vil det komme en straff over oss. 
Begeret* fylles allerede opp. 
Og uten at vi forandrer oss, vil en veldig stor straff komme over oss.  
Jomfruen ønsker at vi skal gjøre dette slik at Gud ikke skal straffe oss.” 
*Begeret er Guds Vredes beger som er nevnt i Bibelen, når Gud vil 
oppfylle sin rettferdighet. 
Budskapet ble dårlig mottatt og folk gav det lite verdi, de syntes ikke det 
var noe nytt og tok ikke advarselen personlig og det ble ikke gjort kjent. 
(omtrent som advarslene på sigarettpakkene ikke får folk til å slutte å 
røyke) 
 

Det store Mirakelet  
Conchita sier også at Jomfru Maria har lovet at det skal komme et stort 
mirakel i Garabandal, slik at alle skal tro på åpenbaringene og adlyde 
budskapet hennes. 
”Fordi den straffen vi fortjener på grunn av verdens synder er stor, må 
også mirakelet være stort.”  
Conchita vet hva det er og når det vil skje, men dette er hemmelig. Hun 
skal kunngjøre det 8 dager i forveien slik at alle som ønsker det skal 
kunne nå fram til Garabandal. Det må altså skje i hennes levetid. Det skal 
skje en torsdag kl. 20.30 mellom 7. og 17. april og sammentreffe med en 
annen viktig begivenhet i Kirken. Alle de syke som kommer til 
Garabandal denne dagen vil bli helbredet, og de som ikke tror vil bli 
omvendt. 
 Gud vil med dette tegnet vise oss sin store kjærlighet og barmhjertighet. 
Mirakelet vil etterlate et synlig tegn, noe overnaturlig fra Gud som alle 
skal kunne se men ikke røre ved, og som skal bekrefte åpenbaringene. 
Mirakelet vil kanskje være den siste muligheten Gud gir menneskene til å 
omvende seg.  
 
Den store Advarselen fra Himmelen  
Før mirakelet skjer skal det komme en stor Advarsel på himmelen. Den 
skal komme direkte fra Gud og være synlig over hele jorden. Absolutt alle 
mennesker på jorden vil både se og føle det, uansett om de tror eller 
ikke, og uavhengig av hvilken religion de tilhører. Det vil skape stor frykt 
og vekke og opplyse vår samvittighet i forhold til alvoret og 
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konsekvensen av våre egne synder. Alle vil få se sitt eget liv, og mange vil 
kjenne dyp anger, omvende seg og be om Guds tilgivelse. 
Det vil være et varsel om den straffen som Gud kan sende over oss og et 
middel for å rense oss fra synd og forberede oss til ta i mot den store 
nåden som blir gitt ved det store mirakelet. 
Å angre sine synder og ta i mot Kirkens sakramenter; dåp, skriftemål og 
kommunion, er en viktig del omvendelsesprosessen.  
 
Straffen 
Hvis menneskene ikke bryr seg om det mirakelet Gud sender dem og 
virkelig omvender seg, vil det komme en straff over hele verden som vil 
rense jorden for all ondskap.  
Barna har fått se det som kan skje, og det har fått dem til å be mye for 
syndere, og spesielt for prestene som har ansvar for så mange sjeler. 
Conchita har skrevet: ”Jeg kan ikke si hva slags straff det er, bortsett fra 
at det vil være en direkte inngripen fra Gud, og derfor mer fryktelig enn 
noe vi kan forestille oss. Da jeg så det følte jeg en stor frykt enda jeg så 
vår Velsignede Frue samtidig.”  
Disse tegnene og hemmelighetene er svært like de som er blitt gitt til 
seerne i Medjugorje 20 år senere, og det er mulig at de store Tegnene vil 
komme samtidig på disse to forskjellige åpenbaringsstedene.   
 
Flere Budskap fra Garabandal til hele verden 
19. juni 1962  
Jomfruen har fortalt oss et budskap som er for hele verden og det er: 
”Jomfruen har sagt at vi ikke venter på Straffen; Fordi vi har ringeaktet 
hennes første budskap, ved den måten vi lever på, uten å forvente straff, 
vil den komme. Fordi verden ikke har forandret seg, og nå, med dette 
budskapet, har hun sagt det to ganger, og vi bryr oss ikke om henne, 
fordi verden er blitt verre og må forandre seg mye, men har ikke 
forandret seg i det hele tatt.” 
   
23.juni 1962  
”Jomfruen har sagt oss; 
Verden fortsetter på samme måte... At den har ikke forandret seg noe.  
FÅ MENNESKER VIL SE GUD. 
De er så få at det gir Jomfruen mye sorg. Så synd at den ikke forandrer 
seg. Jomfruen sier at Straffen vil komme når hun ser at verden ikke 
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forandrer seg. Begeret holder på å fylles opp. Så trist Jomfruen var, enda 
hun ikke ville la oss se det, fordi hun elsker oss så mye, og Hun lider alene. 
Hun er så god! Vær gode alle sammen slik at Jomfruen kan bli glad. Hun 
fortalte oss at de som er gode skulle be for dem som er dårlige. La oss be 
til Gud for verden for dem som ikke kjenner ham. Vær gode... vær veldig 
gode alle sammen!”    
 
Et siste budskap 18. juni 1965 
1. januar 1965 viste jomfru Maria seg igjen for Conchita, og sa at hun 
skulle få et nytt budskap 18. juni. Over 2000 mennesker fra flere land 
hadde møtt fram for å være til stede under åpenbaringen. Denne gangen 
var det erkeengelen Mikael som overrakte dem budskapet fra Jomfru 
Maria: 
”Siden budskapet mitt fra 18.oktober ikke er blitt gjort kjent for verden 
og ikke er blitt oppfylt, sier jeg dere at dette er mitt siste budskap.  
Tidligere holdt begeret på å fylles.  
Nå er det overfylt! 
Mange kardinaler, mange biskoper og mange prester er på vei til 
fortapelse og med seg bringer de mange sjeler.  
Den Hellige Eukaristien er blitt gitt for lite viktighet og ære.  
Vi må unngå Guds vrede ved å anstrenge oss for å forbedre oss. Hvis vi 
ber om tilgivelse med oppriktighet i sjelen vil Gud tilgi oss. Jeg deres 
Mor, vil gjennom erkeengelen Mikael, fortelle dere at dere må forbedre 
livet deres. Dere mottar allerede en av de siste advarslene. Jeg elsker 
dere så veldig høyt og vil ikke at dere skal bli fordømt. Be oppriktig og 
vi vil gi dere. Dere skulle gjøre flere offer. Tenk på Jesu Lidelse.”  
Conchita hadde en siste åpenbaring 13. november 1965 der Jomfru 
Maria sammen med Jesusbarnet kysset og velsignet mange religiøse 
gjenstander. Conchita ba om å få bli tatt opp til himmelen med henne, 
men jomfru Maria sa at hendene hennes ennå var tomme for gode 
gjerninger og oppmuntret henne til å gjøre mer for sin neste og for Guds 
ære. 
Conchita var svært lykkelig etterpå og sa at selv om hun ikke så dem 
lenger følte hun at Jesus og Maria var nær henne. ”De har sådd i sjelen 
min stor fred, gled og ønske om å overvinne mine svakheter slik at jeg 
kan bli i stand til å elske, med all min kraft, hjertene til Jesus og Maria som 

elsker oss så høyt.”  
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Jomfru Maria kalte igjen menneskeheten til omvendelse og sa at Guds 
Vredes Beger var fylt til randen. Hun kom med sterke advarsler som 
antagelig var en forutsigelse av det moralske forfallet og frafallet fra 
Kirken som utviklet seg i 1960-70 årene. 
 I tiden etter 2. Vatikankonsil var det også mye uro og forvirring og 
debatt innenfor Den Katolske Kirke. Den folkelige Mariafromheten og 
Rosenkransbønn ble sett ned på, og mange tradisjoner ble borte eller 
mindre verdsatt i moderniseringen. Hvis vi forstår tro som en gave, kan vi 
også forstå at mangel på tro er en straff i seg selv, mangel på Den Hellige 
Ånd og ikke å ha samfunn med Gud.  
Troen må formidles fra generasjon til generasjon gjennom personlige 
erfaringer for å holdes levende, den trenger næring gjennom bønn, 
fordypelse i skriften og sakramentene. Blant mange intellektuelle 
teologer og prester ble Mariafromheten og Rosenkransbønn sett ned på 
som en mindreverdig folketro, selv tro på Jesu mirakler ble nærmest 
regnte som overtro, og de la bort mange av de gamle festene og 
tradisjonene som for eksempel å gå i prosesjoner. Skriftemål og 
tilbedelse ble også sjeldnere. 
Mange kirkebygg i den vestlige verden er blitt forvandlet til eller brukes 
nå som vanlige forsamlingslokaler, og det er ikke lenger ærefrykt for det 
Hellige i Guds Hus. I Amsterdam er en kirke blitt diskotek. Har vi glemt at 
Gud kan bli sint?  Jesus ble rasende da han kom inn på tempelplassen i 
Jerusalem og så pengevekslerne der;  
”Mitt Hus skal være et Bønnens hus.”  
Det store alvoret er at Kirken er blitt infiltrert fra innsiden av mennesker 
som søker makt og rikdom eller har andre interesser enn Gud; for 
eksempel kommunister, mafiaen eller frimurerne som direkte saboterer 
det gode og har spredd synd og kriminalitet i Kirkens navn for å skade 
den.   
 
Vatikanet har ennå ikke gitt noen offisiell uttalelse om Garabandal. 
Seerskene ble tvunget til å ikke snakke om det de hadde opplevd, selv 
om det var fotografert og filmet. De har levd nesten helt anonymt fram 
til i dag. 
Se et TV-intervju med Conchita Gonzalez på Youtube fra NewYork 1980. 
Selv mannen og barna hennes vet ikke hva hun har vært vitne til og 
opplevd som barn. Hun lever et vanlig liv, men ber mye og venter på den 
dagen hun skal fortelle verden om Mirakelet. 
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 7,10 Kibeho i Rwanda 1980 

I 1980 årene åpenbarte Jomfru Maria seg for tre jenter på en skole i 
Kibeho, og hun forutsa den fryktlige krigen og blodbadet 1994. Disse 
åpenbaringene førte til en stor vekkelse og ble offisielt bekreftet av 
Kirken i 2001.  

7,11 Don Gobbi og Den Marianske prestebevegelsen  

Den italienske presten Don Stefano Gobbi begynte å få indre budskap, 
lokusjoner,  fra Jomfru Maria under en valfart til Fatima i mai 1972, og de 
fortsatte fram til desember 1997. Maria sier at hun valgte ham på grunn 
av hans ubetydelighet og litenhet, for at det skulle være klart at dette var 
hennes og Guds verk og ikke menneskeverk. Disse budskapene kom også 
ofte spontant og muntlig, mens han talte, og Jomfru Maria brukte ham 
som et talerør for seg.  
Don Gobbi fikk i oppgave å samle prester i en Mariansk bevegelse; ”The 
Marian Movement of priests” (MMP). Disse budskapene ble nedskrevet 
og samlet i en blå bok, med tittelen; ”Til prestene, Vår Frues elskede 
sønner.”  Den skulle ikke selges men deles ut gratis. Den ble oppdatert 
årlig og ble etter hvert på ca.1000 sider. Den ble oversatt til mange språk 
og trykket i store opplag, og på underfullt vis ble den snart spredt til hele 
den katolske verden. I denne boken gir Maria detaljerte anvisninger og 
råd til prestene. Den inneholder også mange vakre tekster, hvor Jomfru 
Maria åpenhjertig forteller om sitt eget liv, utdyper evangeliet og 
veileder alle troende. Hun utdyper Guds Plan i vår tid, og forklarer og 
tolker mange av symbolene i Johannes Åpenbaring. 
Over hundre tusen prester sluttet seg til bevegelsen, og de møttes til 
egne seminarer og åndelige retretter. Disse bønnesamlingene etterliknet 
disiplene som samlet seg rundt Jomfru Maria den første pinsen for å 
påkalle Den Hellige Ånd, og de ble kalt ”Cenacolos”. Prestene kom 
sammen for å be om en ny pinse. Den Hellige Ånd skal forberede 
menneskehjertene til en ny era, en ny tidsalder, der Gud æres på ny og 
Jesus skal regjere i herlighet. De ber: 
 ”Kom Hellig Ånd, kom gjennom den kraftfulle forbønn til Marias 
Uplettede Hjerte, din høyt elskede brud!” 
MMP er svært lojale og lydige i forhold til paven og konservative i 
forhold til Den Katolske Kirkes lære og etikk. Konsekrasjonen til Marias 
Uplettede Hjerte er en vesentlig del av deres spiritualitet. Jomfru Maria 
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kaller prestene sine utvalgte, elskede sønner, og hun veileder dem i 
deres gjerning. Hun gjør dem bevisst på storheten i ordinasjonen, og at 
de representerer Kristus i verden. Som hun fødte Jesus i stallen i 
Betlehem, føder de Jesus hver dag på alteret under messen og 
inkarnerer ham i verden. 
Prestene har en krevende oppgave, og er utsendt i verden som lam blant 
ulver, og mange blir forfulgt for sin tro i dag. Maria ønsker at de skal 
møtes og ha fellesskap med hverandre, og at de skal støtte og hjelpe 
hverandre gjennom personlig vennskap og være som gode brødre.  
Jeg har truffet flere gode prester fra denne bevegelsen i Medjugorje, og 
de har et eget tillitsfullt vesen. Jomfru Maria har selv ledet denne 
bevegelsen, og don Gobbi har reist verden rundt som hennes lydige 
instrument, og holdt bønneseminarer spesielt for prester.  
Millioner av lekfolk har også blitt inspirert av denne boken, og har 
knyttet seg til denne Marianske bevegelsen med en egen konsekrasjon. 
Don Gobbi holdt også åpne konferansen med taler, Rosenkransbønn og 
Messe for alminnelige mennesker. 
Vår familie deltok en gang i en kirke viet til Guds Barmhjertighet i 
Collevalenza nær Perugia og fikk høre Don Gobbi personlig. Som prest 
fokuserte han mest på selve evangeliet og liturgien i messen; men holdt 
også en sterk preken og et glødende vitnesbyrd. Det var også felles 
Rosenkransbønn og mulighet for å gå til skrifte.  
Han velsignet spesielt alle de små barna. Det var mange ungdommer til 
stede, og jeg husker at han spurte dem; ”Er det mulig å leve i kyskhet? Er 
det mulig å leve i seksuell avholdenhet og sølibat, eller trofasthet i et 
livslangt ekteskap?”  
Alle svarte i kor som et fast slagord: ”Ja, med Maria, er alt mulig!” 
For den som tror på Gud er ingenting umulig! Mange ungdommer trosser 
”verden” og velger å leve i renhet for å spare seg til den de skal elske for 
resten av livet. 
Jomfru Maria lovet barna i Fatima;  
”Til slutt vil mitt Uplettede Hjerte Triumfere”. (13/07/1917) 
Da vil Satan bli beseiret og miste sin makt i verden, og Jesus bli Herre i 
alles hjerter. Bønnen i Fader Vår vil oppfylles:  
”Komme ditt Rike! Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden.” 
MMP vil bidra til denne triumfen og forberedelsen til Jesu Gjenkomst. 
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De fører en teologisk kamp for å proklamere det siste dogmet om Maria, 
som Advocate, Mediatrix og Co-Redemptrix. De mener det er en 
vesentlig del av denne triumfen.  
I Jomfru Marias bok til hennes elskede sønner, sier hun:  
”Inntil jeg blir gjenkjent på den plass hvor den Aller Helligste Treenighet 
ønsker at jeg skal være, vil jeg ikke være i stand til å utøve min makt fullt 
ut, i det moderlige arbeidet av med-forsoning (”co-redemption”) og av 
den universelle formidling av nåder.”  
(14.juni 1980 festen for Marias Hjerte).  
Boken har også egne kapitler der hun forklarer sin rolle som Co-
Redemptrix og Mediatrix av Guds nåder. (13. Og 16. Juli 1980) 
”Elskede barn, jeg er ”Mediatrix av nåder”. Nåde er Guds eget liv som er 
formidlet (kommunisert) til dere... Fra Faderens dyp, må nåden, for å 
kunne nå fram til dere, passere gjennom Sønnens guddommelige Hjerte, 
som kommuniserer den til dere gjennom sin Ånd av kjærlighet. 
Guddommelig liv kan bare nå dere i formen til Jesus, og jo mer denne 
vokser i dere, dess mer blir dere likedannet med ham, på en slik måte at 
dere virkelig kan bli hans små brødre… Inne i sjeler som er i nåde, er det 
Den Aller Helligste Treenighet selv som tar sitt oppholdssted. 
Jeg er i sannhet Mediatrix av nåde mellom dere og min Sønn Jesus. 
 Min oppgave er å distribuere til mine små barn, den nåden som 
strømmer ut av Faderens bryst, som min Sønn har fortjent for dere og 
som blir gitt dere gjennom Den Hellige Ånd. Min oppgave er å distribuere 
til alle min barn, i forhold til den enkeltes spesielle behov, som en mor er 
god til å kjenne… Jeg er veien som leder dere til Jesus. Jeg er den sikreste 
og korteste veien, den nødvendige veien for hver av dere. Hvis du avslår å 
gå langs denne veien, løper du risikoen i å gå deg vill på reisen. I dag har 
mange ønsket å sette meg til side, og vurderer meg som en hindring for å 
nå Jesus, fordi de ikke har forstått min funksjon som Mediatrix mellom 
dere og min Sønn. Den Jesus de møter er ofte bare et resultat av deres 
egne søken og ønsker i forhold til menneskelige mål. Han er ikke Jesus, 
Messias, den sanne Sønn av Gud og av deres Uplettede Mor”.   
(“To the priests, Our Lady´s beloved sons” 16.juli 1980.) 
 
Den største gaven Gud har gitt oss, sine barn, er Maria, en himmelske 
Mor, en Uplettet, syndfri mor som elsker oss alle betingelsesløst. Han 
forventer og krever at vi tar i mot henne, hans egen Mor. Hun er selvsagt 
den som kjenner Jesus best og som kan vise oss hvem han er. Vi må si Ja 
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til hennes hjelp av fri vilje. Jo mer tillitsfullt vi overlater oss selv til henne, 
dess mer gaver kan hun gi oss. Jo mer innflytelse vi gir Maria i våre egne 
liv og i verden, jo mer makt vil Jesus få og dess mindre makt og 
innflytelse vil Satan få. Det er Guds Seier når Kristus får triumfere i 
menneskenes hjerter. 
Hun sier til dem som har konsekrert seg til henne;  
”Jeg har nå merket hver enkelt av dere på pannen med mitt tegn. Min 
Motstander er ikke lenger i stand til å gjøre noe mot dem som har fått 
tegnet av deres himmelske Mor.” 
 

7,12 Medjugorje, Bosnia-Herzegovina fra 1981- 

Fra 24. Juni 1981 og hver dag etterpå har Vår Frue, Jomfru Maria 
åpenbart seg i Ex-Jugoslavia, og Hun gjør det fortsatt. Medjugorje står i 
en klar sammenheng med disse andre åpenbaringene, og det er mange 
likhetstrekk mellom budskapene som gjelder hele menneskeheten. Alle 
er kall til omvendelse og tro på Gud.  
Det spesielle med Medjugorje er at Jomfru Maria har vært med oss 
daglig gjennom over tretti år for å lære oss, hjelpe oss og lede oss i 
denne prosessen. Snart har to generasjoner vokst opp under hennes 
vinger og er klar til å lede en ny verden. Hun sier ikke bare at vi må 
omvende oss, men hvordan vi skal omvende oss. Hun kommer med 
himmelske gaver og bruker alle midler hun kan; mirakler, helbredelser, 
tegn og budskap, for å redde oss fra en katastrofe.  
Hun har også sagt at dette er siste gang hun viser seg på denne jord. 
Den Katolske Kirke vil ikke gi en offisiell uttalelse eller avsi noen endelig 
dom i forhold til apparisasjonene i Medjugorje så lenge de fortsatt pågår, 
men har godkjent stedet som et bønne- og forsoningssted. Private kan 
fritt arrangere pilegrimsreiser til Medjugorje med følge av prester med 
Kirkens velsignelse. Mange erkjenner det som Kirkens mest kraftfulle 
forsoningssted og valfartsmål i vår tid, og betegner det som verdens 
største Skriftestol. 

7,13 Andre himmelske tegn og profetier i moderne tid 

Jesus sa at Gud Faderen arbeidet hele tiden og at Han selv ville være 
med oss alle dager inntil verdens ende. Gud opprettholder sitt 
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skaperverk og er historiens Herre, og han fortsetter sine 
frelsesgjerninger i dag i forhold til hver enkelt av oss.  
Jeg har valgt noen andre tegn og ”Stemmer” som viser stor 
samstemmighet med åpenbaringene og budskapene far Medjugorje for å 
underbygge dem. 

Mirakuløse tårer og blod 

Den store skulpturen av Den Oppstandne Kristus i Medjugorje har gitt ut 
dråper av blod og utsondrer nå dråper av serum som et synlig mirakel og 
tegn for alle. Blod er et tegn på livet, og det er et stort tegn på Guds 
Skapermakt som skaper av alt liv og som skaper blod av intet. Vi kjenner 
flere tilfeller opp gjennom kirkehistorien der den konsekrerte hostien, 
nattverdsbrødet, har begynt å blø. 
Flere steder i verden, har det også vært mirakuløse statuer og bilder av 
Jesus og Jomfru Maria, som har grått tårer og utsondret blod. 
Mest kjent er kanskje de gråtende Mariastatuene i Akita i Japan i 1973-
1981 og i Naju i Sør-Korea fra 1981.  
En gråtende liten Madonna i Civitavecchia, rett utenfor Roma, fikk mye 
oppmerksomhet og ble en verdenssensasjon i 1995. Her var det en liten 
billig madonnafigur som begynte å gråte blod flere ganger. Fra 2. februar 
til 15. mars 1995 skjedde det femten ganger at den utsondret tårer av 
blod. Den siste gangen skjedde det mens biskopen, Girolamo Grillo stod 
og holdt den i hånden, mens han ba sammen med noen pilegrimer. Han 
hadde først vært veldig skeptisk til fenomenet og ville helst ødelegge den 
og gjemme statuen vekk fra folk. Da han opplevde det selv, ble han 
sterkt beveget og har vitnet om hendelsen og mirakelet gjennom aviser 
og en egen bok.  
Flere store personligheter innenfor kirken deriblant Johannes Paul 2. og 
Chiara Lubich (stifteren av Focolarebevegelsen) var sikre på at det var et 
autentisk mirakel og tok det svært alvorlig. Gabriele Amorth mente at 
det var et tegn på at Madonna gråt over Italia. Paven ringte også direkte 
til biskopen, og ba ham ha mer barmhjertighet med den lille statuen, og 
han inviterte henne til Vatikanet slik at han personlig kunne ære denne 
lille figuren. 
Statuen var kjøpt og velsignet i Medjugorje av presten don Pablo Martin, 
og gitt som gave til den troende familien Gregori. Statuen var 42 cm høy 
og laget av gips, og den var en kopi av statuen på Åpenbaringsfjellet og 
framstilte “Fredens Dronning”. Familien hadde plassert den på et alter i 
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en nisje i hagen utenfor huset sitt. Det var den fem år gammel datteren 
Jessica som først oppdaget tårene. Avisene skrev mye om dette og det 
førte til en strøm av pilegrimer og nysgjerrige for å se mirakelet. Det 
vekket troen hos og inspirerte også mange til å be mer. På grunn av de 
store folkemengdene som samlet seg, ble statuen flyttet fra hagen og 
plassert og utstilt i kirken Sant Agostino og hvor den nå kan æres av 
publikum. Laboratorietester bekreftet at det var ekte blod og fra en 
mann. Statuen ble også nøye undersøkt i tilfelle det var et triks eller noe 
menneskelaget. 
Lille Jessica som oppdaget tårene til jomfru Maria fikk også åpenbaringer 
og tre ganger kom hun til biskop Grillo med spesielle budskap som var 
direkte til ham. På en konferanse i september 2010 vitnet biskopen og 
avslørte disse hemmelighetene. (Fra Paolo Brosios bok, ”Profumo di 
Lavanda”) I september 1995 kom Jessica til biskopen sammen med sin 
far og forlangte å snakke med ham alene fordi hun hadde et budskap til 
ham fra ”Vår Frue”. Først bare smilte han av henne og trodde ikke noe på 
det. Men han lyttet til historien hennes. Mens hun var på skolen hadde 
Jomfru Maria snakket til henne og sagt at hun måtte gå hjem; ”Min lille 
engel, kom slik at jeg kan følge deg hjem, for jeg må snakke med deg.” 
Hun ba lærerinnen om lov til å gå hjem. På hjemveien snakket Madonna 
om det lille barnet sitt og om hvordan hun hadde lekt med ham og lært 
ham alle ting også å be. Så fikk hun denne beskjeden;  
”Du må gå og snakke inn i øret til biskopen.” 
Akkurat det gjorde hun. Hun ba biskopen bøye seg ned slik at hun kunne 
hviske inn i øret hans: 
”Madonna sier at det rundt deg er noen stygge figurer, det er prester 
som blander alle farger og du merker ingenting.” 
”Og hvem er det som sier slike merkelige ting,” spurte biskopen. 
Jessica begynte å gråte fordi hun ikke ble trodd, og sa at Madonna hadde 
sagt at han måtte skrive alt ned, så han ikke skulle glemme det.  
Det viste seg et år senere at han hadde flere utro tjenere i bispedømmet 
sitt. 
En måned senere i oktober kom Jessica på ny til biskopen: 
”Det er et budskap til deg og det er at du må konsekrere prestene til 
Jomfru Marias Uplettede hjerte. Du må gjøre en akt av overlatelse 
(affidamento) til det Uplettede Hjertet. Og de samme tingene må du si til 
pave Johannes Paul 2.” 
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Biskopen spurte hva hun mente med det vanskelige ordet. Men hun 
svarte at hun bare gjengav det Jomfru Maria hadde sagt, og at alle 
prestene i verden, også biskopen selv og paven måtte underlegge seg en 
akt av overlatelse. 
Paven ble ganske fortvilet da han hørte det fordi han allerede hadde 
konsekrert alle prestene flere ganger, og at det ennå ikke var nok.  
Jessica hadde snakket om Madonna av Fatima. Og paven fikk hentet 
statuen av Jomfru Maria fra Fatima til Peterskirken og foran flere tusen 
biskoper og kardinaler samlet, gjentok han konsekrasjonen til Jomfru 
Marias Uplettede Hjerte. 
Tredje gang Jessica kom til biskopen sa hun;  
”Madonna sier at jeg og du vil få veldig mye lidelse på denne jorden.” 
Jessica har gjennomgått mange alvorlige sykdommer gjennom 
oppveksten, både kreft og en alvorlig stoffskiftesykdom. Senere når hun 
møtte biskopen pleide hun å si;  
”Jeg har en måte å lide på og du har en annen.” 
Biskopen fikk også plutselig en fysisk sykdom, en lammelse som i lang tid 
gjorde ham avhengig av rullestol og senere stokk. Men verst var hans 
moralske lidelse og hjertesorg på grunn av prestene sine. Det var blitt 
klart for ham at Madonnaen i Civitavecchia hadde grått blod på grunn av 
skandalene med pedofile prester som hadde såret Kirken i sitt innerste.  
(Det er kanskje ikke tilfeldig at han ble valgt. Navnet hans Grillo på 
italiensk er lik navnet på den gresshoppen, sirissen, som fikk i oppgave å 
være samvittigheten til Pinocchio.)  
Siste gang biskop Grillo møtte pave Johannes Paul 2. hadde denne bare 
sett på ham, først i taushet og så gjentatt tre ganger; 
”Civitavecchia, Civitavecchia, Civitavecchia!” og så hadde han begynt å 
gråte i dyp smerte. 
Han var også vitne til at pave Benedikt 16. gråt i flyet på vei til England 
over de syndene og ofrene han visste han måtte konfronteres med. 
Igjen er det de uskyldige Herrens Tjenere som må bære andres synd. 
”Han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. 
Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, ved hans sår har vi fått 
legedom.” Jes. 53,5  
 
Hvorfor gråter Maria og Jesus?  
Tårer av blod er tegn på den dypeste sorg.  
De viser Guds sorg over oss mennesker. Han som ser alt som skjer. 
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Blant de første ukesbudskapene i Medjugorje sier jomfru Maria: 
”Vær bevisst hvordan Den Allmektige ennå lider i dag på grunn av 
syndene deres.” (29. 03. 1984) 
”Vær så snille, la ikke hjertet mitt gråte med tårer av blod på grunn av de 
sjelene som er mistet i synd.” (24. 05. 1984) 
Vi vet at Jesus svettet blod i Getsemane av angst på grunn av 
korsfestelsen og den smerten som lå foran ham, men også på grunn av 
alle de syndene han skulle påta seg og all den ondskap og svik han skulle 
oppleve og være vitne til gjennom de kommende århundrene 
.  
Dette svarte Jomfru Maria til Julia i Sør-Korea i juni 1987: 
”Min Kjære datter! Mine tårer er på grunn av menneskehetens konstante 
feilgrep i å ikke elske GUD slik som HAN fortjener og ikke elske 
menneskene slik som Han selv lærte oss. Og også på grunn av alle de 
avskyelige abortene som dreper et utallig antall babyer daglig, myrder 
uskyldige i sin mors liv, gjennom feighet, ondskap og satanisk nytelse. Og 
ennå, på grunn av de mange sjeler som nekter å angre sine synder og 
ikke er interessert i å søke etter midler for sin omvendelse, med risiko for 
sin egen evige fordømmelse.” 
 
Gjennom Vassula Rydend lokusjoner forklarte Jesus dette fenomenet 
slik. (Oversatt fra ”True Life in God” 2. juni 1994) 
”Ser du hvordan mine klær er stenket med blod? Se hvordan min kjortel 
er dyppet i blod? Mange urene gjerninger setter meg i denne ynkelige 
tilstanden… mine stønn er mange og mitt hjerte er flerret av de hender 
som jeg selv har formet… men så få hører mine stønn, så få gir noen 
oppmerksomhet til mine tårer av blod. Mine øyne løses opp av gråt. 
Jeg tillater at mine bilder gråter for å vekke angeren og smerten deres, 
men jeg hører bare et kort sukk, som gir meg en kortvarig lettelse fra det, 
men så veldig fort lar dere hjertene deres bli tatt bort av bekymringene i 
denne verden, dere tillater hjertene deres å bli tatt bort fra å trøste meg 
og være en trøster for Trøsteren. Han som kunne forvandle deg, som 
kunne la sjelen din gjenopplives, og som kunne guddommeliggjøre din 
sjel. 
Andre forblir helt uberørt nå de ser at det strømmer fra øynene mine. På 
grunn av dere mangel på tro har de mistet sansen for mine under, og de 
klarer ikke å forstå dem, og med vanvidd forfølger de mine tegn. Deres 
synder har blokkert hjertene deres, og derfor blir hjertene deres lokket av 
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verdslige ting, uten noen gang å forstå hvordan sjelen dere er blitt 
misledet av den onde. Hvem skal kunne forstå min dype sorg? 
Hvorfor gir de min motstander anledning til å gjøre narr av dem i 
hemmelighet? Hvem av dere kunne gi meg lindring? 
Hvem av dere kunne gi meg hvile? 
Hver time som dagen inneholder, og hvert minutt som eksisterer, er jeg 
nær deg, og jeg kaller på deg;  
”Kom tilbake til meg! Kom tilbake til kjærligheten!” 
Å, men så mange av dere har blitt grusomme… 
Dere ser meg dynket i mitt eget blod, likevel lar dere øynene deres hvile. 
Inntil hvor lenge ennå vil du ikke høre din Guds gråting?” 

Jesu Blod er en gåte for Vitenskapen  

Det mirakuløse blodet fra bildene og statuene er blitt testet i flere 
laboratorier, og resultatet er helt overveldende og forsterker Guds og 
livets mysterium.  
Alle testene viser at det virkelig er menneskeblod.  
Pater Pietro Maria Chiriatti i Puglia, Italia opplevde at to sakrale bilder i 
klosteret hans utøste tårer og blod. Det første, et ikon av Madonna med 
barnet, i 2003 og det andre, et bilde av Jesu ansikt, slik det er i avtrykket 
fra linkledet i Torino, i 2004. I begge tilfellene ble det tatt prøver som ble 
testet ved universitet i Bologna, et av de mest avanserte utstyrte 
laboratoriene for DNA i verden. Resultatet var et sjokk for forskerne: 
Begge prøvene var identiske og viste samme blod. Det var virkelig 
humant blod. En mann av blodtype AB, men Y-kromosomet var genetisk 
forskjellig fra alle andre DNA-prøver de hadde.  
Vitenskapen konkluderte med at dette var et helt unikt blod som ikke 
kunne tilhøre noen nålevende person, og så matematisk sjeldent, at 
sannsynligheten for å finne et slikt blod på jorden var 1:200 milliarder. 
De konkluderte med at det måtte være enten overnaturlig eller fra en 
annen verden. Dette kan tyde på at det virkelig var Jesu blod. Det er jo 
også interessant at blodtype AB ikke inneholder noen AB0-antistoffer og 
kan gis til alle andre blodtyper. 
 
Arkeologen og adventisten Ron Wyatt hadde det som en livsoppgave å 
finne de historiske stedene i Israel som kunne bekrefte Bibelhistorien. 
Målet hans var å bringe dagens mennesker til tro på Gud, for at de skulle 
bli frelst. Han fant både Noas Ark, Sodoma og Gomora, og det stedet 
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Moses og folket krysset Rødehavet. I flere år undersøkte han 
underjordiske ganger og huler rundt Jerusalem. Endelig 24. desember 
1981 fant han noe, godt gjemt og tildekket og innemuret i et hulrom, 
som han var sikker på måtte være Paktens Ark fra Moses tid. Denne 
hellige Arken er den gullkisten hvor steintavlene med de ti bud ble 
oppbevart, og de aller helligste gjenstandene fra Tempelet. Profeten 
Jeremias gjemte denne før jødene ble tatt til fange av Babylonerne ca. 
600 år før Kristus, og siden har ingen sett den eller visst hvor den var.  
Det pågår utgravninger for å komme fram dit. Når dette stedet blir kjent 
vil det bekrefte Jesus som jødenes Messias. Det bekrefter også at Gud 
har satt sin trone i Jerusalem, at Israel er et Hellig Land, og at alle 
folkeslag skal komme og tilbe Ham der.  
Wyatt hevdet også å ha funnet det stedet hvor Jesus ble korsfestet og at 
han har funnet tørket blod fra Jesus. Dette blodet ble testet i Israels 
beste laboratorium. De klarte også å ”gjenopplive” hvite blodlegemer og 
undersøke kromosomene. Et vanlig menneske har 46 kromosomer 23 fra 
moren og 23 fra faren.  
DETTE BLODET HADDE BARE 23 X-KROMOSOMER OG ET Y-KROMOSOM. 
Det kan bare tilhøre Guds Sønn, som var halvt menneske og halvt Gud, 
og det bekrefter alt det Kirken lærer om Jesus som sann Gud og sant 
menneske og født av en jomfru. 
De jødiske forskerne ble ganske skremt over resultatet og spurte hvem 
sitt blod dette var. 
”Det er fra deres Messias!” svarte Wyatt og flere av dem ble omvendt til 
å tro på Jesus som Kristus. 
Vitenskapen i dag kan faktisk gi oss Gudsbevis.  
 

Det Herlige Korset i Dozule  

Fra 1972-1978 åpenbarte Jesus seg 49 ganger for en troende mor, 
Madeleine Aumont i Dozule i Normandie i Frankrike. Jesus viste henne et 
lysende kjempekors. Han ba om Kirken skulle bygge dette i Dozule som 
et tegn for hele verden og til frelse og omvendelse for mange.  
Hun hørte også Guds veldige stemme si;  
”Bot, bot. Det er tid for å frelse alle de synderne som ikke elsker Jesus!” 
Han gav henne detaljerte beskrivelser om dette strålende, Herlige 
Korset; ”The Glorious Cross”.  Det skulle være 738 meter høyt og være 
verdens høyeste byggverk på den tiden. Samme høyde som Golgata har 
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over havet. Bredden skulle være en tredjedel av høyden og armene 123 
meter lange hver. Det skulle være i blått og hvitt, i Marias farger, og det 
skulle opplyses om natten og være synlig i stor omkrets og helt over til 
Storbritannia. Det skulle også bygges en egen kirke der og være et 
valfartsmål for hele verden. Jesus åpenbarte seg for Madeleine og lot 
henne røre ved hans sår, og gav flere budskap blant andre;  
”Denne verden har glemt Gud og den risikerer å miste alt hvis den ikke 
omvender seg!” 
”Gud ønsker å forene alle nasjoner og venter ved foten på det Herlige 
Korset for en global anger og tilgivelse fra Gud.” 
Jesus forutsa store katastrofer og omveltninger hvis menneskene valgte 
å ikke omvende seg. Budskapene er også en forberedelse til Jesu 
gjenkomst og den endelige Dom. Hun fikk også diktert en spesiell bønn 
som skulle resiteres foran dette korset. Mange troende har engasjert seg 
for å realisere dette korset. Penger er samlet inn og tegninger er klar til 
bygging. Jeg kjenner personlig arkitekten Godtfrey Grima som har deltatt 
i å konstruere det, og det er fullt teknisk mulig. Men de har ennå ikke fått 
tillatelse til å bygge det, og Madeleine er blitt nektet å tale om disse 
budskapene. Flere andre profeter i vår tid har fått bekreftet at det er 
Guds vilje at dette korset skal bygges. Som Jesus ble avvist av fariseerne i 
sin samtid, blir Han avvist av myndighetene i dag.  
Guds trofasthet og frelsesvilje står likevel fast. 16. juli 1996 fikk en 
belgisk mor som også mottar himmelske budskap, og går under initialene 
JNSR; nye budskap i forhold til dette korset.  
Jomfru Maria og Jesus kom sammen, og de ba om at inntil Det Herlige 
Korset kunne realiseres, skulle de bygge tusener av Kjærlighetskors 
”Thousands Crosses of Love”, over hele verden for å minne om det. 
Disse korsene skulle være akkurat en hundredel av det store; 7,38 m. 
høyt og 1,23 m. armer (en sjettedel av høyden), og malt i jomfru Marias 
farger, hvitt med blå kanter. De skulle også være påmontert lys, så de 
kunne være lysende kors om natten, og være tegn på Guds frelse i 
verden.  
Når Menneskesønnen kommer i sin herlighet vil Han da finne noen som 
ennå tror på Jorden? spør Bibelen. Disse korsene er synlige tegn på tro, 
og de er allerede blitt bygget i tusentall av ”Kjærlighetens bevegelse” 
mange steder over hele verden, både blant katolikker, ortodokse og 
protestanter. Denne bønnen fra Madelaine i Dozule er inngravert i foten 
av korset: Den begynner med å gjøre Korsets Tegn;  
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”Jesus av Nasaret har triumfert over døden.  
Hans Kongedømme er evig.  
Han kommer for å vinne verden og tiden.  
Miskunn deg min Gud; over dem som besverger Deg, tilgi dem for de vet 
ikke hva de gjør. Miskunn deg min Gud, over skandalen i verden, befri 
dem fra Satans ånd. Miskunn deg min Gud, over dem som flykter fra Deg, 
gi dem smaken på Den Hellige Eukaristien.  
Miskunn deg min Gud, over dem som vil komme og angre ved foten av 
det herlige Kors, at de må finne Freden og Gleden i Gud, vår Frelser. 
Miskunn deg min Gud, inntil ditt Rike kommer, men frels dem, det er 
ennå tid igjen, men tiden er nær og Jeg Er kommende. Amen.  
Kom Herre Jesus!  
(1 Fader Vår og 10 Hill deg Maria) 
Miskunn deg min Gud over dem som i dag forfølger deg mer enn i går. 
Utøs din barmhjertighet i deres menneskehjerter. Herre utøs over hele 
verden skattene fra Din Uendelige Barmhjertighet. 
Kom Herre, Jesus, Vi venter deg. Amen” 
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DEL 2: MARIAS BUDSKAP I MEDJUGORJE 

Kapittel 8 Jomfru Marias budskap om Fred 

Noe av det mest spesielle med åpenbaringene i Medjugorje er alle 
budskapene. Til å begynne med ble de bare lest opp rett etter 
åpenbaringene og ble oppfattet som noe som gjaldt der og da.  
Etter hvert ble de samlet, og utgitt i bokform i små blå pocket-utgaver på 
flere språk, uten særlige kommentarer som ”Budskap fra Medjugorje” 
eller ”Budskapene til Fredens Dronning”. De blir også ofte kalt ”Jomfru 
Marias skole” eller en skole i bønn og hellighet. Mange bar disse små 
bøkene på seg og slo opp i dem stadig gjennom dagen, og fant et 
budskap som hjalp dem der og da, nærmest som en orakelbok. De frisket 
opp troen, tilliten og tryggheten og minnet om Guds nærvær og Fred. 
Budskapene er en genuin åndelig veiledning, både for enkeltmennesker 
og for menigheter som ønsker å utvikle seg og komme nærmere Gud.   
Slik som Maria oppdro og formet Jesus som barn, vil hun forme oss til 
Jesu Legeme på jorden. Jomfru Maria har sagt at hvert budskap er som 
en bit av en mosaikk, og sammen vil de skape et vakkert bilde i hjertene 
våre, og fornye Gudsbildet i oss. 
”Kjære barn, ved hjelp av budskapene ønsker Jeg å lage en vakker 
mosaikk i hjertene deres, slik at Jeg kan presentere hver av dere for 
Gud likt det opprinnelige bildet.” (25/11/1989) 
 

8,1 Min Fred gir Jeg dere! 

 
Jesus er Fredens Konge og han forkynte: 

"Vend om og tro på evangeliet, for Guds Rike er nær!" 
 
Jomfru Maria presenterer seg i Medjugorje som Fredens Dronning.  
Gjennom budskapene advarer hun oss om at Verdens fred er i fare, og 
hun vil hjelpe oss å få fred i verden. Hun sier at Fred er en gave fra Gud, 
og vi må be for å få fred. Da åpenbaringene begynte hadde vi ennå ”Den 
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Kalde Krigen” og Jernteppet mellom øst og vest. Det var mye frykt for en 
atomkrig og en ny tredje Verdenskrig. Berlinmurens fall og Østblokkens 
oppløsning var en stor seier for alle som ønsket og arbeidet for fred. Men 
ennå har vi kriger, vold, terror og mye uro i verden.  
Fred er mer enn bare fravær av krig og vold.  
SHALOM, Guds Fred, er en fullstendig fred; både indre og ytre fred i alle 
våre relasjoner og bygget på rettferdighet og ”rett ferd”.  
Fred med Gud, fred med våre medmennesker, fred med naturen og ikke 
minst; fred og kjærlighet til oss selv og indre fred i hjertet. 
 
Fra 24. Juni 1981, og hver dag siden har Jomfru Maria åpenbart seg i 
Medjugorje for å gi oss denne Freden. Hun sier at det er Guds plan og 
mål at Freden skal herske i hele verden, men at Gud trenger vår hjelp til 
å fullføre dette.  
I 30 år bodde Jesus hjemme hos sin mor Maria, før han stod fram med 
sin forkynnelse om Guds Rike. Han ble oppdratt og formet av henne og 
St. Josef til sitt oppdrag.  Gjennom 30 år har nå Jomfru Maria formet sine 
utvalgte apostler for vår tid. 
Ingenting er tilfeldig i Guds Plan. 24. Juni er festen for Johannes Døperen. 
Han skulle forberede Israel på å ta i mot Jesus for 2000 år siden. 
”Jeg er en røst som roper i ødemarken: Gjør veien rett for Herren!” 
Jomfru Maria har valgt 25. Juni som sin festdag som Fredens Dronning, 
og dette kan indikere at Hun er den nye røsten i ødemarken som skal 
forberede menneskeheten på Jesu gjenkomst og en ny tid der freden 
skal råde.  
En fred som kommer innenfra og begynner i hjertet til hvert enkelt 
menneske. En fred som starter i familiene og skaper kjærlighetsbånd 
mellom ektefellene og mellom foreldre og barn. En fred som kommer 
når vi ber sammen. Guds Rike er allerede til stede i verden og sprer seg 
til stadig nye mennesker som velger å leve som Guds barn. Jesus vil først 
komme på åndelig vis, gjennom hjertene til dem som i tror. Han vil utøse 
Den Hellige Ånd, slik han allerede har gjort gjennom sine utvalgte. 
Engelen Gabriel beskrev Døperen Johannes sin oppgave slik; 
”Han skal vende fedrenes hjerter til barna og gi de ulydige det sinn som 
rettferdige har, og gjøre folk vel forberedt for Herren. ” (Luk.1,17) 
Det samme oppdraget har Jomfru Maria i vår tid. Hun skal forberede 
hjertene våre til å ta i mot Herren. Ved å velge å åpenbare seg for barn, 
viser hun hvor viktige de er for Gud. Hun lærer og viser oss også hva en 
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god mor og en god far er. Barna er framtiden og våre håp. God omsorg 
og mye kjærlighet i de første barneårene er vesentlig for hele 
personlighetsutviklingen.  
Jesus sa; ”Det dere har gjort for en av disse mine minste brødre, har dere 
gjort for meg.” Hvor mange millioner barn er det ennå som lever i 
fattigdom og nød? Selv i verdens rikeste land, USA, lever 22 prosent av 
barna i fattigdom (2010). 
I sitt aller første ”Fredsbudskap” 26. Juni 1981 til Marija Pavlovic, sa 
Jomfru Maria at vi måtte forsone oss med Gud og med våre 
medmennesker. Å forsone seg betyr å be om tilgivelse og å tilgi og 
gjenopprette kontakt og dialog. Å forsone betyr også en gjenforening; å 
bygge broer og vennskap mellom forskjellige grupper mennesker og 
overvinne gamle fordommer og fiendskap.  
I 1983 feiret kirken et Hellig år for Forsoningen, ”Holy Year of 
Reconciliation”, til minne om 1950 år etter Jesu død. Gjennom Jesu død 
har Gud allerede forsonet verden med seg, og frelsen er hans frie gave til 
oss. Pave Johannes Paul 2. inviterte biskopene til en synode om dette 
temaet og summerte opp deres refleksjoner i skriftet;  
”Reconciliation and penance.” fra 2. Desember 1984.  
Medjugorje er ofte kalt verdens største forsoningssted. Jeg ser at det 
som skjer i Medjugorje ikke er noe på siden av Kirken, men det helt 
sentrale og innerste i dets vesen, selve hjertet, og samsvarer og oppfyller 
kirkens øverste ledelse og visjoner. 
Hvorfor trenger vi en forsoning? 
Bibelen forklarer at det er fordi synden har kommet inn i verden, og synd 
skiller oss fra Gud og våre medmennesker. Ordet ”synd” betyr å miste 
retning, å miste hensikten med våre liv. Gud skapte menneskene i 
kjærlighet, til samfunn med seg selv og hverandre, og for å ta vare på 
hans skaperverk; jorden, dyrene og plantene. Gud skapte alt godt og 
med en hensikt. Gud skapte oss for å være lykkelige og for å ta i mot 
hans gaver og verne om dem. Guds vesen er å elske og å gi, men da 
trenger han noen til å ta i mot disse gavene, noen som kan se blomstene 
og glede seg over dem, noen som kan smake på fruktene og nyte dem, 
noen som vil undre seg over den vidunderlige skapningen og takke Ham. 
Mennesket ble skapt for å være Guds Sønner og Tjenere. 
Synd er et opprør mot Gud som vår Skaper, og at mennesket vil være 
sine egne guder, slik slangen fristet de første menneskene.  
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I Bibelhistorien om Babels tårn fortelles det at menneskene prøvde å 
skape et samfunn uten Gud. Dette første til splittelser og forvirring. De 
klarte ikke lenger å forstå og kommunisere med hverandre. Synd skaper 
egoisme, konflikter og splittelser og er den dypeste årsak til alle våre 
problemer. Det er Kirkens oppgave å fortsette Jesu forsoningsarbeid i 
verden, og gjenopprette vårt forhold til Gud og våre medmennesker og 
naturen, og dermed skape fred og harmoni og lykke. 
Hver enkelt av oss har et ansvar for det samfunnet og miljøet vi lever i, 
og hver enkelt menneskets synder bidrar til summen av sosial synd. 
Rettferdighet, trygghet og respekt for det enkeltes mennesket rett til liv 
og verdighet, er en forutsetning for frihet og full livsutfoldelse. Så lenge 
enkeltpersoner og minoriteter mobbes, forfølges, undertrykkes eller 
diskrimineres, har vi ikke fred. Så lenge millioner av mennesker lever i 
nød, i sult og fattigdom, mens andre velter seg i luksus og materiell 
overflod, har vi ikke fred.  
 
Jomfru Maria har denne Store Himmelske Freden og kjærligheten som 
omfatter hele jorden; alle nasjoner og ethvert menneske. 
Guds Ord er handlekraftige, og de virker og skaper det de sier. Engelen 
Gabriel sa; ”Frykt Ikke!” og ”Fryd deg og gled deg Maria!” Engelen 
formidlet Guds godhet og allmakt til henne: ”Herren er med deg!” 
Det fjernet all frykt og skapte en tillit og en evig jubel i henne som varer 
den dag i dag; ”Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg over 
Gud, min frelser.”(Luk.2)  
Denne gleden og freden er en gave som vi alle kan få gjennom 
omvendelse til Gud og bønn. Hun er med oss for å hjelpe oss med denne 
indre omvendelsen, og hun ber oss om å gi all vår frykt og alle våre 
bekymringer til Herren. Jeg har erfart at de som har fulgt Jomfru Maria 
nå gjennom mange år, har en indre glede og et lys som er helt utrolig. Et 
eksempel er medlemmene av kommuniteten ”Oase della Pace” som nå 
har levd etter budskapene i 25 år. 
Fred i verden begynner med Fred i hjertene, og at vi ønsker fred og ber 
om fred. Indre personlig fred er en forutsetning for å skape ytre fred i 
forhold til andre mennesker. Frykt kan være begynnelsen på krig og 
uvennskap. Den serbiske presidenten Milosevic skapte frykt mellom de 
forskjellige etniske gruppene i Jugoslavia, og de gikk til angrep på 
hverandre for å forsvare seg selv. 



 

144  Kapittel 8 Jomfru Marias budskap om Fred 

Den moderne tidsånden søker ofte individuell frihet og tilfredsstillelse, 
framfor lydighet og tjeneste, og rebeller mot all ledelse og alle regler og 
forpliktelser. Vi er ofte trege til å oppfylle Guds ønsker og til å forandre 
levemåte. Lydighet, kyskhet og fattigdom er klosterlivets 3 evige løfter, 
og stadig flere unge velger å vie sine liv i tjeneste til Gud og gi avkall på 
sin personlige frihet og gå mot strømmen. Dette er et stort mirakel, og 
mange har fått sitt kall gjennom Medjugorje. De er verdens lys og salt. 
 
Åpenbaringene og budskapene henvender seg til alle mennesker, men er 
gitt i rammen av Den Katolske Kirke og må forstås i lys av den kristne tro 
og evangeliet. Menigheten i Medjugorje drives av Fransiskanerordenen 
og preges av deres gledesfylte spiritualitet. De har alltid æret Jomfru 
Maria og hennes hellighet. En av deres teologer utviklet læren om den 
Uplettede Unnfangelse på 1200-tallet, som ble dogme i 1854. Hellige 
Frans av Assisi og hans brødre er også kjent for å arbeide for Guds Fred; 
som i den kjente bønnen hans:  
”Herre, gjør meg til redskap for Din Fred!”  
En gang Frans ba foran det kjente Krusifikset i den lille kirken San 
Damiano, hørte han Jesu stemme; ”Frans, bygg opp igjen min Kirke!” 
Han oppfattet det helt konkret og begynte å restaurere og mure på de 
gamle kirkene i området. Med sin kjærlighet til naturen og alt som hører 
Gud til, skapte han først og fremst en åndelig fornyelse i Kirken. Han fikk 
mange til å gi alt de eide til de fattige og til å leve bokstavelig etter 
evangeliet.  Kirken ble restaurert med levende steiner. 
Jomfru Maria som er Jesu Mor, er også Kirkens Mor og vil styrke troen og 
enheten innenfor Kirken som er Jesu Legeme og Guds folk på jorden.  
Budskapene er en appell til å arbeide for fred og enhet mellom de 
forskjellige kirkesamfunnene og religionene, og å se på hverandre som 
brødre. 
Som et svar på dette kallet, inviterte Pave Johannes Paul 2. sammen med 
Fransiskanerne til en ”Bønnedag for Fred”, 27.oktober 1986, i Assisi.  Alle 
overhodene og de øverste lederne for de største religionene og 
trossamfunnene i verden var samlet i bønn for fred, hver på sin måte. 
Deriblant Dalai Lama og Moder Teresa, og indianerhøvdinger som røkte 
fredspipe til ”Den Store Ånd”. Denne dagen ble det holdt absolutt 
våpenhvile i alle konfliktområder verden over.  
Da paven landet med helikopteret sitt utenfor Basilikaen i Santa Maria 
degli Angeli i Assisi, var det lett overskyet og duskregn, men solen brøt 
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fram, og en stor regnbue viste seg over hele himmelhvelvingen. Det 
fredstegnet Gud gav Noa og alt som lever etter syndfloden. Kanskje 
dette møtet gjorde at vi unngikk en 3. Verdenskrig?  
Jernteppet og den store frykten for atomkrig mellom øst og vest forsvant 
bare tre år senere. 
 
Våren 1990 oppholdt vi oss tre måneder i Medjugorje og fikk del i mye av 
det som skjedde i menigheten, selv om mye var på kroatisk. En dag 
oppdaget vi en amerikansk prest som talte til gruppen sin rett utenfor 
kirken. Han snakket om hvordan vi kunne oppfylle og leve etter 
budskapene. Han forkynte så sterkt at jeg ennå kan huske mye av det 
han sa.  
Han brukte også mye tid på hvor viktig skriftemålet var. Han la stor vekt 
på det første budet, og å sette Gud på førsteplass i livet vårt. At vi måtte 
skrifte for og forsake alle våre avguder og idoler og overtro, for eksempel 
å tro på astrologiske tegn og horoskoper, magi og spådommer. Han 
formidlet også Jomfru Marias Spesielle velsignelse til oss. Samtidig 
oppdaget flere i gruppen at Rosenkransene deres hadde blitt forvandlet 
til gull.  
Denne presten var fra Birmingham i Alabama, og han gav oss en helt 
spesiell bok som de nettopp hadde trykket. Det var førsteutgaven til 
”Words from Heaven”, en presentasjon og samling av Jomfru Marias 
budskap på engelsk. Forfatterne kalte seg bare ”To venner av 
Medjugorje”, og de hadde arbeidet grundig med oversettelsen fra 
kroatisk og selv oppholdt seg i Medjugorje gjennom flere år. Dette var en 
helt revolusjonerende bok. Forfatterne hadde virkelig forstått den store 
frelseshistoriske betydningen og sammenhengen i budskapene. Jeg har 
hentet mye av min forståelse fra den og fra ”en venn av Medjugorje” 
som har skrevet mange bøker om emnet. Det er en bok som vi nesten 
har slitt ut og stadig fått ny inspirasjon av, og den oppdateres stadig. 
 ”Caritas Community” i Birmingham er i dag blitt Amerikas svar på 
Medjugorje, og blitt et åndelig kraftsenter. (www.medjugorje.com) 
 Seersken Marija Pavlovic oppholdt seg der i to og en halv måned i 1988, 
da hun donerte en nyre til sin bror. Hun har besøkt dem flere ganger og 
guider dem direkte. De har bygd et eget tabernakel viet til ”Vår Frues 
Budskap”, og mange hundre tusen mennesker møtes her årlig. De 
fokuserer spesielt på familier og å skape gode kristne hjem. Det er ikke 
stedet Medjugorje som er det viktige, men budskapet og ånden. 
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Jeg håper at vi kan danne liknende bønnegrupper og sentre i Norge, og 
har kjent et sterkt kall og ansvar for å gjøre Jomfru Marias åpenbaringer 
kjent i Norge 
Budskapene kan leses kronologisk slik de er blitt gitt, eller velges ut i 
forhold til årstider, temaer eller bare helt tilfeldig. Det er viktig å lese 
dem i bønn og ta seg tid til å reflektere over hvert enkelt. Det viktigste er 
å prøve å oppfylle dem i våre egne liv og omsette dem i konkret 
handling. Det er som en oppskrift på en kake eller et treningsprogram i 
idrett, vi må følge dem og handle etter dem for å få resultater. Hvordan 
kan vi svare på Jomfru Marias kall og oppfylle Guds ønsker i vår egen 
hverdag?  
Alle budskapene er et kall til bønn!   
Et kall til å sette av litt tid til Gud hver dag. Å be Rosenkrans er så enkelt 
at selv de minste barna kan delta, og samtidig så krevende at selv de 
klokeste teologer stadig får nye utfordringer for å perfeksjonere den. Da 
den stigmatiserte og Hellige Pater Pios disipler ba om et råd eller 
testamente fra han før han døde, løftet han bare opp Rosenkransen sin; 
”Be! Rosenkransen har alt!” 
Å lære å be med Hjertet en erfaring som kan utvikles gjennom trening og 
øvelse og ved å være åpen for Gud. 
Ofte leses et av budskapene hennes mellom hvert av mysteriene i 
Rosenkransen.  
Vi lever i en spesiell tid der Gud utøser sin Hellige Ånd og sine nådegaver 
utover Jorden. Jomfru Maria kommer til oss fra himmelen for å fortelle 
Verden at Gud eksisterer og elsker oss, og at vi må omvende oss og 
skape fred på jorden. Hun sier om og om igjen at dette er en tid med 
nåde Gud gir oss. 
Jomfru Maria henvender seg først til seerne personlig og så til hele 
menigheten i Medjugorje. Hun har utvalgt dem og ledet dem til å bli et 
eksempel for andre menigheter. Gjennom dem henvender hun seg 
videre til alle mennesker og hele verden. Gud er Skaperen av alt liv og 
elsker ethvert menneske. 
Jomfru Maria presenterer seg som Fredens Dronning og Vår Mor. Hun 
kaller oss alle, om og om igjen; ”Mine kjære barn”. Det betyr ikke at vi er 
små, men at vi er hennes barn, at vi alle er hennes egne kjære sønner og 
døtre. (På italiensk bruker de ”Cari Figli!” Figli er flertallsformen for sønn 
”figlio” og datter ”figlia”.) 
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Jomfru Marias Uplettede Hjerte elsker uten grenser. Maria elsker hvert 
menneske som sitt eget barn, med en grenseløs og brennende 
morskjærlighet, og hun vil lede oss alle til sin Sønn Jesus, til Gud Faderen 
og Den Hellige Ånd. Hun vil hjelpe oss å leve et liv i tro og 
nestekjærlighet, i fred og glede. Hennes kjærlighet er ikke bare for de 
”snille” barna, men også for dem har gått seg bort. En god Mor vil ofte 
elske de barna høyest som trenger henne mest, og bekymre seg mest 
over dem. En av hennes titler er Syndernes tilflukt. I hvert menneske ser 
hun Guds skaperhånd og sjelens verdighet, og hun gjenkjenner noe av 
sin egen elskede Sønn Jesus i oss. 
Maria sier gjentatte ganger;  
"Hvis dere visste hvor høyt jeg elsker dere, ville dere gråte av glede."  
 
Under det jugoslaviske kommunistregimet ble budskapene nærmest 
smuglet ut av landet og formidlet videre gjennom et lite nyhetsbrev som 
ble trykket i Italia; ”Eco di Medjugorje” av don Angelo Muti. Det hadde i 
tillegg til budskapene mange interessante kommentarer, artikler og 
refleksjoner og er en av de beste kildene til å fordype seg i budskapene. 
De finnes på flere språk www.medjugorje.org/echo. Derfra ble de spredt 
til andre land hvor de ble oversatt og oftest kopiert for hånd av frivillige, 
delt ut til kjente eller sendt videre med post. 
I flere land ble også budskapene leste inn på lydbånd på spesielle 
telefonnummer. I 1991 stod vi om kvelden den 25. hver måned i en 
telefonkiosk, og vi lyttet med stor spenning til en kvinne i Sveits som 
leste det siste budskapet på tysk. Hun leste med stor andakt og med 
barnelyder i bakgrunnen, mens vi prøvde å notere dem ned. Jeg kan 
ennå huske stemmen hennes som nærmest hvisket; ”Liebe Kinder!... 
Danke dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“ Vi måtte ringe opp flere ganger 
for å klare å skrive ned hvert ord.  Det var like spennende hver gang, og 
vi lurte på om hemmelighetene ville begynne å skje eller kanskje allerede 
hadde skjedd. 
Nå sendes budskapene ut via internett til de fleste land i verden. Som 
Jomfru Marias soldater, står millioner av mennesker i dag klar til å adlyde 
disse himmelske budskapene. Hver måned gir Maria oss et klart oppdrag 
og et nytt aspekt å reflektere over og be om. Vi vet ikke alltid resultatet 
av det vi gjør, men dette er Guds Plan for å frelse oss og skape fred i 
verden. Kanskje trenger hun at tusen troende ber Rosenkransen en dag, 
for at et menneske skal bli helbredet eller omvendt. Hver enkelt av oss er 

http://www.medjugorje.org/echo
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viktig og bidrar med det vi gjør! Summen av bønner med samme 
intensjoner utfører mirakler. Kommunismens diktaturer og jernteppets 
fall i øst et av resultatene. 
 
Allerede den tredje dagen av åpenbaringene ble Marija Pavlovic spesielt 
utvalgt til å motta budskap som gjaldt hele menneskeheten. Da de gikk 
ned fra åpenbaringen på fjellet, kjente hun en kraft som dyttet henne 
bort fra stien. Hun fikk se Jomfru Maria igjen. Hun bar på et stort kors av 
tre og gråtende ba hun: 
 
”Fred! Fred! Fred! Bli forsonet! Bare fred!  
Skap fred med Gud og blant dere selv. For dette er det nødvendig å tro, 
å be, å faste og gå til skrifte."(26/6 1982) 
 
Dette budskapet får en spesiell dramatikk nå i ettertid, for nøyaktig 10 år 
etterpå brøt den brutale krigen ut i Bosnia-Herzegovina. 
I begynnelsen gav Jomfru Maria seerne daglige, korte budskap som ofte 
var svar på spørsmålene deres. Hun gav dem også personlig veiledning 
og råd om hvem de kunne stole på. Hun oppfordret alle til å tro og be. 
Etter hvert ble budskapene til en åndelig veiledning for hele menigheten 
i Medjugorje. Fra mars 1984 begynte hun å gi dem ukentlige budskap 
gjennom Marija Pavlovic hver torsdag som de skulle praktisere i 
hverdagen sin. Fra mars 1987 er det blitt gitt et budskap hver 25. i 
måneden til alle som ønsker å følge henne, og det pågår fremdeles. Etter 
hvert er budskapene blitt oversatt til de fleste språk og blir spredt til hele 
verden spesielt gjennom internett. 
 
Hovedbudskapet er et kall til omvendelse og fred! 
 
Fred på jorden er avhengig av indre fred i hjertet til hvert enkelt 
menneske. Vi må ønske fred, praktisere fred og arbeide for fred. 
Fred er en gave fra Gud, og sann fred kan bare oppnås gjennom kontakt 
med Ham i bønn. Jomfru Maria kaller hele verden til omvendelse og 
forsoning. Hun trygler oss om å vende oss bort fra synd og vende oss mot 
Gud og velge det gode. Hvert menneske som omvender seg og får fred 
med Gud og fred i hjertet sitt, er med på å skape fred i familien sin og 
fred i verden.  
Jomfru Marias åpenbaringer er en del av Guds frelsesplan for  
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menneskeheten. Det at hun viser seg med 12 stjerner rundt hodet viser 
at hun er kvinnen som kjemper mot draken. (Joh. Åp.12,1) og at vi nå er 
inne i det som kalles ”de siste tider”.  
Det er en kamp mellom Gud som vil gi oss overflod av liv og fred, og 
Satan som ønsker krig og å utslette oss mennesker og ødelegge jorden 
vår. Det er en åndskamp om sjelene våre, der engler og demoner også 
har sine jordiske medhjelpere. 
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Kapittel 9 - Budskap etter tema 

I de første årene var budskapene ofte direkte svar på seernes spørsmål 
eller råd som gjaldt den situasjonen de var i akkurat da. Men hun gav 
også mange sentrale tanker som er viktige for å forstå de senere 
budskapene, og hva det betyr å leve etter dem. For å få oversikt over hva 
budskapene handler om, har jeg valgt å presentere noen temaer som jeg 
utdyper nærmere. Det daglige programmet og liturgien i Medjugorje er 
svar på budskap som hun har gitt dem, for eksempel daglige Messer og 
Rosenkransbønn, Eukaristisk tilbedelse, hyppige skriftemål og faste hver 
onsdag og fredag. 
Jomfru Maria henvender seg til verden og alle mennesker, men hun 
opptrer i en katolsk menighet og en katolsk tradisjon. Jeg gir derfor også 
et lite innblikk i katolsk trosopplæring og praksis. ”Den Katolske Kirkes 
Katekisme” gir en utfyllende beskrivelse av Kirkens lære i fire hoveddeler 
om den kristne tro, liturgi, livsførsel og bønn. Å utveksle kunnskap er en 
forutsetning for å kunne forstå hverandre bedre og elske hverandre som 
brødre og søstre. Jo nærmere vi kommer Kristus dess nærmere kommer 
vi hverandre. 
Jomfru Maria er kommet for å hjelpe oss til å seire over det onde i 
verden, og hun kaller oss til personlig omvendelse. Hvert enkelt 
menneske er viktig i Guds Plan for å skape fred. Budskapene er hennes 
metode for å lede oss, og som en god mor vil hun beskytte oss, og være 
nær oss når vi har det vanskelig. Hun er alles Mor, synderes tilfluktsted 
og menneskenes forsvarer. Hun gir oss også noen våpen til å forsvare oss 
med i kampen. De fem viktigste blir ofte sammenliknet med de fem 
steinene som David brukte i slyngen sin da han vant over Goliat;  
Bønn. Faste. Bibellesning. Skriftemål. Eukaristien. 

9,1 Hvorfor viser Jomfru Maria Seg i Medjugorje? 

Seerne spurte flere ganger hvorfor Maria viste seg for dem og Hun svarte 
at Hun selv hadde valgt ut stedet og dem. Her er Hennes egne ord: 
 
"Fordi det er mange gode troende her og også for at dere skal omvende 
dere og bringe fred til dette folket. Jeg kommer for å omvende og forsone 
hele verden." (26/6/81)  
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"Jeg har kommet for å kalle verden til omvendelse for siste gang. Etter 
dette vil Jeg ikke åpenbare Meg mer på denne jorden." (2/5/1982) 
 
"Kjære barn, dette er grunnen til mitt nærvær i blant dere i så lang tid: å 
lede dere på veien til Jesus. Jeg ønsker å frelse dere, og gjennom dere, å 
frelse hele verden." (til Jelena 30/7/1987) 
 
"Jeg elsker dere, og på en spesiell måte har Jeg utvalgt denne 
menigheten, som Jeg har mer kjær enn de andre menighetene, og hvor 
Jeg har blitt værende med glede når den Allmektige sender meg." 
(21/3/85)  
 
"Gud har utvalgt hver enkelt av dere for å bruke dere i en stor plan for å 
frelse menneskeheten." (25/1/87) 
 
“Jeg ønsker å fornye dere og føre dere med mitt Hjerte til Jesu Hjerte, 
som ennå i dag lider for dere og kaller dere til omvendelse og fornyelse. 
Gjennom dere ønsker Jeg å fornye verden. Forstå det, mine barn, at det i 
dag er dere som er jordens salt og verdens lys.  
Mine barn, jeg inviterer dere og Jeg elsker dere og på en særskilt måte 
bønnfaller jeg dere: Omvend dere!” (25/10/96) 
 
"Dere er viktige, ja nødvendige. Jeg trenger dere! Hvetekornet søker 
jorden den trenger, og slik har også Jeg funnet dere. Jeg takker dere for å 
ha omdannet dere til jord som er åpen for å motta såkornet. Nå vil 
fruktene modnes i dere."  
 
"Jeg er deres Mor og derfor ønsker Jeg å lede dere alle til en fullstendig 
hellighet. Jeg ønsker at hver eneste en av dere skal være lykkelige her på 
jorden og være med meg til himmelen. Dette er hensikten med mitt 
komme her og min lengsel."(25/5/87)  
 
"Dere må advare biskopen veldig snart, og paven, med hensyn til hvor 
mye det haster og den store viktigheten av budskapene for hele 
menneskeheten. Jeg har allerede sagt mange ganger at verdens fred er i 
en tilstand av krise. Bli brødre med hverandre, be og fast mer for å bli 
frelst." (30/11/83)  
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”Be; så Gud kan hjelpe dere å oppdage den virkelige årsaken til at Jeg er 
kommet. Derfor mine barn, be og les i Den Hellige Skrift slik at dere 
gjennom mitt komme kan oppdage budskapet i Den Hellige Skrift til 
dere.” (06/1991) 
 
Dette siste budskapet ble gitt på tiårsdagen, bare noen dager før krigen 
brøt ut i Kroatia. Mange trodde at krigen var den direkte årsaken til 
hennes advarsler om å skape fred. Krigen i Bosnia og Kroatia involverte 
mange millioner mennesker, og de led fryktelig disse årene. Men 
åpenbaringene fortsatte etter krigen, og Jomfru Maria har sagt at krig er 
ytre tegn på vår indre uro og frafall fra Gud. Den åndelige krigen Jomfru 
Maria fører mot Satan er enda større, og involverer alle mennesker og 
planeten vi bor på.  

9,2 Budskap; ”Til Ungdommen!” 

Jomfru Maria utvalgte seks barn mellom 10 og 17 år gamle til å være sine 
budbringere. Hun kaller dem ofte for ”mine engler” som betyr mine 
budbærere. 
Hun henvendte seg først til de unge i Medjugorje, og alle budskapene er 
en spesiell invitasjon til ungdom om å følge henne. Hun sier at de unge er 
hennes håp, og at de unge er åpne for Gud. Barn og ungdom har en viktig 
og betydningsfull rolle i menighetene, i Kirkens Liv og i samfunnet. 
Også i Norge ser vi at det er de unge som går foran i troen gjennom NUK. 
(Norges Unge Katolikker) 
”Jeg ønsker å kalle dere til å leve budskapene i menigheten. Spesielt 
ønsker jeg å kalle ungdommen i menigheten, som jeg har kjær. Hvis dere 
lever budskapene, lever dere frøene til hellighet.” (10/10/1985) 
 
Ungdommen i Medjugorje samlet seg rundt seerne i bønnegrupper og 
var de ivrigste til å følge budskapene. Ivan og Marija ledet menighetens 
bønnegruppe som ble kalt ”Den store bønnegruppen.” De fikk ofte 
spesielle åpenbaringer på fjellet eller i skogen om kvelden. De unge tok i 
mot budskapene med stor entusiasme og gikk fullt inn for å følge dem. 
Det var de unge som begynte å evangelisere sine familier og senere 
andre ungdom som kom til Medjugorje. Det ble lagt merke til at de 
oppførte seg pent, snakket pent til hverandre uten å banne og viste så 
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mye glede og sterkt vennskap. De kristne ungdommene har skapt et 
alternativ til motekulturen og har vist annen ungdom noe som gir sann 
glede. 
 
”Jeg ønsker spesielt å si til de unge: Vær åpne for Den Hellige Ånd for 
Gud ønsker å dra dere til seg selv i disse dagene når Satan er aktiv.” 
(16/05/85) 
 
I august 1985 kom det flere budskap der hun advarte dem mot den 
onde; “Satan har tatt i sin besittelse en del av planen min her og ønsker 
å beholde den. Be om at han ikke lykkes i det, for Jeg ønsker dere for 
meg selv slik at jeg kan fortsette å gi dere til Gud.” (01/08/85)  
Ungdommene i bønnegruppene intensiverte bønnene sine, fastet og 
gjorde mange personlige offer, uten at de visste konkret hva disse 
planene gikk ut på. I september fikk de sin belønning og full seier. 
”Kjære barn, planen til Satan har mislykkes! Jeg takker spesielt de unge 
for de ofrene de har gitt.” (8/09/85) 
 
Jelena forteller at alle de unge ble invitert til å være med i 
bønnegruppene og mange tok i mot invitasjonen;  
”Gospa, Vår Frue, kom til oss som en lærer, og vi ble alle så kraftig 
tiltrukket av henne. Vi følte at vi var i hjertet hennes, at hun brakte oss 
sammen i sitt skjød. Vi lærte om Guds kjærlighet. Vi erfarte virkelig Guds 
barmhjertighet. Hun lærte oss hva det betyr å kjenne Gud som en person, 
fordi på en måte, blir troen vår ofte noe som blir satt på utkanten og 
synker ikke inn i dypet på innsiden. Unge mennesker har en større 
kapasitet til å åpne hjertene sine.  
Vår Frue sa at etter at vi hadde bedt for oss selv, skulle vi invitere 
familiene våre til bønn. Ungdommene ba personlig, og så kunne vi stå 
opp og be sammen med familiene våre kl. 6 om morgenen. For Vår Frue 
var dette den beste tiden for familiebønn. (Mange familier fulgte dette 
og ba sammen før de gikk på skole og arbeid.) Dette var miraklene Vår 
Frue gjorde i blant oss; hun forandret hjertene, forandret familiene, 
brakte håp, brakte glede, brakte enhet, brakte fantastisk fred.” 
I mai 1983 ba Jomfru Maria Jelena om å samle en gruppe med ungdom, 
som ville følge Jesus totalt uten reservasjoner og konsekrere seg til 
henne. Jomfru Maria ville selv lede dem og innvie dem i det åndelige liv. 



 

154  Kapittel 9 - Budskap etter tema 

Dette ble et elitelag som fikk helt konkrete oppgaver og oppdrag, nesten 
som en ”geriljagruppe”, bare at den var ikke-voldelig og deres eneste 
våpen var forsakelser, bønn og Rosenkransen. Ofte ble de bedt om å gå 
opp på Korsfjellet barbeint og be både i uvær og mørke.  
Jelena ledet denne gruppen, gjennom indre budskap ”couching” fra 
Jomfru Maria, fra hun var 11 til 19 år gammel. 
Gospa gav dem disse reglene: 
1. Forsak alle lidenskaper; unngå å se TV især dårlige programmer, 
overdreven sport, alkohol, tobakk og lignende og å være måteholdne 
med mat og drikke. 
2. Overlate seg helt til Gud. 
3. Gi avkall på all frykt og engstelse 
4. Å elske og å be for sine fiender og fjerne hat, bitterhet og fordommer 
fra hjertene sine. 
5. Faste på vann og brød to dager i uken 
6. Avsette tre timer til bønn hver dag inkludert messe. 
7. Ikke lytt til djevelen som vil si at dere ber alt for mye.  
(Kan være gjennom egne tanker eller fra venner eller familie som synes 
det er unødvendig og bortkastet tid å be så mye. Vi har ofte opplevd at 
når vi bestemmer oss for å be, dukker det opp noe uventet som kan 
hindre eller distrahere oss; et besøk eller telefonen ringer osv. ) 
8. Ofre halvparten av bønnene sine for biskopen og Kirkens ledere. 
 
Jomfru Maria har stor bekymring for barn og unge som vokser opp i dag, 
men også stort håp. Hun elsker dem alle, og derfor har hun valgt å 
snakke til og gjennom barn og unge mennesker. Den største bekymring 
er alle skilsmissene, og barn som ikke har trygge hjem og gode voksne 
rollemodeller. Ungdom utsettes for mange fristelser og falske idoler og 
opplever ofte et enormt forventningspress. Mange opplever at livet er 
meningsløst. Sjelen vår har behov som bare Gud kan mette og ikke 
materiell velstand eller nytelser. 
”Jeg ber dere om å be for de unge og familiene.  
Be for hellighet i familiene.” (1/08/2010) 
 
Den internasjonale ungdomsfestivalen ”Mladifest” i Medjugorje samler 
nå 20-30 000 begeistrede ungdom fra hele verden i begynnelsen av 
august hvert år. Mange har fått en personlig tro og kall til å vie sitt liv til 
Gud. 
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Pave Johannes Paul 2. henvendte seg også spesielt til de unge, og han 
inviterte dem til en Verdensungdomsdag, WYD; Denne arrangeres hvert 
andre eller tredje år og har inspirert millioner av ungdommer fra alle 
kontinenter. I august 2011 ble WYD arrangert for 11. gang, og 2 millioner 
katolske ungdom var samlet i Madrid til møte og messe med pave 
Benedikt 16, deriblant 170 norske deltakere. 
Paven kjørte i åpen bil i flere timer gjennom Madrids gater i sentrum. 
Overalt stod det tettpakket med begeistrede mennesker på begge sider 
av gaten og hyllet ham i tusentall med bannere og flagg i Vatikanets 
farger, hvitt og gult. Under hovedmessen var et stort stadion fullpakket 
med ungdom fra alle nasjonaliteter og foran stod flere tusen prester 
kledd i skinnende hvitt.  
Da jeg så det på Web-TV måtte jeg tenke på det synet apostelen 
Johannes hadde på Patmos; den store skare av alle folk og tungemål som 
stod foran lammets trone slik han beskriver i sine åpenbaringer, og om 
de som var kledd i hvite kapper; “Det er de som kommer ut av den store 
trengsel, og som har vasket sine klær og gjort dem hvite i Lammets blod. 
Derfor står de nå for Guds trone og tjener ham dag og natt.”  
(Joh. Åp. 7. 9-17) 
Slike store begivenheter blir ikke dekket av norske aviser og medier. 

9,3 Budskap til Familiene 

”Hver eneste familie må be familiebønner og lese i Bibelen.” 
(14/2/1985) 
Alle seerne har etter hvert valgt å gifte seg og få barn, og de prøver å 
leve kallet om hellighet i familien. Jomfru Maria henvender seg til hvert 
menneske, og alle budskapene er rettet til selve menigheten som er 
Guds Folk. Jomfru Maria snakker spesielt til familiene som er 
grunncellene i Kirken. Guds Plan for å helbrede samfunnet vårt, 
begynner med å helbrede forholdet til våre nærmeste, helbrede 
ekteskapene og familiene og forholdet mellom generasjonene.  
Budskapene til familiene er et kall til å leve et liv i bønn og arbeid, og å 
følge og spre evangeliet i verden.  
Jomfru Maria ber oss ofte om å takke Gud og leve i takknemlighet, og 
være bevisst Gud som Skaperen. Gud er god og han ønsker det beste for 
oss og at vi er lykkelige, men Han kan også gi oss oppgaver, utfordringer 
og kors for at vi skal vokse, utvikle oss og lære noe nytt. 
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"Kjære barn! I dag inviterer jeg dere til å gå ut i naturen, for der vil dere 
møte Gud Skaperen. 
Mine barn, i dag inviterer Jeg dere til å takke Gud for alt det Han gir 
dere. Ved å takke Ham, vil dere oppdage Den Høyeste og alle de godene 
som omgir dere. Barn, Gud er stor og Hans kjærlighet er stor for alle 
skapninger; derfor, be for å bli i stand til å forstå kjærligheten og 
godheten til Gud.  
I godheten og kjærligheten til Gud Skaperen, er også Jeg med dere som 
en gave. Takk for at dere har svart på mitt kall." (10/1995)  
  
Jomfru Maria oppfordrer også til å be når vi har problemer og 
vanskeligheter og overlate alle våre bekymringer til Gud. For de fleste 
problemer er løsningen å be, og å be mer. Jo mer stresset vi er i 
hverdagen jo mer tid trenger vi å avsette til bønn, for å finne roen og 
gleden tilbake; 
Biskopen i Split sa en gang at han pleide å be tre timer hver dag, men når 
han hadde det travelt ba han en time ekstra. 
 
”...Be, kjære barn, spesielt i denne tiden, når Satan prøver å ødelegge 
familiene deres!” (20/09/1999) 
Satans aggressive plan for å ødelegge samfunnet vårt er å angripe 
familiene; for eksempel gjennom pornografi i blader, filmer og TV og 
spre seksuell umoral. Han vil oppløse ekteskap, ta kontroll over barna fra 
de er små, påvirke og ødelegge ungdommen og dermed skade 
grunnlaget for stabile, lykkelige familier i de neste generasjoner.  
En familie som ber sammen vil få mer kjærlighet til hverandre og lettere 
holde sammen. Gjennom bønn kan vi få styrke til bære korsene samme 
gjennom vanskelige perioder n. En tradisjon i Kroatia er å gi brudeparet 
et Krusifiks, og når de gir hverandre løftet om å elske hverandre i gode 
og onde dager så holder de sammen på det. Dette Krusifikset får en 
sentral plass i hjemmet, og når det oppstår problemer eller krangel ber 
de foran det og søker Guds hjelp og tilgivelse. I Medjugorje har de også 
pleid å gå barbeint opp på Korsfjellet i motgangstider. Spesielt må det ha 
vært en prøvelse for mange ektepar å leve adskilt den tiden mennene 
måtte til utlandet for å skaffe seg arbeid.  
Ekteskapet mellom mann og kvinne er en skaperordning som gjelder for 
alle folkeslag; “Gud skapte mennesket i sitt bilde som mann og kvinne” 
(1. Mos.1,27) “Mannen skal forlate sin far og sin mor og holde seg til sin 
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hustru, og de to skal være ett.” (1. Mos.2,24). I Den Katolske Kirkes lære 
er ekteskapet mellom to døpte et sakrament og en vei til hellighet. Det 
sakramentale ekteskapet er en pakt og løfte om livslang trofasthet, ikke 
bare mellom mannen og kvinnen, men mellom Gud og hver av dem. Gud 
velsigner ekteparet og står som garantist for å gi dem den kjærligheten 
de trenger til å leve sammen i gode og onde dager livet ut. Gjennom 
deltagelse i Kirkens liv og sakramenter, skriftemål og kommunion fornyes 
og modnes denne kjærligheten. Ekteparet får del i Den Treenige Guds 
Skaperhandling ved å gi liv til nye mennesker, og føde og oppdra barn: 
”I følge sin natur har ekteskapet og kjærligheten mellom ektefellene 
forplantning og oppdragelse av avkommet som hensikt, og fullendes 
dermed” (KKK 1652) 
Dette utelukker at forhold mellom mennesker med samme kjønn kan 
kalles et ekteskap. For dem som ikke har kall til å leve i ekteskap, tilbyr 
Kirken åndelige og sosiale felleskap hvor kristne lever sammen som 
søstre og brødre. Vi tenker ofte på familien bare som foreldre og barn. I 
Bibelens samtid og fremdeles i Middelhavslandene er storfamilien og 
slekten et sosialt nettverk av flere generasjoner, med besteforeldre, 
tanter og onkler, som føler seg forpliktet til å hjelpe hverandre.  
Den kristne menighet er også en utvidet familie der alle er Guds barn. 
Klostersamfunnene fungerte også som familiefellesskap, med tilhørighet 
i større ordener som for eksempel den Fransiskanske familie. Alle 
mennesker er Guds Barn og vi er kalt til å være brødre og søstre selv om 
det virker som en framtidsdrøm. 
Familien er også kalt for en Huskirke, fordi det er foreldrenes ansvar å 
oppdra barn i troen og gi dem del i dåpen og frelsen. Gjennom Den 
Hellige Ånd, gir Gud foreldrene kunnskap og visdom til å veilede sine 
egne barn i forhold til deres individuelle egenskaper og behov. Derfor er 
lydighet og gjensidig respekt nødvendig i en kristen familie.  
Foreldrenes rett til å bestemme barnas oppdragelse og livssyn er et 
grunnleggende prinsipp i kristne demokratiske samfunn. Det har vært et 
fundament i Norge, som var spesielt viktig under krigen og den tyske 
okkupasjonen. Statsmakten kunne ikke tvinge barna til å delta i nazistisk 
opplæring eller være med i hirden. I ateistiske samfunn prøver staten å 
frata foreldrene retten til å oppdra sine egne barn, og de prøver å svekke 
familiens selvråderett og foreldrenes autoritet. Et av midlene var 
tvungen daghjem og barnehage fra barna nesten var nyfødt.. 
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Sovjetunionen prøvde å oppløse og forby ekteskap juridisk i 1920-årene, 
men skjønte snart at det ikke fungerte. 
 Mange kristne familier i USA velger å ha hjemmeskole for barna sine, 
fordi skolenes undervisning ikke er i samsvar med kristen tro. Disse barna 
blir ofte veldig selvstendige og utvikler sin personlighet og sine talenter 
og kan ta lederansvar i samfunnet. Bønn er en forutsetning for å bli ledet 
av Gud. Bibelen kan også hjelpe oss og gi konkrete råd om hvordan vi 
skal handle i vårt eget liv. 
 
“Kjære barn, deres Mor ber dere i kveld, når dere kommer tilbake til 
hjemmet deres, forny bønnen i familien. Ta dere tid for bønn, kjære barn. 
Jeg som er Moren deres ønsker spesielt å si dere at; familien må be 
sammen. Den Hellige Ånd ønsker å være til stede i familiene. Tillat Den 
Hellige Ånd å komme. Derfor, be og tillat Den Hellige Ånd å fornye dere 
og fornye dagens familier. Deres Mor vil hjelpe dere.”  
(Til bønnegruppen og pilegrimer fra hele verden, (3/7/1989)) 
 
”Kjære barn, dere glemmer at dere alle er viktige. De eldre er spesielt 
viktige i familien, Trygl dem om å be. La alle de unge være eksempler for 
andre med sine liv og la dem vitne for Jesus. ”(24/4/1986) 
 
Satan prøver å skape konflikter, splid og uvennskap i familiene og i 
menighetene,  
”Mine barn, be og tillat ikke Satan å virke i livet deres gjennom 
misforståelser, og mangel på forståelse og akseptasjon i forholdet 
mellom dere. Be for at dere kan bli i stand til å oppfatte storheten og 
skjønnheten i livets gave.” (01/1990) 

9,4 Budskap om fred 

Hovedbudskapet i Medjugorje er: 
 ”Fred, fred og bare fred!” 
 Jomfru Maria vil hjelpe verden med å skape fred og å få Guds Fred. 
 Da Jomfru Maria ble spurt hvilken tittel hun ønsket å bli kalt med i 
Medjugorje svarte hun; "Jeg er Fredens Dronning." (6/8/81) Dette er 
den siste ærestittelen som blir brukt i litaniet til Henne. Hun har også 
ønsket at Årsdagen for åpenbaringene 25. juni skal være en Fest for 
Fredens Dronning.  
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Det hebraiske ordet "Shalom" for fred i Bibelen betyr mer enn bare 
fravær av krig og er en gave fra Gud. Hilsenen ”Shalom” er et ønske om 
velsignelse over hele mennesket og inkluderer helse, familieliv og arbeid 
så vel som åndelig fred. Fred innbærer en total harmoni i alle relasjoner, 
både i forhold til Gud, til seg selv og andre mennesker og naturen. Denne 
freden hersket i Edens Hage, men ble brutt av synden. Jesus kom for å 
gjenopprette denne freden; Han er Fredsfyrsten som har seiret over det 
onde. 
Krig, hat og uvennskap er ytre tegn på at menneskene mangler indre fred 
i hjertene. Verdens fred begynner med hvert menneske som omvender 
seg til Gud og får Guds Fred gjennom Den Hellige Ånd. Verdens Fred 
begynner og skapes inne i familiene, mellom ektefeller og mellom 
foreldre og barn og søsken, og gis videre til de neste generasjonene. Når 
familiene fungerer godt og er harmoniske har det positive ringvirkninger 
til miljøet på skolen og arbeidsplassene, lokalsamfunnet og hele 
nasjonen. 
 
Jerusalem, betyr "Fredens by", og skulle være det stedet på jorden der 
menneskene kunne møte Gud og få fred og tilgivelse. Mange oppfatter 
nå Medjugorje som “Det Nye Jerusalem” og et “Hellig Land”. Det er 
virkelig blitt en internasjonal "Oase for bønn og Fred."  
Jerusalem kan også forstås symbolsk som sjelen, det indre rom hvor 
mennesket skal tilbe i ”ånd og sannhet ” og finne kilden til Livets vann, 
som i kontemplativ bønn. 
Under Åpenbaringene og ofte under felles bønn kommer det en stor 
Stillhet over alle sammen. Denne overnaturlige Stillheten og Freden som 
oppleves der er en slags fullkommenhet, en tilstand av å være mettet 
med alt og fylt med takknemlighet og lovprisning for selve livet.  
Den kommer utenfra men trenger inn i dypet. 
 
St. Augustin sa: "Mennesket vil prise deg. Det er du selv som tenner dette 
ønsket og gjør at mennesket finner sin glede i å prise deg, for du har 
skapt oss til deg og vårt hjerte finner ingen hvile før det hviler seg i deg."  
 
 "Fred, fred, fred og bare fred!  Verden kan bare bli frelst gjennom fred, 
men hele verden kan bare få fred hvis den finner Gud. GUD ER!! Si det til 
alle! Fred, fred, fred!  



 

160  Kapittel 9 - Budskap etter tema 

Forson dere med hverandre, bli brødre. La freden råde mellom 
mennesker og Gud og også blant menneskene." (26/6/81)  
 
"Fred, Fred, Fred! Bli forsonet! Bare Fred. Skap Fred med Gud og blant 
dere selv. For dette er det nødvendig å tro, å be, å faste og å gå til 
skrifte." (26/6/81)  
 
 "Jeg har kommet for å fortelle verden at Gud er sannhet; Han eksisterer. 
Sann lykke og full livsutfoldelse er i Ham. Jeg har kommet hit som 
Fredens Dronning for å fortelle verden at fred er nødvendig for at verden 
skal reddes/frelses. I Gud finner man sann glede som sann fred utgår 
fra." (Jelena 83)  

9,5 Budskap om omvendelse! 

”Kjære barn, jeg kaller dere helt individuelt til omvendelse. Dette er 
tiden for deg.” 
 
”Kjære barn, også i dag kaller jeg dere til total omvendelse, noe som er 
vanskelig for dem som ikke har valgt Gud. Jeg kaller dere kjære barn, til 
å omvende dere helt til Gud.” 
 
Omvendelsen gjelder oss alle. Ikke bare de som har vendt seg bort fra 
Gud, men også de som allerede er kristne. Omvendelsen er en fri 
beslutning, og et valg som vi må gjenta og fornye hver dag. Vi er kalt til et 
liv i hellighet og å elske Gud av et helt hjerte. Vi er også kalt til å elske og 
å tilgi våre medmennesker, være vitner for andre og lys i verden. Jesus er 
det forbilde i Hans kjærlighet til sin Far i himmelen og i nestekjærlighet 
som vi skal prøve å etterlikne. Så det er alltid noe å strekke seg etter. 
Hvert eneste menneske er viktig for Gud.  
Jomfru Maria forklarer at de som ikke tror ennå ikke har fått en personlig 
erfaring om at Gud elsker dem. Hvis et menneske aldri har opplevd 
virkelig kjærlighet og omsorg fra andre mennesker, hvordan kan det da 
tro at Gud elsker ham eller henne. Det er vår oppgave å gi videre den 
kjærligheten vi selv har mottatt til andre. Vi kan også be for andres 
omvendelse. 
Et gammelt klokt råd er å leve hver dag som om det skulle være den 
siste, eller å leve hver dag som om det er den første i et nytt liv. 



 

9,5 Budskap om omvendelse! 161

Liver her er en øvelse og forberedelse til det evige liv i himmelen, hvor vi 
skal elske Gud av hele vårt hjerte og vår neste som oss selv. 
"Det eneste Jeg ønsker å si dere er at dere må omvende dere. 
 Gjør dette kjent for alle mine barn så fort som mulig. 
 Ingen smerte, ingen lidelse er for stor for meg for å frelse dere. 
 Jeg vil be min Sønn om å ikke straffe verden, men jeg bønnfaller dere;  
Bli omvendt! 
Dere kan ikke forestille dere det hva som vil skje, eller hva den Evige 
Fader vill sende til jorden.  
Det er derfor dere må omvende dere! Forsak alle ting. Gjør bot!  
Uttrykk min takk til alle dem som har bedt og fastet. 
 Jeg bærer alt dette fram for min Guddommelige Sønn for å oppnå en 
lettelse av Hans rettferdighet overfor menneskehetens synder." (24/6/83)  
 
Omvendelse, indre helbredelse og helliggjørelse er en livslang prosess, 
en vei vi går skritt for skritt.  Jomfru Maria er kommet for å hjelpe oss på 
denne veien og i denne prosessen. Vi har alle en fri vilje, og hun ber oss 
om at vi hver dag bestemmer oss for å følge Gud. Vi lever i en spesiell tid 
med prøvelser og trengsler, og syndens makt i verden er stor. Men Gud 
har ikke forlatt oss. Han utøser nåder og velsignelser over alle som søker 
Ham med et oppriktig hjerte.  
Akkurat nå er det en nådens tid hvor det er lett å omvende seg, men det 
haster. Dette er en renselse og helbredelsestid. Det vil komme en tid da 
det vil være for sent. Det er en åndskamp mellom gode og destruktive 
krefter, en kamp om menneskesjeler. Jomfru Maria er kommet for å 
beseire Satan. Jesus har allerede oppnådd seieren, og denne seieren 
triumferer i verden for hvert eneste menneske som omvender seg og tar 
i mot Jesus Kristus. 
 
De viktigste hjelpemidlene vi har for å leve et kristent liv i fred og 
kjærlighet, er bønn og deltakelse i Kirkens liv og sakramenter. Jomfru 
Maria kaller oss til en fast og tillitsfull tro, bønn og bibellesing, faste, 
Skriftemål og Kommunion (Nattverden) 
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9,6 Bønn med hjertet 

"Be, be, be!" 
”Be med hjertet!”  
I hvert eneste budskap oppfordrer Maria oss til å be, og til å be med 
hjertet og være utholdende i bønn. Budskapene hennes er også kalt en 
skole i bønn. “Jeg vil lære dere å be!” (12/06/86) 
Dette er en lang prosess og kanskje derfor hun har vært med oss så lenge 
for lede og trene oss. Åndelig sett er det som å bryte ny mark og pløye 
opp jord der det før har vært skog. Gamle røtter og ugress må fjernes, 
jorden skal snues og luftes og gjødsles før det kan plantes og såes, vokse 
og bære frukt. Jesus sammenliknet Guds Ord med såkornet. Maria 
sammenlikner ofte arbeidet i hjertet vårt med arbeidet med jorden eller 
en hage. 
Medjugorje er først og fremst et sted for bønn. Når mange mennesker 
ber sammen vil de også forsterke hverandre. De fleste erfarer at det er 
mye lettere å be der enn andre steder. Bønnene blir dypere og man kan 
be over lengre tid, faktisk være i kontinuerlig bønn. Selv i søvne kan man 
oppleve en indre stemme som ber eller synger salmer. Mange 
mennesker sitter i stille og personlig bønn inne i kirken eller ute i 
naturen. Mange opplever spontant en form for kontemplativ eller 
mystisk bønn og kontakt med det guddommelige. Seerne selv har 
opplevd flere former for mystiske ekstaser. Dette er fenomener og 
erfaringer som helgener og mystikere beskriver etter mange års asketisk 
liv.  
Men hva vil det si å be med hjertet? 
I mange budskap sier hun at vi skal åpne hjertene våre.  
Men hvordan gjør vi det? 
Å be med hjertet betyr vel å be med kjærlighet, og å åpne oss for Gud 
betyr vel å søke etter Ham og gi ham oppmerksomhet. 
I den aller første åpenbaringen, kom Jomfru Maria, med det nyfødte 
Jesusbarnet på armen og hun ville at de skulle se på Ham. 
Er det noe som kan åpne hjertene mer enn et nyfødt barn? 
Det er det første bildet Gud har gitt av seg selv; et nyfødt barn, i en 
krybbe, i en fattig stall, og på armen til sin mor. Vi kan forstille oss at vi er 
en av gjeterne som fikk komme inn i stallen og bare se på ham og tilbe 
ham. Hva følte de da? Hva ville du ha følt? 
Gud ble menneske og viste hvem han var gjennom Jesus. 
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Maria sier også flere ganger, spesielt i julebudskapene, at hun ønsker at 
Jesus skal bli født i hjertene våre og at vi skal bli fylt av Hans fred og 
kjærlighet. Hjertene våre kan sammenliknes med stallen eller en krybbe. 
 
"Kjære barn! I dag, på en dag med nåde, ber jeg dere spesielt om å åpne 
hjertene deres og starte å be. Små barn, be Jesus om å bli født i hvert av 
hjertene deres og begynne å råde i livet deres. Be til Ham om den nåden 
å bli i stand til å gjenkjenne Ham alltid og i enhver person.  
Små barn, be Jesus om kjærlighet, for bare med Guds kjærlighet kan dere 
elske Gud og alle mennesker. Jeg bærer dere alle i Hjertet mitt og gir dere 
min Moderlige Velsignelse." (Til Jakov 25.12.2004) 
 
Jomfru Maria har ofte sagt at vi skal be til vi kjenner glede. 
Når vi får kontakt med Gud vil vi kjenne Hans Glede. 
Bibelens Gud er ikke en abstrakt kraft, men universets Skaper og Herre, 
en levende og aktiv person. 
I Edens hage vandret Herren Gud i den svale kveldsbrisen og hadde et 
fortrolig forhold til de første menneskene. 
Abraham, Isak og Jakobs Gud var Herren som talte direkte til dem 
personlig. 
Om patriarkene sier Det Gamle Testamentet de at “de vandret med 
Herren.” 
Jesus lærte oss å henvende oss til Gud ved å kalle Ham Far, og at vi kan si 
du til Ham. “Fader vår, Du som er i himmelen.”  
Små barn gjør ofte dette helt naturlig og spontant når de ber “Kjære 
Gud!” Ofte mister vi denne kontakten når vi blir eldre, og vi må lære oss 
“Å bli som barn” igjen for å komme inn i Guds Rike. 
 
”Dere, kjære barn, er ikke i stand til å fatte hvor stor verdi det er i bønnen 
så lenge dere ikke sier til dere selv: Nå er det tid for bønn. Nå er ingenting 
annet viktig for meg. Nå er ikke en eneste person viktig for meg utenom 
Gud.  
Kjære barn, konsekrer dere selv til bønn med en spesiell kjærlighet slik at 
Gud kan bli i stand til å gi dere nåder tilbake.” (2/10/1986) 
 
Jesus lærte oss å be til Gud som vår Far, og Han er en modell for oss som 
Guds Sønn. Vi kan forestille oss Gud som en god far som alltid passer på 
oss, som ser med glede på det gode vi gjør og vil vise oss og lære oss om 
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alt det Han har skapt.  En far som vil lytte til oss, og som vi kan ta i 
hånden og vandre sammen med. En Far som står med åpne armer og er 
glade for å se oss. 
Vi kan bevisstgjøre oss selv på at Gud er nærværende og med oss. Han er 
til stede akkurat her og nå, og vi kan få kontakt straks vi påkaller Ham. 
Gud har gitt oss fri vilje og respekterer denne fullt ut og vil aldri påtvinge 
oss sin kjærlighet eller samvær. 
Bønn er vår trådløse kontakt med Gud og er et personlig møte med Ham. 
Hjertet vårt er det stedet hvor vi kan lytte til Guds stemme. Å leve i bønn 
er en tilstand der vi er i kontinuerlig kontakt med Gud i alt vi gjør og kan 
kjenne indre fred og trygghet uansett hva som skjer.   
Mange sier at de ikke har tid til å be, men det er oftest ikke tiden men 
prioriteringen og motivasjonen som mangler. Maria ber oss om å sette 
Gud på førsteplass i våre liv. En som er forelsket vil alltid finne tid til å 
være sammen med sin elskede.  
 
"Alle bønner er gode, hvis de er sagt med tro."  
 
"Gjennom bønn kan man oppnå alt." ( 13/2/82)  
 
”Med bønn kan dere hindre kriger i å skje; med bønn kan dere stoppe 
krig!” (21/07/1982) 
 
"Jeg trygler dere alle om å be Rosenkransen. Med Rosenkransen kan dere 
overvinne alle vanskelighetene som Satan prøver å påføre den Katolske 
Kirken. La alle prestene be Rosenkransen. Sett av tid til Rosenkransen." 
(25/6/85)  
 
"Når dere ber må dere føle mer. Bønn er en samtale med Gud. Å be betyr 
å lytte til Gud. Bønn er nyttig for dere for etter bønn blir alt klart. Bønn 
gjør at en kan kjenne lykke. Bønn kan lære deg å gråte. Bønn kan lære 
deg å blomstre. Bønn er ikke en spøk. Bønn er en dialog med Gud." 
(20/10/84) 
 
Jomfru Maria oppfordrer oss til å ta bønnen med inn i hverdagen og 
aktivitetene våre. Små korte pauser og noen dype åndedrag kan hjelpe 
oss å fokusere og bli mer bevisst på det vi gjør, og at Gud er med oss og 
ser oss. Vi kan også be englene og helgenene om konkret hjelp og råd. 
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Korte spontane bønner, som; “Takk Gud! Hjelp meg Jesus! Velsign dette! 
Vær med meg! Kom Hellig Ånd!” 
“I dag ønsker jeg å si dere at dere skal be før dere begynner på enhver 
oppgave og avslutt arbeidet deres med bønn. Hvis dere gjør dette vil Gud 
velsigne dere og arbeidet deres. I bønnen vil dere finne hvile.” 
 
Som svar på et spørsmål i forhold til østlige meditasjonsformer som 
Zenbuddhisme og TM: 
”Hvorfor kaller dere det meditasjon; når det bare er menneskeverk? 
 Sann meditasjon er et møte med Jesus. Når dere oppdager glede, indre 
fred, må dere vite at det er bare en Gud, og bare en mellommann, Jesus 
Kristus.” 
 
Den kristne bønn eller forbønn er rettet til Faderen i Jesu Navn: 
”Det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så Faderen skal bli forherliget 
gjennom Sønnen.”(Joh.14,13)  
”Å påkalle Jesu hellige navn er den enkleste vei til å leve i stadig 
bønn.”(KKK 2668) 
 
Vicka blir ofte spurt om hvordan en kan lære å be med hjertet. For de 
som ikke er vant med å be, anbefaler hun å begynne med et ”Fader Vår”, 
og tenke nøye på hvert eneste ord og hva det betyr for en selv. Jesus sa 
alltid Far når Han henvendte seg til Gud. St. Paul sier at den Hellige Ånd 
lærer oss å si; ABBA! Gud er vår ”Pappa”!  
Hellige Teresa av Avila som er en av kirkens store mystikere og 
kirkelærere, ga dette rådet til en søster som ville lære kontemplasjon;  
”Be et ”Fader Vår”, men bruk en time.” 
I budskapene fra de siste årene har Jomfru Maria fokusert mye på vårt 
forhold til Gud som Faderen: 
 
”Kjære barn; Med moderlig kjærlighet ønsker jeg å åpne hjertet til hver 
enkelt av dere og å lære dere personlig enhet med Faderen. For å 
akseptere det, må dere forstå at dere er viktige for Gud og at Han kaller 
dere individuelt. Dere må forstå at bønnen deres er en samtale av et barn 
med faren, at kjærlighet er den måten dere må legge ut på – kjærlighet 
til Gud og til deres neste”. (2/08/2011) 
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Jomfru Maria har ofte sammenliknet sjelen vår med en blomsterplante. 
Når vi gir den noen dråper vann hver dag vil den vokse og blomstre, men 
hvis vi glemmer det vil den visne. Vi trenger å be litt og sette av tid for 
Gud hver dag og ikke utsette det til i morgen eller overmorgen.  
Bønn krever også trening akkurat som idrett, kunst og andre ferdigheter. 
Maria ber dem som vier seg til henne om å be tre timer hver dag. Det 
høres kanskje mye ut, men det er gjennomsnittlig den tiden barn og 
ungdom bruker foran TV eller PC. 
I vår stressede hverdag er det mye som distraherer oss og hindrer oss i å 
ha denne indre kontakten med oss selv og Gud, og derfor blir vi urolige. 
Vi trenger et stille sted hvor vi kan be alene uten at noen forstyrrer. Det 
er den egentlige åndskampen om vår tid og vår sjel. Jomfru Maria 
anbefaler oss å sette av tid til Gud hver dag og helst på et fast tidspunkt. 
Selv kommer hun trofast til seerne hver dag kl. 17.40 europeisk tid 
(18.40 sommertid) og uavhengig av geografiske tidssoner, i Amerika kom 
hun derfor kl. 11.40.  
Det kan hjelpe å ha et fast sted  be, og å lage en egen bønnekrok i huset 
med et lite alterbord med duk, blomster, lys, bilder og religiøse bøker.  
En pute, bønneskammel eller god stol kan hjelpe til å sitte stille i en god 
stilling over lengre tid.  Vi nordmenn har ofte lettest for å kjenne Guds 
nærvær ute i naturen. Vi kan godt be Rosenkrans mens vi går tur eller 
jogger, eller gjør rutinemessige praktisk arbeid, sitter på bussen eller 
venter i kø på butikken. 
 
Jelena Vasilij forklarte dette om Hjertets bønn eller dyp bønn i en tale til 
pilegrimene i Medjugorje:  
”Jeg vil prøve å forklare dere hvordan Vår Frue lærte oss å be med 
hjertet. Jeg kunne se at Vår Frue fulgte mønsteret til Den Hellige Messe. 
Vi bruker alle en tid først for å samle oss. Vi prøver alle å rense hjertene 
våre fra alt som hindrer oss (alle forstyrrende tanker og bekymringer), og 
vi ber Gud om tilgivelse. Selvfølgelig, hvis det er alvorlige synder, må vi 
gå til skrifte, men hvis det er mindre synder, kan vi enkelt be Gud om å 
rense tankene våre. For det som skjer vanligvis er, at hvis Gud ikke renser 
tankene (forstanden), så vil vi være veldig distrahert under bønnen. Da 
blir bønnen veldig grunn.  
Enkelt sagt så betyr det at vi forvandler distraksjonene til bønn. Vi ber for 
alt det som kommer opp i tankene våre. (overgir det til Gud). Ofte har vi 
inntrykk som sitter fast i tankene eller øynene våre. Vi snakker med 
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andre mennesker. Vi har sett mange ting, og alle disse tingene er i 
tankene våre. Vi kan ikke finne fred. Vår Frue sa;  
”Åpn hjertene deres for Gud. Be Den Hellige Ånd om å komme inn i 
hjertene deres, å besøke dere, og å virkelig rense hjertene deres slik at 
dere virkelig kan se”.   
Dette krever en anstrengelse og innsats. Det kan ta fra 5 til 10 minutter 
(å fjerne dagens distraksjoner, bekymringer og forstyrrelser). 
Så sa Vår Frue, at vi skulle overlate oss selv til Gud. Når hjertet har 
overgitt seg til Gud kan vi begynne å meditere. Du kan lese i Den Hellige 
Skrift, og nærmest oppleve det som om et lys kommer inn i sjelen din, 
for Guds Ord er lik et Lys, akkurat som om du gikk inn i et helt mørkt 
rom, og du plutselig tente et lys. Dette er en dyp erfaring du kan få av 
Guds Ord, fordi Guds Ord gir oss retning, mening og forståelse. Vår Frue 
sa, etter at dere har meditert, så kan dere be. 
Hva vi vanligvis mener med bønn er forbønn. Vi ber for forskjellige 
behov. Bønn er mer enn å be for våre behov, men den prøver først å 
åpne sjelen vår for Gud, vi prøver virkelig å møte Ham før vi begynner å 
be om noe.  
Vår Frue anbefaler også at vi aldri glemmer å komme med et forsett, om 
å gjøre noe godt. Bønnen er tenkt å bringe frukt. Det skulle skje en 
forandring. Hun sa at vi alltid skulle erfare omvendelse (forvandling) i 
bønn. Våre hjerter skulle bli beveget, og vi skulle bli forandrede 
mennesker. Ellers har ikke bønnen effekt i livet vårt. Også alltid avslutt 
bønn med å takke. Hvis der ikke er noen takknemlighet, så har bønnen 
vært veldig tung. Dette er det grunnleggende mønsteret Vår Frue gav oss 
for å be med hjertet.” 
 
Pater Jozo forklarer at å be med hjertet er vår likhet med Gud: 
"I 1. Mosebok leser vi at "Gud skapte mennesket i sitt bilde, som et 
avbilde av seg selv". Det som Bibelen kaller Guds Bilde er for meg 
"Hjertet". Det som vi betegner som hjertet er det tempelet hvor Guds 
Ånd har bolig, der hvor Han ber og der Han forandrer mitt liv med 
bønnen. Guds Hellige Ånd lærte også profetene å be; "Kom, O Hellige 
Ånd!" Det var ikke bare noe de selv fant på, men Guds Ånd som talte og 
ba inni dem. Vi må lære å forstå at bare et ydmykt og åpent hjerte kan 
be. Bare et slikt hjerte har kapasitet til å be."  
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Bønn er ikke bare en personlig sak, men noe vi gjør for andre og for 
verden. I kirken ber vi kollektivt som Guds Folk. De liturgiske bønnene og 
salmene fra Bibelen er inspirert av den Hellige Ånd og har stor kraft. 
Maria ber oss ofte om å be for hennes intensjoner. Jesus og Maria går i 
forbønn for hele menneskeheten og vi deltar i deres forbønner. Hvis vi 
tenker oss at Gud hører summen av alle menneskestemmene, må vi be 
ganske høyt og takke ganske iherdig for å overdøve alle dem som klager 
og banner. Guds rettferdighet kan ikke tåle all den ondskapen og synden 
som er i verden i dag.  
Pilegrimene i Medjugorje ber sammen for verdens omvendelse og fred. 
De ber også personlig for mennesker de kjenner og er glad i, for sine 
nærmeste, for sine familier og venner, men også for alle dem i verden 
som lider nød. 
Bønn kan reparere for synd og hjelpe andre til å bli omvendt og frelst. 
Forbønn er en form for arbeid eller tjeneste. Fordi det er så få som ber i 
dag, er det ekstra viktig med kall til det kontemplative liv, og klostre hvor 
man vier seg helt til bønnens tjeneste for verden. 
 
”Kjære barn, i dag ønsker jeg å si dere igjen og igjen at dere gjør meg 
lykkelig med bønnene deres.” (4/10/1984) 
 
Hvert eneste budskap slutter med at hun takker oss fordi vi tar i mot 
budskapene, at vi vil høre på henne og tar i mot hennes kall og invitasjon 
og prøver å oppfylle hennes ønsker. 
 
”Takk for at dere har svart på mitt kall!” 

9,7 Budskap om tro 

Å tro betyr ikke bare at vi antar at noe kan være sant, at Jesus har levd 
eller at det kan finnes en Gud. Troen er den måten vi kan forholde oss til 
Gud på som hans skapninger. Troen er helt personlig, og hvert enkelt 
menneske må oppdage troen på nytt for seg selv. Jomfru Maria definerer 
tro som visshet og en erfaring av Guds kjærlighet, og de som ikke tror har 
ennå ikke har erfart at Gud elsker dem. 
 Å tro er å ha tillit til at Gud har omsorg for oss og vil verne og frelse oss 
fra alt ondt. Å tro betyr også å ha tillit til det Gud har åpenbart oss 
gjennom Bibelen og Kirkens tro og lære, og at vi retter livet vårt inn etter 
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det. Å tro betyr også at vi ønsker å lære mer om Gud og Hans vilje. Troen 
er en gave vi kan be om å få, og som vi får gjennom dåpen og styrkes i de 
andre sakramentene. Tro er vår egen frie beslutning, og Maria ber oss 
stadig om å bestemme oss for Gud. Gud respekterer vår frie vilje og 
venter på vårt Ja.  
Seerne spurte flere ganger om hva hun ønsket av dem, av prestene og av 
folkemengden. Hun svarte hver gang: 
 
"At de tror og er utholdende i troen"  
"At de som ikke ser, tror lik de som ser." (28/6/81)  
 
"Der er bare en Gud, en tro. La folk tro fast og ikke frykte noen ting." 
(29/6/81)  
 
Til de prestene som tvilte på åpenbaringene: 
"Det er nødvendig å fortelle dem at helt fra begynnelsen har Jeg 
overbrakt Guds budskap til verden. Det er stor synd å ikke tro på det. Tro 
er et vitalt element, men man kan ikke tvinge noen til å tro. Troen er 
fundamentet som alt annet utgår fra." (31/12/81)  
 
Jomfru Maria ser alltid ekstra glad ut når de leser eller synger 
Trosbekjennelsen: "Trosbekjennelsen er den vakreste bønn."  
 
Hun har bedt bønnegruppene om å leve uten frykt og i full tillit til Gud og 
stole på Guds Forsyn. Hun har bedt dem om å lese fra Bergprekenen; 
Matt. 6, 24-34 hver eneste torsdag, og de gjør det.  
”Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller 
holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud 
og mammon. Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for mat og drikke 
som dere må ha for å leve, og heller ikke for klærne som kroppen trenger. 
Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene 
under himmelen! De sår ikke, de høster ikke og de samler ikke i hus, men 
den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verd 
enn de? Hvem av dere med all sin bekymring kan vel legge en eneste alen 
til sin livslengde?...” 
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9,8 Budskap om faste 

Den store omvendelsen i Medjugorjes menighet kom etter tre dager 
med faste i juli 1981. Pilegrimer og bønnegrupper i Medjugorje faster 
vanligvis på brød og vann hver onsdag og fredag, og gjerne en hel uke 
foran store fester som jul og påske. 
 Jesus fastet 40 dager i ørkenen før han begynte sin offentlige gjerning. 
Fariseerne på Jesu tid pleide å faste to ganger i uken, og det var antagelig 
også vanlig i urkirken der de delte alt.  Det har vært vanlig i kristen 
tradisjon å avholde seg fra å spise kjøtt på fredager og erstatte det med 
fisk. Nå er det bare askeonsdag og langfredag som er obligatoriske 
fastedager i Den Katolske Kirke. 
Faste er en form for selvdisiplin, der vi oppøver vår vilje og fornuft til å 
styre over kroppens instinkter, drifter og begjær. Den viktigste fasten er 
å forsake det onde og å unngå synd. Deretter å gi avkall på ting som kan 
skade oss selv eller andre, for eksempel avholdenhet fra rusmidler, 
alkohol og tobakk, eller usunne ting. Å faste noen dager på vann og brød 
kan hjelpe oss å bli kvitt gamle uvaner eller avhengighet.  
Å faste er også å kunne gi avkall på egoistiske ønsker, overflod, nytelser, 
luksus eller underholdning, og så kunne gi avkall på ting som vi holder for 
å være livsnødvendige. Å kjenne sult noen timer er også en form for 
solidaritet med verdens fattigste. 
Et lite eksempel fra seeren Marija. En gang hun ble tilbudt en konfekt 
kikket hun ned i esken og tok et helt bevisst valg; ”I dag vil jeg ikke gjøre 
noe offer, så jeg velger den jeg liker best.”  Det kan være et lite personlig 
offer å ikke ta det beste eller største på fatet eller det man liker best, 
eller å ta mindre enn det man egentlig har lyst på.  
Ellers skal vi glede oss over Guds gode gaver og være takknemlige for det 
vi har og får. Vi kan også godt unne oss selv en belønning når vi har 
fullført en oppgave, et arbeid eller noe vanskelig. 
Når vi faster får vi mer tid til Gud og andre mennesker i stedet for 
materielle ting. Vi kan også bruke overskuddet eller den tiden vi sparer til 
å hjelpe andre og gjøre gode gjerninger. Almisser eller innsamlinger til de 
fattige er en fast tradisjon i fastetiden. Enhver må se hva som er viktig for 
en selv og hva som hindrer et godt forhold til Gud og vår neste.  
Kroppen vår bruker mye energi på å fordøye maten og bli kvitt det som 
er overflødig. Under fasten frigjøres energi til mer åndelig aktiviteter. 
Faste styrker vår karakter og vår tro. Faste er lettere når den gjøres i 
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bønn og kjærlighet, foreksempel i takknemlighet eller som et offer for et 
annet menneskes omvendelse eller helbredelse.  
Faste kan også ha en helsebringende effekt, fordi kroppen renses og 
skiller ut flere avfallstoffer. Dette medfører ofte ubehag som hodepine 
og trøtthet den første tiden, men går vanligvis over etter hvert. 
Budskapene fra fastetiden i februar og mars gir oss flere konkrete 
utfordringer. 
 
"Den beste faste er på vann og brød. Gjennom faste og bønn, kan en 
stoppe kriger og sette naturlovene ut av kraft. Nestekjærlighet kan ikke 
erstatte faste. Dem som ikke er i stand til å faste kan noen ganger 
erstatte det med bønn, barmhjertighet og skrifte; men alle, unntatt de 
syke, må faste."  
 
"Jeg ønsker at folket i disse dagene ber med meg, og ber så mye som 
mulig! Og i tillegg faster onsdag og fredag og at de resiterer 
Rosenkransen hver dag: De gledesfylte, de lidelsesfylte og de 
herlighetsfylte mysteriene." (14/8/84)  
 
"Kjære barn, denne fastetiden er en spesiell motivasjon for dere til å 
forandre dere. Start fra dette øyeblikket! Skru av TV én og kutt ut alle de 
tingene som er uten verdi..."( 13/2/86) 
 
”Fast med hjertet. Fast av takknemlighet fordi jeg har vært hos dere så 
lenge.” 

9,9 Budskap om Den Hellige Messe 

“Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Den som 
spiser mitt legeme og drikker mitt blod, blir i meg og jeg i ham. For den 
som spiser dette brød skal leve i all evighet.” (Joh.6,, 28-59) 
 
Den Hellige Messe er det store mysteriet som alt i Den Katolske Kirke er 
sentrert om. Alle de andre sakramentene er innrettet mot Messen. 
Kirken er Jesu Legeme på jorden. Gjennom dåpen blir vi medlemmer på 
dette legemet og innviet til dette fellesskapet hvor vi kan motta “Livets 
Ord” gjennom evangeliet og “Livets Brød”, Jesu Legeme i form av brød 
og vin.  
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Jomfru Maria har sagt at hvis seerne må velge mellom å komme til 
åpenbaringene eller å gå til Messe, må de velge å til Messe. Messen er 
viktigere enn åpenbaringene, fordi det er Jesus som gir seg selv til oss, og 
gjør frelsesmysteriet levende og aktivt for oss i dag.  
I messeofferet minnes Jesu frelsesgjerninger. Hans død på korset og hans 
oppstandelse blir nærværende og nåværende for oss. Presten 
konsekrerer brødet og vinen, og ofrer Jesu Legeme og Blod, det daglige 
offer for verdens synd og sjelenes frelse, for meg og for deg. Presten 
representerer Kristus. Derfor er den sakramentale prestetjenesten og 
ordinasjonen så viktig. Jesu velsignelse over apostlene har gått fra hånd 
til ånd gjennom biskopene  i 2000 år. 
 
Jomfru Maria ønsker at Messen skal være senteret for våre liv. Hun 
anbefaler å delta i Messen daglig, og sier at Messen er det viktigste og 
det mest hellige øyeblikket i våre liv. Messen er vårt takkeoffer til Vår 
Skaper. Han kommer oss i møte gjennom sitt Ord i Den Hellige Skriften 
og i Sakramentene.  
Jelena gir oss et lite innblikk i sine erfaringer, og forteller; “Vår Frue 
kommer til oss, spesielt under Messen. Himmelen kommer til oss. En 
gang fikk jeg anledning til å se en bit av, hvis jeg kan si Himmelen, som er 
en realitet i den Hellige Messe. Jeg så en mengde engler og Vår Herre. 
Vår Frue lot meg forstå at Messen er Himmelen som kommer til oss. Så 
når som helst vi går  dit, trår vi faktisk inn i dette nærværet; det Evige 
Nærværet...”  
Selv har jeg opplevd det som veggen bak alteret blir borte, og at det går 
en åpen vei mellom himmelen og oss. Jesus kommer ned til oss fra 
Faderens Lys og vi går mot ham på livets vei, og de som dør går foran oss 
og er allerede på den andre siden.  
Vi kaller det en gudstjeneste, men det er egentlig Gud som står til 
tjeneste for oss. Gud kommer til oss  og  gir oss del i sine himmelske 
gaver og et guddommelig liv. Faderen gir sin Sønn til oss, og Sønnen gir 
sitt liv til Faderen for oss i Den Hellige Ånds kjærlighet.  
Det er ennå kirkeplikt i den katolske Kirke til å helligholde søndagene og 
andre helligdager ved å gå i kirken. Det er en fin måte å begynne en ny 
uke på og holde kontakt med Gud og menigheten. 
Å gå til Messe og kommunion daglig gjør livet helt annerledes.  Det er 
som å leve i en ny virkelighet i Guds Rike her på jorden, og leve i hans 
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nåde. Vi kan faktisk feire jul hver dag. Vi ber jo; ”Gi oss i dag vårt daglige 
brød.” Det gjelder også åndelig føde.  
 
Vi bør forberede oss til å ta i mot Jesus i Eukaristien (nattverden) med et 
rent hjerte og stor respekt. Åpningsliturgien i messen er bønner som skal 
hjelpe oss i denne forberedelsen og vi ber om Guds tilgivelse og 
barmhjertighet. Skriftemålet er en viktig forberedelse til å motta Jesus i 
Kommunionen.  
Gud inkarnerte seg og ble menneske i Jesus, født i en stall i Betlehem. 
Gud inkarnerer seg igjen og blir kjøtt og blod i hver eneste Messe under 
formen av brød og vin. Presten konsekrerer alterbrødet og vinen og 
gjentar Jesu Ord: 
 

"Ta og et alle derav for 
Dette er mitt Legeme som gis for dere. 
Dette er mitt Blod... til syndenes forlatelse. 
Gjør dette til minne om meg. " 

 
I kommunionen (nattverden) kommer Jesus personlig og blir ett kjød 
med oss, og vi blir del av Jesu Legeme og del av Kirken. Mange oppfatter 
Guds Rike som et Eukaristisk Rike, der Jesus er i alle og vi er i Ham. 
I Medjugorje feires Den Hellige Messe i St. Jakobs Kirken kontinuerlig. 
Om formiddagen på forskjellige språk; kroatisk, tysk, engelsk, italiensk, 
fransk og spansk. Om kvelden felles messe inkludert hele Rosenkransen 
på kroatisk. De fleste pilegrimer deltar på 2 messer daglig.  
 
"Kveldsmessen må bli holdt permanent!" (6/10/81)  
 
"La Den Hellige Messe være livet deres." (25/4/88) 
 
"Messen er den største bønnen til Gud. Dere vil aldri bli i stand til å fatte 
dens storhet. Derfor må dere være perfekte og ydmyke i messen, og dere 
skulle forberede dere til den."  
 
"Kjære barn, Jeg ønsker å kalle dere til å leve Den Hellige Messen. Det er 
mange av dere som har opplevd skjønnheten av den Hellige Messen, men 
det er også noen som kommer motvillig. Jeg har valgt dere, kjære barn, 
men Jesus gir dere Sine nåder i Messen. Derfor, bevisst lev den Hellige 
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Messe og vær fylt av glede når dere kommer. Kom til den med kjærlighet 
og gjør Messen til din egen. Takk for at dere har svart på mitt kall." 
(3/4/86) 
 
Fordi kveldsmessene i Medjugorje samlet så mye folk, prøvde de 
kommunistiske myndighetene å stoppe dem. De argumenterte med at 
det måtte da være nok å holde daglig morgenmesse. Men da svarte 
Pater Tomislav; ”Vi feirer den siste nattverd, ikke den siste frokost!” 

9,10 Budskap om Eukaristisk tilbedelse  

Det er katolsk tro at Jesus er virkelig levende til stede, ”real present,” i 
Eukaristien og at alterbrødet, hostien, blir forvandlet under messen til 
Jesu Legeme. Jesus er derfor alltid fysisk og synlig nærværende i enhver 
katolsk kirke. En eller flere konsekrerte Hostier er alltid oppbevart i et 
Tabernakel ved alteret, og det vises med et evigbrennende lys, oftest en 
rød lampe.  
Jesu Legeme kan også æres utenom Messen og stilles ut i en monstrans 
av gull, slik at de troende kan tilbe Ham direkte og personlig og velsignes 
med den. På festen for Jesu Legeme bæres den ofte i prosesjon rundt i 
gatene hvor den hylles med et regn av blomster. 
 
Menigheten i Medjugorje begynte tidlig å ha fast Eukaristisk tilbedelse, 
“Adorasjon, etter messen hver torsdag. Nå holder de en times felles 
sakramentstilbedelse etter kveldsmessen også onsdag og lørdag.  
De har et eget kapell ved siden av hovedkirken hvor det er nokså 
kontinuerlig tilbedelse.  
 
Torsdag 15. mars 1984 etter en hard arbeidsdag på åkrene. 
"I kveld også kjære barn, er Jeg takknemlig på en spesiell måte fordi dere 
er her. Tilbe uopphørlig det Aller Helligste Alterets Sakrament. Jeg er 
alltid nærværende når de troende er i tilbedelse. Spesielle nåder blir da 
mottatt." 
 
"Kjære barn! I dag inviterer Jeg dere til å forelske dere i Det Aller Helligste 
Alterets Sakrament. Tilbe Ham, mine barn, i menighetene deres og slik vil 
dere bli forenet med hele verden. 
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Jesus vil bli vennen deres og ikke snakk til Ham som en dere knapt 
kjenner. Å være forenet med Ham skal være glede for dere, og dere blir 
vitner om den kjærligheten Jesus har for enhver skapning. Mine barn, når 
dere er i tilbedelse foran Jesus er dere nær også meg. Takk for at dere har 
svart på mitt kall." (8/1995) 
 
Det ble senere bygget et eget kapell ved siden av kirken, hvor Eukaristien 
kan tilbes i stillhet, og som står åpent hver ettermiddag. 
For de troende er Jesus helt reelt til stede der. Jeg overhørte en 
amerikansk dame som var på vei bort til kapellet, si til en venninne; “Jeg 
skal bare en tur bort å besøke Jesus.” Det hørtes så selvfølgelig ut, 
akkurat som hun skulle besøke en bror eller nær venn. 
 Vi var i Medjugorje første gang det ble tatt i bruk pinseaften 1990. Det 
hadde stadig vært utsettelser og inventaret var ikke blitt levert.  
Myndighetene prøvde hele tiden å sabotere menighetens arbeid og 
utbygninger. Etter pinsevigiljen inne i kirken, tok Pater Slavko 
monstransen med Hostien, og uten å si et ord gikk han ut døren. De 
troende fulgte ham som en saueflokk i prosesjon, og jubelen var stor da 
det nye kapellet ble åpnet. Det var kun et enkelt bord der inne hvor 
Eukaristien ble stilt opp, og alle knelte rett ned på gulvet i bønn og 
tilbedelse, noen gjennom hele natten. 
Pater Slavko Barbaric har også utformet en ny form for felles tilbedelse 
som følges i Medjugorje, som veksler mellom bønner, direkte tale til 
Jesus, musikk, sang, lesninger og stillhet.  
(Jmf. boken hans ”Adore My Son with your heart” og mange andre bøker 
om tro, bønn og tilbedelse som er oversatt til over 20 språk) 
 
Jomfru Maria har flere ganger bedt om uopphørlig tilbedelse (Perpetual 
Adoration). St. Maximillian Kolbe innførte det i sin Marianske landsby 
Niepokalanów i Polen i 1927. Det ble startet en egen kommunitet "Oasen 
av Fred" i 1986 som ønsket å etterleve Medjugorjebudskapene, og de 
tilber Jesu Legeme kontinuerlig og ”holder vakt” på skift natt og dag. 
Pave Johannes Paul 2. uttalte under en Eukaristisk kongress i Sevila i 
Spania i 1993: ”Jeg håper at uavlatelig tilbedelse med permanent 
utstilling av Det Velsignede Sakrament, vil fortsette inn i fremtiden. Jeg 
håper at frukten av denne konferansen resulterer i etablering av 
Perpetual Eukaristisk Tilbedelse i alle menigheter og kristne fellesskap ut 
over hele verden!” 
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9,11 Budskap om Bibelen 

Bibelen er Guds Ord og skrevet under inspirasjon av Den Hellige Ånd. 
Vanligvis er Jomfru Maria veldig glad når hun viser seg, men ved noen 
anledninger har hun vært svært trist og grått og vist sterk sorg. Pater 
Jozo har sagt at han har sett mange mødre sørge over sine barn ved 
begravelser, men han har aldri sett noen vise så sterk sorg som Jomfru 
Maria når hun har snakket om Bibelen. 
Helt fortvilet har hun utbrutt;  
”Dere har glemt Bibelen!” 
 
”Hver familie må be familiebønner og lese Bibelen!” 
 
”Kjære barn! I dag kaller jeg dere til å lese i Bibelen hver dag i hjemmene 
deres og la den være på et synlig sted slik at den alltid kan oppmuntre 
dere til å lese i den og be!” (18/10/1984) 
 
"Kjære barn! Lytt, for Jeg ønsker å snakke til dere og invitere dere til å ha 
mer tro og mer tillit til Gud, som elsker dere uendelig. Mine barn, dere vet 
ikke hvordan dere skal leve i Guds Nåde; derfor inviterer Jeg dere alle på 
nytt til å bære Guds Ord i deres hjerter og i deres tanker.  
Mine Barn, legg den Hellige Skrift på et synlig sted i familien deres; les i 
den og lev etter den. Undervis deres barn om den, for hvis ikke dere er 
eksempler for dem, vil de bevege seg mot gudløshet. Reflekter og be; slik 
vil Gud bli født i hjertene deres og hjertene deres vil bli fylt av glede. Takk 
for at dere har svart på mitt kall." (25/8/1996) 
 
Til Jelena har hun gitt dette rådet for å utvikle seg som kristen: 
”Ta et avsnitt i Bibelen hver dag. Les det og mediter over det i forhold til 
ditt eget liv og prøv å leve etter det den dagen og slik vil du vokse.” 
 
(Kanskje det var dette som inspirerte henne til å velge å studere teologi?) 
 
I noen klostre lærer de å lese et skriftsted eller bibelvers om kvelden før 
de legger seg for å dvele ved det gjennom søvnen, og så lese det på ny 
om morgenen for å leve etter det.  
 
Ellers er det godt å følge de Bibeltekstene som Kirken har utvalgt 
gjennom kirkeåret og som leses i de daglige messene. De følger en plan 
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og leder oss gjennom Bibelen, og alle evangeliene i løpet av de tre 
kirkeårene; A, B og C som i en skole. Tekstene fra Det Gamle og Det Nye 
Testamentet belyser hverandre gjensidig og gir en dypere forståelse.  
Dagens Evangelium er ofte relevant på en nærmest mystisk måte i 
forhold til de utfordringene vi har, og gir ofte svar på de spørsmålene vi 
strever med i hverdagen. Fordi den samme teksten leses over hele 
verden av mange millioner mennesker, får den en åndelig aktualitet som 
påvirker den historiske virkelighet.  
Tidebønnene er bygd opp av Bibelens 150 salmer og utvalgte 
Bibeltekster samt Kirkens forbønner, og er inspirert av Den Hellige Ånd.  
I katolske klostre er det vanlig å ha tre eller fem bønnetider hver dag der 
disse leses, resiteres eller synges i vekselsang. Disse er ofte åpne for 
lekfolk som ønsker å delta. 
Fordi jorden går rundt,, vet vi at det feires messer og bes tidebønner, 
hver time et sted på kloden, i en kontinuerlig strøm av takksigelse og 
lovprisning. Vi kan forene våre individuelle bønner med denne kollektive 
bønnen som er Kirkens Liv og som deltar i Jesu egen bønn til Faderen. 
 

9,12 Budskap om skriftemål 

"Kjære barn! I dag ønsker jeg å svøpe dere alle inn i min kappe og føre 
dere alle langs omvendelsens vei. Kjære barn, jeg trygler dere, overgi hele 
fortiden deres til Herren, alt det onde som har lagret seg opp i hjertene 
deres. Jeg ønsker at dere alle skal være lykkelige; men ingen kan være 
lykkelige i synd.” (25/2/87) ( 
Å gå til skrifte er helt sentralt i Medjugorje. Mange reiser dit bare for å få 
anledning til å skrifte og gå i dybden på seg selv. For å få fullt utbytte av 
et opphold i Medjugorje er det viktig, ja jeg vil si, helt nødvendig å få 
komme til et personlig skriftemål. Når vi får lagt fra oss våre egne synder 
og svakheter, kan vi gå helt inn for å be for andre og Marias intensjoner. 
Skriftemålet er et eget sakrament i den katolske Kirke og blir også kalt 
Botens eller Forsoningens Sakrament.  
Apostlene fikk denne makten direkte fra Jesus. Han åndet på dem og sa: 
”Ta i mot Den Hellige Ånd! Dersom dere tilgir noen deres synder, da er 
de tilgitt.” 
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Presten, i kraft av sin ordinasjon, representerer Kristus når han gir 
syndsforlatelsen; absolusjonen. Når vi angrer og bekjenner våre synder, 
får vi tilgivelse og blir forsonet og gjenforenet med Gud og Kirken.  
Skriftemålet er også omvendelsens sakrament. Den fortapte sønn som 
vendte tilbake til sin gode far, er et eksempel for oss. Han gav utrykk for 
anger over sin egen synd og ønske om å begynne et nytt liv i tjeneste 
etter Guds vilje. Den viser også Guds Barmhjertighet og glede når en 
synder vender om. 
I Medjugorje er det lange køer foran skriftestolene, og prestene sier det 
er helt spesielt å ta i mot skrifte der. Folk er ivrige etter å bli kvitt feiltrinn 
fra fortiden og starte på nytt som Guds barn. Synd gir flekker og sår på 
sjelen vår, og skriftemålet vasker den ren igjen og helbreder også de sår 
vi har fått fra andres synder. 
Vi var veldig heldige og fikk skrifte for en fransk prest, pater Marian, som 
hadde ry for å være spesielt dyktig. Han brukte omtrent en time på hver 
og spurte oss ut, nærmest som et forhør, for å få fram hver minste synd 
helt fra barndommen av, for å bli kvitt dem. Jeg følte en helt ubeskrivelig 
lettelse og glede etterpå, og da han gav meg absolusjonen var det som 
om Gud sendte nytt liv, i meg. 
 Søster Elvira, som arbeidet med tunge rusmisbrukere, sier sjelen vår 
likner en skinnende perle. Hvis vi lever i synd er det som å dyppe den i 
søle slik at vi ikke lenger kan se at den skinner, men under sølen er den 
like blank og vakker. 
Eva og Adam gjemte seg for Gud etter at de hadde spist av det forbudte 
eplet. Skriftemålet tar vekk skylden og frykten som hindrer oss i å møte 
Gud, og gir oss nåden og barnekåret tilbake. Etter et skriftemål er det 
mye lettere å be og gå i kirken, og vi føler større glede ved 
gudstjenesten. Å erkjenne sin egen svakhet bidrar også til større 
forståelse overfor andre menneskers svakheter og indre kamp. Når vi ser 
hvor vanskelig det kan være å endre en liten uvane, får vi stor respekt for 
dem som endrer livet sitt totalt.  Jomfru Maria anbefaler å gå til skrifte 
en gang i måneden. Mange menigheter har fast skriftemål den første 
lørdagen i måneden. Det er en tradisjon hun har bedt om også i andre 
åpenbaringer, blant annet i Fatima. 
 
"Jeg ønsker at hver eneste av dere skal være lykkelig, men ingen kan 
være lykkelig med synd."  
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”Det er nødvendig å tro fast, å gå til skrifte regelmessig og likedan motta 
Den Hellige kommunion. Det er den eneste frelsen.” (10/02/1982) 
 
"Man må invitere folk til å gå til skrifte hver måned, spesielt den første 
lørdagen. Her har jeg ikke snakket om det ennå. Jeg har invitert folk til å 
skrifte regelmessig... 
Månedlige skriftemål vil være en medisin for Kirken i Vesten. Man må 
overbringe dette budskapet til Vesten." (6/8/82) 
 
"Jeg er lykkelig fordi dere har begynt å forberede den månedlige 
overholdelsen av Forsoningens Sakrament. Det vil være godt for hele 
verden. Hold ut i bønn. Det er den sanne veien som leder dere mot min 
Sønn."  
 
Vicka sier at skriftemålet ikke bare frir oss fra synden, men kan forvandle 
oss helt til å bli nye personer. Det nye mennesket i Kristus! 
Prestene har ikke bare makt til å tilgi synd, men også å løse oss fra 
synden.  
Vi ber: ”Jesus Kristus, du Guds Lam, som tar bort verdens synder, gi oss 
din Fred!” 
 
En prest fra Birmingham i Alabama fortalte, at etter at han hadde vært i 
Medjugorje, kunne han tydelig se på folk om de ikke hadde skriftet på 
lenge, og han klarte ikke lenger å gi kommunion (nattverd) til dem. Han 
forlangte at alle måtte gå til skrifte før messen. Dette førte til at mange 
forlot menigheten hans og begynte å gå i andre kirker. Men de få som 
ble igjen ble en virkelig levende menighet, og etter hvert kom flere og 
flere tilbake, og de opplevde en ren vekkelse og mange velsignelser.  

9,13 Budskap om kjærlighet 

Bibelen kan leses som en stor Kjærlighetsroman om Guds trofasthet og 
kjærlighet til menneskene, som en brudgom som prøver å vinne sin brud. 
Jesus sa: ”Et nytt bud gir jeg dere; Dere skal elske hverandre. Som jeg 
har elsket dere, skal dere elske hverandre.” 
 
Bibelens første og største bud er:  
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”Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av 
all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv.” (Luk.10.27) 
En som er forelsket lengter etter å være sammen med den han elsker og 
lengter etter å glede og gi seg selv til den han har kjær. Gud har sitt 
velbehag i menneskene. Han er forelsket i oss mennesker som Han har 
skapt. Hver enkelt har en plass i hans hjerte som ingen andre kan 
erstatte, og Han venter dag og natt på et tegn på at vi gjengjelder Hans 
kjærlighet og vil ta i mot hans gaver. Når vi oppdager at Gud virkelig 
elsker oss helt betingelsesløst, og at Han er den eneste som kan gi oss 
virkelig kjærlighet, vil vi begynne å lengte etter Ham. Når vi oppnår 
fortrolig kontakt med  Gud, vil vi sette av tid til ham og søke ham i kirken, 
i Bibelen, og i personlig bønn.  
 
Jelena sier at det er Den Hellige Ånd som beveger hjertene våre og 
motiverer oss. Når hjertet blir fylt av kjærlighet, er det ikke vanskelig å 
oppfylle alt det Jomfru Maria ber oss om. Vi vil lengte etter å gjøre det! 
Hjertet er symbol på kjærlighet, men også på vårt innerste vesen og alt 
det vi bryr oss om og er glad i.  Å be med hjertet er å dele våre liv, våre 
innerste tanker og følelser og lengsler med Gud uten frykt.  
I Bibelen er hjertet også sete for viljen. Et godt hjerte er en god vilje. 
Vi må selv velge det gode og ta en beslutning om hvilket forhold vi 
ønsker å ha til Gud. Vi kan be om at Gud vil åpne hjertene våre. I jødisk 
tankegang er ekte kjærlighet mer enn bare følelser, og krever disiplin og 
ansvar, moral, forpliktelse og utholdenhet, ydmykhet og respekt. 
Jomfru Maria gjentar ofte at vi må bestemme oss for Gud, si Ja til Ham. 
 
Jomfru Maria gjentar om og om igjen at hun elsker oss, og at det er Guds 
kjærlighet hun viser oss. 
”Hvis dere visste hvor høyt jeg elsker dere,  
ville dere gråte av glede!” 
 
"Uten kjærlighet kan dere ikke oppnå noe." (13/12/84)  
 
”Kjære barn! I dag kaller jeg dere, i løpet av denne uken, til å leve disse 
ordene; Jeg elsker Gud! 
Kjære mine barn; med kjærlighet vil dere oppnå alt - selv det som dere 
tror er umulig.” (28/2/1985) 
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"La kjærlighet være deres eneste redskap. Med kjærlighet kan dere vende 
alt til det gode som Satan ønsker å ødelegge og ta i eie." (31/7/86)  
 
"Gud ønsker ikke at dere er lunkne eller ubestemt, men at dere overlater 
dere helt til Ham. Dere vet at Jeg elsker dere og at Jeg brenner av 
kjærlighet til dere. Derfor kjære barn, gjør en beslutning om å elske slik at 
dere kan brenne av kjærlighet og daglig erfare Guds Kjærlighet. Kjære 
barn, bestem dere for kjærlighet slik at kjærligheten seirer i dere alle. 
Men ikke human kjærlighet, heller Guds kjærlighet. " (20/11/86)  
 
Hun kaller oss også til å vise nestekjærlighet i praksis gjennom gode 
gjerninger og dele det vi har: 
 
”Også i dag inviterer Jeg dere på en særskilt måte til å åpne dere for Gud 
Skaperen og å bli aktive.  
I denne tiden, mine barn, inviterer Jeg dere til å se hvem som trenger 
deres hjelp åndelig eller materielt.” (25/02/1997) 
 
”Jeg ønsker at dere elsker alle mennesker med min kjærlighet, både de 
gode og de onde.” (25/5/88) 
 
”Kjære barn! I dag kaller Jeg dere til kjærlighet og barmhjertighet. 
 Gi kjærlighet til hverandre slik deres Fader gir den til dere.  
Vær barmhjertige… - med hjertet. Gjør gode gjerninger, ikke tillat at de 
venter for lenge på dere. Enhver barmhjertig handling som kommer fra 
hjertet bringer dere nærmere min Sønn.” (18/03/2001) 

9,14 Budskap om hellighet 

Bare Gud er hellig i seg selv. Menneskers hellighet er derfor noe vi får 
som gave av Gud, som en nåde vi ikke selv kan oppnå.  
Ordet hellig fra norrønt og engelsk stammer fra et ord som betyr å være 
“Hel” det samme som helse og helbredelse. Det å være “hel” i sin ferd og 
uten svik er et gammelt norsk ideal. Det hebraiske ordet i Bibelen 
“kedushah” betyr noe som er utskilt fra verden og viet eller tilhørende 
Gud. Det kan gjelde både gjenstander, bygninger og mennesker. 
I dåpen blir vi helliget og Guds barn. Vi er alle kalt til å få del i Guds 
hellighet og samarbeide med nåden.  
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Moder Teresa sa at kristne er forpliktet til å være hellige. 
 
Paulus skriver til menigheten i Korint;  
”til Guds menighet, dere som er helliget ved Kristus Jesus, dere hellige 
som er kalt,…” (1.kor. 1,,2) 
 
Jomfru Marias budskap er også en skole og et kall til hellighet: 
"Hvis dere lever budskapene, lever dere frøene til hellighet." (10/10/85) 
 
"Jeg kaller dere til hellighet. Uten hellighet kan dere ikke leve. Derfor 
overvinn enhver synd med kjærlighet og overvinn alle vanskelighetene 
dere møter med kjærlighet. " (10/7/86)  
 
"Jeg ønsker å lede dere på veien til hellighet." (9/10/87)  
 
"Kjære barn, dere vet at Jeg ønsker å lede dere på veien til hellighet, men 
jeg vil ikke tvinge dere til å bli helgener med makt. Jeg ønsker at hver av 
dere med deres egne små offer og forsakelser hjelper dere selv og meg, 
slik at jeg kan lede dere fra dag til dag til hellighet. Denne lange tiden jeg 
har vært hos dere er et tegn på at jeg elsker dere umåtelig, og det jeg 
ønsker for hver enkelt er å bli hellig." (9/10/86)  

9,15 Budskap om Den Hellige Ånd  

"Når dere har Den Hellige Ånd, har dere alt." (21/10/83)  
 
Jomfru Maria blir ofte kalt Den Hellige Ånds Brud. Hun unnfanget Jesus 
ved Den Hellige Ånd og fylt av Ånden lovpriste hun Gud i sitt 
”Magnifikat”. Gjennom de ni dagene før pinsedagen var apostlene 
samlet rundt henne i bønn, mens de forberedte seg på å ta i mot Den 
Hellige Ånd. Pinsen regnes som Kirkens fødsel og gjennom sitt nærvær 
og sin forbønn ble Maria Kirkens Mor.  
Hun påpeker i mange budskap hvor viktig det er å be til den Hellige Ånd 
og påkalle Ham. Gjennom Jelena, ba Hun om at de skulle be til Den 
Hellige Ånd før messen hver kveld. Det gjøres i Medjugorje etter 
Rosenkransen og Litaniet før kveldsmessen.  
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Konfirmasjonen er Den Hellige Ånds sakrament og den forrettes, hvis 
mulig, av en biskop. Han ber over konfirmantene og gir dem Den Hellige 
Ånds segl på pannen med velduftende olje, Krisma. 
Den Hellige Ånds 7 gaver er; Styrke, Råd, Kunnskap, Forståelse, Visdom, 
Fromhet og Gudsfrykt. Den Hellig Ånd opplyser oss og hjelper oss å leve i 
Tro, Håp og Kjærlighet, og kan også gi oss helt spesielle karismatiske 
gaver og talenter som vi kan prise Gud med og tjene vår neste. Det er 
ikke uten grunn at det i det jødiske folk og i Kirkens historie har vært så 
mange begavede håndverkere, kunstnere, musikere og tenkere og 
vitenskapsfolk.  
Den Hellig Ånd gir kreativ inspirasjon! 
Kineserne har nå funnet ut at den kristne tro er hovedårsaken til vesten 
velstand og økonomiske framgang. 
 
Johannes Paul 2. skapte vekkelse, og han inspirerte til åndelig forvandling 
og en politisk frigjøring i Polen, under sitt første pavebesøk der med 
slagordet;  
”Kom Hellig Ånd og forny Jordens åsyn” 
Det var en stor begivenhet og en stor seier, da flere av de tidligere 
østblokklandene ble frie demokratiske stater og senere innlemmet i EU. 
Kirken og de troendes bønner hadde mye av æren for at det gikk så 
fredelig. 
 
"Begynn med å påkalle Den Hellige Ånd hver dag." (advent/83)  
 
”Kjære barn! I kveld ønsker jeg å si dere at dere gjennom dagene i denne 
novenen ber om at Den Hellige Ånd utøses over familiene deres og 
menigheten deres. Be, og dere vil ikke angre på det. Gud vil gi dere gaver 
som dere vil ære Ham med så lenge dere lever på denne jorden. Takk for 
at dere har svart på mitt kall.”(2. 06.1984) 
 
"Be Den Hellige Ånd om å fornye sjelene deres, og fornye hele verden."  
 
"Det viktigste i det åndelige liv er å be om å få Den Hellige Ånd. Når Den 
Hellige Ånd kommer, vil freden bli opprettet. Når dette skjer vil alt rundt 
dere bli forvandlet." (10/84)  
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9,16 Budskap om helbredelse 

Jesus helbredet alle slags sykdommer, og det var et tegn på at Guds Rike 
var kommet. 
Sykesalvingen er et eget sakrament i den Katolske Kirke, slik det står 
skrevet i Jakobs brev: 
"Er noen hos dere syk, skal han kalle til seg menighetens eldste, og de 
skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens 
bønn redde den syke og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, 
skal han få dem tilgitt." 
 
Det har skjedd mange spontane helbredelser i Medjugorje; ” lamme går, 
døve hører og blinde ser, ” akkurat som i Evangeliene. Mange vitner om 
mirakuløse helbredelser, over 450 er dokumentert etter Kirkens strenge 
kriterier, og kan ikke forklares medisinsk med dagens viten. Svært mange 
har opplevd en indre helbredelse og forvandling. 
 Den viktigste åndelige helbredelsen skjer gjennom å motta tilgivelse for 
alle synder i Skriftemålet. Prestene pleier å be for helbredelse etter 
kveldsmessene, både fysisk, psykisk og åndelig. Ofte legger de også 
hendene på hodet til de syke mens de ber. Sykesalvingen blir også brukt 
til helbredelse og lindring ved alvorlig sykdom, og ikke bare som ”Den 
siste olje” før døden.   
Når vårt forhold til Gud blir helbredet, kan vi oppleve den store indre 
freden som bare Han kan gi. Seerne forteller at under åpenbaringene 
pleier Jomfru Maria å strekke ut hendene og be over alle som er tilstede. 
Hun ber spesielt for dem som er syke. Hun helbreder ikke selv, men går i 
forbønn for oss, og hun gir oss sin kjærlighet og velsignelse. 
 
"Jeg kan ikke helbrede. Gud alene kan helbrede. Be! Jeg vil be sammen 
med dere. Tro, fast og gjør bot..."  
 
"Ha sterk tro, be og fast og de vil bli helbredet. Vær tillitsfulle og hvil i 
glede. Gå i Guds fred. Vær tålmodige og be for helbredelsen. 
 
"Be for de syke. Tro fast. Jeg vil komme til hjelp i forhold til det som jeg 
har makt til. Jeg vil be min Sønn Jesus om å hjelpe dem. Det viktigste i 
mellomtiden er å ha en sterk tro. Mange syke tror det er nok å komme hit 
for å bli hurtig helbredet. Noen av dem tror ikke en gang på Gud og enda 
mindre på åpenbaringene, og de ber Gospa om hjelp."  



 

9,17 Budskap om Satan, og kampen mellom Lys og mørke 185

 
"For de sykes helbredelse er det viktig å si de følgende bønner: 
Trosbekjennelsen, Herrens bønn, Hill deg Maria, og Ære være, og å faste 
på brød og vann. Det er godt å legge hendene på den syke og be. Det er 
godt å salve den syke med Hellig Olje. Alle prester har ikke gave til å 
helbrede. For å få denne gaven må presten be med utholdenhet og tro 
fast." (7/82)  

9,17 Budskap om Satan, og kampen mellom Lys og 
mørke 

Åpenbaringenes viktigste funksjon er å vise oss at Gud eksisterer og få 
oss til å tro på ham. Skal vi tro på evangeliene så eksisterer det også en 
annen makt, det onde. Jesus viktigste oppgave på jorden var å beseire 
det onde, synden og dødens makt, personifisert i Djevelen. Dette var 
hans oppgave som Frelser og Forløser. 
Jesu første kamp var da han fastet førti dager og ble fristet i ørkenen før 
han begynte sin gjerning som forkynner og helbreder. Han seiret over 
kroppens og Satans fristelser, og dermed kunne Han drive ut demoner og 
ånder fra de som var besatt, og det var en stadig konfrontasjon og kamp 
mot Djevelen som endte med korsfestelsen. Tilsynelatende seiret det 
onde, men Jesus gav sitt liv som offer for oss og stod opp fra døden 
 
I veldig mange av budskapene i Medjugorje snakker Jomfru Maria om sin 
“Motstander” og “kampen mot Satan”.  
Satan eller Djevelen er i følge kristen tradisjon skapt av Gud som en 
perfekt ånd og underlagt ham, men gjorde opprør mot å tjene i Guds 
frelsesplan og ble utstøtt fra himmelen. I Jobs bok står det at Guds 
sønner trådte fram for Herrens trone og blant dem var Satan. (Job. 2.1) 
Han ønsket selv i hovmodighet å være Guds Høyeste Sønn og Verdens 
fyrste og var sjalu på mennesket og især Jesus som han hater. Han er en 
fallen engel, og den personifiserte ondskap og bruker sine intellektuelle 
og åndelige evner til å få makt over verden og menneskene. Han vil på 
alle måter hindre mennesket i å få et sønneforhold til Gud og få del i de 
himmelske gleder. 
Gud har all makt, men Han vet at kjærlighet bare kan fullbyrdes i frihet. 
Hans ydmyke vesen medfører at han ikke vil eller kan tvinge noen til å 
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elske og ære seg. Derfor har han skapt oss med fri vilje og begrenset sin 
egen makt og tatt risikoen i å bli avvist. 
Englene ble også stilt overfor et fritt og evig valg der de kunne velge å 
elske Gud og å tjene Ham og tjene menneskene og jorden, eller de kunne 
si nei. 
De kunne velge mellom Guds evige nærvær eller Guds evige fravær. 
De kunne velge mellom Lys og fravær av lys. 
De kunne velge mellom himmel og helvete. 
Det samme valget må hvert menneske ta. 
Det er en kamp mellom Lysets og Mørkets krefter på jorden. 
 
”En stor kamp skal utkjempes. En kamp mellom min Sønn og Satan. 
Menneskesjeler står på spill." (2.aug. 1981) 
 
Jomfru Maria sier i åpenbaringene at verden ligger i mørke, og at det er 
en kamp mellom Satan og Jesus om menneskenes sjeler. Satan prøver å 
ødelegge Guds planer om fred i verden. Gjennom budskapene avslører 
hun mange av Satans strategier og metoder: 
  
”Satan er sterk og ønsker å ødelegge ikke bare livet deres, men også 
naturen og planeten dere bor på. Derfor, be for at dere kan bli beskyttet 
gjennom bønn med fredens velsignelse fra Gud.” (Gulfkrigen. 25/01/ 
1991)  
 
"Kjære barn, også i dag ønsker Jeg å si dere: Jeg er med dere også i disse 
urolige dagene hvor Satan prøver å ødelegge alt det som Jeg og min 
Sønn holder på å bygge opp. Han vil først og fremst ødelegge sjelen deres 
og føre dere lengst mulig vekk fra det kristne liv og fra Budene som 
Kirken kaller dere til å leve etter. Satan ønsker å ødelegge alt det som er 
hellig i dere og rundt dere.(25/09/1992) 
”I dag som aldri før, inviterer Jeg dere til å be for freden, freden i hjertene 
deres, freden i familiene og freden i hele verden; fordi Satan vil ha krig, 
vil ha bort freden og destruere alt det som er godt. Derfor kjære barn 
be, be, be!” (25/03/1993) 
 
Mirjana har fortalt at i en fryktelig åpenbaring viste Satan seg for henne, 
og at han ba henne om å forlate Jomfru Maria og følge ham. Han fristet 
henne og sa at han ville gjøre henne lykkelig i kjærlighet og i livet, og at 
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hun ville få mye lidelse hvis hun fortsatte å følge Jesus. Mirjana avviste 
ham, og straks kom Vår Frue med dette budskapet:  
 
"Unnskyld meg for dette, men du må vite at Satan eksisterer. En dag 
viste han seg for Guds trone og spurte om tillatelse til å underkaste 
Kirken en periode med prøvelse. Gud gav ham tillatelse til å prøve Kirken i 
et århundre.* Dette århundret er under makten til Djevelen, men når 
hemmelighetene som er betrodd dere har skjedd, vil hans makt bli 
tilintetgjort. Allerede nå begynner han å miste sin makt, og han blir 
aggressiv. Han ødelegger ekteskap, skaper splittelse mellom prester og 
er ansvarlig for besettelser og mord. 
Dere må beskytte dere selv mot disse tingene gjennom faste og bønn, 
spesielt bønn i fellesskap. Bær velsignede gjenstander på dere. Ha dem i 
huset deres og gjenoppta bruken av Hellig Vann." (1982)  
 
Pave Leo XIII, fikk en profetisk visjon om dette århundret, 13. oktober 
1884. Etter å ha feiret sin daglige messe selv, pleide han å assistere ved 
en ny messe i ren takknemlighet. Under denne messen fikk han en visjon 
og hørte to stemmer; den ene mild og god , og en annen ru og hard. 
Satan ba om å få sette kirken på prøve, og han skrøt av at han kunne 
ødelegge kirken i løpet av 100 år hvis han fikk frie hender. Jesus sa at han 
kunne prøve alt han ville i 100 år, men at han ikke ville klare å ødelegge 
kirken. (tilsvarende historien i Job. 2,1-6)  
Paven gikk rett fra messen og inn i sitt skrivekammer og forfattet den 
kjente bønnen til Erkeengelen Sankt Mikael og gav ordre om at den 
øyeblikkelig skulle spres til hele kirken. Han innførte i 1884 flere bønner 
som skulle resiteres fast etter de vanlige messene, og bønnen til 
Erkeengelen Mikael ble lagt til i 1886. Disse Leonide bønnene var 
obligatoriske fram til 2. Vatikankonsil, men forsvant dessverre ut i den 
nye Missalen. Leo VIII konsekrerte også hele verden til Jesu Hjerte. 
 
”Med Rosenkransen vil dere overvinne alle vanskeligheter som Satan  
i dette øyeblikk prøver å påføre Den Katolske Kirke. ” 
 (spesielt rettet til prestene 25/6 1985) 
 
Jomfru Maria har også oppfordret bønnegruppen til å lese fra 
Bergprekenen hver torsdag denne teksten: 
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”Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller 
holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud 
og Mammon.” 
 
Satans vanligste metode er å friste oss til synd eller egoistiske 
handlinger. Den alminnelige kampen mot det onde er å motstå fristelser 
og motstå synd i hverdagen. I det norske samfunnet har begrepet synd 
nærmest blitt tabu, og det er ikke populært å snakke om dyder og moral 
eller Guds Ti Bud. Satans smarteste løgn er å få oss til å tro at han ikke 
eksisterer og at Gud ikke eksisterer. Hvis vi antar at han ikke eksisterer 
kan vi heller ikke beskytte oss mot ham. Det er som å dra på fottur til 
Finnmarksvidda og tro at det ikke finnes mygg: 
Satan kan lure oss til å tro at det som er behagelig og føles bra er bra, 
uten å reflektere om det er rett eller galt. Det er ikke slik at en ting blir 
riktig fordi om mange gjør det, eller alle andre gjør det. Våre handlinger 
og vår samvittighet må forholde seg til det som er Guds vilje. En våken 
samvittighet vil kunne skjelne mellom det gode og det onde, men den 
formes i stor grad av vår oppdragelse. Hvis vi ikke lytter til 
samvittigheten og våre innerste følelser og sanser, vil den fortrenges og 
sløves.  
Satan forakter kroppen vår og han angriper oss på de områdene hvor vi 
er mest sårbare. Guds store gave til menneskene er fruktbarhet og 
seksualitet som skaper kjærlighet og sterke bånd mellom mann og 
kvinne. Ekteskapet er Guds ideal for at de skal kunne holde sammen og 
gjøre hverandre lykkelige og kunne oppfostre sine barn på en god måte.   
Gud kaller mann og kvinne til en livsoppgave sammen. 
Guds Ord sier; ”Du skal ikke bryte ekteskapet!”  
 
Mange unge i dag opplever at deres første vakre forelskelse ender med 
et brudd, og ulykkelige forelskelser og kjærlighet gir dype hjertesår. 
Kjærligheten er noe vakkert som vi må verne om og det kreves en innsats 
fra begge parter for å bygge opp et dypere personlig forhold. Hvis 
seksualitet brukes kun som egen tilfredsstillelse og nytelse er det ren 
egoisme. Filosofen Kant sa at man aldri skulle bruke et annet menneske 
som et middel (et objekt) men som et mål (subjekt). 
Det er blitt vanskelig og ”upassende” å undervise barn om det 6. Bud, 
fordi det kan støte alle dem har foreldre som er skilt eller lever i 
samboerskap eller bare sammen med en av foreldrene. I Oslo er det nå 
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under halvparten av barna som lever sammen med begge sine biologiske 
foreldre. 
Lærere som fastholder at et ekteskap er et kjærlighetsforhold mellom en 
mann og en kvinne kan risikere å miste jobben. I dag skrytes det offentlig 
av seksuelle synder helt uten skam og anger. Skolen oppfordrer nærmest 
ungdom til å eksperimentere seksuelt ved å dele ut prevensjonsmidler. 
Offentlige medier formidler at det er normalt og helt greit å prøve og øve 
seg før ekteskapet bare de passer på å ikke få barn. En av de viktigste 
ingrediensene i ekteskapelig kjærlighet er trofasthet, og det kan man 
begynne å øve seg på gjennom selvkontroll før man treffer den rette. 
En konsekvens av bruddet på det sjette bud kan bli “uønskede” 
svangerskap som altfor ofte ender med abort. Enten det skjer gjennom 
hormonelle preparater og piller eller ved kirurgiske inngrep, er en 
provosert abort å drepe et menneskeliv. De sterke hormonpreparatene 
som brukes har også mange bivirkninger. De kan føre til sterke 
blødninger og død, eller til å forstyrre kroppens fine hormonbalanse og 
fruktbarhet., i tillegg gi allergier, depresjoner og vektøkning. 
Det femte budet er klart; “Du skal ikke slå i hjel!”   
Vi er mennesker skapt i Guds Bilde helt fra unnfangelsen av, og det 
befruktede egget inneholder all den informasjonen som er nødvendig for 
å utvikle seg til en unik person. Hjerte er et av de tidligste organer som 
utvikles og hjertet begynner å slå allerede etter 22 dager. De fleste 
aborter foretas etter dette. Provosert abort den alvorligste synd i verden 
i dag som blir begått under lovens beskyttelse og dermed er et kollektivt 
ansvar og en kollektiv skyld som vi må be Gud om tilgivelse for. Det er 
beregnet at det utføres 50 millioner aborter årlig i verden i dag, og hvis vi 
inkluderer angrepiller blir det mange flere.  
Medvirkning til abort medfører eks-kommunisering i Den Katolske Kirke, 
og er en av de viktigste alvorlige syndene det er nødvendig å skrifte for. 
Dette gjelder især leger og annet helsepersonell som direkte deltar i å 
utføre aborter. Mange kvinner opplever en sterk sorg og skyldfølelse 
etter en abort, og de trenger Guds tilgivelse og å vite at han elsker dem 
fortsatt. 
 
”Be, mine barn! Verden har blitt dradd inn i en stor virvelstrøm. Den vet 
ikke hva den gjør. Den skjønner ikke hvilken synd den synker i. Den 
trenger bønnene deres for at jeg kan trekke den ut av faren.” (17/2/1984) 
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Situasjonen er dramatisk. Vi har vel alle sett hvor sterkt dragsuget kan 
være i en elv rett før den stuper ut i en foss. Vi kan bli lokket og fanget av 
synd og avhengige av synd og forherdet av synd. Satan vil ha oss til å tro 
at det ikke finnes noen vei ut av det og til å tro at det ikke finnes 
tilgivelse for oss. Men Jesus har sonet for alle synder og for alle 
mennesker, og det er aldri for sent å be om hans hjelp og frelsende hånd. 
Røveren som ble korsfestet sammen med Jesus, var den første som ble 
frelst. Vi må i fellesskap be om Guds tilgivelse for verden synd og be om 
hans barmhjertighet og nåde til omvendelse. 
 
Hvordan er balansen mellom det gode og onde i verden i dag? 
I noen profetier hevdes det at 2/3 av verdens befolkning er under 
Djevelens herredømme, og dermed lever et liv i ufrihet og i fare for evig 
fortapelse. 
Vi er kalt til å være lys i verden. Det er en lampes oppgave og ansvar å 
lyse opp et rom. En liten lampe kan lyse opp et stort rom. Hvis ikke den 
får strøm lyser den ikke. Hvordan kan den lyse hvis ikke kontakten er i 
eller bryteren skrudd på? 
Hvordan kan de kristne lyse opp verden hvis de ikke ber? 
Vi er kalt til å være jordens salt. Salt har evne til å bevare mat og til og 
med kjøtt. Hvis kjøttet blir bedervet er det på grunn av at saltet har 
mistet sin kraft eller at det er for lite salt. 
Vi er kalt til å  være en surdeig som syrer hele deigen. 
Alle disse liknelsene viser at det bare trenges en liten prosent mennesker 
til for å forvandle verden.  
Fem prosent av en befolkning skal være nok til å lage en politisk 
revolusjon. 
Det er vist vitenskapelig og statistisk at det har en stor effekt på 
samfunnet hvis ti prosent ber eller mediterer bare en halv time hver dag. 
Det blir mindre kriminalitet og ulykker og tallene på børsen går opp. 
Mange kriger og slag er vunnet eller unngått ved at mange har bedt 
Rosenkransen daglig. 
Etter den andre verdenskrig ble Østerrike satt under de alliertes styre. 
USA, England, Frankrike og Sovjet styrte i hver sin sone og landet skulle 
være nøytralt. Men det var russerne som hadde befridd Wien fra 
Nazistene og innsatt en russiskvennlig sosialistisk regjering. 
Det var hele tiden en frykt i befolkningen for at de skulle innlemmes i 
Østblokken. To tredjedeler av befolkningen var katolikker, og de klarte å 



 

9,17 Budskap om Satan, og kampen mellom Lys og mørke 191

gjennomføre en bønneaksjon der ti prosent av landets befolkning ba 
Rosenkransen daglig i sju år. Først i mai 1955 fikk det selvstyre. Russerne 
trakk seg ut og tilbake uten å ha brukt makt slik de gjorde i 
Tsjekkoslovakia og Ungarn. 
Det skal ha vært Rosenkransen som har æren for denne seieren og 
fredelige løsningen, i følge den synske og stigmatiserte Terese Neumann.  
 
Et menneske som lever i hellighet har kraft til å lyse opp store 
folkemengder, som Jesus selv, og som Moder Teresa fra vår tid. 
Helligheten fortsetter å virke gjennom årtusener. Den Hellige Frans og 
hellige Klara av Assisi fortsetter å inspirere og opplyse ungdom den dag i 
dag. 
I mange deler av verden i dag oppleves nyevangelisering og store 
vekkelser, så vi skal ha tro å framtiden, men vi oppnår ikke seier uten 
anstrengelser og kamp. 
Mange sier i dag; “Jeg tror ikke på Gud for det er så mye ondt i verden” 
eller; “Hvordan kan Gud være god, når det skjer så mye vondt?” Mange 
gir også Gud skylden for ulykker og sykdom og nød. Vi stilte en gang 
dette spørsmålet til vår prest, Father Francis Herpin i Assisi. 
Han hadde et veldig myndig svar. “Det er ikke Gud, men menneskene 
selv som er skyld i det onde. Det onde skjer nettopp fordi menneskene 
vender seg bort fra Gud. Og det skjer fordi de “gode” menneskene er 
passive.”  
Det onde eller Satan har bare den makten vi tillater ham å ha, og som 
Gud tillater. 
Han har fått stor makt i dag fordi så mange tror at han ikke finnes og 
dermed ikke er bevisste og ikke vet hvordan de skal beskytte seg mot 
hans innflytelse. Vi må påkalle Guds velsignelse og beskyttelse over oss, 
og Jesu navn og Jesu kors er de sterkeste våpen vi har. 
 
Det er mange mennesker i dag som har viet seg bevisst til Satan og 
dyrker ham gjennom spesielle ritualer, blant annet svarte messer og 
svart magi. Det er anslått at det er femti millioner som er medlem av 
satanistiske sekter i Europa. Noen direkte “selger” sjelen sin til Satan for 
å oppnå karriere, rikdom, makt eller berømmelse. 
I tillegg kommer alle de som er tilhengere av satanisk popkultur. Gabriele 
Amorth, som er excorsist i Vatikanet, har erfaringer med unge 
mennesker som er blitt psykisk ødelagt etter å ha lyttet til ”Black metall” 
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musikk, deriblant fra norske og svenske rockeband. Musikken sprer 
negativitet og sataniske tekster både på det bevisste og det ubevisste 
plan, som kan føre til dype depresjoner, psykoser og besettelser og i 
verste fall selvmord eller drap på andre.  
Bruk av rusmidler, alkohol og narkotiske stoffer, fri sex og pornografi er 
noen av Satans sterkeste lokkemiddel i dag for å fange ungdom i sitt garn 
og til en selvødeleggende adferd. 
Det finnes også mange klær og smykker og andre gjenstander i vanlig 
handel med sataniske symboler som gjør at man frivillig kommer under 
Satans innflytelse. Det skal også finnes forskjellige etterlikninger av 
Rosenkranser, som kan ha andre symboler for eksempel en slange, så det 
er viktig å kjøpe Rosenkranser bare i kristne forretninger og velsigne dem 
med vievann og helst av en prest. En katolsk mor fortale at datteren 
plutselig begynte å få forferdelige mareritt om natten. Hun lå med en 
Rosenkrans under hodeputen, men det viste seg at den var falsk. 
 Jeg prøver alltid å være bevisst når jeg kjøper barneklær at det ikke skal 
være “stygge” merker, ord eller bilder på dem. 
Barne- og ungdomslitteratur i dag er også sterkt preget av det okkulte, 
trolldom, magi og overnaturlige evner. Det finnes også ukeblader som 
direkte spekulerer i det onde, blant annet er det et jenteblad som heter 
“Witch” som betyr heks. Mye leketøy og mange lekefigurer og 
samleobjekter, selv for små barn, representerer det onde. Interaktive 
spill på data er også preget av brutalitet, vold og krig m.m.  
Folk er ofte ukritiske med hva de kjøper og spesielt hva de gir som gaver 
til barn. Fordi det er “frie” markedskrefter og etterspørselen som rår 
over økonomien, betyr det at det som folk vil ha og kjøper, blir produsert 
og kommer i handelen. Hvis forbrukerne hadde vært mer bevisste i sine 
ønsker og valg, hadde det ikke vært lønnsomt å selge dårlige varer.  
Jeg ble ganske skremt en gang jeg så en toåring sitte i en sportsvogn med 
et leke- maskingevær i hendene. Han siktet på alt rundt seg og lekte at 
han skjøt. Ansiktet og øynene hans var fullt av hat, og det var tydelig at 
han etterliknet noe han hadde sett på film. 
Moderne psykologi har vist at vi lærer det meste gjennom speiling, og vi 
kan speile og etterlikne både demoner og engler i forhold til hva som 
påvirker oss og hvem vi omgås. 
 
Vi har mange “–ismer” i dag som er erklært ateistiske og rent 
materialistiske, og som helt avviser troen på en Gud. Størstedelen av den 
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vestlige befolkningen er blitt sekularisert og likegyldige eller lunkne til 
religion. Dette gjør at massene lett blir ledet av tidsstrømninger i 
mediene og moter uten å reflektere. Mange på åndelig søken blir lurt av 
forskjellige guruer, lettvinte New Age strømninger eller tror at de kan 
frelse seg selv.  
Når den kristne tro forsvinner blir det et åndelig tomrom som kan fylles 
med mye rart, ofte kommer gammel overtro, naturånder, sjamanisme 
og/ eller elementer og guder fra andre religioner inn i bildet. 
Buddhistiske og hinduistiske  figurer, og krigs- og fruktbarhetsgudinnene 
Astarte eller Ishtar er blitt ganske populære. 
Frimurerne får i mange land stadig større innflytelse og infiltrerer 
politikk, rettsvesen, økonomi, organisasjons- og kirkeliv. Det er forbudt 
for katolikker å være medlemmer av frimurerne eller andre hemmelige 
sekter. Mange blir dessverre tjenere for Satan uten at de vet det selv, og 
tror at de gjør noe godt.   
Det onde kan også få innpass gjennom skuffelser, mangel på kjærlighet 
og traumatiske oppleveleser påført av andre mennesker som har skapt 
sår i hjertene våre og kan føre til bitterhet og hat. Det kan ta lang tid å 
bearbeide vonde opplevelser. Kjærlighet og tilgivelse er Guds medisiner 
for å helbrede slike dype sår. 
Kampen mellom det gode og onde utkjempes i hver enkelt av oss. Det 
kreves daglig stell å passe en hage, å luke og vanne for at den skal gi frukt 
og skjønnhet. Ugresset gror veldig fort og kan kvele det gode. For at en 
plante ikke skal tørke trenger den sterke og dype røtter.  
Jeg har nettopp vært utsatt for saksedyr som klippet over røttene på de 
flotte salathodene mine. De visnet i løpet av noen timer. Kristendommen 
er en del av røttene våre som vi ikke bør kutte av. 
Vi trenger en Frelser! Vi trenger tilgivelse for syndene våre! 
Vi trenger lys i verden. Vi trenger flere som sprer Guds Lys! 
 
Excorsisme 
I ekstraordinære tilfeller kan Den Onde få så sterk innflytelse over et 
menneske at det er nødvendig med behandling av en excorsist. I 
evangeliene leser vi om at Jesus drev ut demoner, og dette var et tegn på 
Guds Rike. Apostlene hans fikk makt til å drive ut onde ånder i Jesu navn. 
Demonutdrivelse og excorsisme har vært en del av Den Katolske Kirkes 
spesielle ritualer og tjenester som er underlagt biskopene. Det er også et 
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viktig ledd i dåpsritualet å forsake djevelen og alle hans gjerninger. 
Dåpen befrir oss og  beskytter mot Den Ondes makt. 
Det følger med all nyevangelisering å driver ut ånder og befri mennesker 
som er besatt eller under innflytelse av onde krefter eller ånder, for eks. 
forfedrenes ånder. I moderne ”healing” eller New Age snakkes det om 
innflytelse fra ”tidligere liv”. Vi kan antagelig også arve spor, som sitter 
som minner i cellene, etter traumatiske opplevelser fra våre forfedre. 
En del mennesker har mer eller mindre bevisst kommet i kontakt med 
onde og okkulte krefter gjennom magi, spådom eller spiritisme. Noen blir 
også utsatt for sjalusi, hat, forbannelser eller heksekunster fra andre og 
kan oppleve både fysiske og psykiske plager, som uforklarelige smerter, 
depresjoner og selvmordstrang.  
Det kan være vanskelig å skille mellom demonisk påvirkning, besettelser 
og psykiske lidelser, og prestene skal ha spesiell opplæring og utnevnelse 
fra biskopen for en slik oppgave. Katolske biskoper har ansvar for og plikt 
til å utnevne minst en excorsist i hvert bispedømme. Dessverre mangler 
dette i flere land i dag, og prestene får lite opplæring og praksis i dette 
viktige området av prestetjenesten.  
Psykiatere bør også ha mer kunnskap om dette og gjenkjenne signalene. 
Dette gjelder ofte svært fortvilete mennesker som ikke får hjelp av noen 
vanlige form for medisiner eller behandlinger. 
En av de mest kjente og dyktigste exorcistene i vår tid er presten 
Gabriele Amorth fra Roma. Han er nå 86 år gammel, men har så stor 
pågang at han tar i mot mennesker hver eneste dag året rundt. Han har 
utført over 160 000 excorsismer siden han ble utnevnt i 1986, og han går 
i direkte konfrontasjon og snakker også direkte til og mot  Satan selv. 
Han har skrevet flere bøker om sine erfaringer, og har startet og ledet en 
internasjonal organisasjon for excorsister.  
Pater Amorth har vært mye i Medjugorje og har fulgt åpenbaringene fra 
begynnelsen av. Han er svært nær Jomfru Maria og utgav et eget tidskrift 
med tittel; “Guds Mor”, Han forteller at  Maria har hjulpet og beskyttet 
ham mange ganger i møte med det onde.  
Da han helt uventet fikk det store ansvaret å bli utnevnt som Romas 
excorsist i 1986, ba han i et kapell hvor Eukaristien ble tilbedt, og sa til 
Jomfru Maria; “Guds Mor, jeg aksepterer denne oppgaven, men beskytt 
meg med din kappe.” En av de første gangene han skulle utføre en 
excorsisme på egen hånd, opplevde han en fryktelig angrep fra Satan 
gjennom den besatte. Hun spyttet ut forbannelser og anklager over ham, 
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men plutselig skjedde en forandring i Satans stemme og han ble svak; 
“Prest, gå vekk, la meg være. Jeg ber deg hold opp! Mot deg kan jeg ikke 
gjøre noen ting.” 
“Si meg i Jesu navn, hvorfor du ikke kan gjøre noe mot meg!” 
kommanderte Amorth. 
“Fordi du er altfor beskyttet av din Frue. Din Frue med sin kappe omgir 
deg og jeg kan ikke nå deg.” ( Legg merke til at han brukte pronomenet 
“din” Frue. Vi kan si “vår” eller “min” Frue til Maria, men hun er jo ikke 
hans Frue.) 
Amorth har vært en av Padre Pios ”sønner” helt fra han var ung 
seminarist, og da han ble prest fikk han løftet fra Padre Pio om at han 
skulle være som en bestefar for alle hans egne soknebarn, Han ber også 
ofte Padre Pio og Johannes Paul 2. om hjelp, og sier de har stor makt og 
at Satan hater dem. Han sier at det også hjelper og beskytter ham å be 
“Angerbønnen” før han begynner og å være ydmyk.  
Skriftemål og messer er den beste beskyttelsen mot det onde. Mange er 
ikke en gang døpt som kommer til ham og de er ekstra utsatt. Besatte 
kan banne og sverge og spotte og vise mye hat eller de kan være helt 
stille og innelukket i seg selv. Demonene skjuler seg gjerne godt og er  
mestre til å lyve. Ofte må han be store deler av ritualet før de 
manifesterer seg eller begynne å snakke. 
Demonene tåler ikke noe som er sakralt eller velsignet, og de pines og 
føler det som de brenner seg på en flammende ild, når de hører navnene 
til Jesus Kristus og Jomfru Marias eller det gjøres Korsets tegn.  
Når det blir veldig intens bønn i Medjugorje, kan det hende at noen 
ånder manifesterer seg gjennom mennesker, og begynner å ule eller tale 
i fremmede språk. De kan få kjempekrefter slik at det må flere menn til 
for å holde dem i ro.  
Prestene har trening i å ta hånd om dem profesjonelt. Det er viktig å ikke 
bli redd eller nysgjerrig og  la seg forstyrre av det, men konsentrere seg 
om enda sterkere bønn i Jesu navn og stole på ham. Pater Jozo sier at 
ofte må hele menigheten be sammen over lengre tid for å befri en sjel 
fra Djevelens makt. Hvis en besettelse har vart lenge og sitter dypt kan 
det ta mange år med ukentlig excorsisme før de blir fri, og noen blir ikke 
frie før de dør. 
 Excorsistene bruker et eget Ritual, et sakramentalie og spesielle bønner 
for frigjørelse på vegne av Kirken. Men det finnes også mange bønner 
som alle kan be.   
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NB! Det er viktig å merke seg at ordene i det opprinnelige Ritualet er 
svært viktige å følge. Etter 2. Vatikankonsil ble mange liturgiske tekster 
revidert og fornyet.. Dette skjedde også med dette Ritualet. Men de som 
fortok forandringene hadde ingen egen erfaring med å utføre 
excorsisme. Amorth og flere andre erfarne prester prøvde ut det nye 
ritualet, men det viste seg at det ikke hadde noen som helst effekt. De 
skrev en lengre kommentar hvor de opplyste om dette til de kardinalene 
som hadde ansvar for revisjonen, men klagen deres ble ikke tatt til følge. 
De fikk likevel støtte av kardinal Ratzinger, nåværende pave, og det ble 
laget en tilføyelse om at det fortsatt var tillatt å bruke det gamle Ritualet. 
Dette brukes derfor ennå! 
Før ble det lest en spesiell bønn til erkeengelen Mikael om beskyttelse 
etter messen, og det gjøres ennå i Medjugorje.  I Fader Vår ber vi også 
egentlig om beskyttelse fra Satan; ”Fri oss fra Den Onde” 
Tro, bønn og deltakelse Kirkens sakramenter, spesielt skriftemålet, er 
den beste beskyttelsen og forsikring mot det onde. Selv om Satan er 
sterk, er Gud mye sterkere, og vi har alle himmelens englehærer og 
helgenskarer til å hjelpe oss i både indre og ytre åndskamper. 
Jomfru Maria råder alle til å gå med noe som er velsignet på seg, kors, 
medaljer eller Rosenkranser, og å stenke oss selv og hjemmene våre med 
viet vann. Hun ber oss også om å bevisst velge det gode og vie våre liv til 
Gud og gjenta det hver eneste dag. 
Budskapene skal hjelpe oss i kampen mot det onde og å være gode. 
”… Med kjærlighet kan dere vende alt til det gode som satan ønsker å 
ødelegge og ta i besittelse…” (31/07/1986) 

9,18 Budskap om livet etter døden  

Seerne har også fått se inn i Himmelen, Skjærsilden og Helvetet. Vicka og 
Jakov ble enda tatt legemlig med opp til himmelen. Moren bekrefter at 
de ble fysisk borte fra soverommet hvor de satt og ba. Ivan hadde også 
slike himmelferder mens han studerte på det teologiske seminaret, og 
noen av studentene bekrefter at han forsvant fysisk fra dem  
Seerne forteller at alle ser svært lykkelige ut i himmelen, de ber og 
samtaler med hverandre, og at alle ser unge ut, akkurat som om alderen 
er blitt vasket bort. Purgatoriet fikk de bare se som en stor grå tåke og de 
hørte stemmer og lyder som gråt og jamring. I Helvete så de en stor ild, 
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og de personene som kom inn der ble forvandlet til fryktelige dyr som 
liknet monster eller demoner.  
 
Til Ivanka som nettopp hadde mistet sin mor: 
"Hun er lykkelig. Hun er med meg." (26/6/81)  
Ivanka fikk også ved noen få anledninger se og snakke med sin egen mor 
i Himmelen. Hun har gitt uttrykk for at hun er veldig stolt av datteren sin. 
 
Vicka sier vi ikke behøver å være redde for døden. Vi fortsetter å leve, og 
det er akkurat som å gå fra et rom inn i et annet. V behøver ikke å gjøre 
noe ekstraordinært for å komme til himmelen. Det er nok at vi lever et 
normalt kristent liv og ber til Gud hver dag. Hvis vi prøver å leve våre liv  
nær til Gud, har vi ingenting å frykte verken for framtiden eller døden. 
 
"Hvis dere ville overlate dere selv til meg, vil dere ikke en gang merke 
overgangen fra dette livet til det neste. Dere vil begynne å leve det 
himmelske livet fra denne jorden."(Jelena/86)  
 
"Dere går til himmelen i full bevissthet, den som dere har nå. I det 
øyeblikket dere dør, er dere bevisst på separasjonen mellom kroppen og 
sjelen. Det er falskt å lære folk at dere blir gjenfødt mange ganger og at 
dere går over til forskjellige kropper. Man blir født bare en gang. 
Kroppen, som er tatt fra jorden oppløses etter døden. Den kommer aldri 
tilbake til liv igjen. Man mottar en transfigurert (forherliget) kropp. " 
(24/7/82)  
 
Mange ”moderne mennesker” har begynt å tro på Reinkarnasjon, men 
det er ikke kristen tro. De fører som bevis at mange ”husker” og kan gi 
detaljerte beskrivelser fra tidligere menneskers liv.  Antagelig har de fått 
en kontakt med dette menneskets ånd eller andre ånder. Demonene har 
også synske evner, og de vet mye om de forskjellige menneskene de har 
besatt i århundrenes løp. Kirken tror på et liv etter døden og ”de Helliges 
samfunn.” Vi kan be om helgenenes forbønn og hjelp, og vi kan be for 
våre avdøde, og de kan be for oss, men vi skal ikke påkalle dem og ikke 
delta i spiritisme.  
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"En som har gjort mye galt gjennom livet sitt kan gå rett til himmelen, 
hvis han skrifter, angrer det han har gjort, og mottar kommunion 
(nattverd) på slutten av sitt liv." (24/7/82)  
 
Veldig mange i Norge dør uten å ha fått mottatt sakramentene. Det er 
viktig at syke og døende får anledning til snakke med en prest, og får 
anledning til å be om tilgivelse for sine synder. Det kan gi dem stor ro og 
glede. Sykesalvingens sakrament eller ”Den siste olje” og 
”vandringsbrødet” er et stort privilegium 
 
"Det er mange sjeler i Purgatoriet. (skjærsilden) Der er også personer 
som er konsekrert til Gud - noen prester, noen ordensfolk. Be for deres 
intensjoner, i det minste Fader Vår, Hill deg Maria og Ære være Faderen.. 
sju ganger hver, og så trosbekjennelsen. Jeg anbefaler det for dere. Det 
er et stort antall sjeler som har vært i Purgatoriet i lang tid fordi ingen 
ber for dem." (21/7/82)  
 
"I Purgatoriet er det forskjellige nivåer, det laveste er nær helvete og de 
høyere går gradvis nærmere himmelen. Det er ikke på Alle Sjelers Dag, 
men til jul at det største antallet forlater Purgatoriet. Der finnes i 
Purgatoriet sjeler som ber iherdig til Gud, men som ingen slektninger eller 
venner ber for på jorden. Gud lar dem nyte godt av forbønner fra andre 
mennesker. Det hender at Gud lar dem få manifestere seg på forskjellige 
måter til sine nærmeste på jorden for å minne dem om at dødsriket 
eksisterer og anmode dem om å komme nærmere Gud som er rettferdig, 
men god. Flesteparten av menneskene kommer til Purgatoriet. Mange 
kommer til Helvete. Et lite antall går rett til Himmelen." (10/1/83)  
 
Seerne spurte en gang om hvordan Gud som er god og kjærlighet kunne 
sende mennesker til helvete. 
Jomfru Maria ba dem om å gå ut på gaten og telle hvor mange som 
banner og spotter Gud, og hvor mange som lovpriser Gud.  
Gud har laget et sted også for dem som absolutt ikke vil ha noe med ham 
å gjøre. 
 
"I dag er det mange menneske som går til Helvete. Gud tillater at Hans 
barn lider i Helvete i henhold til det faktum at de har begått alvorlige, 
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utilgivelige synder. De som er i Helvete har ikke lenger noen mulighet til å 
kjenne et bedre sted." (25/7/82)  
 
"Mennesker som går til helvete ønsker ikke lenger å motta noe velvilje fra 
Gud. De angrer ikke og slutter ikke med å gjøre opprør og spotte Gud. De 
bestemmer seg for å leve i Helvete og de tenker ikke på å forlate det.." 
(10/1/83)  
 
"Disse personene som befinner seg her i Helvete er kommet hit av sin 
egen vilje, fordi de selv har ønsket å komme dit. De personene som går i 
mot Gud på jorden begynner allerede å leve i et inferno og så bare 
fortsetter de."  
 
"Så våk da! For dere vet ikke når Deres Herre kommer... 
For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det."  
(Matt 24, 42-44)  

9,19 Pave Johannes Paul 2. og Åpenbaringene  

Pave Johannes Paul 2. hadde et helt spesielt forhold til Jomfru Maria. 
Han vakte stor oppsikt i Vatikanet da han valgte en stor M i våpenflagget 
sitt og viet sin tjeneste til Henne;  
"Totus Tuus", "Helt Din".  
Jomfru Maria har også gitt uttrykk for at han er "hennes pave" formet i 
hennes Uplettede Hjerte.  
På Fatima dagen 13. mai 1981 ble pave Johannes Paul skutt, men 
overlevde attentatet på en mirakuløs måte. Etterforskning viste at det 
var KGB som stod bak oppdraget. Paven ble truffet like ved hjertet og det 
var et mirakel at han overlevde. Gjerningsmannen var sikker på at han 
hadde truffet blink, og skulle til å avfyre flere skudd, men en sterk kraft 
hadde dyttet ham og hindret ham. Sjåføren brukte noen snarveier 
gjennom Romas gater, og det var bare minutter om å gjøre at de rakk 
sykehuset i tide.  
Dette skjedde 13. Mai, på årsdagen for Maria-åpenbaringene i Fatima, og 
var også blitt forutsagt i den tredje hemmeligheten til Lucia i 1917. Paven 
dro senere til Fatima for å takke Jomfru Maria fordi hun reddet ham. Alle 
pavene har kjent til dette hemmelige dokumentet, som det har vært mye 
spekulasjoner rundt, men det ble ikke offentliggjort før flere år etterpå 
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attentatet. 7.juni 1981 mens paven ennå var på sykehuset, takket han 
Jomfru Maria for sitt liv og fornyet sin konsekrasjon til Vår Frues Hjerte, 
og ba også inderlig om en tid med Fred og at Vår Frue måtte komme. 
Bare to uker senere kom hun til Medjugorje! 
Privat har Johannes Paul flere ganger kommet med positive uttalelser 
om åpenbaringene i Medjugorje. Han har hele tiden fulgt med seerne og 
begivenhetene og arbeidet for å sette budskapene om fred og forsoning 
ut i live. Han har gitt ut flere pavelige skrifter om Jomfru Maria, eks. 
Mater Redemptoris. Han innførte et Mariansk år 1987/88, og et 
Rosenkransår i 2003/04. I den forbindelse sendte han ut et brev om 
Rosenkransen og innførte de nye “Lysets Mysterier”. Selv gikk han ofte 
med en rosenkrans mellom fingrene i bønn. Johannes Paul 2. arbeidet 
også spesielt for fred og dialog både mellom nasjonene og religionene.  
27. oktober 1986 inviterte han alle verdens religiøse ledere til et felles 
bønnemøte for fred i Assisi og de oppnådde en verdensomspennende 
våpenhvile denne dagen. Det var en 25 års markering i 2011. 
Han besøkte 129 land for å bringe evangeliet og Guds kjærlighet ut til 
alle mennesker. Han ble en gang kritisert for at reisene hans kostet 
mange penger. Til det svarte han, at hvis jeg kan redde en eneste sjel er 
det mer verd enn alle pengene. For alle han møtte ble han et levende 
bilde, et ikon, på Guds Faderlige omsorg. I tjeneste for Kristus og Hans 
uplettede Mor delte han ut sine velsignelser til alle: 
"Pax Dominus!" - "Guds Fred!"  

Jomfru Marias uttalelser om pave Johannes Paul 2: 

8. november 1981 
Seerne ser at Gospa tar opp et stort fotografi av paven, kysser det og 
omfavner det: 
"Han er deres far, den åndelige far til alle. Det er nødvendig å be for 
ham."  
 
2.mars 1982 
En kvinne fra Osijek har brakt med seg to store bilder av paven, Jomfru 
Maria smiler mot dem og sier: 
"Han er deres far, mine engler." 
 
13.mai 1982.På dagen et  år etter attentatet mot paven: 
"Hans fiender har ønsket å drepe ham, men jeg beskyttet ham."  
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26.september 1982 angående paven: 
"La ham forstå seg selv som far til hele menneskeheten og ikke bare til 
kristne. La ham spre utrettelig og med mot, budskapet om fred og 
kjærlighet blant alle mennesker.” 
 
16. september 
Et budskap rettet til paven gjennom Jelena Vasilj: 
"Be, be, be!  
Mist ikke motet. Vær i Fred for Gud gir deg nåden til å bekjempe Satan.  
I budskapene mine, anbefaler jeg til alle og til den Hellige Far spesielt, å 
spre budskapene som jeg har fått av min Sønn her i Medjugorje.  
Jeg ønsker å overlate til paven, det ordet som jeg kom hit med: MIR (fred) 
som han må spre overalt. Her er et budskap som er spesielt for ham: At 
han bringer sammen det kristne folk gjennom sine ord og sin forkynnelse; 
at han sprer, spesielt blant de unge menneskene, de budskapene som 
han har mottatt fra Faderen i sine bønner, når Gud inspirerer ham."  
 
30.november 1983 
"Du må advare biskopen veldig snart, og paven, med hensyn til hvor mye 
det haster og den store viktigheten til disse budskapene for hele 
menneskeheten. Jeg har allerede sagt mange ganger at verdens fred er i 
en kritisk tilstand. Bli brødre med hverandre, øk mengden av bønn og 
faste for å bli reddet."  
 
I desember 1983 informerte Mirjana Pater Thomislav Vlasic om de ti 
hemmelighetene hun hadde fått, og han sendte skriftlig denne 
informasjonen videre til paven. (Se mer under hemmelighetene) 
 
I forhold til vanskelighetene menigheten møter i forhold til den lokale 
biskop og den kommisjonen som skal granske åpenbaringene: 
 
"Kirkens autoritet må følges. Men før den avsier sin dom er det 
nødvendig å gjøre åndelig framgang. Den vil ikke uttale sin avgjørelse i 
hastverk. Det tar tid akkurat som en fødsel som blir fulgt av dåp og 
konfirmasjon. Kirken vil konfirmere (bekrefte) det som er født av Gud." 
 
I anledning pavens besøk i Kroatia: 
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"Kjære barn! I dag er Jeg forenet med dere på en spesiell måte, og ber for 
gaven av min elskede sønns nærvær i deres hjemland.  
Be, små barn, for helsen til min kjæreste sønn, som lider, og som Jeg har 
valgt for disse tider. Jeg ber og går i forbønn hos min Sønn, Jesus, slik at 
drømmen som deres fedre hadde må bli oppfylt.  
Be, små barn, på en spesiell måte, fordi Satan er sterk og ønsker å knuse 
håpet i hjertene deres. Jeg velsigner dere. Takk for at dere har svart på 
mitt kall.” (25.8.1994) 
 
Pave Johannes Paul 2. døde lørdag etter påske, 2.april, på vigilien for 
Festen for Den Guddommelige Barmhjertighet som han selv opprettet i 
samsvar med Jesu ønske gjennom St. Faustina.  
Dette er hans siste hilsen, og hans siste offentlige Ord ble ”Guds 
barmhjertighet”, som også uttrykker hele hans liv og gjerning: 
 

"Til menneskeheten, som i denne tiden synes motløs 
og dominert av det ondes makt, av egoisme og av frykt, 

Den oppstandne Herre tilbyr i gave sin kjærlighet 
 som tilgir, forsoner og gjenåpner sjelen for håpet. 

Det er kjærligheten som omvender hjertene og gir Fred. 
Hvor mye verden trenger til å forstå og ta i mot 

Guds Barmhjertighet." 

 
Under åpenbaringen kl.6.40 den kvelden Johannes Paul døde, fikk Ivan se 
ham ved siden av Jomfru Maria, kledd i hvitt med mitras hodeplagg i gull 
og han så yngre ut.  
Hun sa: "Han er hos meg."  
Dette er et privat budskap som bare er blitt sendt ut til bønnegruppene.  
Det var en unik og storslått begravelse i Vatikanet som samlet 
statsledere fra hele verden og kunne følges på TV. 
Under begravelsesseremonien fikk vi et nytt tegn på Jomfru Marias og 
Den Hellige Ånds nærvær. En ualminnelig vind fikk det til å blafre i alle 
prestekappene på den ellers så lune St. Petersplassen.  
Jomfru Maria har sagt:  
"Vinden er mitt tegn. Jeg vil komme i vinden. Når vinden blåser, vit at jeg 
er med dere." (15/2/1982 til Jelenas bønnegruppe) 
 



 

9,19 Pave Johannes Paul 2. og Åpenbaringene 203

Folkemengdens taktfaste klapping og ropet "Santo Subito" (Hellig straks) 
gjorde også et sterkt inntrykk. Denne formen for akklamasjon var et 
viktig element i tidligere tiders helgenkårelser, og flere av kardinalene 
sier at det vil påskynde prosessen med hensyn til en saligkåring. Det 
finnes også et stort antall dokumenter arkivert i vatikanet om mirakuløse 
helbredelser og andre nådegaver som er oppnådd gjennom Johannes 
Pauls direkte forbønn og velsignelse.  
 
Pave Johannes Paul 2 ble saligkåret 1.mai 2011 på Festen for Den 
Guddommelige Barmhjertighet som er valgt til hans minnedag, og vil 
følge kirkeåret ikke kalenderen. En Triumfens dag for Marias Uplettede 
Hjerte! 
 

Johannes Paul 2.´s uttalelser om Medjugorje  

Som pave har Johannes Paul II aldri offisielt anerkjent åpenbaringene, 
men han har mange ganger erklært sin personlige tro på dem overfor 
betrodde medlemmer av Kirken.  
Mirjana Soldo var til stede under en åpen audiens i vatikanet i 1987. Han 
velsignet henne sammen med de andre gjestene. Noen av tilskuerne sa 
da hvem hun var, og han kom tilbake og velsignet henne en gang til.  Om 
kvelden fikk hun et brev med invitasjon til et privat møte med paven. 
Mirjana var veldig lykkelig over dette møtet. Han hadde velsignet dem 
flere ganger og blant annet sagt: 
"Hvis ikke jeg var pave hadde jeg allerede vært i Medjugorje og skriftet. 
Jeg vet alt. Jeg følger alt. Vær så snill å be pilegrimene be for mine 
intensjoner. Beskytt Medjugorje for meg, for Medjugorje er håp for 
verden."   
 
Mons. Maurillo Kreiger, en biskop fra Brasil, besøkte Medjugorje 4 
ganger og han fortalte: 
 
"I 1988, etter en privat messe med paven, før jeg forlot Roma, sa han 
uten å ha blitt spurt om noe: "Be for meg i Medjugorje."  
Ved en annen anledning, sa jeg til paven;  
"Jeg drar til Medjugorje for fjerde gang."  
Han konsentrerte tankene sine og sa;  
"Medjugorje, Medjugorje, det er det åndelige hjertet i verden."  
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Den samme dagen hadde han lunsj sammen med paven og spurte; 
"Deres hellighet, kan jeg si til seerne at du sender dine velsignelser?"  
Han svarte: "Ja, ja," og omfavnet meg." 
 
Til en legegruppe som arbeidet for beskyttelse av det ufødte liv, sa 
paven: "Ja, i dag har verden mistet sansen for det overnaturlige. 
 I Medjugorje, er det mange som søker og gjenfinner denne sansen i 
bønn, faste og skriftemål" (1989) 
Mons. Angelo Kim, president for den koreanske bispekonferansen  
sa til paven:  
"Takket være deg, har Polen befridd seg selv fra kommunismen."  
Paven svarte: "Nei, det er ikke min fortjeneste. Dette er arbeidet av den 
Velsignede Jomfru Maria, som hun har forutsagt i Fatima og 
Medjugorje." (11.11.1990) 
 
Paven til pater Jozo Zovko under en privat audiens:  
"Busy yourself with Medjugorje, look after Medjugorje, don't tire. 
Persevere, be strong, I am with you. Watch over, follow Medjugorje." 
(20.7.1992)  
 
Erkebiskopen av Paraguay, Mons. Felipe Santiago Bentez, spurte paven 
om det var riktig av ham å godta at de troende samlet seg i Medjugorjes 
ånd. Den Hellige Far svarte:  
"Approve all that is related to Medjugorje". (Gi din tilslutning til alt som 
er relatert til Medjugorje.)  
Han har flere ganger ytret ønske om å besøke Medjugorje, blant annet til 
en kroatisk delegasjon for kirke og stat 7.april 1995 og direkte til den 
kroatiske presidenten Dr. Franjo Tudjman. 
Da han besøkte Sarajevo i 1997, vendte paven seg spesielt mot en større 
delegasjon fra Medjugorje midt i folkemengden, og han gav dem en 
spesiell velsignelse.  
I et intervju med biskop Hnilica, en nær venn av paven og ansvarlig for 
Russland, fortalte han dette fra en samtale med Johannes Paul 2.: 
”Paven spurte meg hva tenkte om Medjugorje og om jeg hadde besøkt 
stedet. Jeg svarte ham at Vatikanet offisielt ikke hadde gitt meg forbud 
om å reise dit, men at jeg hadde fått råd om å ikke dra dit. Paven så på 
meg og sa: ”Dra til Medjugorje inkognito slik du dro til Moskva. Hvem kan 
forby deg det?” Paven gav meg ikke en offisiell autoritet til å dra dit, men 
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han fant en annen løsning. Paven fortsatte å snakke, og han viste meg en 
bok om Medjugorje skrevet av René Laurentin. (En kjent teolog og 
ekspert på Maria-åpenbaringene fra Lourdes og Fatima).  
Han begynte å lese noen kapitler og han understreket at budskapene fra 
Medjugorje er i nær sammenheng med dem fra Fatima; ”Se, Medjugorje 
er en fortsettelse, en forlengelse av Fatima. Vår Frue åpenbarer seg i 
kommunistland primært på grunn av problemer som har sin opprinnelse 
fra Russland,” sa paven som allerede så dette som en misjon i sitt 
pontifikat. (Å bekjempe kommunismen som han hadde gjort i Polen) 

9,20 Konsekrasjonen til Jomfru Marias Uplettede Hjerte 

I samme intervju med biskop Hnilica presiserer paven også viktigheten av 
Konsekrasjonen til Jomfru Marias Uplettede Hjerte. Det var 
hovedbudskapet i den andre hemmeligheten fra Fatima. 
Pave Pius XII konsekrerte Den Katolske Kirke og hele menneskeheten til 
Jomfru Maria og Hennes Uplettede Hjerte 31.oktober 1942 over Radio, 
og han ba spesielt for Russland. Kort etter stod slaget ved El Alamein 
hvor britene vant en stor seier og som ble et vendepunkt i krigen. 
Winston Churchill har uttalt at før El Alamein hadde de ikke en eneste 
seier, og etterpå hadde de ikke et eneste tap. USA vant også en viktig 
seier i Stillehavet. På østfronten ble Stalingrad omringet og de overgav 
seg 2. Februar 1943. Den 2. Verdenskrig var et skrekkscenarie og viste 
hvilke grusomheter mennesket var i stand til, når de hadde vendt seg 
bort fra Gud og lot seg styre av hat og vilje til egen makt. Vesten ble 
erklært fri i 1945, men kampen mot de totalitære kreftene var ikke 
vunnet. Øst-Europa ble okkupert av kommunistene og KGB i 
Sovjetunionen. 
7. juli 1952 gjentok pave Pius XII konsekrasjonen til Maria og denne 
gangen nevnte han eksplisitt Russland og det russiske folk. 
 
Pave Johannes Paul 2 fornyet denne offisielle konsekrasjonen av hele 
verden og alle nasjoner til Jomfru Maria, 25.mars 1984, men uten å 
nevne Russland spesielt. Han ba alle biskoper, prester og troende ta del i 
den, men ikke alle biskopene tok i mot oppfordringen. Han ba indirekte 
for de nasjoner som trengte det mest og holdt en stillhet hvor flere av 
biskopene sier de tenkte på og ba for Russland/Sovjetunionen. Den 
politiske situasjonen mellom øst og vest var ennå for spent til si det høyt. 
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Det er litt tvil om denne konsekrasjonen oppfylte Jomfru Marias ønske 
fra Fatima. Seersken Lucia skal ha sagt både ja og nei. 
I en lokusjon til pater Gobbi samme dag, 25. 03. 1984 utrykker jomfru 
Maria stor glede og takknemlighet over pavens konsekrasjon, men er 
skuffet over at ikke alle biskopene har tatt i mot invitasjonen, og at ikke 
Russland er blitt spesielt konsekrert slik som hun har bedt om. Hun 
gjentar igjen at alle troende må konsekrere seg til henne for å kunne leve 
opp til den innvielsen vi får i dåpen til et guddommelig og hellig liv. 
Da Kroatia erklærte sin uavhengighet som egen stat, ble landet offisielt 
viet til Jomfru Maria. Det skjedde i katedralen i Zagreb, 15. Januar 1992 
av kardinal Franjo Kuharic. Han hadde også vært en sterk forsvarer av 
åpenbaringene i Medjugorje. 
I anledning jubileumsåret 2000 konsekrerte Johannes Paul 2. like godt 
hele det nye årtusenet til Jomfru Maria. Han valgte å gjøre det på den 
største samlingen av biskoper som var samlet siden 2. Vatikankonsil. 
Maria Pavlovic var til stede med flere andre fra Medjugorje og de telte 
1156 biskoper og 80 kardinaler til stede.  
8. oktober som var en spesiell festdag til minne om at Jomfru Maria i 
middelalderen hjalp å frikjøpe kristne som var tatt til fange og ble brukt 
som slaver. I sin tale advarte paven mot å manipulere med livet, og sa at 
menneskeheten nå hadde kunnskap og makt til å gjøre verden til en 
vakker hage eller redusere til en steinørken: 
”Menneskene kan bruke denne makten til å gjøre det gode, innenfor 
grensene til den moralske lov, eller bukke under for en kortsiktig stolthet 
til en vitenskap som ikke aksepterer noen grenser, men tramper på den 
respekten som skyldes ethvert menneske. I dag som aldri før står 
mennesket foran et veivalg.”(Johannes Paul 2. 8/10/2000) 
Paven holdt ofte fram valget mellom det gode og det som tjener til livet, 
og det samfunn han kalte en ”dødskultur”, som tillater abort og eutanasi, 
og ikke respekterte Guds Lov. Han har også skrevet et ypperlig forsvar for 
livet i encykliaen ”Livets Evangelium”. 
 
I flere budskap i Medjugorje, har Jomfru Maria gjentatt denne bønnen 
om at vi skal konsekrere oss til Jesu Hellige Hjerte, og til Hennes 
Uplettede Hjerte. Dette gir en spesiell beskyttelse og frigjør oss fra 
Satans makt, både ytre og indre fiender. Hennes Hjerte er den Arken 
hvor vi kan ta tilflukt fra det onde og synden rundt oss, slik Noa ble 
reddet under den store vannflommen. 
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”Jeg kaller dere i dag til å konsekrere dere til Jesus,… deretter kaller jeg 
dere til å konsekrere dere til Mitt Uplettede Hjerte. Jeg ønsker at dere 
konsekrerer dere selv som personer, familier og menigheter, slik at alt 
tilhører Gud gjennom mine hender,” (25/10/1988) 

Kapittel 10 Jomfru Marias Ukesbudskap 

UKESBUDSKAPENE TIL MENIGHETEN I MEDJUGORJE 1984-1986 
 
Disse ukesbudskapene er konkrete råd til menigheten i Medjugorje som 
Jomfru Maria ledet i en skole i bønn og hellighet. De ble vanligvis gitt 
hver torsdag gjennom seersken Marija Pavlovic, og ble fulgt av hele 
landsbyen og alle pilegrimene som kom de første årene. De følger 
kirkeåret og årstidene så det kan være lurt å se på datoene. Hele denne 
tiden hadde Marija og de andre seerne selv daglige og private 
åpenbaringer og også en del andre budskap. Budskapene er en åndelig 
veiledning skritt for skritt for den som ville begynne å søke Gud og leve 
som kristen.  

Ukesbudskap hver torsdag fra 1984 

1. mars 1984:  

”Kjære barn! Jeg har utvalgt denne menigheten på en særskilt måte og 
jeg ønsker å lede den. Jeg beskytter den med kjærlighet og jeg ønsker at 
dere alle skal være mine. Takk for at dere har kommet hit i kveld. Jeg 
ønsker å finne dere i stadig større antall sammen med meg og min Sønn.  
Hver torsdag skal jeg skal gi dere et spesielt budskap.” (01/03/84) 

8.mars 1984 

”Takk for at dere har tatt i mot min invitasjon. Kjære barn, dere i 
menigheten, omvend dere. Dette er mitt andre ønske. Slik vil dere hjelpe 
alle som kommer hit til å omvende seg.” (08/03/84) 
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15. mars 1984 

Det var sakramentsandakt etter messen, og mange flere enn vanlig 
hadde blitt igjen i kirken for tilbedelsen, enda de hadde arbeidet hardt på 
markene. 
”I kveld også, kjære barn, er jeg spesielt takknemlig for at dere har 
kommet hit. Tilbe uten opphold det Aller Helligste Alterets Sakrament. 
Jeg er alltid til stede når de troende er i tilbedelse. Spesielle nåder blir da 
oppnådd.” (15/03/84) 

22. mars 1984 

”Kjære barn! Denne kvelden, inviterer jeg dere spesielt gjennom denne 
fastetiden, til å ære sårene til min Sønn, som han har fått på grunn av 
syndene til denne menigheten. Foren dere med mine bønner for 
menigheten, slik at hans lidelser kan bli lindret. Takk for at dere har svart 
på mitt kall. Fortsett å komme i stadig større antall.” (22/03/84)” 

29.mars 1984: 

”Kjære barn! Jeg ønsker særlig denne kvelden, å invitere dere til å være 
utholdende i prøvelser. 
Reflekter bevisst over hvor mye den Allmektige fremdeles lider i dag på 
grunn av syndene deres. Derfor, når dere har lidelser, så gi dem til Gud 
som offergaver/bot. Takk for at dere har svart på mitt kall.” (29/03/84) 

5. april 1984

”Kjære barn! Denne kvelden ber jeg dere spesielt om å ære Hjertet til 
min Sønn, Jesus. Gjør reparasjoner for det såret som gjennomboret 
Hjertet til min Sønn. Hjertet hans blir krenket av enhver alvorlig synd. 
Takk for at dere har kommet denne kvelden.” (05/04/84) 

12. april 1984 

”Kjære barn! I dag trygler jeg dere om å holde opp med å kritisere 
hverandre og å be for enhet i menigheten, for min Sønn og jeg har en 
spesiell plan for denne menigheten. Takk for at dere har svart på mitt 
kall.” (12/04/84) 
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19. april 1984, Skjærtorsdag 

”Kjære barn, kjenn de samme følelsene som jeg har! Be, be, be!” 

Oppfordring til å gjennomleve Jesu Lidelseshistorie og påskemysteriet 
med hennes øyne og hjerte. 

26.april 1984 

Selv om det var torsdag fikk hun ikke noe budskap og Marija trodde 
kanskje budskapene bare var beregnet for fastetiden.  

30. april 1984 

Mandag 30.april spurte Marija; ”Kjære Gospa, hvorfor gav du meg ikke 
et budskap til menigheten på torsdag?” Hun svarte da: 

”Jeg ønsker ikke å tvinge noen til å gjøre det de hverken føler for eller 
ønsker, selv om jeg hadde et spesielt budskap til menigheten, som jeg 
ønsket å vekke opp troen til hver eneste som tror. Men bare noen 
ganske få har akseptert torsdagsbudskapene mine. I begynnelsen var det 
ganske mange, men det har blitt en rutinesak for dem, og nå i det siste er 
det noen som spør om budskapene bare av nysgjerrighet og ikke i tro og 
hengivenhet for min Sønn og meg.” (30/04/84) 

3. mai 1984 

 Ikke noe budskap ble gitt. Mange i menigheten var rystet og trodde ikke 
hun ville gi dem flere budskap, men hun fortsatte likevel: 

10.mai 1984 

”Jeg snakker til dere og jeg ønsker å snakke videre. Bare lytt dere til mine 
rettledninger.” (10/05/84) 

17. mai 1984 

”Kjære barn! I dag er jeg veldig lykkelig fordi det er mange som ønsker å 
konsekrere seg til meg. 
Jeg takker dere! Dere har ikke tatt feil. Min Sønn, Jesus Kristus, ønsker å 
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gi dere spesielle nådegaver gjennom meg. Min Sønn er lykkelig når dere 
overlater dere selv til Ham. 
Takk for at dere har svart på mitt kall.” (17/05/1984) 

24. mai 1984 

”Kjære barn! Jeg har allerede fortalt dere at jeg har utvalgt dere på en 
spesiell måte, akkurat slik dere er. Jeg, Moren deres, elsker dere alle.  
I alle situasjoner, når dere har vanskeligheter, være ikke redde. For jeg 
elsker dere selv når dere er langt borte fra min Sønn og meg. Vær så 
snille, la ikke hjertet mitt gråte med tårer av blod på grunn av de sjelene 
som er mistet i synd. Derfor mine kjære barn, be, be, be!  
Takk for å ha svart på mitt kall.” (24/05/1984) 

31. mai 1984, Kristi Himmelfartsdag. 

Det var mange mennesker til stede, også mange fra utlandet, men det 
kom ikke noe budskap til menigheten. Jomfru Maria fortalte seerne at 
hun ville gi et budskap lørdag som skulle offentliggjøres i messen i kirken 
på søndag. 

2. juni 1984 (lørdag) 

”Kjære barn! Denne kvelden ønsker jeg å si dere at dere gjennom dagene 
i denne novenen,* ber om at Den Hellige Ånd må bli utøst over familiene 
deres og over menigheten deres. Be, og dere kommer ikke til å angre på 
det. Gud vil gi dere gaver som dere vil forherlige Ham med like til slutten 
av deres liv her på jorden. Takk for at dere har svart på mitt kall.” 
(02/06/1984) 

*(Novene -de ni dagene før pinsefesten som apostlene ventet i bønn og 
Jomfru Maria forberedte dem på å bli født på ny og ta i mot Den Hellige 
Ånd med ydmyke hjerter) 

7. juni 1984. 

Ikke noe budskap. Hun lovet igjen å gi et på lørdag. 
 



 

Ukesbudskap hver torsdag fra 1984 211

9.juni, pinsevegiljen 

”Kjære barn! Be i morgen kveld (på pinsefesten) om å få Sannhetens 
Ånd! Spesielt dere i denne menigheten. Fordi dere trenger Sannhetens 
Ånd for å bli i stand til å overbringe budskapene akkurat slik de er, uten å 
legge noe til dem, eller ta noe bort fra dem, men akkurat slik jeg har gitt 
dere dem. 
Be om at Den Hellige Ånd skal inspirere dere med bønnens ånd, for å be 
ennå mer. Jeg, som er dere Mor, sier dere at dere ber lite. 
Takk for at dere har svart på mitt kall.” ( 09/06/1984) 
 

Ikke noe spesielt budskap gjennom Marija til menigheten, men det ble 
gitt noen andre budskap i forbindelse med forberedelse til årsdagen. 

21. juni 1984 

”Be, be, be! 
Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

28. juni 1984 

Ikke budskap 

5. juli 1984 

”Kjære barn! I dag ønsker jeg å si at dere skal be før dere begynner på 
enhver oppgave og å avslutte ethvert arbeid med bønn. Hvis dere gjør 
dette vil Gud velsigne dere og arbeidet deres. 
I disse dagene ber dere lite mens dere derimot arbeider mye; derfor be.  
I bønnen vil dere finne hvile. 
Takk for at dere har svart på mitt kall.” (05/07/1984) 

12. juli 1984 

”Kjære barn! I disse dagene ønsker Satan å hindre prosjektene mine. 
Be for at han ikke skal få realisere sine planer.  
Jeg skal be til min sønn Jesus, om å gi dere den nåden å få erfare Jesu 
seier over Satans fristelser. 
Takk for at dere har svart på mitt kall.” (12/07/1984) 
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19. juli 1984 

”Kjære barn! Disse dagene har dere fått erfare hvor aktivt Satan 
arbeider. 
Jeg er alltid med dere, og vær ikke redde for prøvelser, for Gud våker 
alltid over dere. 
Jeg har gitt meg selv til dere, og jeg er nær dere selv i den aller minste 
prøvelse. Takk for at dere har svart på mitt kall.” (19/07/1984) 

26. juli 1984 

”Kjære barn! Også i dag ønsker jeg å kalle dere til utholdende bønn og til 
bot. La særskilt de unge i denne menigheten bli mer aktive i bønnene 
sine. Takk for at dere har svart på mitt kall.” (26/07/1984) 
 

2. august 1984 

”Kjære barn! I dag er jeg tilfreds og jeg takker for bønnene deres. 
Be de neste dagene enda mer for syndernes omvendelse. 
Takk for at dere har svart på mitt kall.” (02/08/1984) 

5.august 1984 Jomfru Marias 2000 års fødselsdag 

Jomfru Maria avslørte for seerne at 5. august var hennes fødselsdag og 
at hun i år fylte 2000 år. Denne dagen ble feiret med stor iver og glede i 
Medjugorje, og forberedt med tre dagers faste og skriftemål. 
Medjugorjes venner har fortsatt å feire denne dagen som hennes 
bursdag. Offisielt feirer kirken Marias fødsel 8. September, 9 måneder 
etter Festen for Den Uplettede Unnfangelse 8. Desember. 
”Aldri i mitt liv har jeg grått av sorg, som jeg har grått av glede denne 
kvelden. Takk!” 

11.august 1984 (lørdag) 

”Kjære barn! Be for Satan fortsetter å ville velte mine planer. 
Be, be, be! Be med hjertet! Og i bønn, overlat dere selv til Gud.  
Takk for at dere har svart på mitt kall.” (09/08/1984) 
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14. august  

Dette budskapet kom overraskende til Ivan mens han ba hjemme og 
forberedte seg til å gå til kirken for vigilien til festen for Marias 
opptagelse i himmelen. Jomfru Maria ba om at dette budskapet måtte 
tas i mot med en fast vilje i sær for de bor i menigheten og områdene 
rundt. 
”Jeg ønsker at folket ville be sammen med meg disse dagene. Og at de 
ville be mest mulig! 
Og i tillegg at de ville faste strengt på onsdager og fredager og at de hver 
dag ville be minst en rosenkrans; de gledesfylte, de smertefylte og de 
herlighetsfylte mysteriene.” 
(Dette har blitt en fast tradisjon i Medjugorje, der de faster på brød og 
vann hver onsdag og fredag, og ber alle mysteriene i rosenkransen i 
forbindelse med kveldsmessen, og det er viktig for pilegrimer å følge 
dette. Ikke alle hotellene og turistguidene følger dette, de serverer vanlig 
mat eller leder gruppene sine inn på fine restauranter og frister dem til å 
spise. Det er viktig å være bevisst!)  

16. august 1984 

”Kjære barn! Jeg ber dere, spesielt dere i menigheten, om å leve 
budskapene mine og overbringe dem til andre, til alle dere møter. 
Takk for at dere har svart på mitt kall.” (16/08/1984) 
 

23. august 1984 

”Be, be, be!” 
 
I tillegg hadde hun anbefalt dem å være mer disiplinert under messen, 
især de unge. 

30. august 1984 

 ”Kjære barn! Også Korset var en del av Guds plan da dere bygde det. 
Spesielt i disse dagene, stig opp på fjellet og be foran korset. 
Bønnene deres er nødvendige for meg. 
Takk for at dere har svart på mitt kall.” 
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Disse Budskapene gjelder det store betongkorset på fjellet Krizevac, 
(Korsfjellet) som menigheten bygde i 1933 til ære for 1900 år etter Jesu 
død, og i bønn om at Gud måtte fri dem fra de sterke vindene som ødela 
avlingene. De ble bønnhørte og de sterke stormene forsvant. Det var 
vanlig at folk i menigheten gikk opp til korset jevnlig for å be, især når de 
hadde problemer. I dag er det en Korsvei med stasjoner opp den bratte 
steinete fjellsiden, som er besteget av millioner av pilegrimer. 

31.august 1984 

”Jeg elsker det korset som dere forutseende har reist på fjellet Krizevac  
på en helt spesiell måte. Gå der oftere og be.” 

6.september 1984 

”Kjære barn! Uten bønn er der ingen fred.  Derfor sier jeg dere, kjære 
barn, be for fred ved foten av korset. Takk for at dere har svart på mitt 
kall.”  

13.september 1984 

”Kjære barn! Bønnene deres er fremdeles nødvendige for meg.  
Dere undrer dere; hvorfor så mange bønner? 
Se dere rundt, kjære barn, og se hvor stor synden er som dominerer på 
denne jorden. 
Derfor, be for at Jesus kan triumfere.  
Takk for at dere har svart på mitt kall.”  

20. september 1984 

”Kjære barn! I dag kaller jeg dere til å begynne å faste med hjertet. 
Det er mange som faster, men de gjør det bare fordi de andre gjør det, 
og det har blitt en vane som ingen ønsker å avbryte. 
Jeg ber menigheten om å faste som et tegn på takknemlighet, fordi Gud 
har tillatt meg å være så lenge i denne menigheten.  
Kjære barn, fast og be med hjertet.  
Takk for at dere har svart på mitt kall.”  
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27. september 1984 

”Kjære barn! Dere har hjulpet meg med bønnene deres til å realisere 
planene mine. 
Fortsett å be, for at disse planene skal bli fullstendig realisert. 
Jeg ber familiene i menigheten om å be Rosenkransen i familien.  
Takk for at dere har svart på mitt kall.”  

4. oktober 1984 

”Kjære barn! I dag ønsker jeg å si at dere på nytt og på nytt fryder meg 
med bønnene deres; men det er altfor mange, også i denne menigheten, 
som ikke ber, og det gjør hjertet mitt trist.  
Derfor, be slik at jeg kan presentere fram Herren alle deres offer og 
bønner. Takk for at dere har svart på mitt kall.”  

8. oktober 1984: 

Mandag; Jakov var syk og fikk dette budskapet hjemme. 
 
”Kjære barn! La alle bønnene som dere ber i hjemmene deres om 
kvelden være for omvendelse av syndere, for verden er i stor synd.  
Be Rosenkransen hver kveld.”  

11. oktober 1984 

(Vår Frue refererer til en prøvelse. Det kom mye regn midt i innhøstingen 
som ødela mye av vindruene.) 
”Kjære barn! Takk for at dere har ofret alt det harde arbeidet 
(anstrengelsene) deres til Gud, selv nå når han prøver dere gjennom 
druene dere høster. Vær forsikret, kjære barn, om at Han elsker dere og, 
derfor, tester Han dere. Fortsett bare å ofre alle byrdene deres opp til 
Gud og ikke være engstelige. Takk for at dere har svart på mitt kall.”  

18. oktober 1984 

”Kjære barn! I dag inviterer jeg dere til å lese i Bibelen hver dag i 
hjemmene deres. La den ligge framme på et synlig sted, slik at den alltid 
kan motivere dere til å lese i den og be. 
Takk for at dere har svart på mitt kall.”  
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25. oktober 1984 

”Kjære barn, be i denne måneden. Gud tillater meg hver dag å hjelpe 
dere med nåder for å forsvare dere mot det onde.  
Dette er min måned!* Jeg ønsker å gi den til dere.  
Bare be, dere, og Gud vil bevilge dere de nådene dere søker.  
Jeg vil hjelpe dere underveis med dette. 
Takk for at dere har svart på mitt kall.”  
* Oktober er tradisjonelt Rosenkransens måned i katolske menigheter. 

1. November 1984 (Alle Helgens Dag) 

”Kjære barn, i dag inviterer jeg dere til å fornye bønnen i hjemmene 
deres. Arbeidet på åkrene er over. 
Hengi dere nå til bønn. Måtte bønnen få første plass i familiene deres. 
Takk for at dere har svart på mitt kall/invitasjon.”  

8. November 1984 

”Kjære barn, dere forstår ikke betydningen av budskapene Gud sender 
dere gjennom meg. Han gir dere store nåder og dere fatter det ikke. 
Be til Den Hellige Ånd for at han skal opplyse dere. 
Hvis dere bare visste hvor store nådegaver Gud skjenker dere her, ville 
dere be uten stans. Takk for at dere har svart på mitt kall.”  

15. November 1984 

”Kjære barn! Dere er et utvalgt folk og Gud har gitt dere store nåder. 
Dere er ikke bevisst hvert av budskapene som jeg gir dere. 
Nå ønsker jeg bare si dere dette; be, be, be! 
Jeg vet ikke noe annet å si dere, fordi jeg elsker dere og ønsker at dere 
gjennom bønnen skal få kjenne min kjærlighet og Guds kjærlighet. 
Takk for at dere har svart på mitt kall.”  

22. november 1984 

”Kjære barn, i denne tiden anstreng dere for å leve de viktigste 
hovedbudskapene og la dem slå rot i hjertene deres fram til torsdag.  
Takk for at dere har svart på mitt kall.”  



 

Ukesbudskap hver torsdag fra 1984 217

29. November 1984 

”Kjære barn! Nei, dere vet ikke hvordan dere skal elske og dere vet ikke 
hvordan dere skal lytte med kjærlighet til de ordene jeg henvender meg 
til dere med. 
Vær klar over, mine kjære barn, at jeg er Mammaen deres og at jeg er 
kommet til jorden for å lære dere til å lytte til Gud ut av kjærlighet, og å 
be av kjærlighet og ikke drevet av de korsene dere bærer.  
Gjennom korset blir Gud forherliget i ethvert menneske. 
Takk for at dere har svart på mitt kall.”  

6. desember 1984 advent 

”Kjære barn, i disse dager kaller jeg dere til familiebønn. 
I Guds Navn, har jeg gjentatte ganger gitt dere budskap, men dere har 
ikke lyttet til meg. 
Den kommende julen vil bli uforglemmelig for dere hvis dere bare 
aksepterer budskapene mine.  
Kjære barn, ikke tillat at denne gledesdagen skal bli den tristeste dagen 
for meg. Takk for at dere har svart på mitt kall.”  

13. desember 1984 

”Kjære barn! Dere vet at gledens tid (julen) nærmer seg, men uten 
kjærlighet oppnår dere ingenting. 
Så først av alt, begynn å elske deres egne familier, og så å elske deres 
nærmeste i menigheten, og deretter vil dere bli i stand til å elske og å 
akseptere alle dem som kommer hit.  
La nå denne uken bli den uken hvor dere lærer å elske. 
Takk for at dere har svart på mitt kall.”  
(Red. Jeg fødte mitt første barn, Johannes, den 15/12, så for meg 
personlig ble det en uke med mye kjærlighet og glede.) 

20. desember 1984 

”Kjære barn! I dag ber jeg dere om å gjøre noe konkret for Jesus Kristus. 
Jeg ønsker at hver familie i menigheten, som et tegn på deres hengivelse 
til Jesus, tar med seg en blomst innen Gledes dag. Jeg ønsker at hvert 
medlem av familien har en enkelt blomst ved krybben, slik at Jesus kan 
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komme og se deres hengivenhet til Ham! Takk for at dere har svart på 
mitt kall.”  

21.desember 1984 

(Et julebudskap gitt gjennom Jelena Vasilij) 
”Jeg ønsker at dere skal være som en blomst som blomstrer ut til jul for 
Jesus, en blomst som ikke holder opp å blomstre selv når julen er over. 
Jeg ønsker at hjertene deres skal være som hyrdene (i Betlehem) foran 
Jesus.” 

27. desember 1984 

”Kjære barn! I løpet av disse julefestene, har Satan prøvd på en spesiell 
måte å ødelegge Guds plan. 
Dere, kjære barn, har gjenkjent Satan til og med på selve juledagen.  
Men Gud har vunnet i alle hjertene deres. Så la hjertene deres fortsette 
med å være lykkelige. Takk for at dere har svart på mitt kall.” 
 
(Under kommunistregimet i Jugoslavia ble ikke kristne høytider offisielt 
feiret, og selv første juledag var en vanlig skole og arbeidsdag. Det var 
vanlig i katolske områder å ”skulke” eller ta seg fri denne dagen for å gå 
til messe. Det ble vanligvis sett gjennom fingrene med, men de kunne 
risikere represalier og trusler.) 

Ukesbudskap fra 1985  

3. januar 1985 

”Kjære barn, i disse dagene har Herren skjenket dere store nåder. La 
denne uken være en tid for takksigelser for alle de nådene Gud har gitt 
dere. Takk for at dere har svart på mitt kall.”  

10. januar 1985 

”Kjære barn! I dag vil jeg takke dere for alle offer; en spesiell takk til de 
som er blitt kjære for hjertet mitt og kommer hit med glede.  
Det er mange i menigheten som ikke lytter til budskapene mine, likevel, 
på grunn av fortjenesten til de som er spesielt nær hjertet mitt, 
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fortsetter jeg å gi budskap til menigheten.  
Og jeg vil fortsette å gi dem også framover fordi jeg elsker dere, og jeg 
ønsker at dere skal spre budskapene mine med hjertet.  
Takk for at dere har svart på mitt kall.”  

17. januar 1985 

”Kjære barn! I disse dagene arbeider Satan iherdig i det skjulte mot 
denne menigheten, og dere, kjære barn, har vært late i bønnen og bare 
noen få kommer til Messe. Vær sterke i dagene med fristelser! 
Takk for at dere har svart på mitt kall.”  

24. januar 1985 

”Kjære barn! Disse dagene har dere fått erfare Guds godhet gjennom 
dagene med ”åndelig fornyelse” som har vært holdt i denne menigheten. 
Satan ønsker å arbeide ennå mer iherdig for å ta bort gleden fra hver 
enkelt av dere. 
Gjennom bønn kan dere avvæpne ham fullstendig og sikre gleden deres. 
Takk for at dere har svart på mitt kall.”  

31. januar 1985 

”Kjære barn! I dag ønsker jeg å ivre dere til å åpne hjertene deres for 
Gud, slik som blomstene åpner seg om våren i søken etter solen. 
Jeg er deres Mamma og ønsker at dere stadig skal komme nærmere 
Faderen slik at Han hele tiden kan gi hjertene deres rike gaver.  
Takk for at dere har svart på mitt kall.”  

7. februar 1985 

”Kjære barn! Disse dagene vil Satan manifestere seg svært intenst her i 
menigheten. Be, kjære barn, for at Guds plan skal bli gjennomført og at 
et hvert verk av Satan ender med å bli til Guds ære. Jeg har blitt så lenge 
hos dere for å hjelpe dere gjennom prøvelsene. 
Takk for at dere har svart på mitt kall.”  
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14. februar 1985 

”Kjære barn. I dag er den dagen jeg vanligvis gir dere et budskap for 
menigheten. Men hele menigheten tar ikke i mot dem og lever ikke etter 
dem. Jeg er såret og bedrøvet, og jeg ønsker at dere, kjære barn, hører 
på meg og lever etter budskapene mine.  
Alle familiene må be familiebønner samlet og lese i Bibelen! 
Takk for at dere har svart på mitt kall.”  

21. februar 1985 

”Kjære barn! Fra dag til dag har jeg invitert dere til fornyelse og bønn i 
menigheten, men dere har ikke akseptert det.  
I dag ber jeg dere for siste gang!  
Nå er det fastetid, og dere som menighet, kan gjenoppta veien til 
budskapene mine ut av kjærlighet. Hvis dere ikke gjør det, ønsker jeg 
ikke å fortsette lenger med å gi dere budskap. Gud tillater meg det. 
Takk for at dere har svart på mitt kall.”  

28. februar 1985 

”Kjære barn! I dag kaller jeg dere, i løpet av denne uken, til å leve disse 
ordene; Jeg elsker Gud! 
Kjære mine barn; med kjærlighet kan dere oppnå alt - selv det som dere 
tror er umulig. 
Gud ønsker at denne menigheten skal tilhøre Ham fullstendig, og det er 
det jeg ønsker også. Takk for at dere har svart på mitt kall.”  

7.mars 1985 

”Kjære barn! I dag ber jeg dere om å fornye bønnen i familiene deres. 
Kjære barn, motiver også de aller minste til å be, slik at også barna 
samler seg til Den Hellige Messe. Takk for at dere har svart på mitt kall.”  

14. mars 1985 

”Kjære barn! Dere har alle erfart både lys og mørke i livet deres. Gud gir 
alle evnen til å skille det gode fra det onde. Jeg kaller dere til lyset, som 
dere må bringe til alle de menneskene som er i mørke. 



 

Ukesbudskap fra 1985 221

Hver dag kommer det mennesker som lever i mørke til hjemmene deres. 
Kjære barn, gi dem lyset! Takk for at dere har svart på mitt kall.”  

21. mars 1985 

”Kjære barn! Jeg ønsker å fortsette å gi dere budskap og, derfor, kaller 
jeg dere i dag til å etterleve og motta budskapene mine.  
Kjære barn, jeg elsker dere og jeg har særskilt utvalgt denne menigheten 
her, som er mer kjær for meg enn de andre, og som jeg gladelig har blitt 
værende i siden Den Allmektige sendte meg hit. Derfor inviterer jeg dere; 
Ta i mot meg, kjære barn, for at også dere skal være lykkelige.  
Hør på budskapene mine! Hør på meg! 
Takk for at dere har svart på mitt kall.”  

24.mars 1985 (Søndag, kvelden før Marias bebudelsesfest) 

”I dag vil jeg invitere alle til Det Hellige Skriftemål, selv om dere har 
skriftet bare for noen få dager siden.  
Jeg ønsker at dere skal oppleve min fest i deres innerste. Men dere kan 
ikke oppleve det, hvis ikke dere overlater dere selv fullstendig til Gud.  
Derfor inviterer jeg dere alle til å forsone dere med Gud.” 

28. mars 1985 

”Kjære barn, i dag ønsker jeg å kalle dere til bønn, bønn, bønn! 
I bønn kan dere oppleve en enormt stor glede, og dere kan finne en 
løsning i enhver vanskelig situasjon.  
Takk for den framgangen dere gjør i bønn. Hver enkelt av dere er kjær 
for hjertet mitt, og jeg takker alle dem som har intensivert bønnen i 
familiene sine. Takk for at dere har svart på mitt kall.”  

4. april 1985 (Skjærtorsdag i påsken) 

”Kjære barn. Jeg takker for at dere har begynt å tenke mer på Guds 
herlighet i hjertene deres. 
I dag er den dagen jeg ville ha sluttet å gi budskap fordi noen enkelte 
ikke har tatt i mot meg. 
Menigheten har, på alle måter, forandret seg og gjort framgang, og jeg 
ønsker å fortsette og å gi dere slike budskap som aldri før har hendt på 
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noe sted i historien helt fra verdens begynnelse. 
Takk for at dere har svart på mitt kall.”  

5. april 1985 (Langfredag, budskap gjennom Ivanka) 

”Dere i menigheten har et stort og tungt kors, men vær ikke redde for å 
bære det. Min Sønn er med dere og Han vil hjelpe dere.” 

11. april 1985 

”Kjære barn! I dag vil jeg be dere alle i menigheten om å be til Den 
Hellige Ånd, og spesielt om å bli opplyst av Ham.  
Fra i dag av vil Gud prøve denne menigheten på en spesiell måte, for Han 
vil styrke den i Troen. Takk for at dere har svart på mitt kall.”   

18.april 1985 

”Kjære barn. I dag vil jeg takke for enhver åpning av hjertene deres. 
Jeg blir gjennomstrømmet av glede for ethvert hjerte som åpner seg for 
Gud, og spesielt de her fra denne menigheten. Fryd dere med meg! 
Ofr alle bønnene deres for at hjertene til dem som er i synd skal åpne 
seg.  Jeg ønsker det! Gud ønsker det gjennom meg.  
Takk for at dere har svart på mitt kall.” (18/04/1985) 

25. april 1985 

”Kjære barn! I dag vil jeg be dere om å begynne å arbeide i hjertene 
deres på samme måte som dere arbeider på jordene deres. Arbeid og 
forvandl hjertene deres slik at en ny ånd fra Gud kan ta bolig i hjertene 
deres. Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

2. mai 1985 

”Kjære barn! I dag kaller jeg dere til bønn bedt med hjertet, og ikke bare 
av vane. Noen av dere kommer, men ønsker ikke å gjøre framgang i 
bønn. Derfor, ønsker jeg å advare dere som en Mor. 
Be om at bønnen skal holdes levende i hjertene deres hvert eneste 
øyeblikk. Takk for at dere har svart på mitt kall.” 
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9. mai  1985 

”Kjære barn! Nei. Dere vet ikke hvor store nåder Gud gir dere. Dere 
ønsker ikke å gjøre framskritt i disse dagene når Den Hellige Ånd virker 
på en særskilt måte. Hjertene deres er vendt mot verdslige ting og de 
okkuperer dere. Vend hjertene deres mot bønn og søk om at Den Hellige 
Ånd må bli utøst over dere. Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

16. mai 1985 

”Kjære barn! Jeg kaller dere til mer aktiv bønn og deltagelse i Den Hellige 
Messe. Jeg ønsker at hver eneste messe skal bli en opplevelse av Gud. 
Jeg ønsker spesielt å si til de unge: Vær åpne for Den Hellige Ånd for Gud 
ønsker å dra dere til seg selv i disse dagene når Satan er aktiv. Takk for at 
dere har svart på mitt kall.” 

23.mai 1985 Novene før pinsen 

”Kjære barn! I disse dagene inviterer jeg dere spesielt til å åpne hjertene 
deres for Den Hellige Ånd. 
Den hellige Ånd virker spesielt i disse dagene gjennom dere.  
Åpn opp hjertene deres og overlat livet deres til Jesus, slik at Han kan 
virke gjennom hjertene deres og styrke dere i troen. Takk for at dere har 
svart på mitt kall.” 

30.mai 1985 

”Kjære barn! Jeg inviterer dere på nytt til bønn med hjertet.  
Slik at bønnen, kjære barn, kan bli til daglig næring for dere, spesielt i 
disse dagene når arbeidet med jorden sliter dere så ut at dere ikke klarer 
å be med hjertet. Be, og så skal dere overvinne enhver trøtthet.  
Bønnen skal være glede og hvile for dere.  
Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

6.juni 1985 

”Kjære barn! I disse neste dagene vil det komme folk fra alle nasjoner til 
denne menigheten. Og nå kaller jeg dere til kjærlighet; elsk først av alt 
medlemmene i deres egne familier, og slik vil dere kunne motta og elske 
alle som kommer til dere. Takk for at dere har svart på mitt kall.” 
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13.juni 1985 

”Kjære barn! I forberedelsen til Årsdagen (25.juni) kaller jeg dere i 
menigheten, til å be enda mer og til å la bønnen bli et tegn på deres 
overgivelse til Gud.  
Kjære barn, Jeg vet at dere alle er trøtte, men dere vet ikke hvordan dere 
skal overgi dere til meg. Gjennom disse dagene overlat dere selv 
fullstendig til meg! Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

20.juni 1985 

”Kjære barn! For denne Festdagen ønsker Jeg å be dere åpne hjertene 
deres til Herren over alle hjerter. Gi meg alle følelsene deres og alle 
problemene deres! Jeg ønsker å trøste dere i alle prøvelsene deres.  
Jeg ønsker å fylle dere med fred, med glede, og med Guds kjærlighet. 
Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

25.juni 1985 (Fireårsdagen for åpenbaringene) 

På spørsmålet fra Marija Pavlovic;  
”Hva vil du si til prestene?” Svarte Jomfru Maria: 
 
”Kjære barn; jeg oppfordrer dere til å  invitere alle til Rosenkransbønn. 
Med Rosenkransen vil dere overvinne alle vanskeligheter som Satan i 
dette øyeblikk prøver å påføre Den Katolske Kirke.  
Dere alle; prester, resiter Rosenkransen, gi rom for Rosenkransen.  
Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

28.juni 1985 (fredag) 

 ”Kjære barn! I dag overrekker Jeg dere et budskap hvor Jeg ønsker å 
invitere dere til ydmykhet. I disse dagene har dere opplevd stor glede på 
grunn av alle menneskene som er kommet hit, og dere har kunnet 
fortelle om erfaringene deres med kjærlighet. Nå inviterer jeg dere til å 
fortsette å snakke med ydmykhet og med et åpent hjerte, til alle dem 
som kommer hit. Takk for at dere har svart på mitt kall.” 
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4.juli 1985 

”Kjære barn! Jeg takker dere for ethvert offer dere har påtatt dere. Og nå 
oppfordrer Jeg dere til å ofre ethvert offer med kjærlighet. Jeg ønsker at 
dere, som har lite midler, skal begynne å hjelpe med tillit og Gud vil 
fortsette å gi til dere i tillit. Takk for at dere har svart på mitt kall.” 
 
(De første årene åpnet innbyggerne i Medjugorje hjemmene sine for å ta i 
mot de mange pilegrimene som kom og stod til tjeneste for dem. Selv om 
de eide lite delte de det de hadde av mat og det kunne overnatte 30-40 
mennesker i et vanlig lite hus oftest uten betaling eller svært billig. De 
erfarte at det var glede i å gi og dele og Gud gav dem alt det de trengte.) 

11.juli 1985 

”Kjære barn! Jeg elsker denne menigheten og med kappen min beskytter 
Jeg den mot et hvert av Satans aktiviteter. Be om at Satan trekker seg 
bort fra denne menigheten og fra hvert enkelt menneske som kommer 
hit til menigheten. På den måten vil dere bli i stand til å oppfatte et hvert 
kall fra Gud og svare på det med deres liv. Takk for at dere har svart på 
mitt kall.” 

18.juli 1985 

”Kjære barn, i dag kaller Jeg Dere til å plassere flere velsignede 
gjenstander i hjemmene deres og Jeg kaller alle til å bære noe som er 
velsignet på sin egen kropp. Velsign alle gjenstander og dermed vil Satan 
angripe dere mindre fordi dere vil ha våpen i mot ham. Takk for at dere 
har svart på mitt kall.” 

25.juli 1985 

”Kjære barn! Jeg ønsker å lede dere, men der vil ikke høre på 
budskapene. I dag kaller jeg dere til å lytte til budskapene mine og da vil 
dere bli i stand til å leve alt det Gud sier at jeg skal formidle til dere. Åpn 
dere selv for Gud og så vil Gud arbeide gjennom dere og fortsette å gi 
dere alt dere trenger. Takk for at dere har svart på mitt kall.” 
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1.august 1985 

”Kjære barn! Jeg ønsker å fortelle dere at Jeg har valgt denne 
menigheten, og at Jeg holder den i hendene mine som en liten blomst 
som ikke vil dø. Jeg kaller dere til å overlate dere selv til meg slik at Jeg 
kan fortsett å presentere dere for Gud, friske og uten synd. Satan har tatt 
en del av planen og ønske å beholde den. Be om at han ikke lykkes i det, 
for Jeg ønsker dere for meg selv slik at jeg kan fortsette å gi dere til Gud. 
Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

8.august 1985 

”Kjære barn! I dag kaller jeg dere til å gå inn i kampen mot Satan 
gjennom bønn. Spesielt i denne perioden. (Novene før festen 15/8)  
Satan vil kjempe enda hardere nå når dere er oppmerksomme på at han 
er i arbeid. Kjære barn, kle dere i rustning til kamp mot Satan og overvinn 
ham med Rosenkransen i hendene!  
Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

15.august 1985 (Festen for Jomfru Marias opptagelse i Himmelen) 

”Kjære barn! I dag velsigner Jeg dere og Jeg ønsker å si dere at Jeg elsker 
dere, og Jeg oppfordrer dere alle til å leve budskapene mine. 
I dag velsigner Jeg dere med den høytidelige velsignelsen som Den 
Allmektige har gitt til meg. Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

24.august 1985 

”Kjære barn! I dag ønsker Jeg å fortelle dere at Gud vil sende dere 
prøvelser som der kan overvinne gjennom bønn. Gud tester dere 
gjennom de daglige oppgavene. Be nå om å bevare freden gjennom 
prøvelsene og overvinne dem. Ut fra de situasjonene Gud prøver dere 
gjennom, blir dere mer åpne for Gud og kommer nærmere Ham med 
kjærlighet. Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

29.august 1985 

”Kjære barn! Jeg kaller der til bønn, især fordi Satan ønsker å få makt 
over avkastningen av vintrærne dere. Be om at Satan ikke lykkes i planen 
sin. Takk for at dere har svart på mitt kall.” 
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5.september, 1985 

”Kjære barn! I dag takker jeg for alle bønnene. Fortsett å be enda mer 
slik at Satan vil holde seg langt borte fra dette stedet. Kjære barn, Satan 
planer har blitt knust. Be for fullførelsen av det Gud planlegger i denne 
menigheten. Jeg takker spesielt de unge for de ofrene de har gitt. Takk 
for at dere har svart på mitt kall.” 

12. september 1985 

(Før festen for opphøyelsen av det hellige kors, 15. september, som 
samler mange pilegrimer hvert år til messe oppe på Korsfjellet.) 
 
”Kjære barn! Jeg ønsker å invitere dere til å sette Korset i sentrum for alt 
disse dagene. Be spesielt foran Korset hvor fra det kommer store 
nådegaver. Gjør en spesiell innvielse til Korset nå i hjemmene deres.  
Lov at dere ikke vil såre Jesus eller gjøre noen krenkelser overfor  korset.  
Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

20.september, 1985 

 (Budskapet ble gitt fredag, istedenfor torsdag som var det vanlige) 
 
”Kjære barn! I dag inviterer jeg dere til å etterleve i ydmykhet alle de 
budskapene som jeg gir dere. Ikke bli overlegne av å følge budskapene 
og gå rundt og skryt og si; ”Jeg lever budskapene.” Hvis du bærer 
budskapene i hjertet ditt og lever etter dem, vil alle føle det, slik at ord 
ikke vil være nødvendige, de tjener bare dem som ikke vil lytte.  
For dere, mine barn, er det ikke nødvendig å si det med ord. Dere kjære 
barn, trenger bare å leve og være vitner gjennom livet deres.  
Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

26. september, 1985 

”Kjære barn, jeg takker for alle bønnene. Takk for alle offer. Jeg ønsker å 
si dere, kjære barn, at dere skal fornye budskapene jeg gir dere. Spesielt 
praktiser fasten (faste på brød og vann hver onsdag og fredag), for ved å 
faste vil dere oppnå og gi meg den gleden at hele den planen som Gud 
planlegger her i Medjugorje vil bli fullført. Takk for at dere har svart på 
mitt kall.” 
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3.oktober, 1985 

”Kjære barn! Jeg ønsker å invitere dere til å takke Gud for alle de nådene 
som Han gir dere. Takk Herren for alle fruktene og gi Ham æren!  
Kjære barn, lær å vise takknemlighet for de små ting, så vil dere også bli i 
stand til å takke for de store tingene.  
Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

10. Oktober, 1985 

”Kjære barn! Jeg ønsker også i dag å kalle dere til å leve etter 
budskapene i menigheten. Spesielt ønsker jeg å kalle de unge her i 
menigheten som jeg er veldig glad i.  
Kjære barn, hvis dere lever etter budskapene, lever dere frøene til 
hellighet. Jeg, som deres Mor, ønsker å kalle dere alle til hellighet slik at 
dere kan gi det videre og plante det i andre. Dere er et speil for andre. 
Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

17. oktober, 1985 

”Kjære barn! Alt har sin egen tid. I dag kaller jeg dere til å begynne å 
arbeide i hjertene deres. Nå da alt arbeidet på markene er avsluttet, 
finner dere tid til å gjøre rent selv de mest bortgjemte kroker, men 
hjertet setter dere til side. Arbeid mer og rens med kjærlighet hver 
eneste liten krok av hjertene deres.  
Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

24. Oktober, 1985 

”Kjære barn, fra i dag av ønsker jeg å kle dere i hellighet, godhet, lydighet 
og Guds kjærlighet, slik at dere fra dag til dag, blir vakrere og mer 
disponible for deres Mester. Kjære barn, lytt til og lev etter budskapene 
mine. Jeg ønsker å være deres leder.  
Takk for at dere har svart på mitt kall.” 
 

31. oktober 1985 

”Kjære barn! I dag inviterer jeg dere til å arbeide i Kirken. Jeg elsker dere 
alle på samme måte, og jeg ønsker at alle arbeider, enhver etter sin 
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kapasitet. Jeg vet, kjære barn, at der kan, men dere gjør det ikke, for 
dere ikke føler for det. Dere må være modige og gi små offer for Kirken 
og for Jesus, slik at begge blir tilfreds. 
Takk for at dere har svart på mitt kall.” 
(Hvis alle i menighetene påtok seg litt ansvar og noen oppgaver hver, ville 
det ikke bli så tungt for de få og prestene som sliter seg ut.) 

7. november, 1985 

”Kjære barn. Jeg kaller dere til å elske deres neste og framfor alt til å 
elske dem som gjør noe ondt mot dere. Med kjærlighet vil dere bli i 
stand til å skjelne intensjonene fra hjertene. Be og elsk, kjære barn! 
Med kjærlighet er dere i stand til å gjøre selv det som virker umulig.  
Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

14. november, 1985 

”Kjære barn! Jeg, deres Mor, elsker dere og jeg ønsker å skynde* på dere 
og ivre dere til bønn. 
Jeg er utrettelig, kjære barn, og jeg kaller dere selv når dere er langt 
borte fra hjertet mitt. Jeg er en Mor, og selv om jeg føler smerte for hver 
enkelt som kommer på avveier, tilgir jeg lett og er lykkelig for hvert barn 
som kommer tilbake til meg igjen. Takk for at dere har svart på mitt kall.” 
(Et verb som brukes for å spore en hest slik at den går over i full galopp 
og full fart. Det haster for Maria med å få oss til å be mer og skjønne 
alvoret.) 

21. november, 1985 

”Kjære barn! Jeg ønsker å minne dere på at denne årstiden er spesielt for 
dere i menigheten. (Færre tilreisende) Da det var sommer, sa dere at 
dere hadde det veldig travelt med arbeid. Nå som dere ikke har arbeidet 
på markene, så arbeid på deres selv og egen utvikling!  
Kom til Den Hellige Messen, for dette er årstiden som er gitt til dere. 
Kjære barn, det er mange som kommer regelmessig selv om det er dårlig 
vær, fordi de elsker meg og ønsker å vise sin kjærlighet på en spesiell 
måte. Jeg ønsker at dere viser meg kjærligheten deres ved å komme til 
Messe, og Herren vil belønne dere rikelig. Takk for at dere har svart på 
mitt kall.” 
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28. november, 1985 

”Kjære barn! Jeg ønsker å takke dere alle, og spesielt ungdommen, for alt 
det dere har gjort for meg,. Jeg trygler dere; kjære barn, delta i bønnen 
med full oppmerksomhet. I bønn vil dere oppdage Guds storhet.  
Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

5. desember, 1985 

”Kjære barn! Jeg inviterer dere til å forberede dere til Jul ved hjelp av 
bot, bønn og gode gjerninger i nestekjærlighet. Kjære barn, ikke se etter 
materielle ting, for da vil dere ikke bli i stand til å oppleve virkelig jul. 
(Festen for Jesu fødsel). Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

12. desember 1985 

”Kjære barn, for julen er min invitasjon at vi sammen skal forherlige 
Jesus. Jeg presenterer Ham til dere på en spesiell måte på den dagen, og 
min invitasjon til dere er at den dagen skal vi forherlige vi Jesus og Hans 
fødsel. Kjære barn, be enda mer på den dagen og tenk mer på Jesus. 
Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

(Maria viser seg vanligvis med Jesusbarnet i armene sine første Juledag.) 

19. desember, 1985 

”Kjære barn! I dag ønsker jeg å kalle dere til å elske deres nærmeste. Jo 
mere dere elsker deres neste, jo sterkere vil dere oppleve Jesus. Spesielt 
på Juledagen vil Gud overføre store gaver til dere hvis dere overlater 
dere til Ham. Jeg ønsker på en særskilt måte på Juledagen, å gi alle 
mødre min spesielle Moderlige velsignelse.  Jesus vil velsigne resten med 
Sin egen velsignelse. Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

26. desember, 1985 

”Kjære barn! Jeg ønsker å takke alle som har lyttet til budskapene mine 
og som levde etter hva jeg sa på Juledagen. Renset fra synd, fra nå av, 
ønsker jeg å lede dere framover i kjærlighet.  
Overlat hjertene deres til meg! Takk for at dere har svart på mitt kall.” 
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 Ukesbudskap fra 1986 

2. Januar, 1986 

”Kjære barn! Jeg inviterer dere til å bestemme dere helt for Gud. Jeg, 
bønnfaller dere, kjære barn, om å overgi dere fullstendig, og slik vil dere 
bli i stand til å leve etter alt det jeg sier dere. Det skal ikke bli vanskelig 
for dere å overgi dere fullstendig til Gud.  
Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

9. januar, 1985 

”Kjære barn! Jeg inviterer dere til å hjelpe Jesus gjennom bønnene deres 
tilmå realisere alle de planene som Han former her. Gi deres offergaver 
til Jesus for at Alt skal bli oppfylt slik som Han har planlagt det, og slik at 
Satan ikke kan utrette noen ting. Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

16. Januar, 1986 

”Kjære barn; også i dag kaller jeg dere til bønn. Bønnene deres er 
nødvendige for meg, slik at Gud kan bli forherliget gjennom dere alle. 
Kjære barn, Jeg trygler dere, adlyd og etterlev min Moderlige invitasjon, 
for det er bare ut fra kjærlighet jeg kaller dere, og for at jeg skal kunne 
hjelpe dere. Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

23. januar, 1986 

”Kjære barn! Igjen kaller jeg dere til bønn med hjertet. Hvis dere ber med 
hjertet, kjære barn, vil isen i hjertene til deres brødre smelte og alle 
barrierer vil forsvinne. Omvendelse vil bli enkelt for alle som ønsker å 
akseptere det. Dere må be for denne nåden som dere kan oppnå for 
deres neste. Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

30. januar, 1986 

”Kjære barn! I dag kaller jeg alle til å be for at de planene som Herren har 
for dere her skal bli realisert, og at alt det som Gud ønsker å fullføre 
gjennom dere. Hjelp andre til å omvende seg, spesielt dem som kommer 
til Medjugorje. Kjære barn, ikke tillat at Satan gjør seg til herre over 
hjertene deres, slik at dere blir et bilde av Satan og ikke av meg. Jeg 
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kaller dere til å be slik at dere kan bli vitner om mitt nærvær. Uten dere 
kan ikke Gud virkeliggjøre det som Han ønsker. Gud har gitt en fri vilje til 
alle, og dere må bruke den. Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

6. februar, 1986 

”Kjære barn! Denne menigheten som jeg har utvalgt er en spesiell 
menighet, og forskjellig fra andre. Jeg gir store nådegaver til alle dem 
som ber med hjertet. Kjære barn, jeg gir budskapene først til dere 
medlemmene i menigheten, og så til alle de andre. Først av alt må dere 
akseptere budskapene, og så de andre. Dere skal være ansvarlige overfor 
meg og min Sønn, Jesus. Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

13. februar, 1986 

”Kjære barn. Denne fastetiden er en spesiell stimulering til å forandre 
livet deres. Start fra dette øyeblikk. Skru av Tv-en og gi avkall på 
forskjellige ting som er unyttige. Kjære barn, jeg kaller dere helt 
individuelt til omvendelse. Denne tiden er for dere.  
Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

20. februar, 1986 

”Kjære barn! Det andre budskapet i denne fastetiden er at dette;  
Forny bønnen foran korset. Kjære barn; jeg gir dere spesielle nåder og 
Jesus gir dere spesielle gaver fra korset. Ta dem og Lev dem! 
Reflekter over Jesu Lidelse og foren dere med Jesus i livet deres!  
Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

27. februar, 1986 

”Kjære barn; i ydmykhet; lev de budskapene jeg gir dere.  
Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

6. mars, 1986 

”Kjære barn! Også i dag inviterer jeg dere til å åpne dere selv mer for 
Gud, slik at Han kan handle gjennom dere. Dess mer dere åpner dere, 
dess mer av fruktene vil dere motta. Jeg ønsker på ny å invitere dere til 
bønn. Takk for at dere har svart på mitt kall.” 
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13. mars, 1986 

 ”Kjære barn! I dag kaller jeg dere til å leve denne fastetiden gjennom å 
gjøre små forsakelser. Takk for ethvert lite offer dere har brakt meg. 
Kjære barn, lev slik også framover, og hjelp meg med kjærligheten deres 
å presentere offeret deres. Gud vil belønne dere for det.  
Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

20. mars, 1986 

”Kjære barn! I dag kaller jeg dere til å være mer aktive i bønnen. Dere 
ønsker å leve alt det jeg sier dere, men dere lykkes ikke fordi dere ikke 
ber. Kjære barn, jeg bønnfaller dere om å åpne dere selv og begynne å 
be. Bønn vil bli til glede for dere. Hvis dere begynner, vil det ikke bli 
kjedelig for dere, for dere vil be ut av glede.  
Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

27. mars, 1986 

”Kjære barn! Jeg ønsker å takke dere for alt det dere har ofret, og jeg 
inviterer dere til det største offeret, kjærlighetens offer. Uten kjærlighet 
er dere ikke i stand til å akseptere verken meg eller min Sønn. Uten 
kjærlighet kan dere ikke gi videre til andre det dere har erfart. Derfor, 
kjære barn, kaller jeg dere til å begynne å leve i kjærlighet inne i dere 
selv. Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

3. april, 1986 

”Kjære barn! Jeg ønsker å kalle dere til å leve med i den Hellige Messe. 
Det er mange av dere som har erfart skjønnheten i Den Hellige Messen, 
men det er også noen som kommer motvillig. Jeg har utvalgt dere, kjære 
barn, og Jesus gir dere sine nåder i Messen. Derfor, lev bevisst med i Den 
Hellige Messen, og bli fylt av glede når du kommer. Kom med kjærlighet 
og gjør Messen til din egen. Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

10. april, 1986 

”Kjære barn! Jeg ønsker å kalle dere til å vokse i kjærlighet. En blomst er 
ikke i stand til å vokse normalt uten vann. Slik er det også med dere, 
kjære barn, dere er ikke i stand til å vokse uten Guds velsignelse. Fra dag 
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til dag trenger dere å søke Hans velsignelse for å vokse godt og utføre 
alle gjerningene deres forenet med Gud.  
Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

17. april, 1986 

”Kjære barn! Dere er altfor oppslukt av materielle ting, men i det 
materielle mister dere alt det som Gud ønsker å gi dere. Jeg kaller dere, 
kjære barn, til å be om gavene til Den Hellige Ånd, som er nødvendige for 
at dere skal kunne vitne om mitt nærvær her og alt det som jeg gir dere. 
Kjære barn, overgi dere helt til meg så jeg kan lede dere fullstendig. Ikke 
vær bekymret over materielle ting. 
Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

24. april, 1986 

”Kjære barn! I dag inviterer jeg dere til å be. 
Kjære barn, dere glemmer at dere er alle viktige. 
Spesielt er de eldre viktige i familien. Oppfordr dem til å be. La alle de 
yngre være et eksempel for andre med sine liv og la dem være vitner for 
Jesus. Kjære barn, jeg trygler dere om å begynne å forandre dere 
gjennom bønn og dere vil få klarhet i hva dere trenger å gjøre.  
Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

1. mai, 1986 

”Kjære barn, jeg bønnfaller dere om å begynne å forandre livet i 
familiene deres. La familien være en harmonisk blomst som jeg ønsker å 
gi til Jesus. Kjære barn, la hver eneste familie være aktiv i bønn, for jeg vil 
at fruktene i familien skal bli synlige en dag. Bare på den måten skal jeg 
gi alle, som kronblad, som en gave til Jesus i oppfyllelsen av Guds plan. 
Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

8. mai, 1986 

”Kjære barn; det er dere som er ansvarlige for budskapene. Kilden til 
nåde er her, men dere, mine barn, er redskapene (tjenerne) som 
serverer gavene. Derfor, kjære barn, kaller jeg dere til å oppfylle denne 
tjenesten deres med ansvarlighet. Enhver skal være ansvarlig i forhold til 
sine muligheter. Kjære barn, Jeg kaller dere til å dele ut gavene til andre 
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med kjærlighet, og ikke beholde dem for dere selv. Takk for at dere har 
svart på mitt kall.” 

15. mai, 1986 

”Kjære barn!  I dag kaller jeg dere til å gi meg hjertene deres slik at jeg 
kan forvandle dem til å bli like mitt. Dere undrer dere på, kjære barn, 
hvorfor dere ikke klarer å oppfylle det jeg søker av dere. Det er ikke 
mulig for dere, fordi dere ikke har gitt meg hjertet deres slik at jeg kan 
forandre det. Dere snakker, men dere handler ikke. Jeg kaller på dere for 
at dere skal gjøre alt det jeg ber dere om. På den måten vil jeg være med 
dere. Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

22. mai, 1986 

”Kjære barn! I dag vil jeg gi dere min egen kjærlighet. Dere vet ikke, mine 
kjære barn, hvor stor kjærligheten min er, og dere vet ikke hvordan dere 
skal motta den. På forskjellige måter ønsker jeg å vise kjærligheten min 
til dere, men dere, kjære barn, gjenkjenner den ikke. Dere forstår ikke 
ordene mine med hjertet deres og derfor klarerer dere heller ikke å 
oppfatte min kjærlighet. Kjære barn, ta i mot meg i livet deres, så vil dere 
bli i stand til å ta i mot alt det jeg sier til dere og alt det som jeg kaller 
dere til. Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

29.mai, 1986 

”Kjære barn! I dag kaller jeg dere til å leve i kjærlighet til Gud og til 
nesten i livet deres. Uten kjærlighet, mine barn, kan dere ikke gjøre noen 
ting. Derfor, kjære barn, kaller jeg dere til å leve i gjensidig kjærlighet. 
Bare slik vil dere bli i stand til å elske og å akseptere både meg og alle 
dem som kommer hit til menigheten deres. Alle vil føle min kjærlighet 
gjennom dere. Derfor, trygler jeg dere, mine kjære barn, om å begynne 
fra i dag å elske med en brennende kjærlighet, den kjærligheten jeg 
elsker dere med. Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

5. juni, 1986 

”Kjære barn! I dag kaller jeg dere til å bestemme dere for om dere vil l 
følge budskapene som jeg gir dere. Jeg ønsker at dere skal være aktive i å 
leve og spre budskapene. Spesielt, kjære barn, ønsker jeg at dere alle 



 

236  Kapittel 10 Jomfru Marias Ukesbudskap 

skal være en refleks av Jesus, som kan opplyse denne vantroende verden 
som vandrer i mørke. Jeg ønsker at dere skal være lys for alle og at dere 
gir vitnesbyrd i lyset. Kjære barn, dere er ikke kalt til mørke, men dere er 
kalt til lyset. Derfor, lev lyset med deres egne liv. Takk for at dere har 
svart på mitt kall.” 

12. juni 1986 

”Kjære barn! I dag kaller jeg dere til å begynne å be Rosenkransen med 
en levende tro, slik at jeg kan bli i stand til å hjelpe dere.  
Dere, kjære barn, ønsker å oppnå nåder, men dere ber ikke. Jeg kan ikke 
hjelpe dere fordi dere ikke ønsker å begynne å bevege dere.  
Kjære barn, jeg kaller dere til å be Rosenkransen, og at Rosenkransen blir 
en plikt som dere oppfyller med glede. På den måten vil dere forstå 
grunnen til at jeg er med dere så lenge. Jeg ønsker å lære dere å be. Takk 
for at dere har svart på mitt kall.” 

19.juni, 1986 (Uken før 5-års-jubileet) 

”Kjære barn, gjennom disse dagene tillater min Herre at jeg kan be om 
mange nåder for dere. Derfor ønsker jeg på nytt å oppmuntre dere til å 
be, kjære barn! Be, uten stans! På den måten kan jeg gi dere den gleden 
som Herren gir til meg. Med disse nådene, kjære barn, ønsker jeg at 
lidelsene deres skal bli til glede. Jeg er Moren deres, og jeg ønsker å 
hjelpe dere. Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

26. juni, 1986 

”Kjære barn! Gud tillater meg å virkeliggjøre denne Oasen med Fred 
sammen med Ham selv. Jeg ønsker å kalle på dere for å beskytte den slik 
at oasen alltid forblir ren. Det finnes dem som ved sin skjødesløshet 
ødelegger for freden og bønnen. Jeg inviterer dere til å gi vitnesbyrd og 
med deres liv å hjelpe til med å bevare freden.  
Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

3. juli, 1986 

”Kjære barn; i dag kaller jeg dere alle til bønn. Uten bønn, kjære barn, 
kan dere ikke erfare (føle) verken Gud eller meg eller de nådene som jeg 
gir dere. Derfor, kaller jeg dere til å gjøre det slik at både begynnelsen og 
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slutten av dagen alltid er bønn. Kjære barn, jeg ønsker å lede dere dag 
for dag, mest mulig inn i bønnen. Hvis dere ikke utvikler dere, er det fordi 
dere ikke ønsker. Mitt kall, kjære barn, er å gjøre det slik at bønnen alltid 
skal være på førsteplassen. Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

10. juli, 1986 

”Kjære barn. I dag kaller jeg dere til hellighet. Uten hellighet kan dere 
ikke leve. Derfor overvinn med kjærlighet enhver synd, og med 
kjærlighet overvinner dere alle de vanskelighetene dere møter. Kjære 
barn, jeg trygler dere om å leve kjærlighet inni dere selv.  
Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

17. juli, 1986 

”Kjære barn. I dag ønsker jeg at dere skal reflektere over hvorfor jeg er 
med dere så lenge. Jeg er Formidler (Mediatrix) mellom dere og Gud. 
Derfor, kjære barn, kaller jeg dere til alltid å leve, med kjærlighet, alt det 
som Gud ønsker av dere. Av den grunn, kjære barn, etterlev i perfekt 
ydmykhet alle budskapene jeg gir dere.  
Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

24. juli, 1986 

”Kjære barn, jeg er fylt av glede over alle dere som er på veien til 
hellighet. Jeg bønnfaller dere om å hjelpe med vitnesbyrdet deres, alle 
dem som ikke vet hvordan de skal leve i hellighet. Derfor, kjære barn, la 
familiene deres bli et sted hvor hellighet blir født. Hjelp alle til å leve i 
hellighet, men spesielt i deres egen familie.  
Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

31. juli, 1986 

”Kjære barn! Hat føder splid og tar ikke hensyn til noe eller noen. Jeg 
kaller dere alltid til bringe enighet og fred. Spesielt på det stedet hvor 
dere bor, vis kjærlighet. La kjærlighet alltid være deres eneste redskap. 
Med kjærlighet kan dere forvandle til det gode alt det som Satan ønsker 
å ødelegge og ta i besittelse. Bare på den måten vil dere bli fullstendig 
mine og jeg kan bli i stand til å hjelpe dere.  
Takk for at dere har svart på mitt kall.” 
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5.august, 1986 (ekstra budskap) 

”Les hver torsdag i Matteus evangeliet, hvor det står; ”Ingen kan tjene to 
herrer… Dere kan ikke tjene Gud og penger (Mammon).”  
 
(Ana Shawl i Medjugorjes internasjonale bønnegruppe på web, 
www.medjugorje.org sender trofast rundt denne teksten fra 
Bergprekenen, Matt.6,24-34 hver eneste torsdag.) 

7. august, 1986 

”Kjære barn! Dere vet at jeg har lovet dere en Oase av Fred, men dere 
vet at rundt en oase ligger ørkenen, hvor Satan ligger på lur og ønsker å 
friste hver eneste av dere. Kjære barn, bare gjennom bønn er dere i 
stand til å bekjempe enhver innflytelse fra Satan på det stedet hvor dere 
lever. Jeg er med dere, men jeg kan ikke ta bort friheten deres.  
Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

14. august, 1986 

”Kjære barn! Jeg inviterer dere til at bønnen deres skal bli til gleden ved 
et møte med Herren. 
Jeg kan ikke lede dere fram til det punktet, så lenge dere selv ikke erfarer 
denne gleden i bønn. Fra dag til dag ønsker jeg å lede dere lenger og 
dypere i bønn, men jeg ønsker ikke å presse dere. Takk for at dere har 
svart på mitt kall.” 

21. august, 1986 

”Kjære barn! Jeg takker dere for den kjærligheten dere viser meg. Dere 
vet kjære barn, at jeg elsker dere grenseløst og daglig ber jeg Herren 
hjelpe dere å forstå den kjærligheten jeg viser dere. Derfor, kjære barn, 
be, be, be! Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

28. august, 1986 

”Kjære barn! Mitt kall er at dere i alt skal være forbilder for andre, 
spesielt i bønn og ved å vitne. 
Kjære barn, jeg kan ikke hjelpe verden uten dere. Jeg ønsker at dere 
samarbeider med meg i alle ting, selv i de minste ting. Derfor, kjære 
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barn, hjelp meg ved å la bønnene deres komme fra hjertet, og at dere 
alle overlater dere fullstendig til meg. På den måten vil jeg kunne 
undervise og lede dere på den veien som jeg har begynt med dere.  
Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

4. september, 1986 

”Kjære barn! I dag igjen kaller jeg dere til bønn og faste. Dere vet, kjære 
barn, at med deres hjelp er jeg i stand til å oppfylle alt og tvinge Satan til 
ikke å forføre dere til det onde og til å fjerne ham fra dette stedet. Kjære 
barn, Satan lurer på hver enkelt av dere. Spesielt i hverdagslivet prøver 
han å skape forvirring blant dere. Derfor, mine barn, er mitt kall til dere 
at dagen deres skal være fylt av bønn og fullstendig overgitt til Gud. Takk 
for at dere har svart på mitt kall.” 

11. september, 1986 

”Kjære barn! I disse dagene når dere gledesfylte feirer korset, ønsker jeg 
at deres egne kors også skal bli til glede for dere. Spesielt, kjære barn, be 
om at dere blir i stand til å akseptere sykdom og lidelser med samme 
kjærlighet som Jesus aksepterte dem. Bare på den måten kan jeg med 
glede gi ut til dere de nådene og helbredelsene som Jesus tillater meg. 
Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

18. september, 1986 

”Kjære barn; i dag igjen takker jeg dere for alt det dere har gjennomført 
for meg disse dagene. Spesielt, kjære barn, takker jeg der i Jesu navn for 
alt dere har ofret gjennom denne siste uken.  
Kjære barn, dere glemmer at jeg ønsker offer av dere slik at jeg kan 
hjelpe dere og drive bort Satan. 
Derfor kaller jeg dere igjen til gi offergaver med en spesiell ærbødighet 
overfor Gud. Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

25. september, 1986 

”Kjære barn! Gjennom den freden dere selv har fått kaller jeg dere til å 
hjelpe andre til å se og begynne å søke fred. Dere, kjære barn, er i freden 
og er ikke i stand til å forstå hvordan det er å ikke ha fred. Derfor kaller 
jeg dere, slik at dere gjennom deres bønner og liv hjelper å ta bort alt det 
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som er ondt i folk og avdekker falskspillet som Satan gjør bruk av. Be om 
at sannheten vinner fram i alle hjerter.  
Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

2. oktober, 1986 

”Kjære barn! I dag kaller jeg dere igjen til å be. Dere, mine barn, kan ikke 
forstå hvor stor verdien av bønn er, så lenge dere ikke sier til dere selv; 
”Nå er det tid for bønn, nå er ingenting annet viktig for meg, nå er ikke 
en eneste person viktig for meg, men bare Gud.” Kjære barn, konsekrer 
dere selv til bønn med en spesiell kjærlighet, slik at Gud kan sende nåder 
tilbake til dere. Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

9. oktober, 1986 

”Kjære barn! Dere vet at jeg ønsker å lede dere på veien til hellighet, 
men jeg vil ikke tvinge dere til å bli helgener med makt. Jeg ønsker at 
hver eneste en av dere, gjennom deres egne små selv-forsakelser 
hjelper dere selv og meg slik at jeg kan lede dere fra dag til dag, nærmere 
til hellighet. Derfor mine barn, vil jeg ikke tvinge dere til å følge 
budskapene mine. Men denne lange tiden som jeg har vært sammen 
med dere, skal være et tegn på at jeg elsker dere uendelig høyt, og jeg 
ønsker at hver enkelt av dere skal bli hellig.  
Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

16. oktober, 1986 

”Kjære barn! I dag igjen ønsker jeg å vise dere hvor høyt jeg elsker dere. 
Jeg er lei meg fordi jeg ikke klarer å hjelpe alle til å forstå min kjærlighet. 
Derfor, kjære barn, kaller jeg dere til bønn og fullstendig overgivelse til 
Gud, fordi Satan ønsker å fjerne dere fra Gud gjennom hverdagslige ting 
og snappe førsteplassen i livet deres. Kjære barn, be derfor uten 
opphold! Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

23. oktober, 1986 

”Kjære barn, i dag igjen kaller jeg dere til bønn. Spesielt, kjære barn, 
kaller jeg dere til å be for fred. Uten bønnene deres, kjære barn, kan jeg 
ikke hjelpe dere å oppfylle det budskapet som Herren har gitt meg for 
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dere. Derfor, kjære barn, be, slik at dere i bønn kan oppfatte det som  
Gud gir dere. Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

30. oktober, 1986 

”Kjære barn! I dag ønsker jeg igjen å kalle dere til å ta budskapene som 
jeg gir dere på alvor og bringe dem ut i livet.  
Kjære barn, for deres skyld har jeg blitt her så lenge, slik at jeg kan hjelpe 
dere å omsette i praksis alle de budskapene jeg gir dere. Derfor, kjære 
barn, i kjærlighet til meg, lev etter alle de budskapene jeg gir dere.  
Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

6. november, 1986 

”Kjære barn! I dag ønsker jeg å kalle dere til å be daglig for sjelene i 
purgatoriet (skjærsilden). For hver sjel er det nødvendig med bønn og 
nåde for å nå fram til Gud og til Guds kjærlighet. Ved å gjøre dette, kjære 
barn, oppnår også dere nye forbedere, som vil hjelpe dere i livet til å 
forstå at de jordiske ting ikke er viktige for dere, at bare himmelen er det 
målet som dere bør strebe etter. Derfor, kjære barn, be uavlatelig, slik at 
dere blir i stand til å hjelpe dere selv og de andre, som bønnene deres vil 
bringe glede til. Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

13. november, 1986 

”Kjære barn! I dag kaller jeg dere igjen til å be med hele hjertet deres, og 
forandre livet deres dag for dag. Spesielt, kaller jeg dere, kjære barn, til å 
begynne å leve i hellighet, gjennom bønnene og forsakelsene deres, fordi 
jeg ønsker at hver eneste av dere, som har vært ved denne kilden av 
nåde, vil komme fram til Paradis med den spesielle gaven dere skal gi 
meg, og den er hellighet. Derfor, kjære barn, be og forandr livet deres 
hver dag for å bli hellige. Jeg skal alltid være nær dere.  
Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

20. november, 1986 

”Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til å leve og følge med en særskilt 
kjærlighet alle budskapene som jeg gir dere. Kjære barn, Gud ønsker ikke 
at dere skal være lunkne og ubestemte, men at dere totalt overgir dere 
til Ham. Dere vet at jeg elsker dere, og at jeg brenner av kjærlighet for 
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dere. Derfor, kjære barn, bestem dere for å elske, slik at dere kan brenne 
av kjærlighet og daglig få erfare Guds kjærlighet.  
Kjære barn, bestem dere for kjærligheten, slik at kjærligheten får 
overtaket i dere alle, men ikke for den menneskelige kjærligheten, heller 
for den guddommelige kjærligheten.  
Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

27. november, 1986 

”Kjære barn! Også i dag inviterer jeg dere til å konsekrere livet deres til 
meg med kjærlighet, slik at jeg kan lede dere med kjærlighet. Jeg elsker 
dere, kjære barn, med en spesiell kjærlighet og ønsker å bringe dere alle 
til Himmelen fram til Gud. Jeg ønsker at dere skal forstå at dette livet er 
kortvarig i forhold til livet i himmelen. Derfor, kjære barn, bestem dere 
igjen på nytt for Gud. Bare slik kan jeg vise dere hvor høyt jeg elsker 
dere, og hvor sterkt jeg ønsker at dere skal bli frelst og være med meg i 
himmelen. Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

4. desember, 1986 advent 

”Kjære barn! I dag kaller jeg dere til å forberede hjertene deres for disse 
dagene, når Herren særskilt ønsker å rense dere fullstendig fra alle 
syndene i fortiden deres. Dere, kjære barn, er ikke i stand til å gjøre det 
alene, derfor er jeg her for å hjelpe dere. Be dere, mine kjære barn! Bare 
gjennom bønn vil dere kunne gjenkjenne alt det onde som er i dere og 
overlate det til Herren*, slik at Herren kan rense hjertene deres 
fullstendig. Derfor, kjære barn, be uten opphold og forbered hjertene 
deres i bot og faste. Takk for at dere har svart på mitt kall.” 
(*gjennom et grundig skriftemål.) 

11. desember, 1986 

”Kjære barn! Jeg kaller dere til å be spesielt i denne tiden, for å bli i stand 
til oppleve gleden ved å møte Jesusbarnet som fødes. Kjære barn, jeg 
ønsker at dere skal oppleve disse dagene akkurat slik jeg opplevde dem; 
med stor glede. Jeg  ønsker å lede dere og vise dere den gleden som jeg 
ønsker å bringe dere alle til. Derfor, kjære barn, be og overlat dere 
fullstendig til meg. Takk for at dere har svart på mitt kall.” 
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18. desember, 1986 

”Kjære barn, på ny i dag ønsker jeg å invitere dere til bønn. Når dere ber, 
blir dere mye vakrere, akkurat som blomster, som etter snøen, viser seg i 
all sin skjønnhet og fargene deres blir helt ubeskrivelige. Slik, kjære barn, 
er det også med dere, etter bønnen, viser dere fram mer av alt det vakre 
dere har for Gud og det som behager Ham. Derfor, kjære barn, be og åpn 
opp ditt innerste for Herren, slik at Han kan gjøre deg til en harmonisk og 
vakker blomst for Paradiset. Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

25. desember, 1986 Første Juledag = Jesu fødselsdag 

”Kjære barn! Også i dag takker jeg Herren for alt det Han gjør for meg, 
spesielt for den gaven at jeg kan være med dere også i dag.  
Kjære barn, dette er dager da Faderen gir spesielle nådegaver til alle dem 
som åpner hjertene sine. Jeg velsigner dere, og jeg ønsker at dere også, 
kjære barn, gjenkjenner og blir åpne for å motta nådegavene, og stiller 
alt til Guds disposisjon slik at Han kan bli forherliget gjennom dere. 
Hjertet mitt følger omsorgsfullt hvert skritt dere tar.  
Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

1. januar, 1987 Høytid for Maria som Guds Hellige Mor 

”Kjære barn! I dag ønsker jeg å invitere dere alle til å leve, i det nye året, 
alle budskapene som jeg gir dere. Kjære barn, dere vet at det er for deres 
skyld at jeg har blitt her så lenge for at jeg kan lære dere hvordan dere 
skal ta skrittene deres på veien til hellighet. Derfor, kjære barn, be uten 
opphold og lev etter budskapene jeg gir dere, for jeg gjør dette med stor 
kjærlighet til Gud og til dere. Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

8.januar, 1987 

”Kjære barn! Jeg ønsker å takke for hver eneste respons på budskapene. 
Spesielt, kjære barn, takk for alle de forsakelser og bønner som dere har 
presentert for meg. Kjære barn, jeg ønsker å fortsette å gi dere enda 
flere budskap, bare ikke hver torsdag, kjære barn, men den 25. i hver 
måned. Tiden har kommet da alt det som min Herre har ønsket er blitt 
oppfylt. Fra nå av vil jeg gi dere færre budskap, men jeg er fortsatt med 
dere. Derfor, mine barn, jeg trygler dere, lytt til budskapene mine og lev 



 

244  Kapittel 10 Jomfru Marias Ukesbudskap 

etter dem, slik at jeg kan lede dere. Kjære barn, takk for at dere har svart 
på mitt kall!”  
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Disse budskapene gis også gjennom Marija Pavlovic- Lunetti den 25. hver 
måned og er til hele verden og alle mennesker av god vilje som ønsker å 
følge henne. Disse budskapene er som en skole i bønn og hellighet og 
viser oss stadig nye aspekter ved det å leve som kristne og Jesu disipler i 
verden. Hun leder oss som en god toppidrettstrener, motiverer, 
inspirerer, utfordrer og presser oss til å yte mer og be mer. Som en god 
Mor blir Hun aldri trett av å minne oss på det som er viktigst for at vi og 
verden skal få fred.  
 
Inntil 8. januar fikk menigheten i Medjugorje et budskap ukentlig hver 
torsdag, men da kom dette budskapet (Les hele budskapet på forrige 
side): ”Kjære barn jeg ønsker å fortsette å gi dere budskap, men ikke 
lenger hver torsdag, men den 25. hver måned.  
Fra 25.januar 1987 og fram til i dag, har Jomfru Maria gitt et spesielt 
budskap hver måned. Disse månedsbudskapene er lengre enn 
ukesbudskapene, og de blir oversatt til de fleste språk, og sendes ut til 
hele verden, til alle dem som ønsker å følge henne. Menigheter, 
bønnegrupper og pilegrimer har reflektert og bedt over hvert av disse en 
hel måned og prøvd å leve etter dem. Jomfru Maria har sagt at hvert av 
budskapene er som en bit av en mosaikk, som til slutt vil bli til et vakkert 
bilde. Gjennom hele denne perioden har Hun åpenbart seg hver dag til 
flere av seerne, og Hun gjør det fortsatt.  
Nå i ettertid, kan vi se at Gud har advart dem, forberedt dem på og prøvd 
å hindre den grusomme krigen som kom i Bosnia og Herzegovina. Men 
det er ennå ikke fred og frihet i verden, det er fortsatt ufred, vold, 
undertrykkelse og urettferdighet. Jomfru Maria fører en åndskamp om 
sjelenes frelse og evig liv, en krig mot synden og det onde, og hun vil 
vekke oss opp fra likegyldigheten og gjøre oss alle til sine medarbeidere 
og medansvarlige. 
Pave Benedikt 16. minner også lekfolk om at de medansvarlige for 
Kirken. 
 
 



 

246  Kapittel 11 - Jomfru Marias Månedsbudskap 

 

1987 - omvendelsens vei 

Begynn å leve et nytt liv i hellighet.  

Søndag 25. januar 

”Kjære barn! Følg med, også i dag ønsker Jeg å kalle dere til å begynne, å 
leve et nytt liv som fra i dag. Kjære barn, jeg vil at dere skal forstå at Gud 
har utvalgt hver enkelt av dere i en stor plan for å frelse menneskeheten. 
Dere kan ikke forstå hvor stor rolle dere har i Guds plan. Derfor, kjære 
barn, be slik at dere i bønn kan bli i stand til å fatte hva Guds plan er i 
forhold til dere selv. Jeg er med dere for at dere skal klare å realisere alt. 
Takk for at dere har svart på mitt kall.” (01/1987) 

Onsdag 25. februar 

"Kjære barn! I dag ønsker jeg å svøpe dere alle inn i min kappe og føre 
dere alle langs omvendelsens vei. Kjære barn, jeg trygler dere, overgi 
hele fortiden deres til Herren, alt det onde som har lagret seg opp i 
hjertene deres. Jeg ønsker at dere alle skal være lykkelige; men ingen kan 
være lykkelige i synd. Derfor, kjære barn, be, og i bønn skal dere få 
oppdage en ny vei i glede. Gleden skal manifestere seg i hjertene deres 
og slik kan dere bli gledesfylte vitner om det som Jeg og Min Sønn ønsker 
av hver enkelt av dere. Jeg velsigner dere. Takk for at dere har svart på 
mitt kall.” (02/1987) 

Onsdag 25. mars (Festen for Jesu Bebudelse) 

Spesiell velsignelse. 
”Kjære barn! I dag takker jeg dere for at dere er her på dette stedet hvor 
jeg gir dere spesielle nåder.  
Jeg kaller dere alle til å begynne å leve, fra i dag, det livet som Gud 
ønsker av dere, og å begynne å gjøre gode gjerninger av kjærlighet og 
barmhjertighet. Jeg liker ikke at dere, kjære barn, følger budskapene og 
samtidig begår synder som mishager meg svært. Derfor, kjære barn, 
ønsker jeg at dere skal begynne å leve et nytt liv uten å drepe alt det som 
Gud virker i dere og som Han gir dere. Jeg gir dere min Spesielle 
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Velsignelse og jeg fortsetter å være med dere på omvendelsens vei. Takk 
for at dere har svart på mitt kall.” (03/1987) 

Lørdag 25. april 

”Kjære barn; også i dag kaller jeg dere til bønn. Dere skal vite, kjære 
barn, at Gud skjenker dere spesielle nådegaver i bønn. Derfor, søk og be 
for at dere kan bli i stand til å forstå alt det som jeg gir dere her. Jeg 
kaller dere, kjære barn, til bønn med hjertet. Dere vet at uten bønn kan 
dere ikke fatte alt det Gud planlegger gjennom hver av dere. Derfor, be! 
Jeg ønsker at gjennom hver eneste av dere må Guds plan bli oppfylt, at 
alt det som Gud har plantet i hjertene deres må fortsette å vokse. Så be 
om at Guds velsignelse må beskytte hver enkelt av dere fra alt det onde 
som truer dere. Jeg velsigner dere, kjære barn. Takk for at dere har svart 
på mitt kall.” (04/1987) 

Mandag 25. mai 

”Kjære barn! Jeg kaller dere alle til å begynne å leve i Guds kjærlighet. 
Kjære barn, dere er beredt til å begå synd, og gi dere i hendene på Satan 
uten å reflektere. Jeg kaller på hver av dere til bevisst å bestemme dere 
for Gud og mot Satan. Jeg er Moren deres og, derfor, ønsker jeg å lede 
dere alle til fullstendig hellighet. Jeg ønsker at enhver av dere skal være 
lykkelige her på jorden og være med meg i Himmelen. Dette er, kjære 
barn, hensikten med mitt komme her og det er mitt ønske. Takk for at 
dere har svart på mitt kall.” (05/1987) 

Torsdag 25. juni (6 årsdag for åpenbaringene) 

Fest for Fredens Dronning. 
”Kjære barn! I dag takker jeg dere og ønsker å invitere dere alle til Guds 
Fred. Jeg ønsker at enhver av dere skal få erfare i sitt eget hjerte den 
freden som Gud gir. Jeg ønsker å velsigne dere alle i dag. Jeg velsigner 
dere med Guds Velsignelse og jeg trygler dere, kjære barn, om å følge og 
å leve min vei. Jeg elsker dere, kjære barn, og derfor teller jeg ikke hvor 
mange ganger jeg fortsetter å kaller dere, og jeg takker dere for alt dere 
gjør for mine intensjoner. Jeg tigger dere, hjelp meg å presentere dere 
for Gud og å frelse dere. Takk for at dere har svart på mitt kall.” 
(06/1987) 
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Lørdag 25. juli 

”Kjære barn! Jeg bønnfaller dere om å ta fatt på veien til hellighet, og 
begynne i dag. Jeg elsker dere, og derfor ønsker jeg at dere skal være 
hellige. Jeg vil ikke at Satan skal blokkere dere på den veien. Kjære barn, 
be og aksepter alt det som Gud sender dere på denne veien som er 
bitter. Men på samme tid, vil Gud åpenbare all dens sødme for dem som 
begynner å følge den, og Han vil gladelig svare hvert kaller på Gud. Ikke 
gi viktighet til ubetydelige ting (her nede). Lengt etter himmelen. Takk 
for at dere har svart på mitt kall.” (07/1987) 

Tirsdag 25. august 

”Kjære barn, også i dag kaller jeg dere alle for at hver enkelt av dere skal 
bestemme seg for å leve etter budskapene mine. Gud har tillatt meg, 
også i dette året som Kirken har viet til meg, å kunne snakke til dere og 
motivere dere til hellighet. Kjære barn, søk fra Gud de nådene som Han 
gir dere gjennom meg. Jeg er klar til å gå i forbønn hos Gud for alt det 
dere søker for at helligheten deres skal bli fullstendig. Derfor, kjære barn, 
ikke glem å søke, fordi Gud har tillatt meg å oppnå nådegaver for dere. 
Takk for at dere har svart på mitt kall.” (08/1987) 

Fredag 25. september 

”Kjære barn, også i dag ønsker jeg å kalle dere alle til bønn. La bønn bli liv 
for dere. Kjære barn, sett av tiden deres bare for Jesus og Han vil gi dere 
alt dere søker. Han vil åpenbare seg i sin fylde for dere.  
Kjære barn, Satan er sterk og han venter på å teste hver enkelt av dere.  
Be, og på den måten vil han ikke bli i stand til verken å skade dere eller å 
hindre dere på veien til hellighet. Kjære barn, voks fra dag til dag, stadig 
nærmere Gud gjennom bønn. Takk for at dere har svart på mitt kall.”  
 
Vi har erfart at når vi skal gjøre noe viktig, eller noe godt vi ønsker å 
utføre, for eksempel gjøre noe for menigheten, vil det ofte oppstå 
praktiske hindringer som krever stor innsats eller mirakler for å 
overvinnes. Gjennom bønn kan flokene løses opp og forsvinne. 
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Søndag 25. oktober 

”Mine kjære barn! I dag ønsker jeg å kalle dere alle til å bestemme dere 
for Paradiset. Veien er vanskelig for dem som ikke har bestemt seg for 
Gud. Kjære barn, bestem dere og tro at Gud ofrer seg selv for dere i hele 
sin fylde. Dere er invitert og dere er nødt til å svare på kallet fra Faderen, 
som kaller dere gjennom meg. Be, for i bønn vil enhver av dere bli i stand 
til å oppnå fullstendig kjærlighet Jeg velsigner dere og jeg ønsker å hjelpe 
dere slik at dere alle kan være under min Moderlige kappe. Takk for at 
dere har svart på mitt kall.” (10/1987) 

Onsdag 25. november 

”Kjære barn, også i dag kaller jeg enhver av dere til å overlate alle ting 
fullstendig til meg. Bare på den måten vil jeg være i stand til å presentere 
hver av dere for Gud. Kjære barn, dere vet at jeg elsker dere umåtelig og 
at jeg ønsker dere alle for meg selv, men Gud har gitt dere alle en frihet 
som jeg i kjærlig respekt og ydmykhet underordner meg.  
Jeg ønsker, kjære barn, at dere hjelper til slik at alt det Gud har planlagt i 
denne menigheten skal bli realisert. Hvis dere ikke ber, vil dere ikke bli i 
stand til å gjenkjenne min kjærlighet og de planene Gud har for denne 
menigheten og hver enkelt individuelt. Be om at Satan ikke lokker dere 
med sitt hovmod og sin bedragerske styrke. Jeg er med dere og jeg 
ønsker at dere skal tro meg, at jeg elsker dere. Takk for at dere har svart 
på mitt kall.” (11/1987) 

Fredag 25.desember 

Festen for Jesu fødsel. Jomfru Maria er kledd i gull og kommer med 
Jesusbarnet i armene sine. 
 
”Kjære barn, fryd dere med meg! Hjertet mitt jubler for Jesus og i dag 
ønsker jeg gi ham til dere. Kjære barn, jeg ønsker at dere alle åpner 
hjertene deres for Jesus og Jeg vil gi Ham til dere med kjærlighet.  
Kjære barn, jeg ønsker at han skal forandre dere, lære dere og beskytte 
dere. I dag ber jeg på en særskilt måte for hver enkelt av dere og Jeg 
presentere dere for Gud slik at Han kan manifestere seg selv i dere. Jeg 
kaller dere til oppriktig bønn med hjertet slik at hver eneste bønn kan bli 
et personlig møte med Gud. Sett Gud på førsteplass i arbeidet deres og i 
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det daglige liv. I dag kaller Jeg dere med stort alvor til å være lydige mot 
meg og gjøre det som jeg oppfordrer dere til. Takk for at dere har svart 
på mitt kall.”  

1988 - Overgi dere helt i Guds hender  
 

Mandag 25.januar. 

”Kjære barn, også i dag kaller jeg dere til total omvendelse, noe som er 
vanskelig for dem som ikke har valgt Gud. Jeg kaller dere kjære barn, til å 
omvende dere helt til Gud. Gud kan gi dere alt dere søker av Ham, men 
dere søker bare Gud når det kommer sykdom, problemer eller 
vanskeligheter til dere. Dere tenker at Gud er langt borte fra dere og 
verken lytter eller hører bønnene deres.  
Nei, kjære barn, det er ikke sannheten! Når dere er langt borte fra Gud, 
kan dere ikke ta i mot nåder fordi dere ikke søker Ham med en fast tro. 
Dag etter dag, ber jeg for dere og jeg ønsker å dra dere stadig nærmere 
Gud, men jeg kan ikke hvis dere ikke selv ønsker det. Derfor kjære barn; 
legg livet deres i Guds hender. Jeg velsigner dere alle. Takk for at dere 
har svart på mitt kall.” (01/1988) 

Torsdag 25. februar 

”Kjære barn, i dag igjen kaller jeg dere til bønn og fullstendig overgivelse 
til Gud. Dere vet at Jeg elsker dere og at Jeg er kommet hit av kjærlighet, 
for å vise dere veien til Fred og frelse for sjelene deres. Jeg ønsker at 
dere skal være lydige overfor meg og ikke tillate Satan å forføre dere. 
Kjære barn, Satan er svært sterk, og derfor, ber jeg dere om å ofre 
bønnene deres til meg for at de som er under hans innflytelse kan bli 
reddet. Gi vitnesbyrd gjennom livet deres, gi livet deres for verdens 
frelse. 
Jeg er med dere og jeg er takknemlig overfor dere, men i himmelen skal 
dere motta den belønningen fra Faderen som Han har lovet dere. Derfor, 
små barn, vær ikke redde! Hvis dere ber, kan ikke Satan skade dere det 
aller minste, fordi dere er Guds Barn og Han våker over dere. Be, og la 
rosenkransen alltid være i hendene deres som et tegn til Satan på at dere 
tilhører meg. Takk for at dere har svart på mitt kall.” (02/1988)  
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Fredag 25. Mars. Festen for Herrens Bebudelse. 

”Kjære barn, også i dag kaller jeg dere til en fullstendig overgivelse til 
Gud. Dere, kjære barn, er ikke bevisst hvor stor den kjærligheten er som 
Gud elsker dere med. Det er derfor Han tillater meg å være hos dere så 
jeg kan instruere dere og hjelpe dere til å finne veien til fred. Men denne 
veien kan dere ikke oppdage hvis ikke dere ber.  
Derfor, kjære barn, forsak alt og konsekrer tiden deres til Gud, og da vil 
Gud utøse gaver over dere og velsigne dere. Små barn, glem ikke at livet 
deres er like flyktig som en vårblomst, som i dag er vidunderlig vakker, 
men i morgen er forsvunnet. Derfor, be på en slik måte at bønnen deres 
og overgivelsen til Gud kan bli som en veiviser. På den måten vil ikke 
vitnesbyrdet deres bare ha verdi for dere selv, men for all evighet. Takk 
for at dere har svart på mitt kall.” (03/1988)  

Mandag 25. april 

”Kjære barn! Gud ønsker å gjøre dere hellige! Derfor kaller Han dere 
gjennom meg til en fullstendig overgivelse. La Den Hellige Messen bli 
livet deres. Forstå at Kirken er Guds Palass, det stedet hvor Jeg samler 
dere og ønsker å vise dere veien til Gud. Kom og be!  
Ikke se på de andre eller kritiser dem, men la heller ditt eget liv bli et 
vitne om veien til hellighet. Kirkene fortjener respekt og er utskilt som 
hellige fordi Gud, Som ble Menneske, har bolig i dem dag og natt.  
Derfor, kjære barn, tro og be om at Faderen øker troen deres, og be så 
om hva dere vil. Jeg er med dere og Jeg fryder meg over omvendelsen 
deres og Jeg beskytter dere med min Moderkappe. Takk for at dere har 
svart på mitt kall.” (4/1988)  

Tirsdag 25.mai 

”Kjære barn! Jeg kaller dere til en fullstendig overgivelse til Gud. Be, små 
barn, for at Satan ikke får beherske dere og svinge dere som greiner i 
vinden. Vær sterke i Gud. Jeg ønsker at gjennom dere skal hele verden få 
kjenne gledens Gud. Vær ikke engstelige eller bekymret. Gud vil hjelpe 
dere og vise dere veien. Jeg ønsker at dere elsker alle mennesker med 
min kjærlighet, både de gode og de onde. Bare på den måten vil 
kjærligheten erobre verden. Små barn, dere er mine. Jeg elsker dere og 
Jeg ønsker at dere vil overgi dere til meg slik at jeg kan lede dere til Gud. 



 

252  Kapittel 11 - Jomfru Marias Månedsbudskap 

Be uten opphør slik at Satan ikke kan ta fordeler av dere. Be slik at dere 
erkjenner at dere er mine. Jeg velsigner dere med gledens velsignelse. 
Takk for at dere har svart på mitt kall.” (05/1988)  

Fredag 25. Juni. 7-årsdagen for åpenbaringene i Medjugorje 

”Kjære barn! I dag kaller Jeg dere til den kjærligheten som er trofast og 
til behag for Gud. Små barn, kjærligheten bærer alt det som er bittert og 
vanskelig for Jesu skyld, Han som er kjærlighet. Derfor, kjære barn, be 
om at Gud kommer dere til hjelp, men ikke etter deres ønsker, men 
heller etter Guds kjærlighet. Overgi dere selv til Gud slik at Han kan 
helbrede dere, trøste dere og tilgi alt i dere som er en hindring på 
kjærlighetens vei. På den måten kan Gud forme livet deres og dere vil 
vokse i kjærlighet. Kjære barn, lovpris Gud med Kjærlighetens Sang*, slik 
at Guds kjærlighet kan vokse i dere fra dag til dag inntil fullkommenhet. 
Takk for at dere har svart på mitt kall.” (06/1988)  
(*Les og etterlev; 1. Kor. 13,1-13 som ofte blir kalt Kjærlighetens Sang) 

Mandag 25.juli 

”Kjære barn, i dag kaller jeg dere til en fullstendig overgivelse til Gud.  
Alt det dere gjør og alt det dere eier, gi det over til Gud slik at Han kan 
styre i livet deres som en Konge over alt det dere har. På den måten kan 
Gud lede dere gjennom meg, til dybdene i det åndelige liv.  
Mine barn, vær ikke redde for jeg er med dere selv når dere tenker at det 
ikke finnes noen utvei og at Satan har tatt kontroll. Jeg bringer dere Fred. 
Jeg er Moren deres og Fredens Dronning. Jeg velsigner dere med gledens 
velsignelse slik at Gud kan bli alt for dere i livet. Takk for at dere har svart 
på mitt kall.” (07/1988) 
 

Tirsdag 25.august 

”Kjære barn! I dag kaller jeg dere til å fryde dere over det livet Gud gir 
dere. Mine barn, fryd dere i Gud Skaperen fordi Han har skapt dere så 
vidunderlige. Be om at livet deres må bli en gledesfull takksigelse, som 
strømmer ut av hjertene deres som en elv av glede. Små barn, gi hele 
tiden takk for alt dere eier, for hver eneste liten gave som Gud har gitt 
dere, slik at en gledesfylt velsignelse alltid skal stige ned fra Gud over 
livet deres. Takk for at dere har svart på mitt kall.” (08/1988)  



 

1988 - Overgi dere helt i Guds hender 253

Søndag 25. september 

”Kjære barn! I dag kaller jeg dere alle uten unntak til hellighetens vei i 
livet deres. Gud har gitt dere hellighetens gave. Be om at dere må 
erkjenne det mer og mer, og på den måten vil dere bli i stand til å være 
vitner for Gud. Kjære barn, jeg velsigner dere og jeg går i forbønn for 
dere hos Gud slik at veien dere og vitnesbyrdet deres skal bli fullstendig 
og bli en glede for Gud. Takk for at dere har svart på mitt kall.” (09/1988)  

Tirsdag 25. oktober  

"Kjære barn! Mitt kall til å leve budskapene Jeg gir dere, er et daglig kall 
dag, spesielt, mine barn, fordi Jeg ønsker å dra dere nærmere til Jesu 
Hjerte. Derfor, mine barn, kaller jeg dere i dag til bønnen for 
Konsekrasjonen til Jesus, min kjære Sønn, slik at hvert eneste av hjertene 
deres kan bli Hans. Deretter kaller Jeg dere til Konsekrasjonen til Mitt 
Uplettede Hjerte.  
Jeg ønsker at dere konsekrerer dere selv som enkeltpersoner, familier, 
og menigheter slik at alt tilhører Gud gjennom mine hender. Derfor, 
mine barn, be slik at dere forstår storheten av dette budskapet som Jeg 
gir dere. Jeg ønsker ingenting for min egen del, heller alt for frelsen til 
sjelene deres. Satan er sterk og, derfor, mine barn, press dere, gjennom 
kontinuerlig bønn, tett inntil Mitt Moderlige Hjerte. Takk for at dere har 
svart på mitt kall.” (10/1988) 
 
Det finnes flere bønner for å konsekrere eller vie seg til Jesu og Marias 
Hjerter, for å være beskyttet av Dem og få hjelp til å leve et liv i pakt med 
dåpsløftet i tro og kjærlighet. Hovedbudskapet i Fatima 1917, var at 
Jomfru Maria ønsket at alle skulle konsekrere seg til Hennes Uplettede 
Hjerte, især Russland, for å unngå en ny krig verre enn 1. verdenskrig.  
 
Jomfru Maria har diktert spesielle bønner for å konsekrere seg til Jesus og 
Henne selv til Jelena Vasilij og bønnegruppen i Medjugorje. Bak i boken: 
 
De neste 3 månedsbudskapene ble gitt mens Marija Pavlovic var i 
Birmingham, Alabama i USA. Denne menigheten hadde bedt spesielt om 
at de måtte få oppleve den samme omvendelsen som i Medjugorje og 
dette ønsket ble gitt skriftlig til Jomfru Maria under en åpenbaring 
6.oktober 1986. Gospa svarte dem da: 
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"Be og vær vitner med livet deres. Ikke med ord men heller gjennom 
bønn vil dere oppnå det dere ønsker. Derfor, be mer og lev i ydmykhet." 
(6/10/1986)  
 
To år senere kom altså seersken Marija Pavlovic personlig og var hos dem 
i nesten tre måneder. Hun kom for å opereres for å donere en nyre til sin 
bror som trengte en nyretransplantasjon for å overleve. Hele tiden hadde 
hun de daglige åpenbaringene. Hun fikk også flere budskap til dem, blant 
annet at de skulle starte en Kommunitet der. Hun samlet mye folk og de 
opplevde en helt spesiell vekkelse. Ved noen anledninger ba Jomfru Maria 
direkte over hver enkelt som var tilstede, og de kjente nærværet hennes 
svært sterkt.  

Fredag 25. november 

"Kjære barn, Jeg kaller dere til bønn slik at dere i bønn kan ha et møte 
med Gud. Gud ofrer seg og gir seg selv til dere. Men Han søker av dere at 
dere svarer på Hans kall i frihet. Derfor, mine barn, sett av tid i løpet av 
dagen så du kan be i fred og ydmykhet og ha møte med Gud Skaperen. 
Jeg er med dere og jeg går i forbønn hos Gud for dere. Derfor, vær 
oppmerksomme, slik at hvert møte i bønn blir et gledesfylt møte med 
Gud. Takk for at dere har svart på mitt kall." (11/1988)  
 
Den 29. november kom Jomfru Maria svært lykkelig og ba lenge over alle 
sammen og hun gav dem Sin Spesielle Velsignelse:  
"Velsign med denne velsignelsen selv dem som ikke tror. Du kan gi dem 
denne velsignelsen fra hjertet for å hjelpe dem i deres omvendelse. 
Velsign alle dem du møter. Jeg gir dere en spesiell nåde. Jeg ønsker at 
dere gir denne nåden videre til andre." 
 Hun forklarte videre nøye til Marija Pavlovic hva denne spesielle gaven 
innebar. Denne velsignelsen har en spesiell kraft til å omvende og hjelpe 
andre både troende og ikke troende. Når du en gang har fått den varer 
den livet ut og du kan gi den videre til andre uten at kraften vil minske. 
Velsignelsen virker i den grad du selv har tro og ber bevisst for den med 
hjertet. Jo mer du ber jo sterkere vil den virke. Du kan gi den videre 
direkte eller be i stillhet i nærheten eller borte fra den personen du ønsker 
å gi den til og gjerne gjenta den daglig for å hjelpe noen til å omvende 
seg. Du kan bare få den direkte av Jomfru Maria ved å være til stede 
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under åpenbaringen. Jeg har selv fått den av en av prestene som var 
tilstede denne dagen, og kan gi den videre til alle som ønsker den.  

Søndag 25.desember.  

(1. Juledag - Spesiell velsignelse) 
 
"Kjære barn, jeg kaller dere til fred. Lev Fred i hjertet ditt og omgivelsene 
dine, slik at alle kan få gjenkjenne den freden som ikke kommer fra dere, 
men fra Gud. Mine barn, i dag er det en stor dag. Fryd dere med meg! 
Feir fødselen til Jesus med min fred, den freden som jeg kom med som 
deres Mor, Fredens Dronning. I dag gir jeg dere min spesielle velsignelse. 
Bring den til hver eneste skapning slik at alle kan ha fred. Takk for at dere 
har svart på mitt kall." (12/1988) 

1989 – Hellighetens Vei 

Onsdag 25. januar 

"Kjære barn, i dag kaller jeg dere til hellighetens vei. Be om at dere må 
fatte skjønnheten og storheten til denne veien, hvor Gud åpenbarer Seg 
Selv for dere på en spesiell måte. Be om at dere må være åpne for alt det 
som Gud gjør gjennom dere slik at dere i livet deres må bli i stand til å 
takke Gud og fryde dere over alt det Han gjør gjennom hver enkelt. Jeg 
gir dere min velsignelse. Takk for at dere har svart på mitt kall." (1/1989) 

Lørdag 25. februar  

"Kjære barn, i dag kaller jeg dere til bønn med hjertet. Gjennom denne 
årstiden med nåde, ønsker jeg at hver av dere skal være forenet med 
Jesus; men uten uopphørlig bønn, kan dere ikke erfare skjønnheten og 
storheten av den nåden som Gud tilbyr dere. Derfor, små barn, til enhver 
tid fyll hjertene deres med selv de minste bønner. Jeg er med dere og Jeg 
våker uopphørlig over hvert eneste hjerte som er gitt til meg. Takk for at 
dere har svart på mitt kall." (2/1989)  
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Lørdag 25. mars 

"Kjære barn; jeg kaller dere til en total overgivelse til Gud. Jeg kaller dere 
til en stor glede og fred som bare Gud kan gi dere. Jeg er med dere og 
går i forbønn for dere hos Gud hver dag. Jeg kaller dere, mine barn, til å 
lytte til meg og til å leve budskapene som Jeg gir dere. I årevis har dere 
blitt invitert til hellighet, men dere er fremdeles langt fra. Jeg velsigner 
dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." (3/1989)  

Tirsdag 25. april 

"Kjære barn; Jeg kaller dere til total overgivelse til Gud. La alt dere eier 
være i Guds hender. Bare på den måten skal dere ha glede i hjertene 
deres. Små barn, fryd dere over alt dere har og gi takk til Gud fordi alle 
ting er Guds gave til dere. På den måten skulle dere bli i stand til å takke 
for alt i livet deres og oppdage Gud i alle ting, selv i den minste blomst. 
Takk for at dere har svart på mitt kall." (4/1989)  

Torsdag 25. mai. 

"Kjære barn, Jeg kaller dere til åpenhet for Gud. Dere ser, mine barn, 
hvordan naturen åpner seg og gir liv og frukt. På den samme måten 
kaller Jeg dere til et liv med Gud og full overgivelse til Ham. Mine barn, 
Jeg er med dere og Jeg ønsker hele tiden å lede dere inn til gleden av 
livet. Jeg ønsker at hver enkelt av dere oppdager gleden og kjærligheten 
som bare kan finnes i Gud og som bare Gud kan gi. Gud ønsker ingenting 
annet av dere enn overgivelse. Derfor, mine barn, bestem dere for alvor 
for Gud for alt forgår. Gud alene forgår ikke. Be om at dere må oppdage 
storheten og gleden i det livet som Gud gir dere. Takk for at dere har 
svart på mitt kall." (5/1989)  

Søndag 25. Juni. 8-årsdagen. 

"Kjære barn! I dag kaller jeg dere til å leve budskapene som Jeg har gitt 
dere gjennom de siste åtte årene. Dette er en tid med nåder og Jeg 
ønsker at Guds nåde skal være stor for hver eneste en av dere. Jeg 
velsigner dere og Jeg elsker dere med en spesiell kjærlighet. Takk for at 
dere har svart på mitt kall." (6/1989)  
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Tirsdag 25. juli 

"Kjære barn; i dag kaller Jeg dere til å fornye hjertene deres. Åpn dere 
selv for Gud og overgi til Ham alle vanskelighetene deres og korsene slik 
at Gud kan vende alle ting til glede. Små barn, dere kan ikke åpne dere 
selv for Gud uten å be; derfor. fra i dag bestem dere for å konsekrere en 
tid og en dag bare for et møte med Gud i stillhet. På den måten vil dere 
bli i stand til, med Gud, og bevitne mitt nærvær her. Små barn, jeg 
ønsker ikke å tvinge dere, heller at dere frivillig gir Gud tiden deres, som 
barn av Gud. Takk for at dere har svart på mitt kall." (7/1989)  

Fredag 25.august  

”Kjære barn! I dag kaller jeg dere til å be. Ved hjelp av bønn, mine barn, 
vil dere oppnå glede og fred. Gjennom bønn blir dere rikere i Guds 
Barmhjertighet. Derfor, små barn, la bønn være lyset for hver og en av 
dere. Spesielt, kaller jeg dere til å be for alle dem som er langt borte fra 
Gud, for at de kan omvende seg. Da vil hjertene våre bli rikere fordi Gud 
vil råde i hjertene til alle mennesker. Derfor, små barn, be, be, be! La 
bønn begynne å regjere i hele verden. Takk for at dere har svart på mitt 
kall!” (8/1989)  

Mandag 25. september  

”Kjære barn, i dag inviterer Jeg dere til å takke Gud for alle de gavene 
dere har oppdaget i løpet av livet deres, selv for den aller minste gave 
dere har gjenkjent. Jeg takker sammen med dere og ønsker at alle 
kjenner gleden over disse gavene, og at Gud skal være alt for hver av 
dere. Dermed, mine barn, vil dere kunne vokse kontinuerlig på veien til 
hellighet. Takk for at dere har svart på mitt kall.” (9/1989)  

Onsdag 25.oktober  

”Kjære barn; også i dag inviterer Jeg dere til bønn. Jeg inviterer dere hele 
tiden, men dere er fremdeles langt borte. Derfor, fra i dag, bestem dere 
for alvor til å avsette tid til Gud. Jeg er med dere og Jeg ønsker å lære 
dere å be med hjertet. I bønn med hjertet, vil dere møte Gud. Derfor, 
mine barn, be, be, be! Takk for at dere har svart på mitt kall.” (10/1989)  
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Lørdag 25. november  

”Kjære barn, i mange år har Jeg invitert dere gjennom disse budskapene 
som Jeg gir dere. Mine barn, gjennom budskapene ønsker Jeg å skape en 
vidunderlig mosaikk i hjertene deres slik at Jeg kan presentere hver 
enkelt av dere for Gud likt det opprinnelige bildet*. Derfor, mine barn, 
ønsker jeg at beslutningene deres skal være frie overfor Gud, fordi Han 
har gitt dere friheten. Be, derfor, om at dere kan bestemme dere helt 
fritt for Gud uten noen innflytelse fra Satan. Jeg ber for dere foran Gud 
og jeg søker om deres fulle overgivelse. Takk for at dere har svart på mitt 
kall.” (11/1989)  
* Gudsbildet. Vi er skapt i Guds Bilde i Hans likhet. 
 

25.desember, 1.juledag. 

”Kjære barn! I dag velsigner Jeg dere på en spesiell måte med min 
moderlige velsignelse, og Jeg går i forbønn for dere hos Gud for at Han 
skal gi dere gaven av omvendelsen med hjertet. I årevis har Jeg kalt dere 
for å oppildne dere til et dypt åndelig liv i enkelhet, men dere er så 
kalde! Derfor, mine barn, aksepter med alvor og lev budskapene, slik at 
sjelene deres ikke blir triste når Jeg ikke lenger er med dere og Jeg ikke 
lenger kan lede dere som usikre barn som tar sine første skritt. For dette, 
mine barn, les hver dag budskapene Jeg har gitt dere og transformer 
dem om til liv. Jeg elsker dere og derfor inviterer Jeg dere alle til frelsens 
vei med Gud. Takk for at dere har svart på mitt kall.” (12/1989) 

1990  

Torsdag 25.januar  

”Kjære barn; i dag inviterer Jeg dere til å bestemme dere for Gud på nytt 
og velge Gud framfor alt og over alt, slik at Han kan gjøre mirakler i livet 
deres og dag for dag at livet deres kan bli til glede for Ham. Derfor mine 
barn, be og tillat ikke Satan å virke i livet deres gjennom misforståelser, 
mangel på forståelse og akseptasjon i forholdet mellom dere. Be for at 
dere kan bli i stand til å oppfatte storheten og skjønnheten i livets gave. 
Takk for at dere har svart på mitt kall.” (1/1990)  
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Jomfru Maria peker her på at det er Satan som er årsak til splid og 
mangel på kommunikasjon oss mennesker i mellom. Hun nevner flere 
ganger at han prøver å skape uro og konflikter mellom grupper, spesielt 
innenfor menigheter og i familiene, mellom foreldre og barn og mellom 
ektefellene. Krig og skilsmisser er frukter av at han får virke fritt. Dette 
står i motsetning til det livet Gud vil gi oss; fred og fellesskap med 
hverandre gjennom Den Hellige Ånd. 

Søndag 25.februar 

”Kjære barn, Jeg inviterer dere til en overgivelse til Gud. I denne tiden 
(fastetiden) ønsker Jeg spesielt at dere gir avkall på (forsaker) de tingene 
som dere er bundet til, men som skader det åndelige livet deres. Derfor, 
mine barn, bestem dere helt for Gud, og tillat ikke Satan å komme inn i 
livet deres gjennom de tingene som skader dere og det åndelige livet. 
Små barn, Gud ofrer Seg selv helt for dere, og dere kan bare oppdage og 
gjenkjenne Ham gjennom bønn. Derfor bestem dere for å be. Takk for at 
dere har svart på mitt kall.” (2/1990) 

Søndag 25.mars (Festen for Bebudelsen) 

”Kjære barn! Jeg er med dere selv om dere ikke er det bevisst. Jeg ønsker 
å beskytte dere mot alt det som Satan tilbyr dere og som han vil 
ødelegge dere gjennom. Slik Jeg bar Jesus i mitt skjød (i magen min) slik, 
kjære barn, ønsker Jeg å bære også dere fram til hellighet. Gud ønsker å 
frelse dere og han sender dere budskap gjennom mennesker, naturen og 
så mange ting som skal hjelpe dere til å forstå at dere må forandre 
retning på livet deres. Derfor små barn, forstå også storheten av den 
gaven Gud gir dere gjennom meg, slik at jeg kan beskytte dere med min 
kappe og lede dere til gleden av livet. Takk for at dere har svart på mitt 
kall.”(3/1990) 

Onsdag 25. april 

”Kjære barn! I dag kaller jeg dere til å akseptere med alvor og leve de 
budskapene som Jeg gir dere. Jeg er med dere og ønsker, kjære barn, at 
enhver av dere kommer nærmere mitt hjerte, derfor, små barn, be og 
søk Guds vilje i ditt daglige liv. Jeg ønsker at dere alle skal oppdage veien 
til hellighet og vokse på den helt til evigheten. Jeg ber for dere og går i 
forbønn hos Gud, for at dere skal forstå storheten i denne gaven som 
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Gud gir meg at Jeg kan være hos dere. Takk for at dere har svart på mitt 
kall.” (4/1990)  
 

Fredag 25.mai 

”Kjære barn! Jeg inviterer dere til å bestemme dere for å leve denne 
noveneen med seriøsitet. Konsekrer tiden til bønn og til bot. Jeg er med 
dere og ønsker å hjelpe dere til å vokse i forsakelse og selvfornektelse, 
slik at dere blir i stand til å se skjønnheten i livet til de menneskene som 
gir seg selv til meg på en spesiell måte. Kjære barn, Gud velsigner dere 
dag etter dag og ønsker en forandring av livet deres. Derfor, be for at 
dere kan få kraft til å forandre livet. Takk for at dere har svart på mitt 
kall.” (5/1990) 
(Novene=de ni dagene før pinse, da disiplene var samlet i bønn rundt 
Jomfru Maria og forberedte seg til å ta i mot Den Hellige Ånd). 

Mandag 25.juni. Niårsdagen for åpenbaringene 

 Festen for Jomfru Maria, som Fredens Dronning. Spesiell Velsignelse. 
”Kjære barn! I dag ønsker Jeg å takke dere for alle offer og for alle 
bønnene deres. Jeg velsigner dere med min spesielle moderlige 
velsignelse Jeg inviterer dere alle til å bestemme dere for Gud, slik at 
dere dag for dag kan oppdage Hans vilje gjennom bønn. Jeg ønsker, 
kjære barn, å kalle dere alle til en fullstendig omvendelse slik at gleden 
kan være i hjertene deres. Jeg er lykkelig fordi dere er her i dag i så stort 
antall. Takk for at dere har svart på mitt kall.” (06/1990)  

Onsdag 25. juli  

”Kjære barn! I dag kaller Jeg dere til fred! Jeg er kommet hit som Fredens 
Dronning og Jeg ønsker å berike dere med min Moderlige fred. Kjære 
barn, Jeg elsker dere og ønsker å lede dere alle mot den freden som bare 
Gud kan gi og som beriker ethvert hjerte. Jeg inviterer dere til å bli 
bærere og vitner om min fred til denne fredløse verdenen. La freden 
råde i hele verden som er uten fred og lengter etter fred. Jeg velsigner 
dere med min Moderlige Velsignelse. Takk for at dere har svart på mitt 
kall.” (07/1990) 
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Lørdag 25. august 

”I dag ønsker Jeg å invitere dere til å ta på alvor og sette ut i praksis de 
budskapene som Jeg gir dere. Dere vet, mine barn, at Jeg er med dere og 
Jeg ønsker å lede dere på den samme veien til himmelen, en vei som er 
vakker for dem som oppdager den i bønn. Derfor, små barn, glem ikke at 
disse budskapene som Jeg gir dere må realiseres i det daglige liv slik at 
dere kan si: ”Her, jeg har tatt i mot budskapene og jeg har prøvd å leve 
etter dem.” Kjære barn, Jeg beskytter dere med mine bønner foran Den 
Himmelske Fader. Takk for at dere har svart på mitt kall.”  

Tirsdag 25.september. 

”Kjære barn! I dag kaller Jeg dere til å be med hjertet, for at bønnen 
deres skal bli en samtale med Gud. Jeg ønsker at enhver av dere vier mer 
tid til Gud. Satan er sterk og ønsker å ødelegge og bedra dere på mange 
måter. Derfor, mine kjære barn, be derfor hver dag slik at livet deres kan 
bli et gode for dere selv og for alle dem dere møter. Jeg er med dere og 
beskytter dere selv om Satan ønsker å ødelegge prosjektene mine og å 
hindre de planene som Den Himmelske Fader ønsker å realisere her. 
Takk for at dere har svart på mitt kall.”  

Torsdag 25.oktober  

”Kjære barn! I dag kaller Jeg dere til å be særskilt og å frambære 
offergaver og gode gjerninger for fred i verden. Satan er sterk og med all 
sin kraft ønsker han å ødelegge den freden som kommer fra Gud. Derfor, 
kjære barn, be med meg spesielt for fred. Jeg er med dere og ønsker å 
hjelpe dere med mine bønner og jeg ønsker å guide dere på veien til 
fred. Jeg velsigner dere med min Moderlige Velsignelse. Ikke glem å leve 
budskapene om fred. Takk for at dere har svart på mitt kall.” (10/1990)  

Søndag 25. november  

Kjære barn! I dag inviterer Jeg dere til å gjøre barmhjertighetsarbeid med 
kjærlighet og ut av kjærlighet til meg og til deres og mine brødre og 
søstre. Kjære barn, alt det dere gjør for andre, gjør det med stor glede og 
ydmykhet overfor Gud. Jeg er med dere og dag etter dag ofrer jeg 
offergavene og bønnenne deres fram for Gud for verdens frelse. Takk for 
at dere har svart på mitt kall.” (11/1990)  



 

262  Kapittel 11 - Jomfru Marias Månedsbudskap 

Tirsdag 25. desember (Første juledag. ) 

”Kjære barn. I dag inviterer Jeg dere til å be på en spesiell måte for fred. 
Kjære barn, uten fred kan dere ikke erfare fødselen til lille Jesus, verken i 
dag eller i det daglige livet deres. Derfor, be til Fredens Herre om at Han 
må beskytte dere under sin kappe og hjelpe dere til å forstå storheten og 
viktigheten av fred i hjertene deres. På den måten vil dere bli i stand til å 
spre fred fra hjertene deres og ut til hele verden. Jeg er med dere og går i 
forbønn for dere hos Gud. Be, for Satan ønsker å ødelegge mine planer 
om fred. Forson dere med hverandre og hjelp freden til å råde i verden 
med deres egne liv. Takk for at dere har svart på mitt kall.” ( 12/1990)  

1991  

Fredag 25.januar.  

(17. januar1991 startet Gulfkrigen, og Kong Olav V døde av hjerteinfarkt 
samme kveld. Mange fryktet en ny verdenskrig.) 
”Kjære barn. I dag, mer enn noen gang før, kaller Jeg dere til bønn. For at 
bønnene deres skal være bønn for fred! Satan er sterk og ønsker å 
ødelegge ikke bare livet deres, men også naturen og planeten som dere 
bor på. Derfor, kjære barn, be for at dere kan bli beskyttet gjennom bønn 
med velsignelsen av Guds Fred.  
Gud har sendt meg blant dere for å hjelpe dere. Hvis dere vil, så grip fast 
om rosenkransen. Rosenkransen alene kan gjøre mirakler i verden og i 
livet deres. Jeg velsigner dere og blir blant dere så lenge det er Guds vilje. 
Takk for at dere ikke forråder mitt nærvær her. Takk, fordi responsen 
deres tjener Gud og til fred. Takk for at dere har svart på mitt kall.” 
(1/1991)  

Mandag 25. februar. 

”Kjære barn! I dag inviterer Jeg dere til å bestemme dere for Gud, for det 
å fjerne seg fra Gud fører til mangel på fred i hjertene deres. Gud er bare 
Fred! Derfor, kom nærmere Ham gjennom personlig bønn og, etterpå, 
kan dere leve freden i hjertene deres. Slik, kan freden fra hjertene deres 
strømme som en elv utover hele verden. Ikke snakk om fred, men 
praktiser fred. Jeg velsigner enhver av dere og enhver god beslutning av 
dere. Takk for at dere har svart på mitt kall.” (2/1991)  
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18. mars. Mirjanas årlige åpenbaring 1991 

Mirjana Dragicevic-Soldo hadde daglige åpenbaringer fra 24. Juni 1981 
fram til 25. Desember 1982. Da fikk hun den tiende hemmeligheten, og 
siden har hun hatt en årlig åpenbaring på bursdagen sin 18. Mars. Hun 
forbereder seg til disse møtene med Maria med flere dagers bønn og 
faste. Åpenbaringen i år varte ti minutter, og etterpå forsvant Mirjana i 
tårer inn på rommet sitt. Det er veldig tungt for henne når Maria blir 
borte, for hun opplever det så fullkomment som å være i himmelen, og så 
komme tilbake til jorden. Hun ba de vanlige bønnene for dem som ikke 
har erfart Guds kjærlighet, for de avdøde i Purgatoriet og for de 
pilegrimene som var der. Denne gangen var ikke Jomfru Maria glad som 
hun pleier å være. Hun snakket om hemmelighetene og hun gav dette 
budskapet om at vi må elske hverandre: 
Mirjana hadde fått mange spørsmål og til alle disse svarte Gospa: 
”Be alle tre mysteriene av Rosenkransen daglig for ikke-troende og delta 
i Messe spesielt for dem en gang i måneden. Gud vet hva deres egne 
behov er som de må bringe til Ham.” 
I tillegg fikk hun dette budskapet: 
”Kjære barn! Jeg er glad for at dere har samlet dere i så stort antall. Jeg 
skulle ønske at dere ville samles ofte i felles bønn til min Sønn. 
Mest av alt skulle jeg ønske at dere ville dedikere bønner for mine barn 
som ikke kjenner min kjærlighet og kjærligheten til min Sønn.  
Hjelp dem til å få kjenne den. Hjelp meg som Mor til dere alle! 
Mine barn, hvor mange ganger har jeg ikke allerede invitert dere her i 
Medjugorje til å be, og jeg vil invitere dere igjen, fordi jeg ønsker at dere 
åpner hjertene deres for min Sønn, for å tillate Ham å komme og fylle 
dere med fred og kjærlighet. Gi Ham tillatelse! La Ham komme inn! 
Hjelp Ham med bønnene deres, slik at dere kan bli i stand til å spre fred 
og kjærlighet til andre, for dette er nå svært nødvendig for dere i denne 
tiden i kamp med Satan. 
Jeg har ofte sagt dere: be, be, fordi bare ved hjelp av bønn kan dere drive 
bort Satan og alt det onde som følger med ham. 
Jeg lover dere, mine barn, at jeg vil be for dere, men jeg søker mer 
levende bønn fra dere og jeg ber om at dere sprer fred og kjærlighet, 
som jeg har bedt dere om i Medjugorje i snart ti år. 
Hjelp meg, og jeg vil be til min Sønn for dere.” 
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Mandag 25. mars. 

”Kjære barn! Igjen i dag inviterer Jeg dere til å leve Jesu Lidelseshistorie i 
bønn og i union med Ham. Bestem dere for å gi mer tid til Gud, som har 
gitt dere disse dagene med nåde. Derfor, kjære barn, be og forny særskilt 
kjærligheten til Jesus i hjertene deres. Jeg er med dere og jeg følger med 
dere med mine velsignelser og mine bønner. Takk for at dere har svart 
på mitt kall.” (3/1991)  

Torsdag 25.april  

”Kjære barn. I dag inviterer Jeg dere alle til at bønnen deres skal bli bønn 
med hjertet.  
La alle finne tid til bønn, slik at dere i bønnen oppdager Gud. Jeg vil ikke 
at dere snakker om bønn, men at dere virkelig ber. La hver eneste dag 
være fylt av takkebønn til Gud for livet og alt det dere har. Jeg vil ikke at 
livet deres skal passere bare i ord, men at dere forherliger Gud gjennom 
handlinger. Jeg er med dere og Jeg takker Gud for hvert øyeblikk Jeg får 
tilbringe sammen med dere. Takk for at dere har svart på mitt kall.” 
(4/1991)  

Lørdag 25.mai  

”Kjære barn, i dag inviterer Jeg alle dere som har hørt budskapet mitt om 
fred, til å virkeliggjøre det med alvor og kjærlighet i livet deres. Det er 
mange som tror at de gjør mye fordi de snakker om budskapene; men de 
lever dem ikke. 
Jeg inviterer dere, kjære barn, til livet og til å forandre alt det som er 
negativt i dere, for at alt skal transformeres til noe positivt og til liv. 
Kjære barn, Jeg er med dere og Jeg ønsker å hjelpe enhver av dere til å 
leve, og med livet vitne om de Gode Nyhetene. Jeg er her, kjære barn, 
for å hjelpe dere og lede dere til himmelen, og i himmelen er gleden, og 
gjennom denne gleden kan dere begynne å leve himmelen allerede nå. 
Takk for at dere har svart på mitt kall.” (5/1991)   

Tirsdag 25.juni (10-årsdagen for åpenbaringene) 

”Kjære barn! I dag på denne store dagen som dere har gitt meg, ønsker 
Jeg å velsigne dere alle og å si: disse dagene, mens Jeg er hos dere er 
nådedager! Jeg ønsker å undervise dere og hjelpe dere å gå på veien til 
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hellighet. Det er mange mennesker som ikke ønsker å forstå budskapene 
mine og heller ikke vil akseptere for alvor det som Jeg sier; derfor kaller 
jeg dere og ber om at dere gjennom livet deres og deres daglige liv, 
vitner om min tilstedeværelse. Be; så Gud kan hjelpe dere å oppdage den 
virkelige årsaken til at Jeg er kommet. Derfor mine barn, be og les i Den 
Hellige Skrift slik at dere gjennom mitt komme kan oppdage budskapet i 
Den Hellige Skrift til dere. Takk for at dere har svart på mitt kall.” 
(6/1991) 
 
 

25. juni Ivankas årlige åpenbaring: 

”Jeg ber om at dere med mye mer styrke for fred og at der blir enda 
bedre rotfestet i troen.” 
 
Samme dag, 25. juni, erklærte Kroatia sin uavhengighet fra den 
Jugoslaviske Føderasjon og krigen begynte. Den politiske uro og kriger er 
ytre tegn i et større bilde som Bibelen beskriver som De siste tider, 
spesielt i Johannes Åpenbaring. Tilsynelatende kom Maria for å advare 
dem mot denne krigen, men hennes hovedbekymring er hele tiden 
sjelenes og hjertenes tilstand i forhold til Gud og kampen for frihet og 
frelse. 

Torsdag 25. juli 

”Kjære barn, i dag inviterer Jeg dere til å be for fred! I denne tiden er 
freden truet på en særskilt måte og Jeg ber dere om å fornye fasten og 
bønnen i familiene deres. Kjære barn, Jeg ønsker at dere forstår hvor 
alvorlig situasjonen er og at mye av hva som vil skje avhenger av deres 
bønner. Men dere ber lite. Kjære barn, Jeg er med dere og Jeg inviterer 
dere til å begynne for alvor med å be og faste som i de første dagene av 
mitt komme her. Takk for at dere har svart på mitt kall.”(7/1991)  

Søndag 25. august. 

”Kjære barn, også i dag inviterer Jeg dere til bønn, nå som aldri før, siden 
min plan har begynt å realiseres. Satan er sterk og vil viske bort mine 
prosjekter om fred og glede og han får dere til å tenke at min Sønn ikke 
er sterk nok til det han har bestemt. Derfor, inviterer Jeg dere, kjære 
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barn, til å be og faste enda mer bestemt.  Jeg inviterer dere til å forsake 
noe gjennom 9 dager, for at med deres hjelp det kan realiseres og 
fullføres alt det Jeg begynte gjennom hemmelighetene i Fatima. Jeg 
inviterer dere, kjære barn, til å forstå viktigheten av mitt komme her og 
alvoret i situasjonen. Jeg vil frelse alle sjeler og ofre dem til Gud. Derfor, 
la oss be om at alt det jeg har begynt skal realiseres fullstendig. Takk for 
at dere har svart på mitt kall.”(8/1991)  

Onsdag 25. september  

”Kjære barn! I dag inviterer Jeg dere alle, på en særskilt måte, til bønn og 
til forsakelse, for nå som aldri før, vil Satan vise verden sitt uhyrlige 
ansikt som han vil forlede flest mulig mennesker inn på veien til død og 
synd. Og derfor, kjære barn, hjelp mitt Uplettede Hjerte til å triumfere i 
en verden full av synd. Jeg ber dere alle om å ofre bønner og offer for 
mine intensjoner, slik at Jeg kan presentere dem for Gud for det som er 
mest nødvendig.  
Glem deres egne ønsker og be, kjære barn, for det som Gud vil, og ikke 
for det dere selv vil. Takk for at dere har svart på mitt kall.” (9/1991)  

Fredag 25.oktober. 

Budskapet var svært alvorlig og innstendig: 
”Kjære barn, Be, be, be!” (10/1991)  

Mandag 25. november. 

”Kjære barn, også denne gangen kaller Jeg dere til bønn. Be, for at dere 
skal bli i stand til å forstå det som Gud ønsker å si gjennom min 
tilstedeværelse her og budskapene som Jeg gir dere. Jeg ønsker å dra 
dere stadig nærmere til Jesus og Hans sårede Hjerte, for at dere skal 
kunne fatte den uendelige Kjærligheten som har gitt seg selv for enhver 
av dere.  
For dette, kjære barn, be, slik at fra deres hjerter kan strømme en kilde 
av kjærlighet over ethvert menneske også over dem som hater dere og 
forakter dere. På denne måten vil dere bli i stand til, gjennom Jesu 
kjærlighet, å overvinne all elendighet i denne sorgens verden, som er 
uten håp for dem som ikke kjenner Jesus. Jeg er med dere og jeg elsker 
dere med Jesu ubetingete kjærlighet. Takk for alle deres offer og bønner. 
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Be slik at Jeg kan bli i stand til å hjelpe dere ennå mer. Bønnene deres er 
nødvendige for meg. Takk for at dere har svart på mitt kall.” (11/1991)  

Onsdag 25. desember. 

”Kjære barn, i dag bærer Jeg lille Jesus til dere på en spesiell måte, for at 
Han skal velsigne dere med Sin velsignelse av fred og kjærlighet. Kjære 
barn, glem ikke at dette er en nåde som mange folk ikke forstår og ikke 
aksepterer. Derfor, dere som sier at dere er mine og ber om min hjelp, gi 
alt av dere selv, framfor alt, gi deres kjærlighet og eksempelet i familiene 
deres.  
Dere sier at Julen er familiens fest; altså, kjære barn, sett Gud på 
førsteplass i familiene deres, for at han kan gi dere fred og beskytte dere 
ikke bare mot krig, men også i tider med fred, mot ethvert angrep fra 
Satan. Hvis Gud er med dere, har dere alt, mens når dere ikke ønsker 
Ham, er dere fattige og forlatt, og dere vet ikke hvilken side dere er på.  
Derfor, kjære barn, bestem dere for Gud og så vil dere motta alt. Takk for 
at dere har svart på mitt kall.” (12/1991)  

1992 

Lørdag 25. januar. 

”Kjære barn! I dag inviterer Jeg dere til en fornyelse av bønnen i 
familiene deres, for at enhver familie skal bli en glede for min Sønn Jesus. 
Derfor, kjære barn, be og søk mer tid for Jesus, og slik vil dere bli i stand 
til å forstå og akseptere alt, også de aller tyngste sykdommer og kors. Jeg 
er med dere og ønsker å ta dere inn i mitt hjerte og beskytte dere. Men, 
dere har ennå ikke bestemt dere! Derfor, kjære barn, ber Jeg dere om å 
be slik at dere gjennom bønnen tillater meg å hjelpe dere. Kjære barna 
mine, be slik at bønnen blir deres daglige brød (næring). Takk for at dere 
har svart på mitt kall.” (1/1992)  

Tirsdag 25. februar 

”Kjære barn! I dag inviterer Jeg dere til å komme enda nærmere Gud 
gjennom bønn: bare slik kan Jeg hjelpe dere og beskytte dere fra ethvert 
satanisk angrep. Jeg er med dere og går i forbønn for dere overfor Gud, 
for at Han skal beskytte dere, men jeg er avhengig av bønnene deres og 
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deres ja. Dere fortaper dere lett i materielle og menneskelige ting, og 
glemmer at Gud er deres største venn. Derfor, kjære barn, kom nærmere 
Gud så Han kan beskytte dere og vokte dere mot alt ondt. Takk for at 
dere har svart på mitt kall.” (2/1992)  
 
Bosnia- Herzegovina søkte å løsrive seg fra Jugoslavia og bli en 
uavhengig stat 29. februar 1992. 

18. mars 1992 til Mirjana 

”Kjære barn, Jeg trenger bønnene deres nå mer enn noen gang før. Jeg 
bønnfaller dere om å ta Rosenkransen i hendene deres nå mer enn noen 
gang før. Hold hardt på den og be av hele deres hjerter i denne 
vanskelige tiden. Takk for at dere har samlet dere i så stort antall og for å 
ha svart på mitt kall.” 
 

Onsdag 25.mars 

"Kjære barn, i dag som aldri før, inviterer Jeg dere til å leve budskapene 
mine og sette dem ut i praksis i livet deres. Jeg er kommet til dere for å 
hjelpe dere, og derfor inviterer Jeg dere til å forandre livet deres, fordi 
dere har valgt en vei av elendighet, en vei til ruin.  
Da Jeg sa til dere; ”Omvende dere, be, fast, forson dere," tok dere disse 
budskapene for overfladisk. Dere begynte å etterleve dem og så forlot 
dere dem igjen, fordi det var vanskelig for dere. Nei, kjære barn, når noe 
er godt er det nødvendig å være utholdende og ikke tenke; ”Gud ser meg 
ikke, Han lytter ikke, Han hjelper meg ikke." Slik, har dere fjernet dere fra 
Gud og meg med deres dårlige interesse. Jeg ønsket å skape en Oase av 
Fred, kjærlighet og godhet av dere. Gud ønsket at dere med deres 
kjærlighet og med Hans hjelp, skulle utrette mirakler og sette et 
eksempel. Derfor er det Jeg sier dere: Satan leker med dere og hjertene 
deres, og Jeg kan ikke hjelpe dere fordi dere er langt borte fra mitt 
hjerte. Derfor: Lev etter budskapene mine og så vil dere se Guds 
kjærlighets mirakler i deres daglige liv. Takk for at dere har svart på mitt 
kall." ( 03/1992)  
 
12 dager senere brøt krigen ut i Bosnia-Hercegovina. 
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Lørdag 25.april  

"Kjære barn, også i dag inviterer Jeg dere til bønn. Bare ved bønn og 
faste kan krig bli stoppet; Derfor, mine kjære små barn, be og bær fram 
deres liv som vitnesbyrd om at dere tilhører meg, for i disse turbulente 
dagene vil Satan prøve å forføre så mange sjeler som mulig.  
Derfor inviterer Jeg dere til å beslutte dere for Gud, og Han vil beskytte 
dere og vise dere hva dere skal gjøre og hvilken vei dere skal ta. Jeg 
inviterer alle dere som har sagt ja til meg om å fornye konsekrasjonen 
deres til min Sønn Jesus og Hans Hjerte og til meg, så vi kan bruke dere 
enda mer effektivt som instrumenter for fred i denne fredløse verdenen. 
Medjugorje er et tegn for dere alle og et kall til å be og leve disse 
nådedagene som Gud gir dere. Derfor kjære barn, aksepter med alvor 
kallet til bønn. Jeg er hos dere og deres lidelser er også mine. Takk for at 
dere har svart på mitt kall." (04/1992)  

Mandag 25. mai 

"Kjære barn, også i dag inviterer Jeg dere på nytt til bønn, slik at dere 
gjennom bønnen kan komme enda nærmere Gud. Jeg er med dere og 
Jeg ønsker å føre dere alle på den veien til frelsen som Jesus gir dere.  
Fra dag til dag er Jeg stadig nærmere dere, selv om dere ikke er det 
bevisst og ikke vil innrømme at dere er bare lite grann er knyttet til meg 
med bønnene deres. Når prøvelsene og problemene kommer, da sier 
dere; ”Å. Gud, å Mamma, hvor er dere?" Jeg venter bare på at dere skal 
gi meg deres ja, for å gi det videre til Jesus slik at Han kan overøse dere 
med sine nåder. Derfor, aksepter ennå en gang min invitasjon til å 
begynne å be på nytt, inntil bønnen blir til en glede for dere, og da vil 
dere oppdage at Gud er Allmektig i deres daglige liv. Jeg er med dere og 
Jeg venter på dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." (05/1992) 

Torsdag 25. juni (11-årsdagen for åpenbaringene) 

"Kjære barn, i dag er Jeg lykkelig, selv om det fortsatt er en del tristhet i 
Hjertet mitt for alle dem som har begynt på denne veien og så forlatt 
den. Mitt nærvær her er for å føre dere på en ny vei, frelsens vei. Det er 
derfor Jeg kaller dere til omvendelse dag etter dag. Men hvis ikke dere 
ber, kan dere ikke si at dere omvender dere. Jeg ber for dere og går i 
forbønn hos Gud for at det skal bli fred, først for fred inne i hjertene 
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deres og så også i omgivelsene deres, slik at Gud kan være deres Fred. 
Takk for at dere har svart på mitt kall." (06/1992) 

25. Juni 1992 til Ivanka 

”Jeg ber dere om å beseire Satan. Våpnene for å overvinne ham er faste 
og bønn. Be for fred, for Satan ønsker å ødelegge den lille freden dere 
har!” 

Lørdag 25. juli 

Kjære barn, i dag igjen inviterer Jeg dere alle, på nytt, til bønn, til en 
gledesfylt bønn, for at i disse triste dagene, ingen av dere skal kjenne 
tristhet når dere ber, men et gledesfylt møte med Gud, din Skaper. Be, 
mine barn, for å kunne være nærmere meg og for å kunne kjenne 
gjennom bønnen det som Jeg ønsker av dere. Jeg er med dere og hver 
dag velsigner Jeg dere med min Moderlige Velsignelse, for at Herren skal 
fylle dere med overmål av Hans nåde for deres daglige liv. Takk Gud for 
den gaven at Jeg kan være hos dere, for Jeg sier dere; det er en stor 
nåde. Takk for at dere har svart på mitt kall." (7/1992)  

Tirsdag 25. august 

Kjære barn! I dag ønsker Jeg å si dere at Jeg elsker dere. Jeg elsker dere 
med min Moderlige kjærlighet og Jeg inviterer dere til å åpne dere 
fullstendig for meg, for at Jeg, gjennom dere, kan omvende og frelse hele 
verden, hvor det er mange synder og mange ting som er onde. Derfor, 
kjære barna mine, åpn dere fullstendig for meg, for at Jeg kan føre dere 
alle stadig mer mot den vidunderlige kjærligheten til Gud Skaperen, som 
åpenbarer seg dag for dag til dere. Jeg er hos dere, og Jeg ønsker å vise 
dere og åpenbare for dere den Gud som elsker dere. Takk for at dere har 
svart på mitt kall." (8/1992)  

Fredag 25. september 

"Kjære barn, også i dag ønsker Jeg å si dere: Jeg er med dere også i disse 
urolige dagene hvor Satan prøver å ødelegge alt det som Jeg og min Sønn 
holder på å bygge opp. Han vil først og fremst ødelegge sjelene deres og 
føre dere lengst mulig vekk fra det kristne liv og fra Budene som Kirken 
kaller dere til å leve etter. Satan ønsker å ødelegge alt det som er hellig i 
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dere og rundt dere. Derfor, kjære barn, be, be, be, for å bli i stand til å 
oppfatte alt det Gud gir gjennom mine besøk. Takk for at dere har svart 
på mitt kall." (09/1992) 

Søndag 25. oktober 

"Kjære barn! Jeg inviterer dere til bønn nå som Satan er sterk og vil ta 
flest mulig sjeler i sin egen besittelse. Be, kjære barn, og ha mer tillit til 
meg, for Jeg er her for å hjelpe dere og for å føre dere på en ny vei mot 
et nytt liv.  
Derfor, mine kjære barn, hør etter og lev etter det som Jeg sier dere, 
fordi det er viktig for dere, når Jeg ikke lenger er hos dere, at dere husker 
ordene mine, og alt det som Jeg har fortalt dere.  
Jeg kaller dere til å begynne å forandre livet deres fra bunnen igjen og å 
bestemme dere for omvendelsen, ikke bare med ord, men med livet. 
Takk for at dere har svart på mitt kall." (10/1992) 

Tirsdag 25. november 

"Kjære barn, i dag som aldri før, kaller Jeg dere til bønn. Måtte livet deres 
i sin helhet bli til bønn, men uten kjærlighet blir det umulig å be. Derfor 
inviterer Jeg dere som det første å elske Gud, Skaperen av livet deres, 
deretter, vil dere kunne gjenkjenne og elske Gud i ethvert menneske, slik 
Han elsker dere. 
Kjære barn, det faktum at Jeg er hos dere er en nåde!  
Derfor, aksepter og lev budskapene mine for deres eget beste.  
Jeg elsker dere og derfor er Jeg med dere for å undervise dere og lede 
dere til et nytt liv i omvendelse og forsakelse. Bare slik vil dere oppdage 
Gud og alt det som nå er fremmed for dere. Derfor, mine barn, be! Takk 
for at dere har svart på mitt kall." (11/1992)  

Søndag 25. desember 

"Kjære barn! I dag ønsker Jeg å samle dere alle under kappen min og 
beskytte dere mot alle sataniske angrep.  
I dag er Fredens Dag, men over hele verden er det stor mangel på fred. 
Derfor, kaller Jeg dere alle til å bygge opp en ny verden av Fred sammen 
med meg, ved hjelp av bønn.  
Uten dere kan Jeg ikke gjøre det og derfor inviterer Jeg dere alle med 
min moderlige kjærlighet; og Gud vil gjøre resten. Derfor, åpn dere opp 
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for Guds planer og Hans prosjekter, for å kunne samarbeide med Ham 
for freden og det gode. 
Glem ikke at livet ikke tilhører dere, men er en gave, hvormed dere må 
bringe glede til andre og lede dem til Det Evige Liv.  
Kjære barn, måtte mildheten til min lille Jesus alltid følge dere. Takk for 
at dere har svart på mitt kall." (12/1992)  

1993 

Mandag 25. januar 

"Kjære barn, i dag kaller Jeg dere til å akseptere budskapene mine med 
seriøsitet. Disse dagene er dager hvor dere er nødt til å beslutte dere for 
Gud, for fred og for det gode. Måtte all hat og sjalusi forsvinne ut av livet 
og tankene deres og bare kjærligheten til Gud og deres neste slå rot der. 
Slik, bare slik vil dere bli i stand til gjenkjenne tegnene i denne tiden. Jeg 
er med dere og Jeg fører dere mot en ny tid, en tid som Gud gir dere som 
en nåde slik at dere kan få kjenne Ham enda bedre. Takk for at dere har 
svart på mitt kall." (01/1993) 
 

Torsdag 25. februar  

"Kjære barn! I dag velsigner Jeg dere alle med min Moderlige Velsignelse 
og Jeg inviterer dere alle til omvendelse. Jeg ønsker at hver eneste en av 
dere bestemmer seg for å forandre sitt eget liv og at enhver arbeider 
mer i Kirken, ikke med ord eller tanker, men med eksempel, slik at livet 
deres må være et gledesfylt vitnesbyrd om Jesus. Dere kan ikke si at dere 
er omvendt, fordi livet deres må bli en daglig omvendelse. For å forstå 
hva dere må gjøre, barn, be: og Gud vil la dere forstå konkret hva dere 
må gjøre og hva dere trenger å forandre. Jeg er med dere og putter dere 
alle under min kappe. Takk for at dere har svart på mitt kall." (02/1993)  

18. mars til Mirjana 

”Kjære barn; mitt ønske er at dere gir meg hendene deres slik at jeg kan, 
som en Mor, føre dere på den rette kursen for å bringe dere til Faderen. 
Åpn hjertene deres. Tillat meg å tre inn. Be, fordi i bønn er jeg med dere. 
Be og tillat meg å lede dere. Jeg vil lede dere til fred og lykke!” 
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Torsdag 25. mars 

"Kjære barn. I dag som aldri før, inviterer Jeg dere til å be for fred, for 
fred i hjertene deres, fred i familiene deres og fred i hele verden; fordi 
Satan vil ha krig, vil ha bort freden og ønsker å ødelegge alt det som er 
godt. Derfor, kjære barn, be, be, be!  Takk for at dere har svart på mitt 
kall." (03/1993) 

Søndag 25. april 

”Kjære barn! I dag inviterer Jeg dere alle til å vekke opp igjen hjertene 
deres for kjærligheten. Gå ut i naturen og observer hvordan naturen 
holder på å våkne opp; og dette vil hjelpe dere til å åpne hjertene deres 
for kjærligheten til Gud Skaperen. Jeg ønsker at dere skal vekke opp 
kjærligheten i familiene deres, slik at der hvor det er uro eller hat, 
kjærligheten skal få råde. 
Og når det er kjærlighet i hjertene deres, vil det også være bønn. Altså, 
kjære barn, glem ikke at Jeg er med dere og at Jeg hjelper dere med 
mine bønner om at Gud gir dere kraften til å elske. Jeg velsigner dere og 
Jeg elsker dere med min Morskjærlighet. Takk for at dere har svart på 
mitt kall." (04/1993)  

Tirsdag 25. mai 

"Kjære barn! I dag inviterer Jeg dere til å åpne dere for Gud gjennom 
bønn, slik at Den Hellige Ånd kan begynne å gjøre mirakler i dere og 
gjennom dere. Jeg er med dere og Jeg går i forbønn hos Gud for hver 
enkelt av dere, fordi, kjære barn, hver eneste av dere er viktige i min 
frelsesplan. Jeg inviterer dere til å være bærere av det Gode og av Fred. 
Gud kan bare gi dere fred hvis dere omvender dere og ber.  Derfor, kjære 
småbarna mine, be, be, be og gjør alt det som Den Hellige Ånd inspirerer 
dere til. Takk for at dere har svart på mitt kall." (05/1993)  

Fredag 25. juni (12 årsdagen for åpenbaringene) 

"Kjære barn. Også i dag fryder Jeg meg over at dere er til stede her. 
Jeg velsigner dere med min Moderlige Velsignelse og går i forbønn for 
hver enkelt av dere hos Gud. Jeg kaller dere på nytt til å leve budskapene 
mine og sette dem ut i praksis i livet deres. Jeg er med dere, og Jeg 
velsigner dere alle, dag etter dag. Kjære barn, disse tider er spesielle 
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tider, og derfor er det at Jeg er hos dere, for å elske dere og beskytte 
dere: For å beskytte hjertene deres mot Satan og for å bringe dere alle 
stadig nærmere Hjertet til min Sønn Jesus.  
Takk for at dere har svart på mitt kall." (06/1993) 

Søndag 25. juli  

"Kjære barn. Jeg takker dere for bønnene deres og for den kjærligheten 
dere viser meg. Jeg inviterer dere til å bestemme dere for å be for mine 
intensjoner. 
Kjære barn, ofr Noveneer, gjør offer der hvor dere kjenner dere sterkest 
bundet. Jeg ønsker at livet deres skal være forbundet til meg. Jeg er 
Moren deres og Jeg vil ikke, kjære barn, at Satan løser dere opp (fra 
meg). Han vil føre dere på den gale veien, men han kan ikke, hvis ikke 
dere tillater ham det. For dette, kjære barn, forny bønnen i hjertene 
deres og slik forstår dere mitt kall og mitt levende ønske om å hjelpe 
dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." (7/1993)  
 
En Novene er ni sammenhengende dager med spesielle bønner, 
personlige offer og fromhetsøvelser. Opprinnelig de ni dagene fra Kristi 
Himmelfart til pinse, da apostlene var samlet i bønn i Jerusalem, sammen 
med Jesu Mor og brødre for å forberede seg til å motta Den Hellige Ånd. 
Tradisjon blant katolikker for å oppnå noe spesielt og ofte ber man et 
spesielt program eller en spesiell helgen om hjelp, Mye brukt er 
Noveneen til Den Guddommelige Barmhjertighet, gitt gjennom St. 
Faustina . (The  Divine Mercy Chaplet) 

Onsdag 25. august 

"Kjære barn, jeg vil at dere skal forstå at Jeg er Moren deres og at Jeg 
ønsker å hjelpe dere og kaller dere til bønn. Bare gjennom bønn kan dere 
forstå og akseptere budskapene mine og sette dem ut i praksis i livet 
deres. Les Den Hellige Skrift (Bibelen), lev den og be for å kunne forstå 
tegnene i denne tiden. Dette er en spesiell tid, derfor er Jeg med dere, 
for å trekke dere nærmere til mitt Hjerte og til Min Sønn Jesu´ Hjerte. 
Kjære barna mine, Jeg vil at dere skal være barn av Lyset og ikke av 
mørket. Derfor, lev etter det Jeg sier dere. Takk for at dere har svart på 
mitt kall." (08/1993) 
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Lørdag 25. september  

"Kjære barn! Jeg er Moren deres og Jeg inviterer dere til å nærme dere 
Gud gjennom bønn, for bare Han er deres Fred og deres Frelser. Derfor, 
barn, ikke søk etter materiell trøst, men søk Gud. Jeg ber for dere og går i 
forbønn hos Gud for hver enkelt av dere. Jeg ber om bønnene deres, for 
at dere skal kunne akseptere meg og akseptere budskapene mine, slik 
som i de første dagene av åpenbaringene. Og bare da, når dere åpner 
hjertene deres og ber, skjer det mirakler. Takk for at dere har svart på 
mitt kall." (9/1993) 

Mandag 25. oktober  

"Kjære barn. I disse årene har Jeg invitert dere til å be og til å leve etter 
det Jeg sier dere, men dere lever lite etter budskapene mine. Dere 
prater, men dere lever dem ikke: det er derfor, mine barn, at denne 
krigen varer så lenge (Fra juli 1991). Jeg inviterer dere til å åpne dere for 
Gud og til å leve med Gud i hjertet deres, praktisere det gode og vitne 
om budskapene mine. Jeg elsker dere og ønsker å beskytte dere mot alt 
ondt, men dere ønsker det ikke! 
Kjære barn, Jeg kan ikke hjelpe dere, hvis dere ikke lever Guds Bud, hvis 
dere ikke lever den Hellige Messe, hvis dere ikke motstår synden. Jeg 
inviterer dere til å bli apostler for kjærlighet og godhet. I denne verden 
uten fred, vær vitner om Gud og Hans kjærlighet: og Gud vil velsigne 
dere og gi dere det dere ber Ham om. Takk for at dere har svart på mitt 
kall." (10/1993) 

Torsdag 25. november (advent) 

Kjære barn! Jeg inviterer dere til å forberede dere i denne tiden, som 
aldri noen gang før, til Jesu komme. La den lille Jesus få regjere i hjertene 
deres: og bare da, når Jesus er deres venn, vil dere bli lykkelige. Det vil 
ikke bli vanskelig verken å be eller ofre forsakelser eller å vitne om Jesu 
storhet i livet deres, fordi Han vil gi dere styrke og glede i denne tiden. 
Jeg er nær dere med mine bønner og forbønner. Jeg elsker dere og 
velsigner alle! Takk for at dere har svart på mitt kall." (11/1993) 
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Lørdag 25. Desember. (Jesu  fødselsdag) 

Gospa viser seg festkledd i gull og med det nyfødte Jesusbarnet på 
armen. 
"Kjære barn! I dag jubler Jeg med lille Jesus og ønsker at Jesu glede må 
tre inn i hvert eneste Hjerte. Mine barn, med dette budskapet gir Jeg 
dere en velsignelse, sammen med min Sønn Jesus, slik at fred skal råde i 
ethvert hjerte. Jeg elsker dere mine barn, og Jeg inviterer dere alle til å 
nærme dere meg gjennom bønn. Dere prater og prater, men ber ikke. 
Derfor, barna mine, bestem dere for bønnen. Bare slik vil dere bli 
lykkelige og Gud vil gi dere det dere søker av Ham. Takk for at dere har 
svart på mitt kall." (12/1993)  

1994 

Tirsdag 25. januar. 

"Kjære barn! Dere er alle mine små barn. Jeg elsker dere. 
Men, barna mine, dere må ikke glemme at uten bønn kan dere ikke være 
nær meg. I denne tiden vil Satan skape uorden i hjertene deres og i 
familiene deres. Barna mine, bli ikke lurt! 
Dere må ikke tillate at han dirigerer dere og deres liv.  
Jeg elsker dere og går i forbønn hos dere hos Gud. Mine barn, Be! 
Takk for at dere har svart på mitt kall." (1/1994) 

Fredag 25. februar  

"Kjære barn! I dag takker Jeg dere for bønnene deres.  
Dere har alle hjulpet meg slik at denne krigen avsluttes så fort som mulig. 
Jeg er nær dere og ber for hver enkelt av dere og Jeg bønnfaller dere:  
BE, BE, BE!  
Bare gjennom bønnen kan vi bekjempe det onde og beskytte alt det som 
Satan ønsker å ødelegge i livet deres. Jeg er deres Mor, og Jeg elsker 
dere alle like mye og går i forbønn for dere hos Gud. 
Takk for at dere har svart på mitt kall." (2/1994) 



 

1994 277

18. mars til Mirjana 

”Kjære barn! I dag er Hjertet mitt fylt av glede. Jeg skulle ønske for dere 
at dere var i samme bønn hver dag, som dere er i dag, denne store 
bønnedagen. Bare da, kan dere gjøre framgang mot virkelig lykke og 
sann fullbyrdelse av kropp og sjel. Som Mor, ønsker jeg å hjelpe dere i 
dette. Tillat meg å gjøre det. Jeg ber dere igjen om å åpne hjertene for 
meg og tillate meg å lede dere. Min vei leder til Gud. Jeg inviterer dere 
slik at vi kan gjøre framgang sammen for dere ser selv, at gjennom 
bønnene våre, blir all ondskap ødelagt. La oss be og håpe!” 

Fredag 25. mars  

"Kjære barn. I dag jubler jeg sammen med dere og Jeg inviterer dere til å 
åpne dere for meg og bli instrumenter i mine hender for å frelse verden. 
Mine barn, Jeg ønsker, av dere alle, som har kjent vellukten av hellighet 
gjennom budskapene mine, at dere bringer dem ut til denne verden som 
hungrer etter Gud og etter Guds Kjærlighet. Jeg takker alle dere som har 
respondert i slikt stort antall og Jeg velsigner alle med min Moderlige 
Velsignelse. Takk for at dere har svart på mitt kall." (3/1994) 

Mandag 25. april  

"Kjære barn. I dag inviterer Jeg dere alle til å bestemme dere for å be for 
mine intensjoner. Mine barn, Jeg inviterer dere alle til å hjelpe meg å 
realisere min plan gjennom denne menigheten. 
Nå inviterer Jeg dere på en spesiell måte, mine barn, til å bestemme dere 
for å følge hellighetens vei. Bare slik vil dere være meg nær. Jeg elsker 
dere og ønsker å føre dere alle med meg til Paradiset. Men hvis ikke dere 
ber og ikke er ydmyke og lydige overfor de budskapene Jeg gir dere, kan 
Jeg ikke hjelpe dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." (4/1994)  

Onsdag 25.mai  

"Kjære barn, Jeg inviterer dere alle til å ha mer tillit til meg og til å leve 
budskapene mine dypere. Jeg er med dere og går i forbønn for dere hos 
Gud, men Jeg venter også på at hjertene deres skal åpne seg for 
budskapene mine. 
Gled dere fordi Gud elsker dere og Han gir dere muligheten til å 
omvende dere hver dag og å tro mer på Gud Skaperen. 
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Takk for at dere har svart på mitt kall." (5/1994) 

13 Årsdagen.  Lørdag 25.juni  

"Kjære barn, i dag jubler Jeg i hjertet mitt, når Jeg ser på alle dere som er 
til stede her. Jeg velsigner dere og Jeg kaller dere alle til å bestemme 
dere for å leve de budskapene Jeg gir her.  
Jeg ønsker mine barn, å føre dere alle til Jesus, for Han er frelsen deres. 
Derfor, mine barn, dess mer dere ber, desto mer tilhører dere meg og 
min sønn Jesus. Jeg velsigner dere alle med min Moderlige Velsignelse og 
Jeg takker dere fordi dere har svart på kallet mitt." (6/1994)  

Mandag 25. juli 

"Kjære barn! I dag inviterer Jeg dere til å bestemme dere for tålmodige å 
gi tid for bønn. Mine barn, dere kan ikke si at dere er mine og at dere har 
opplevd omvendelse gjennom budskapene mine, hvis ikke dere er klare 
til å ofre tid for Gud hver dag. Jeg er nær dere og Jeg velsigner dere alle. 
Mine barn, ikke glem: at hvis dere ikke ber, er dere ikke nær hverken 
meg eller Den Hellige Ånd som leder dere på veien til hellighet. 
Takk for at dere har svart på mitt kall." (8/1994) 

Torsdag 25. august 

"Kjære barn, i dag er Jeg forenet med dere i bønnen på en spesiell måte 
og beende om gaven av nærværet til min Elskede Sønn (paven) i deres 
fedreland. Be, mine barn, for helsen til min kjæreste Sønn som lider, og 
som jeg har valgt for disse tider. Jeg ber og jeg går i forbønn hos min 
Sønn Jesus, for at drømmen til deres fedre kan bli oppfylt.  
Be, mine barn, spesielt, for Satan er sterk og vil ødelegge håpet i hjertene 
deres. Jeg velsigner dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." 
(8/1994)  

Søndag 25. september 

Kjære barn. Jeg fryder meg med dere og Jeg inviterer dere til bønn. 
Mine barn, be for mine intensjoner. Bønnene deres er nødvendige for 
meg. Ved hjelp av dem ønsker Jeg å bringe dere nærmere Gud: Han er 
Frelsen deres! 
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Gud sender meg for å hjelpe dere og føre dere til Paradiset, som er målet 
deres. For dette barn, be, be, be!  
Takk for at dere har svart på mitt kall." (9/1994) 

Tirsdag 25. oktober 

"Kjære barn! Jeg er med dere og Jeg fryder meg i dag fordi Den Aller 
Høyeste har gitt meg den gaven å være hos dere, å instruerer dere og å 
føre dere på veien til fullkommenhet.  
Mine barn, Jeg ønsker at dere skal være en nydelig bukett med blomster 
(en masse av blomster) som Jeg ønsker å frambære for Gud på 
Allehelgensdag. Jeg inviterer dere til å åpne dere og leve ved å ta 
helgenene som deres modeller. Moderen Kirken har utvalgt dem, for at 
de skal være en inspirasjon for dere i hverdagen.  
Takk for at dere har svart på mitt kall." (10/1994) 

Fredag 25. november 

"Kjære barn! I dag kaller Jeg dere til bønn. Jeg er med dere og Jeg elsker 
alle. Jeg er deres Mor og Jeg ønsker at hjertene deres blir like mitt hjerte. 
Mine barn, uten bønn kan dere ikke leve og si at dere er mine. Bønn er 
glede, bønnen er det som det menneskehjertet lengter etter. Derfor, 
barn, kom nærmere mitt Uplettede Hjerte og dere vil oppdage Gud.  
Takk for at dere har svart på mitt kall." (11/1994) 

Søndag 25. desember 

"Kjære barn! I dag fryder Jeg med dere og ber sammen med dere for 
fred: fred i hjertene deres, fred i familiene deres, fred i ønskene deres og 
fred på hele jorden.  
Fredens Konge velsigner dere i dag og gir dere fred. 
Jeg velsigner dere og bærer enhver av dere i mitt Hjerte. 
Takk for at dere har svart på mitt kall." (12/1994)  
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1995 

Onsdag 25. januar 

"Kjære barn, Jeg inviterer dere til å åpne døren til hjertet deres for Jesus, 
slik som blomsten åpner seg for solen. 
Jesu ønsker å fylle opp hjertene deres med fred og glede. 
Dere kan ikke, mine barn, realisere freden, hvis ikke dere har fred med 
Jesus; Derfor inviterer Jeg dere alle til Skriftemålet, for at Jesus skal bli 
sannheten og freden deres. 
Så mine barn, be for å få styrke til å realisere det som Jeg sier til dere. 
Jeg er med dere og Jeg elsker dere. Takk for at dere har svart på mitt 
kall." (01/1995) 

Lørdag 25. februar 

"Kjære barn! I dag inviterer Jeg dere til å bli misjonærer for budskapene 
som Jeg gir dere her, gjennom dette stedet som jeg har kjært. 
Gud har tillatt meg å bli så lenge her hos dere, og derfor, mine barn, 
inviterer Jeg dere til å leve med kjærlighet de budskapene Jeg gir dere og 
å spre dem ut til hele verden, slik at en elv av kjærlighet kan strømme ut 
blant mennesker fulle av hat og uten fred. 
Jeg inviterer dere mine barn, til å bli fred der hvor det ikke er fred, og lys 
der hvor det er mørke; for at ethvert hjerte kan godta lyset og veien til 
frelse. Takk for at dere har svart på mitt kall." (2/1995)  

18. mars 1995 til Mirjana 

”Kjære barn! Allerede i mange år nå, som en Mor, har jeg lært dere om 
troen og Guds kjærlighet. Dere har ikke vist takknemlighet overfor den 
kjære Faderen og heller ikke vist Ham ære. Dere har blitt tomme og 
hjertene deres har blitt harde og uten nestekjærlighet overfor deres 
nestes lidelser. 
Jeg underviser dere om kjærlighet og viser dere at den kjære Fader 
elsker dere, men dere har ikke elsket Ham. Han ofret Sin Sønn for deres 
frelse, mine barn. Så lenge dere ikke elsker vil dere ikke få kjenne deres 
Faders kjærlighet. Dere vil ikke bli kjent med Ham fordi Han er 
Kjærlighet. Elsk mine barn, og vær ikke redde, for det er ingen frykt i 
kjærlighet. Hvis hjertene deres er åpne for Faderen, og hvis de er fulle av 
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kjærlighet til ham, hvorfor da ha noen frykt for hva som skal skje? De 
som er redde er dem som ikke elsker, fordi de venter på en straff og fordi 
de vet hvor tomme og harde de er. Barn, Jeg leder dere til kjærlighet, til 
den kjære Fader. Jeg leder dere til evig liv. Evig liv er min Sønn. Motta 
Ham og du har mottatt kjærlighet.” (18/03/1995) 

Lørdag 25. mars 1995 

"Kjære barn! I dag inviterer Jeg dere til å leve freden i hjertene deres og i 
familiene deres. 
Det er ikke fred, mine barn, der man ikke ber; og det er ikke kjærlighet, 
der det ikke er Tro. Derfor, mine barn, inviterer Jeg dere alle til å 
bestemme dere igjen i dag for omvendelsen. 
Jeg er nær dere og Jeg inviterer dere alle, mine barn, til å komme inn i 
mine armer for å hjelpe dere; men dere ønsker det ikke, og slik får Satan 
friste dere; og selv i de aller minste ting mister dere troen.  
Derfor, mine barn, be og gjennom bønn vil dere få velsignelse og fred. 
Takk for at dere har svart på mitt kall." (3/1995) 

Tirsdag 25. april 

"Kjære barn! I dag kaller Jeg dere til Kjærlighet! 
Mine barn, uten kjærlighet kan dere ikke leve, verken med Gud eller med 
deres brødre. Derfor kaller Jeg dere alle til å åpne hjertene deres for 
Guds kjærlighet, som er så stor og er åpen for enhver av dere. Av 
kjærlighet til mennesket, har Gud sendt meg blant dere for å vise dere 
veien til frelsen, kjærlighetens vei. 
Hvis dere ikke først elsker Gud, kan dere ikke bli i stand til å elske deres 
neste, heller ikke ham dere hater. Derfor, mine barn, be og gjennom 
bønn vil dere oppdage kjærligheten. Takk for at dere har svart på mitt 
kall." (4/1995) 

Torsdag 25. mai 

Kjære barn! Jeg inviterer dere, mine barn, til å hjelpe meg, gjennom 
bønnene deres, slik at så mange hjerter som mulig kommer nærmere 
mitt Uplettede Hjerte.  
Satan er sterk og med alle sine krefter vil han tiltrekke flest mulig folk til 
seg selv og til synd. Derfor lurer han rundt for å snappe til seg flere hvert 
øyeblikk. 
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Jeg trygler dere, mine barn, be og hjelp meg å hjelpe dere. Jeg er deres 
Mor og jeg elsker dere, og derfor ønsker Jeg å komme dere til hjelp. Takk 
for at dere har svart på mitt kall." (5/1995)  
 

Søndag 25. juni (14-årsdagen for Maria Åpenbaringene)  

"Kjære barn! I dag er Jeg lykkelig over å se dere i et så stort antall, at 
dere har svart og er kommet hit for å leve budskapene. 
Jeg inviterer dere, mine barn, til å være mine gledesfylte bærere av fred i 
denne urolige verden. 
Be for fred slik at det så snart som mulig kan råde en tid med fred, som 
mitt Hjerte venter på med utålmodighet. 
Jeg er nær dere, barn, og Jeg går i forbønn hos Den Aller Høyeste for 
hver enkelt av dere. Jeg velsigner dere med moderlige velsignelse.  
Takk for at dere har svart på mitt kall." (6/1995) 

25. juni til Ivanka 

”Satan ønsker å ødelegge familien. Familien er i krise. BE!” 
 
Massakren erklært som genocide i Srebrenica skjedde mellom 11. og 22. 
juli 1995. Mellom 25 000 og 30 000 kvinner, barn og eldre ble drevet bort 
fra sine hjem og på flukt 
8 373 Bosniske muslimske menn og gutter ble henrettet av en serbisk 
paramilitær gruppe kalt skorpionene under general Ratko Mladic. 

Fredag 25. juli 

"Kjære barn, også i dag inviterer Jeg dere til bønn, for bare gjennom 
bønn kan dere forstå mitt komme her.  
Den Hellige Ånd vil opplyse dere i bønnen, til å forstå at dere må 
omvende dere. 
Mine barn, jeg ønsker å lage en vidunderlig blomsterbukett av dere 
beredt for evigheten, men dere vil ikke godta omvendelsens vei, frelsens 
vei som Jeg tilbyr dere gjennom disse åpenbaringene. 
Barn, be, omvend hjertene deres og kom nærmere meg. Måtte det gode 
overvinne det onde. Jeg elsker dere og velsigner dere. Takk for at dere 
har svart på mitt kall." (7/1995) 
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Fredag 25. august 

"Kjære barn, i dag inviterer Jeg dere til bønn. La bønnen bli liv for dere. 
En familie kan ikke si at den er i fred, hvis ikke den ber. Derfor, la dagen 
deres begynne med morgenbønn, og kvelden avsluttes med takksigelser. 
Små barn, Jeg er med dere, Jeg elsker dere og Jeg velsigner dere og 
ønsker å ha dere alle i mine armer (omfavne dere). Dere kan ikke være i 
armene mine hvis ikke dere er klare til å be hver dag. Takk for at dere har 
svart på mitt kall." (8/1995) 

Onsdag 25. september 

"Kjære barn! I dag inviterer Jeg dere til å forelske dere i Det Aller 
Helligste Alterets Sakrament. Tilbe Ham, mine barn, i menighetene deres 
og slik vil dere bli forenet med hele verden. 
Jesus vil bli vennen deres og dere vil ikke snakke om Ham som en dere 
knapt kjenner. Fellesskap med Ham vil være en glede for dere, og dere vil 
bli vitner om den kjærligheten Jesus har for enhver skapning. Mine barn, 
når dere er i tilbedelse foran Jesus er dere også nær meg. Takk for at 
dere har svart på mitt kall." (8/1995)  

Fredag 25. 0ktober  

"Kjære barn! I dag inviterer jeg dere til å gå ut i naturen, for der vil dere 
møte Gud Skaperen. 
Mine barn, i dag inviterer Jeg dere til å takke Gud for alt det Han gir dere. 
Ved å takke Ham, vil dere oppdage Den Høyeste og alle de godene som 
omgir dere. Barn, Gud er stor og Hans kjærlighet er stor for alle 
skapninger; derfor, be for å bli i stand til å forstå kjærligheten og 
godheten til Gud.  
I godheten og kjærligheten til Gud Skaperen, er også Jeg med dere som 
en gave. Takk for at dere har svart på mitt kall." (10/1995)  

Mandag 25. november 

"Kjære barn! I dag inviterer Jeg enhver av dere til å begynne på nytt igjen 
med å elske: først av alt Gud, som har frelst og forløst enhver av dere, og 
deretter brødrene og søstrene nær dere.  
Uten kjærlighet, barn, kan dere ikke vokse i hellighet og ikke gjøre gode 
gjerninger. Derfor, min barn, be, uten stans, be slik at Gud kan åpenbare 
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sin kjærlighet for dere. Jeg har invitert dere alle til å forene dere med 
meg og å elske. Også i dag er Jeg med dere og Jeg inviterer dere til å 
oppdage kjærligheten i hjertene deres og i familiene deres. 
For at Gud skal leve i hjertene deres må dere elske. 
Takk for at dere har svart på mitt kall." (11/1995) 
 
Krigen i Bosnia avsluttes i løpet av desember. 

Onsdag 25. desember 

"Kjære barn! Også i dag fryder Jeg meg med dere og Jeg bringer dere lille 
Jesus, for at Han skal velsigne dere. 
Jeg inviterer dere, kjære barn, til å gjøre det slik at livet deres blir forenet 
med Ham. Jesus er Fredens Konge, og bare Han kan gi dere den freden 
som dere søker. Jeg er med dere og Jeg presenterer dere for Jesus på en 
spesiell måte nå i denne nye tiden, hvor det er nødvendig å bestemme 
seg for Ham. Dette er en tid med nåde! 
Takk for at dere har svart på mitt kall." (12/1995)  

1996 

Torsdag 25. januar 

Kjære barn! I dag inviterer Jeg dere til å bestemme dere for fred. 
Be Gud om å gi dere den sanne freden. Lev fred i hjertene deres og dere 
vil forstå, kjære barn, at freden er en gave fra Gud. Kjære barn, uten 
kjærlighet kan dere ikke leve freden. Frukten av fred er kjærlighet og 
frukten av kjærlighet er tilgivelse. Jeg er med dere og Jeg inviterer dere 
alle, mine barn, at dere før alt annet tilgir hverandre i familien, og så vil 
dere bli i stand til å tilgi andre. Takk for at dere har svart på mitt kall." 
(1/1995)  

Søndag 25. februar (Fastetiden) 

"Kjære barn. I dag inviterer Jeg dere til omvendelse: Dette er det 
viktigste budskapet Jeg har gitt dere her. Mine barn, jeg ønsker at hver 
eneste av dere skal være budbærere av budskapene mine. Jeg inviterer 
dere, mine barn, til å leve budskapene som Jeg har gitt dere gjennom 
disse årene. Denne tiden er tid med nåde, spesielt nå som også Kirken 
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inviterer dere til bønn og til omvendelse. Også Jeg, mine barn, inviterer 
dere til å leve de budskapene som Jeg har gitt dere hele den tiden Jeg 
har åpenbart meg her. Takk for at dere har svart på mitt kall." (2/1996) 

18. mars til Mirjana 

Åpenbaringen varte 6 minutter. Men for Mirjana opplevdes det som flere 
timer. Jomfru Maria hadde vist henne mye og snakket lenge med henne. 
Det viser at Himmelens tid er forskjellig fra vår tid, eller utenfor tiden 
”Kjære barn! Over dette budskapet, som jeg gir dere i dag, gjennom min 
tjener, ønsker Jeg at dere reflekterer en lang stund. 
Mine barn, Guds kjærlighet er stor. Ikke lukk øynene deres, ikke lukk 
ørene deres, mens jeg gjentar for dere; Stor er Hans kjærlighet! 
Hør mitt kall og min bønnfallelse som Jeg retter til dere. Konsekrer 
hjertet ditt og gjør i det et hjem for Herren. Måtte Han oppholde seg der 
for alltid. Mine øyne og mitt hjerte vil være her, selv når Jeg ikke lenger 
viser meg. Gjør i alt som Jeg ber dere om og som leder dere til Herren. 
Ikke avvis Guds navn, sånn at du selv blir avvist. Aksepter buskapene 
mine, slik at du selv kan bli akseptert. Bestem dere mine barn, det er 
tiden for å bestemme seg. Vær av rettferdige og uskyldige hjerter slik at 
Jeg kan lede dere til deres Fader, for det at Jeg er her, er Hans store 
kjærlighet. Takk for at dere er her!” (18. 03. 1996) 

 Mandag 25. mars 

"Kjære barn! Jeg inviterer dere til å bestemme dere på nytt for å elske 
Gud over alt annet.  I denne tiden, når dere på grunn av 
forbrukskulturens ånd, glemmer hva det betyr å elske og å verdsette de 
sanne verdier, inviterer Jeg dere på nytt, mine barn, til å sette Gud på 
førsteplassen i livet deres. 
Ikke la Satan friste/ tiltrekke dere med materielle ting; men, mine barn, 
bestem dere for Gud som er frihet og kjærlighet. Velg livet og ikke døden 
for sjelen. Mine barn, i denne tiden når dere mediterer over lidelsen og 
døden til Jesus, inviterer Jeg dere til å bestemme dere for det livet som 
er sprunget ut i blomst gjennom Oppstandelsen, og at livet deres må bli 
fornyet i dag gjennom omvendelsen som fører dere til det evige liv. Takk 
for at dere har svart på mitt kall." (3/1996)  
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Torsdag 25. april 

"Kjære barn! I dag inviterer Jeg dere på nytt til å sette bønnen på første 
plass i familiene deres. Mine barn, når Gud er på første plass i alt det 
dere gjør, da vil dere søke Guds vilje. På den måten vil den daglige 
omvendelsen deres bli lettere.  
Mine barn, søk med ydmykhet etter det som ikke er i orden i hjertene 
deres og dere vil forstå hva dere må gjøre. Omvendelsen vil bli en daglig 
plikt for dere, som dere vil oppfylle med glede. Mine barn, Jeg er med 
dere og velsigner dere alle, og Jeg inviterer dere til å bli mine vitner 
gjennom bønn og personlig omvendelse.  Takk for at dere har svart på 
mitt kall." (4/1996)  

Lørdag 25. mai 

"Kjære barn! I dag ønsker Jeg å takke dere for alle bønnene deres og de 
forsakelsene dere har ofret til meg i denne måneden som er viet til meg. 
Mine barn, Jeg ønsker også at dere alle skal være aktive i denne tiden, 
som gjennom meg, er forbundet med himmelen på en spesiell måte. Be 
for å forstå at dere alle, gjennom deres liv og eksempler, må samarbeide 
i arbeidet for frelsen. Mine barn, Jeg ønsker at alle mennesker skal 
omvende seg, og at de ser meg og min Sønn Jesus i dere. Jeg går i 
forbønn for dere og vil hjelpe dere til å bli lys. Hjelp de andre, for ved å 
hjelpe dem, vil også sjelen deres finne frelsen. Takk for at dere har svart 
på mitt kall." (5/1996) 

Tirsdag 25. juni (15. årsdagen) 

"Kjære barn. I dag takker Jeg dere for alle offer som dere har gitt meg i 
disse dagene. Mine barn, Jeg inviterer dere til å åpne dere for meg og å 
bestemme dere for omvendelse. Hjertene deres, barn, er fremdeles ikke 
fullstendig åpne for meg; og derfor inviterer Jeg dere på nytt til å åpne 
dere for bønn, slik at Den Hellige Ånd kan hjelpe dere å be, på en slik 
måte at hjertene deres blir av kjøtt og ikke av stein. Mine barn, takk for 
at dere har svart på mitt kall og for å ha bestemt dere for å gå med meg 
mot hellighet." (6/1996) 
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25. juni til Ivanka 

Ivanka fortalte etterpå at dette var en av de vakreste åpenbaringene hun 
hadde hatt. Gospa takket oss for våre bønner og vå kjærlighet og ønsket 
at bønn og kjærlighet måtte bli innvevet i hver eneste dag. Til slutt ba 
hun oss om å be for dem som var under diabolsk besettelse. 

Torsdag 25. juli 

"Kjære barn! I dag inviterer Jeg dere til å bestemme dere for Gud hver 
dag. Barn, dere snakker mye om Gud, men dere vitner lite om Ham med 
livet deres. Derfor, mine barn, bestem dere for omvendelsen, for at livet 
deres skal bli sant i forhold til Gud, slik at dere gjennom sannheten i livet 
deres vitner om den skjønnheten som Gud har gitt dere. Mine barn, Jeg 
inviterer dere på nytt til å bestemme dere for bønn, for gjennom bønn vil 
dere bli i stand til å leve omvendelsen. Enhver av dere vil bli, i all 
enkelhet, lik et barn som er åpent for farens kjærlighet. Takk for at dere 
har svart på mitt kall." (7/1996) 

Søndag 25. august 

"Kjære barn! Lytt, for Jeg ønsker å snakke til dere og invitere dere til å ha 
mer tro og mer tillit til Gud, som elsker dere uendelig. Mine barn, dere 
vet ikke hvordan dere skal leve i Guds Nåde; derfor inviterer Jeg dere alle 
på nytt til å bære Guds Ord i deres hjerter og i deres tanker. Mine Barn, 
legg den Hellige Skrift på et synlig sted i familien deres; les i den og lev 
etter den. Undervis deres barn om den, for hvis ikke dere er eksempler 
for dem, vil de bevege seg mot gudløshet. Reflekter og be; slik vil Gud bli 
født i hjertene deres og hjertene deres vil bli fylt av glede. Takk for at 
dere har svart på mitt kall." (8/1996) 

Onsdag 25. september 

"Kjære barn! I dag inviterer Jeg dere til ofre korsene og lidelsene deres 
for mine intensjoner. Mine barn, Jeg er Moren deres og Jeg ønsker å 
hjelpe dere ved å søke om nåden for dere hos Gud. Mine barn, gi 
lidelsene deres til Gud som en gave, slik at de kan bli til en vidunderlig 
blomst av glede. Derfor, mine barn, be for å kunne forstå at lidelse kan 
bli til glede og Korset en gledesvei. Takk for at dere har svart på mitt 
kall." (9/1996) 
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Fredag 25. oktober 

"Kjære barn! I dag inviterer Jeg dere til å åpne dere selv for Gud 
Skaperen, slik at dere forandrer dere. Mine barn, dere er verdifulle for 
meg. Jeg elsker dere alle og Jeg inviterer dere til å være enda nærmere 
meg, og at kjærligheten deres for mitt Uplettede Hjerte blir mer 
brennende. 
Jeg ønsker å fornye dere og føre dere med mitt Hjerte til Jesu Hjerte, 
som ennå i dag lider for dere og kaller dere til omvendelse og fornyelse. 
Gjennom dere ønsker Jeg å fornye verden. Forstå det, mine barn, at det i 
dag er dere som er jordens salt og verdens lys.  
Mine barn, jeg inviterer dere og Jeg elsker dere og på en særskilt måte 
bønnfaller jeg dere: Omvend dere! 
Takk for at dere har svart på mitt kall." (10/1996) 

Mandag 25. november 

"Kjære barn! I dag inviterer Jeg dere på nytt til bønn, for at dere med 
bønn, faste og små forsakelser kan forberede dere til Jesu komme. Måtte 
denne tiden for dere, mine barn, være en tid med nåde. Benytt dere av 
hvert eneste øyeblikk og gjør det gode, for bare slik kan dere kjenne Jesu 
fødsel i hjertene deres. Hvis dere med deres liv, gir eksempler og blir 
tegn på Guds kjærlighet, vil gleden leve i menneskenes hjerter. Takk for 
at dere har svart på mitt kall." (11/1996) 

Onsdag 25. desember 

"Kjære barn! I dag er Jeg med dere på en spesiell måte, holdende 
Jesusbarnet i armene mine, og Jeg inviterer dere, mine barn, til å åpne 
dere for Hans kall. Han kaller dere til glede! Mine barn, lev gledesfylt 
etter evangeliets budskap, som jeg har repetert for dere i tiden siden Jeg 
kom hit. Mine barn, Jeg er deres Mor og ønsker å avsløre for dere 
kjærlighetens Gud og fredens Gud. Jeg ønsker ikke at livet deres skal 
være i tristhet, men at det realiseres i glede for evigheten, i 
overensstemmelse med evangeliet: bare slik vil livet deres ha mening. 
Takk for at dere har svart på mitt kall." (12/1996)  
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1997 

Lørdag 25. januar 

"Kjære barn, Jeg inviterer dere til å reflektere over framtiden deres. 
Dere holder på å skape en ny verden uten Gud, bare med deres egne 
krefter; og det er derfor dere er utilfredse og uten glede i hjertene deres. 
Denne tiden er min tid, og derfor mine barn, inviterer Jeg dere på nytt til 
å be. Når dere finner enheten med Gud, vil dere hungre etter Guds Ord, 
og hjertene deres, mine barn, vil flyte over av glede. Dere vil være vitner 
om Guds kjærlighet overalt hvor dere er. 
Jeg velsigner dere og jeg repeterer at Jeg er med dere for å hjelpe dere. 
Takk for at dere har svart på mitt kall." (1/1997) 

Tirsdag 25. februar 

"Kjære barn! Også i dag inviterer Jeg dere på en særskilt måte til å åpne 
dere for Gud Skaperen og å bli aktive.  
I denne tiden, mine barn, inviterer Jeg dere til å se hvem som trenger 
deres åndelige eller materielle hjelp. Med deres eksempel, barn, er dere 
Guds utstrakte hender som menneskeheten søker. Bare slik vil dere 
forstå at dere er kalt til å vitne og være gledesfylte bærere av Guds Ord 
og Kjærlighet. Takk for at dere har svart på mitt kall." (2/1997) 

18. mars til Mirjana 

”Kjære barn! Som en Mor trygler Jeg dere om ikke å fortsette på den 
veien dere har gått. Det er en vei uten kjærlighet til nesten eller til min 
Sønn. På den veien; vil du bare finne hardhet og tomhet i hjertet, og ikke 
den freden som alle skriker etter. Ekte fred vil bare oppnås av dem som 
ser og elsker min Sønn i sin neste. I de hjertene hvor min Sønn råder, vil 
de kjenne hva fred og rolighet virkelig er. Takk for at dere har svart på 
mitt kall.” (18/3/1997) 

Tirsdag 25. mars 

"Kjære barn! I dag inviterer Jeg dere, særskilt, til å ta korset i hendene og 
meditere over Jesu sår.  
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Be Jesus om å helbrede de sårene som dere selv, kjære barn, har fått i 
løpet av livet, på grunn av deres egne synder eller deres foreldres 
synder. 
Bare slik, kjære barn, forstår dere at det er nødvendig å helbrede Troen 
på Gud Skaperen i verden. 
Gjennom Jesu Lidelse og Død på Korset, vil dere forstå at bare gjennom 
bønn kan dere også bli sanne apostler for Troen; ved å leve i enkelhet og 
i bønn, lever dere Troen som er en gave.  
Takk for at dere har svart på mitt kall." (3/1997) 
 

Fredag 25. april 

"Kjære barn! I dag inviterer Jeg dere til å la livet deres bli forbundet med 
Gud Skaperen, for bare slik kan livet deres få mening, og dere vil fatte at 
Gud er kjærlighet. 
Gud sender meg til dere av kjærlighet, for at Jeg skal hjelpe dere til å 
forstå at uten Ham er det hverken en framtid eller glede, og framfor alt, 
er det ingen evig frelse. 
Mine barn, Jeg inviterer dere til å forlate synden og å akseptere bønnen i 
enhver tid, slik at dere i bønn kan få kjenne meningen med livet deres. 
Gud gir seg selv til den som søker Ham. 
Takk for at dere har svart på mitt kall." (4/1997) 

Søndag 25. mai 

"Kjære barn! I dag inviterer Jeg dere til å forherlige Gud. Måtte Guds 
Navn være hellig i hjertene deres og i livet deres. Mine Barn, når dere er i 
Guds Hellighet, er Gud med dere og gir dere freden og gleden som bare 
kommer fra Gud, gjennom bønn. Derfor, mine barn, forny bønnen i 
familiene deres og hjertet deres vil forherlige Guds Hellige navn, og 
Himmelen vil regjere i hjertet deres. Jeg er nær dere og Jeg ber for dere 
foran Gud. 
Takk for at dere har svart på mitt kall." (5/1997) 

Onsdag 25. juni (Sekstenårsdag for åpenbaringene) 

”Kjære barn! I dag er Jeg med dere på en spesiell måte og Jeg bringer 
dere min moderlige velsignelse av fred. Jeg ber for dere og går i forbønn 
hos Gud, for at dere skal forstå at hver enkelt av dere er en bærer av 
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fred. Dere kan ikke ha fred, hvis ikke hjertet deres er i fred med Gud.  
Derfor, barn, be, be, be fordi bønnen er fundamentet for freden deres. 
Åpn opp hjertene deres og gi tid til Gud; slik at Han blir Vennen deres. 
Når et sant vennskap med Gud er opprettet, kan ingen storm ødelegge 
det. Takk for at dere har svart på mitt kall." (6/1997) 

25. juni til Ivanka 

”Kjære barn, be med hjertet for å lære hvordan dere skal tilgi og bli 
tilgitt! Jeg takker dere for bønnene deres og for den kjærligheten dere gir 
meg.” 

Fredag 25. juli 

"Kjære barn! I dag inviterer Jeg dere til å svare på min invitasjon til bønn. 
Jeg ønsker, kjære barn, at dere i denne tiden finner et hjørne for 
personlig bønn. Jeg ønsker å lede dere til hjertets bønn. Bare slik, vil dere 
forstå at livet deres er tomt uten bønn. Meningen med livet deres 
oppdager dere når dere oppdager Gud i bønnen; derfor, mine barn, åpn 
døren til hjertet deres og dere vil forstå at bønnen er gleden, som dere 
ikke kan leve foruten. Takk for at dere har svart på mitt kall." (7/1997) 

Mandag 25. August 

"Kjære barn! Gud gir meg denne tiden som en gave for dere, for at Jeg 
kan instruere dere og lede dere på veien til frelsen.  
Nå, kjære barn, forstår dere ikke denne nåden, men snart vil det komme 
en tid da dere vil gråte etter disse budskapene.  
Derfor, mine barn, lev etter hvert ord Jeg har gitt dere gjennom denne 
tiden med nåde og gjenoppfrisk bønnen, inntil bønn blir bare glede for 
dere. Jeg inviterer, på en særskilt måte alle dem som har konsekrert seg 
til mitt Uplettede Hjerte, til å være eksempler for andre. Jeg kaller alle 
prester og religiøse brødre og søstre (ordensfolk) til å resitere 
Rosenkransen og å lære andre til å be. Mine barn, Rosenkransen er 
spesielt kjær for meg. Gjennom Rosenkransen åpner dere hjertet deres 
for meg og Jeg blir i stand til å hjelpe dere. Takk for at dere har svart på 
mitt kall." (8/1997) 
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Torsdag 25. september 

"Kjære barn! I dag kaller Jeg dere til å begripe at uten kjærlighet kan dere 
ikke forstå at Gud må være på første plass i livet deres. Derfor, mine 
barn, kaller Jeg dere alle til å elske, ikke med menneskelig kjærlighet, 
men med Guds kjærlighet; slik, vil livet deres bli vakrere og mer 
meningsfylt. Dere vil forstå at Gud gir seg til dere på den aller enkleste 
måten av kjærlighet. Mine barn, for å kunne forstå mine ord, som Jeg gir 
dere av kjærlighet, be, be, be; og dermed vil dere kunne akseptere de 
andre med kjærlighet og tilgi alle som har gjort dere noe vondt. 
Gjengjeld med bønn; bønnen er frukten av kjærligheten overfor Gud 
Skaperen. Takk for at dere har svart på mitt kall." (9/1997)  

Lørdag 25. oktober 

"Kjære barn! I dag er Jeg med dere og inviterer dere alle til fornyelse, ved 
å leve budskapene mine. Mine barn, måtte bønn bli livet for dere, og 
måtte dere bli eksempler for de andre.  Mine barn, Jeg ønsker at dere 
skal være bærere av fred og gleden fra Gud i dagens verden uten fred. 
Derfor, mine barn, BE, BE, BE!  
Jeg er med dere og Jeg velsigner dere med min moderlige fred. 
Takk for at dere har svart på mitt kall." (10/1997) 

Tirsdag 25. november 

"Kjære barn! I dag inviterer Jeg dere til å forstå deres kall som Kristne. 
Mine barn, Jeg har ledet dere, og Jeg fortsetter å lede dere i denne tiden 
med nåde, for at dere skal bli bevisste på deres Kristne kall. De hellige 
martyrene døde mens de vitnet: 
"Jeg er en Kristen, og jeg elsker Gud over alt annet."  
Mine barn, også i dag inviterer Jeg dere til å juble og være gledesfylte 
Kristne, ansvarlige og bevisste på at Gud har invitert dere på en spesiell 
måte, til å være hans gledesfylte hender utstrakt mot dem som ikke tror, 
for at de, gjennom eksempelet fra livet deres, kan motta troen og 
kjærligheten til Gud. 
Derfor, be, be, be, for at hjertet deres åpner seg og blir følsomt for Guds 
Ord. Takk for at dere har svart på mitt kall." (11/1997) 
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Torsdag 25. desember 

”Kjære barn, også i dag fryder Jeg meg med dere og inviterer dere til det 
gode. Jeg ønsker at enhver av dere reflekterer og bærer freden i hjertet 
deres og sier: "Jeg ønsker å sette Gud på første plass i mitt liv."  
På den måten, mine barn, vil hver eneste av dere bli hellig. 
Mine barn, si til alle; "Jeg vil deg godt," og de vil gjengjelde dere med det 
gode; og godheten, mine barn, vil ta plass i ethvert menneske. 
I kveld, mine barn, bringer Jeg dere godheten til min Sønn, som har gitt 
sitt liv for å frelse dere. 
Derfor, mine barn, gled dere og strekk hendene mot Jesus, som er bare 
god. Takk for at dere har svart på mitt kall." (12/1998)  

1998 

Søndag 25. Januar 1998 

"Kjære barn, i dag inviterer jeg dere alle på nytt til bønn. 
Bare med bønn, kjære barn, vil hjertet deres forandres, blir bedre og mer 
sensitivt for Guds Ord. Mine barn, ikke tillat Satan å opprive dere og 
gjøre med dere hva han vil. 
Jeg kaller dere til å være ansvarlige og bestemte og innvie dere hver dag 
til Gud i bønn. 
Den Hellige Messe, mine barn, må ikke bare være en vane for dere men 
livet; Ved å leve den Hellige Messen hver dag, vil dere føle behovet for 
hellighet, og dere vil vokse i hellighet. Jeg er nær dere og går i forbønn 
hos Gud for hver enkelt av dere, slik at Han kan gi dere styrke til å 
forandre hjertene deres. Takk for at dere har svart på mitt kall." 
(01/1998)  

Onsdag 25. februar i fastetiden 

”Kjære barn! Også i dag er Jeg med dere og igjen, kaller Jeg dere alle til å 
komme nærmere meg gjennom bønnene deres. 
På en særskilt måte kaller Jeg dere til forsakelse i denne tiden med nåde. 
Små barn, mediter over og lev, gjennom deres egne små offer, Jesu 
lidelse og død for hver enkelt av dere. Bare hvis dere kommer nærmere 
Jesus vil dere forstå den uendelige kjærligheten Han har for hver eneste 
av dere. Gjennom bønn og forsakelsene deres vil dere bli mer åpne for 
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troens gave, for kjærligheten til Kirken og for de menneskene som er 
rundt dere. Jeg elsker dere og jeg velsigner dere. Takk for at dere har 
svart på mitt kall." (02/1998) 
 

18. mars 1998 

Den årlige åpenbaringen til Mirjana Dragivic-Soldo, varte 4-5 minutter og 
Jomfru Maria snakket med henne om hemmelighetene, velsignet alle 
som var til stede og ga dette budskapet: 
 
"Kjære barn! Jeg kaller dere til å være mine lys, for å opplyse alle dem 
som fremdeles lever i mørke, og fylle hjertene deres med freden til min 
Sønn. Takk for at dere har svart på mitt kall." (18/03/1998)  

Onsdag 25. Mars 1998 

"Kjære barn! Også i dag kaller Jeg dere til faste og til forsakelse. 
Mine barn, forsak det som hindrer dere fra å komme nærmere Jesus. 
Særskilt ber Jeg dere: Be, for bare gjennom bønn vil dere bli i stand til å 
beherske deres egen vilje og å oppdage Guds vilje, selv i de minste ting. 
Gjennom deres daglige liv, mine barn, vil dere bli eksempler og dere vil 
vitne at dere lever for Jesus, i stedet for mot Ham og mot Hans vilje.  
Mine barn, Jeg ønsker at dere skal bli apostler for Kjærligheten.  
Gjennom kjærligheten deres, mine barn, vil det bli gjenkjent at dere er 
mine. Takk for at dere har svart på mitt kall." (3/1998)  

Lørdag 25. April 1998 

"Kjære barn! I dag kaller Jeg dere, til å åpne dere selv for Gud gjennom 
bønn, slik en blomst åpner seg for solstrålene om morgenen. 
Mine barn, vær ikke redde! Jeg er med dere og Jeg ber foran Gud for 
enhver av dere, for at hjertene deres aksepterer og tar i mot 
omvendelsens gave. Bare på den måten, kjære barn, vil dere forstå 
viktigheten av nåden i disse tider, og Gud vil komme dere nærmere. Takk 
for at dere har svart på mitt kall." (4/1998)  
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Mandag 25. mai 1998 før pinse 

"Kjære barn! I dag kaller Jeg dere, gjennom bønn og offer, til å forberede 
dere selv til Den Hellige Ånds komme. Mine barn, dette er en tid med 
nåde og så, igjen, inviterer jeg dere til å bestemme dere for Gud 
Skaperen. Tillat Ham å omdanne og forvandle dere. Måtte hjertene deres 
være forberedt til å lytte til, og etterleve, alt det som Den Hellige Ånd har 
i sin plan for hver enkelt av dere. Mine barn, tillat Den Hellige Ånd å lede 
dere på veien til sannheten og frelsen mot det evige liv. Takk for at dere 
har svart på mitt kall." (5/1998)  

17 Årsdagen for åpenbaringene. Torsdag 25. Juni 1998.  

"Kjære barn! I dag ønsker Jeg å takke dere for å ha levd mine budskap. 
Jeg velsigner dere alle med min Moderlige velsignelse og Jeg bringer dere 
alle fram for min Sønn Jesus. Takk for at dere har svart på mitt kall." 
(6/1998)  
 
Ivanka hadde sin årlige åpenbaring i hjemmet sitt og den varte ca. 6 min. 
Etterpå sa hun: ”Gospa, (Vår Frue) var full av glede. Jeg ba henne 
velsigne alle her og det gjorde hun. Vår Frue snakket med meg om alle 
hemmelighetene. Hun inviterte oss til å be for familier på denne tiden og 
spesielt å be for de syke. Hun kaller oss til å åpne hjertene våre og takke 
Hennes Sønn for de nådene Han har gitt oss. til slutt takket Hun oss for 
våre bønner og vår kjærlighet. ” 
 

Lørdag 25. Juli 1998 

"Kjære barn! I dag, mine barn, inviterer Jeg dere til å være sammen med 
Jesus, gjennom bønn, slik at dere kan bli i stand til å oppdage 
skjønnheten i Guds skaperverk, gjennom en personlig erfaring i bønn.  
Dere kan ikke snakke om, eller vitne om bønn, hvis dere ikke ber. 
Det er derfor mine barn, i stillheten i hjertet, bli hos Jesus, slik at Han kan 
forandre og transformere dere med Sin kjærlighet. Dette, mine barn, er 
en tid med nåde for dere. Utnytt den godt for deres egen personlige 
omvendelse, for når du har Gud, har du alt.  
Takk for at dere har svart på mitt kall." (7/1998) 
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Tirsdag 25. August 1998 

"Kjære barn! I dag inviterer Jeg dere til å komme enda nærmere meg 
gjennom bønn. Små barn, Jeg er deres Mor, Jeg elsker dere og Jeg ønsker 
at hver eneste av dere skal bli frelst og være med Meg i Himmelen.  
Derfor mine barn, be, be, be inntil livet deres blir bønn. 
Takk for at dere har svart på mitt kall." (8/1998)  

Onsdag 25. september 1998 

"Kjære barn! I dag kaller Jeg dere til å bli mine vitner ved å leve troen til 
forfedrene deres. Mine barn, dere søker tegn og budskap og dere ser 
ikke, at ved hver eneste soloppgang, kaller Gud dere til omvendelse og til 
å vende tilbake til veien til sannheten og frelsen. Dere snakker mye, små 
barn, men dere arbeider altfor lite på deres omvendelse. Derfor, vend 
om og begynn å leve budskapene mine, ikke med ord, men med livet 
deres. På den måten, mine barn, vil dere ha styrke til å bestemme dere 
for en sann omvendelse av hjertet. Takk for at dere har svart på mitt 
kall." (9/1998) 

Søndag 25. Oktober 1998 

"Kjære barn! I dag kaller jeg dere til å komme nærmere mitt Uplettede 
Hjerte. Jeg kaller dere til å fornye iveren fra de første dagene i familiene 
deres; da jeg inviterte dere til faste, bønn og omvendelse. Mine barn, 
dere aksepterte budskapene mine med åpne hjerter, enda dere ikke 
visste hva bønn var. I dag, kaller Jeg dere til å åpne dere fullstendig for 
Meg, sånn at Jeg kan forvandle dere og lede dere til min sønn Jesu 
Hjerte, slik at Han kan fylle dere med sin kjærlighet. Bare på den måten 
små barn, vil dere finne sann fred, den freden som bare Gud kan gi dere. 
Takk for at dere har svart på mitt kall." (10/1998) 

Onsdag 25. November 1998 

"Kjære barn! I dag kaller Jeg dere til å forberede dere til Jesu Komme. 
På en særskilt måte, forbered hjertene deres. Måtte det Hellige 
Skriftemål være det første skrittet deres til omvendelsen og så, kjære 
barn, bestem dere for hellighet. Måtte omvendelsen deres og 
beslutningen om hellighet begynne fra i dag og ikke i morgen.  
Små barn, Jeg kaller dere alle til frelsens vei og Jeg ønsker å vise dere 
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veien til Himmelen. Derfor, mine barn, vær mine og bestem dere med 
meg for hellighet. Små barn, aksepter bønn med alvor og be, be, be! 
Takk for at dere har svart på mitt kall." (11/1998) 

Fredag 25. Desember 1998, Jesu fødselsdag 

"Kjære barn! I denne julens glede, ønsker Jeg å velsigne dere med min 
velsignelse. På en spesiell måte, mine barn, gir Jeg dere den lille Jesus 
sin´ velsignelse. Måtte Han fylle dere med Sin Fred. I dag, små barn, har 
dere ikke fred og dere higer etter den. Det er derfor, med min Sønn 
Jesus, at Jeg på denne dagen kaller dere til å be, be, be, for uten bønn 
har dere hverken glede eller fred eller en framtid. Lengt etter fred og søk 
etter den, for Gud er sann Fred. Takk for at dere har svart på mitt kall." 
(12/1998) 
 
Jakov hadde daglige åpenbaringer fram til 12. september 1998 da han 
fikk den tiende hemmeligheten, og har siden fått en årlig åpenbaring 
første juledag. Denne første årlige åpenbaringen til Jakov varte i 12 
minutter. Han forberedte seg med skriftemål og den Hellige Messe og ba 
sammen med familien sin. Han gråt en stund etterpå og skrev dette:  
"Gospa kom gledesfylt. Hun hilste meg som alltid med "Priset være 
Jesus." Hun snakket med meg om hemmelighetene og gav dette 
budskapet. 
"Kjære barn! I dag, på fødselsdagen til min Sønn, er hjertet mitt fylt med 
umålelig glede, kjærlighet og fred. Som en mor, ønsker Jeg at hver av 
dere må kjenne den samme gleden, freden og kjærligheten i hjertet. 
Derfor, vær ikke redd for å åpne hjertene deres og overlate dere 
fullstendig til Jesus, fordi bare på den måten kan Han tre inn i hjertet 
deres og fylle det med kjærlighet, fred og glede. Jeg velsigner dere med 
min moderlige velsignelse." (25/3/1998) 
 

1999 

Mandag 25. Januar 1999 

"Kjære barn! Jeg inviterer dere igjen til bønn. 
Der har ikke noen unnskyldning om arbeidet lenger, for naturen ligger 
fremdeles i dyp søvn. Åpn opp dere selv i bønn. Forny bønnen i familiene 
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deres. Legg Den Hellige Skrift på et synlig sted i hjemmene deres, les den, 
reflekter over den og lær hvordan Gud elsker Sitt folk. Hans kjærlighet 
viser seg selv også i den nåværende tiden fordi Han sender meg for å 
kalle dere på frelsens vei. Takk for at dere har svart på mitt kall." 
(1/1999) 

Torsdag 25. Februar 1999 

"Kjære barn! Også i dag er Jeg med dere på en spesiell måte, og jeg 
kontemplerer og gjenopplever Jesu Lidelse i mitt Hjerte. Små barn, åpn 
hjertene deres og gi meg alt som er i dem; gleder, sorger og enhver 
smerte; ja selv den aller minste smerte, for at Jeg kan ofre dem til Jesus; 
slik at Han ved sin uendelige flammende kjærlighet, kan brenne opp og 
transformere sorgene deres i gleden av Hans Oppstandelse. Derfor kaller 
Jeg dere til på en særskilt måte, mine barn, til at hjertene deres åpner 
seg for bønn, slik at dere kan bli venner av Jesus gjennom bønnen. Takk 
for at dere har svart på mitt kall." (2/1999) 

18. mars. Årlig åpenbaring til Mirjana 1999

 Åpenbaringen varte fra kl. 10.14 - 10.20. 
 Vår Frue snakket om hemmelighetene og velsignet alle. 
"Kjære barn! Jeg vil at dere overgir hjertene deres til meg, slik at jeg kan 
ta dere med på den veien som fører til lyset og til evig liv. Jeg vil ikke at 
hjertene deres skal vandre i dagens mørke (nåtidens mørke). Jeg vil 
hjelpe dere. Jeg vil være med dere på veien til å oppdage Guds kjærlighet 
og barmhjertighet. Som en Mor, spør Jeg dere om å tillate meg å gjøre 
dette. Takk for at dere har svart på mitt kall." (18/3/1999) 

Torsdag 25. Mars. Fest for  Marias bebudelse 

"Kjære barn! Jeg kaller dere til bønn med hjertet. På en spesiell måte, 
mine barn, kaller jeg dere til å be for synderes omvendelse, for dem som 
gjennomborer Hjertet mitt og Hjertet til min Sønn, med sverd av hat og 
daglig spott (blasfemi). La oss be, mine barn, for alle dem som ikke 
ønsker å komme og kjenne Guds kjærlighet, selv om de er i Kirken. La oss 
be om at de omvender seg, slik at Kirken kan gjenoppstå i kjærlighet. 
Bare med kjærlighet og bønn, små barn, kan dere leve denne tiden som 
er gitt dere for omvendelsen. Sett Gud på førsteplass, så vil den 
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oppstandne Jesus bli din venn. Takk for at dere har svart på mitt kall." 
(3/1999) 

Søndag 25. april 1999 

"Kjære barn! Også i dag inviterer Jeg dere til bønn. Mine barn, vær 
gledesfylte bærere av fred og kjærlighet i denne fredløse verden., 
Gjennom faste og bønn, vitner dere om at dere er mine, og at dere lever 
budskapene mine. Be og søk! Jeg ber og går i forbønn hos Gud for at 
dere skal omvende dere, og for at livet og oppførselen deres alltid må 
være kristen. Takk for at dere har svart på mitt kall." (4/1999) 

Tirsdag 25. mai 1999 

"Kjære barn! Også i dag kaller Jeg dere til å omvende dere og å tro enda 
sterkere på Gud. Mine barn, dere søker fred og ber på forskjellige måter, 
men dere har ennå ikke gitt hjertene deres til Gud slik at Han skal fylle 
dem med sin Kjærlighet. Så derfor, er Jeg med dere: for å lære dere og å 
bringe dere nærmere til Guds Kjærlighet. Hvis dere elsker Gud over alt 
annet, vil det bli lett for dere å be og åpne hjertene deres for Ham. Takk 
for at dere har svart på mitt kall." (5/1999) 

18 Årsdagen  for åpenbaringene, fredag 25. juni  1999 

"Kjære barn! I dag takker Jeg dere fordi dere lever og vitner om 
budskapene mine med deres liv. Mine barn, vær sterke og be slik at bønn 
kan gi dere styrke og glede. Bare på den måten vil hver av dere bli mine 
og Jeg vil lede dere på veien til frelse.  Mine barn, be og med livet deres 
vær vitner om min tilstedeværelse her. Måtte hver eneste dag for dere 
være et gledesfylt vitnesbyrd om Guds kjærlighet. Takk for at dere har 
svart på mitt kall." (6/1999) 
 
Ivanka hadde sitt årlige møte med Jomfru Maria i sitt hjem bare sammen 
med sin ektemann og deres tre barn og det varte ca 8 min. 
Etter åpenbaringen sa Ivanka at hun hadde bedt for menigheten og 
familier og hadde anbefalt alle til Jomfru Maria som kom med denne 
innstendige bønnen til oss: 
"Kjære barn, takk min Sønn for alle nådene som Han har gitt dere. Be 
for Fred, be for Fred, be for Fred! “ 
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Søndag 25. Juli 1999 

"Kjære barn! Også i dag gleder Jeg meg sammen med dere og Jeg kaller 
dere alle til bønn med hjertet. Jeg kaller dere alle, mine barn, til å takke 
Gud her sammen med meg, for alle de nådene som Han gir dere 
gjennom meg. Jeg ønsker at dere skal forstå hva Jeg ønsker å realisere 
her, ikke bare et sted for bønn, men også et møtested for hjerter.  
Jeg ønsker at mitt Hjerte, Jesus sitt Hjerte og deres hjerter skal bli 
forenet i et eneste Hjerte av Kjærlighet og Fred. 
Det er derfor, mine barn, be og fryd dere over alt det Gud gjør her, selv 
om Satan provoserer til krangel og uro. Jeg er med dere og Jeg leder dere 
alle på kjærlighetens vei. Takk for at dere har svart på mitt kall." (7/1999) 

Onsdag 25.august 1999 

"Kjære barn! Også i dag kaller Jeg dere til å gi ære til Gud Skaperen for 
alle fargene i naturen. Han snakker til dere gjennom den aller minste 
blomst, om sin skjønnhet og dybden av den kjærligheten som Han har 
skapt dere med. Små barn, måtte bønnen strømme ut fra hjertene deres 
som friskt vann fra en kilde. Måtte hveteåkrene snakke til dere om Guds 
barmhjertighet mot alle skapninger. Derfor, forny bønner av takksigelse 
for alt Han gir dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." (8/1999) 

Lørdag 25. September 1999 

"Kjære barn! I dag igjen kaller Jeg dere på ny til å bli bærere av min fred. 
På en spesiell måte nå som det blir sagt at Gud er fjern og langt borte, 
har Han i virkeligheten aldri før vært så nær dere.  
Jeg kaller dere til å fornye bønnen i familiene deres ved å lese i den 
Hellige Skrift, og til å erfare gleden i møte med Gud som elsker Sine 
skapninger uendelig høyt. Takk for at dere har svart på mitt kall." 
(9/1999) 

Mandag 25. oktober 1999 

"Kjære barn! Ikke glem, at dette er en tid med nåde; derfor, be, be, be! 
Takk for at dere har svart på mitt kall." (10/1999) 
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Torsdag 25. november 1999 

"Kjære barn! Også i dag kaller Jeg dere til bønn. I denne tiden med nåde, 
måtte korset være det tegnet som viser den kjærligheten og enheten 
blant dere, og som den sanne Freden kommer gjennom. Derfor mine 
barn, be spesielt i denne tiden om at lille Jesus, Han som er Skaperen av 
Fred, må bli født i hjertene deres. Bare gjennom bønn vil dere bli mine 
apostler for fred i denne verden uten fred. For dette, be inntil bønn blir 
en glede for dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." (11/1999) 

25. desember 1999. Jubileet for Jesu 2000 års fødselsdag!!!  

"Kjære barn! Dette er Nådens Tid! Mine barn, i dag på en spesiell måte 
med lille Jesus, som Jeg holder i mine armer, gir Jeg dere muligheten til å 
bestemme dere for fred. Gjennom deres "ja" til fred og deres beslutning 
for Gud, er en ny mulighet for fred åpnet.  
Bare på denne måten, mine barn, vil dette århundret bli en tid med fred 
og velvære. Derfor sett det lille nyfødte Jesusbarnet på første plass i livet 
deres og Han vil lede dere på veien til frelsen. Takk for at dere har svart 
på mitt kall." (12/1999)  
 
Den årlige åpenbaringen til Jakov Colo begynte kl.15.00 og varte ti 
minutter. Jomfru Maria kom lykkelig, kledd i gull og med Jesus-babyen i 
armene sine. Hun snakket om hemmelighetene og velsignet alle og sa: 
 
"Kjære barn! I dag på fødselsdagen til min Sønn, når hjertet mitt er fylt 
av uendelig glede og kjærlighet, inviterer Jeg dere til en fullstendig 
åpenhet og en fullstendig overgivelse til Gud.  
Kast alt det mørke ut av hjertene deres og tillat Guds lys og Guds 
kjærlighet å komme inn i hjertet deres og bli der for alltid. Bli bærere av 
Guds lys og kjærlighet til hele menneskeheten, slik at alle kan føle og 
erfare i dere og gjennom dere, det sanne lys og den kjærlighet som bare 
Gud kan gi dere. Jeg velsigner dere med min moderlige velsignelse." 
 
Mediene var mest opptatt av om datamaskinene ville klare overgangen 
til det nye årtusenet og prøvde å skape frykt og uro i stedet for å feire 
Jesu fødsel med glede og håp om en ny fredstid. Pave Johannes Paul 2. 
inviterte til et Hellig År, et valfartsår med spesielle velsignelser og full 
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indulgence og åpnet de store portene i Vatikanet som vanligvis bare 
åpnes hvert 50. år. 

Hellig År - 2000 etter Jesu Fødsel 
 

2. januar til Mirjana 

”Aldri så mye som i dag, trygler hjertet mitt dere om hjelp. Jeg, deres 
Mor, tigger mine barn om at de må hjelpe meg å realisere det som 
Faderen har sendt meg for. Han har sendt meg til dere fordi kjærligheten 
Hans er stor. I denne storhetens og hellige tiden dere har trådt inn i, be 
på en særskilt måte for dem som ennå ikke har erfart Guds Kjærlighet. 
Be og vent!” 

Tirsdag 25. Januar 2000 

"Kjære barn! Jeg inviterer dere, mine barn, til uopphørlig bønn. Hvis dere 
ber er dere nær Gud, og Han vil lede dere på veien til fred og frelse. 
Derfor, kaller jeg dere i dag til å gi fred til andre. Bare i Gud er sann fred. 
Åpn hjertene deres og bli blant dem som gir en gave av fred til andre, og 
de andre vil oppdage freden i dere og gjennom dere. Slik vil dere vitne 
om Guds Fred og Kjærlighet som Han gir dere. Takk for å ha svart på mitt 
kall." (1/2000) 

Fredag 25.februar 2000 

"Kjære barn, våkn opp fra søvnen av vantro og synd, for dette er en tid 
med nåde som Gud gir dere. Bruk denne tiden og søk av Gud nåden til 
helbredelse av hjertene deres, inntil dere kan se Gud og medmennesker 
med hjertet. Be særskilt for dem som ikke har fått kjenne Guds 
Kjærlighet, og vær vitner med deres liv for at også de kan få kjenne Gud 
og Hans grenseløse kjærlighet. Takk for å ha svart på mitt kall."(2/2000) 

18. mars til Mirjana 

Åpenbaringen startet kl. 9.55 og varte 5 minutt. Gospa ba over alle og 
velsignet dem. Hun snakket ikke om hemmelighetene. 
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”Kjære barn! Søk ikke fred og lykke forgjeves, på gale steder og i gale 
ting. Tillat ikke hjertene deres å bli harde ved å elske tomhet. Påkall 
navnet til min Sønn. Motta Ham i hjertet ditt. Bare i min Sønns navn vil 
du erfare virkelig lykke og sann fred i hjertet ditt. Bare på den måten vil 
du komme til å kjenne Guds kjærlighet og spre den videre.” 

Lørdag 25.mars 2000 (Festen for Herrens Bebudelse.) 

"Kjære barn, be og utnytt denne tiden for den er en nådetid. Jeg er med 
dere og jeg går i forbønn for enhver av dere foran Gud for at hjertene 
deres skal åpne seg for Gud og for Guds kjærlighet. Barna mine, be 
uavlatelig inntil bønnen blir glede for dere. Takk for å ha svart på mitt 
kall." (3/2000) 

Tirsdag 25.april 2000 

"Kjære barn, jeg inviterer dere også i dag til omvendelse. Dere er altfor 
opptatt av materielle ting og lite av de åndelige ting. Åpn på nytt 
hjertene deres og arbeid enda mer på deres personlige omvendelse. 
Bestem dere hver dag for å avsette en tid for Gud og bønn inntil bønnen 
blir et gledesfylt møte med Gud for dere. Bare slik vil livet deres få 
mening og dere vil kontemplere det evige liv med glede." (4/2000) 

Torsdag 25. mai.  Pinse 2000 

"Kjære barn, jeg fryder meg med dere og, i denne tiden med nåde, 
inviterer jeg dere til en åndelig fornyelse. Be, kjære barn, om at Den 
Hellige Ånd fyller dere helt, slik at dere blir i stand til å vitne i glede til 
alle dem som er langt borte fra troen.  
Be, kjære barn, spesielt for å få Den Hellige Ånds gaver, slik at dere i 
kjærlighetens Ånd, hver dag og i enhver situasjon, kommer nærmere 
deres neste, og at dere kan overvinner enhver vanskelighet med visdom 
og kjærlighet Jeg er med dere og ber for hver av dere hos Jesus. Takk for 
å ha svart på mitt kall." (5/2000) 

Søndag 25.juni (19-årsdag for åpenbaringene) 

”Kjære barn. I dag kaller Jeg dere til bønn. Den som ber er ikke redd for 
framtiden. Mine barn, ikke glem at: Jeg er med dere og Jeg elsker dere 
alle. Takk for at dere har svart på mitt kall.”(6/2000)  



 

304  Kapittel 11 - Jomfru Marias Månedsbudskap 

Tirsdag 25.juli 

”Kjære barn! ikke glem at dere er her på jorden på vei mot evigheten og 
at hjemmet deres er Himmelen. Derfor mine barn vær åpne for Guds 
kjærlighet og forlat egoisme og synd. Måtte gleden deres bare være å 
oppdage Gud i den daglige bønn. Altså utnytt denne tiden og be, be, be 
og Gud er nær dere i bønnen og gjennom bønnen. Takk for at dere har 
svart på mitt kall.” (7/2000)  

Fredag 25.august 2000 

”Kjære barn! Jeg ønsker å dele gleden min med dere. I mitt Uplettede 
Hjerte kjenner Jeg at det er mange som har kommet nærmere meg, og 
de er på en særskilt måte, bærere av seieren til Mitt Uplettede Hjerte i 
sine hjerter, ved å be og omvende seg. Jeg ønsker å takke dere og 
stimulere der til å arbeide enda mer for Gud og Hans Rike med kjærlighet 
og kraften til Den Hellige Ånd. Jeg er med dere og Jeg velsigner dere med 
min Moderlige velsignelse. Takk for at dere har svart på mitt kall.” 
(8/2000) 

Mandag 25. september 2000. 

”Kjære barn! I dag kaller Jeg dere til å åpne dere for bønn; slik at bønnen 
kan bli en glede for dere. Forny bønnen i familiene deres og dann 
bønnegrupper. Slik vil dere erfare gleden i bønn og i kommunion* 
(fellesskapet). Alle dem som ber og er medlemmer av bønnegrupper er 
åpne for Guds vilje i hjertene sine og de vitner gledesfylt om Guds 
kjærlighet. Jeg er med dere, jeg bærer dere alle i hjertet mitt og Jeg 
velsigner dere alle med min Moderlige velsignelse. Takk for at dere har 
svart på mitt kall.” (9/2000) 
 
(*Ordet kommunion brukes om å gå til nattverd i den katolske Kirke og 
betyr her både foreningen med Gud i nattverden og det sosiale 
fellesskapet som oppstår gjennom bønn og tro på at vi er ett i Kristus.) 
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Onsdag 25. Oktober 2000. 

Den 8.oktober konsekrerte Pave Johannes Paul 2.hele verden og det nye 
årtusenet til Jomfru Marias Hjerte i høytidelig feiring med over 1100 
biskoper og 80 kardinaler til stede. 
”Kjære barn! I dag ønsker Jeg å åpne for dere mitt Moderlige Hjerte og 
Jeg kaller dere alle til å be for mine intensjoner. Jeg ønsker å fornye 
bønnen sammen med dere og å kalle dere til faste som Jeg ønsker å ofre 
til min sønn Jesus for at en ny tid skal komme, en tid med vår. I dette 
jubileumsåret har mange hjerter åpnet seg for meg, og Kirken har fått en 
åndelig fornyelse. Jeg fryder meg med dere og takker Gud for denne 
gaven og jeg dere mine barn kaller jeg til å: Be, be, be, inntil bønnen blir 
glede for dere. Takk for at dere har svart på mitt kall.” (10/2000)  

Lørdag 25.november 2000 

En av de mest sentrale prestene i Medjugorje, pater Slavko Barbaric, 
døde helt plutselig på toppen av Korsfjellet fredag 24. november i 15-
tiden, etter å ha gått korsveien sammen med menigheten. Nyheten 
spredte seg fort, og menigheten og pilegrimer verden over var i sjokk og 
sorg. 
”Kjære barn! I dag når Himmelen er nær dere på en særskilt måte, kaller 
Jeg dere til bønn for at dere gjennom bønnen setter Gud på første plass. 
Mine barn, i dag er Jeg nær dere og jeg velsigner hver eneste av dere 
med min Moderlige velsignelse for at dere kan ha styrke og kjærlighet 
overfor alle de personene dere møter i deres jordiske liv og for at dere 
kan gi dem Guds kjærlighet. Jeg gleder meg med dere og Jeg ønsker å si 
dere at deres bror Slavko er født i Himmelen og ber for dere.  
Takk for at dere har svart på mitt kall.” (11/2000)  

Mandag 25.desember (Første juledag) 

(Maria pleier å være festkledd med Jesusbarnet.) 
”Kjære barn! I dag som Gud har tillatt meg å kunne være med dere, med 
lille Jesus i armene mine, gleder Jeg meg med dere og takker Gud for alt 
som Han har gjort i dette Jubileumsåret. Jeg takker Gud spesielt for alle 
”Kallene” til dem som har sagt ”Ja” til Gud fullstendig. (De som har viet 
sitt liv til Gud; spesielt ordens- og prestekall.) Jeg velsigner dere alle med 
min velsignelse og med velsignelsen til den nyfødte Jesus. Jeg ber for 
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dere alle for at gleden skal fødes i hjertene deres og for at, i gleden, også 
dere kan bære den gleden som Jeg har i dag. I dette Barnet bringer jeg 
dere Frelseren til hjertene deres og Han som inviterer dere til livets 
hellighet. Takk for at dere har svart på mitt kall.” (12/2000) 

Mandag 25.desember. Jakovs årlige åpenbaring.  

Den begynte kl.15.20 og varte 10 minutter. Jomfru Maria kom 
gledesstrålende med Jesusbarnet på armen. Hun velsignet alle som var til 
stede og ga dette budskapet: 
 
”Kjære barn, i dag, når Jesus er født, og med sin fødsel bringer Han 
glede, kjærlighet og uendelig fred, inviterer Jeg dere på en spesiell måte 
til å si deres ”Ja” til Jesus. Åpn opp hjertene deres, slik at Jesus kan tre 
inn og bo i dere og begynne å virke gjennom dere. Bare slik kan dere 
begripe den virkelige skjønnheten av kjærligheten, av gleden og av 
freden til Gud. Kjære barn, fryd dere over Jesu fødsel og be for alle de 
hjertene som ikke er åpne for Jesus, inntil Jesus også kan tre inn i disse 
hjertene, virke gjennom dem og for at ethvert menneske skal bli et 
eksempel på et sannhetens menneske som Gud handler gjennom.”  

2001  

1. januar 2001 

Den første dagen i et nytt årtusen! Marija fikk en uventet åpenbaring på 
Podbro om kvelden som varte 10 minutter. Jomfru Maria var glad og kom 
sammen med 5 engler, men budskapet var dramatisk. Kanskje var det en 
forutsigelse av ”Krigen mot terror” som ble innledet av angrepet på The 
World Trade Center 11, september 2011: 
”Denne kvelden har jeg på en spesiell måte ønsket dere her. På en 
spesiell måte nå når Satan er fri fra sine lenker. 
Jeg inviterer dere til å konsekrere dere til mitt Hjerte og til Hjertet til 
min Sønn. På en særskilt måte nå kjære barna mine, inviterer jeg dere til 
å holde dere nær meg. Jeg velsigner dere alle med min moderlige 
velsignelse.”  
Hun velsignet dem alle med korsets tegn og sa:  
”Gå i fred, kjære barna mine.” 
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25. januar 2001  

"Kjære barn! I dag inviterer jeg dere til å fornye bønn og faste med enda 
større entusiasme slik at bønnen blir en glede for dere.  
Mine barn, den som ber frykter ikke for fremtiden og den som faster 
frykter ikke for det onde. Enda en gang gjentar jeg for dere: bare 
gjennom bønn og faste kan selv kriger stoppes – kriger som kommer fra 
deres vantro og frykt for fremtiden. Mine barn, jeg er med dere og jeg 
lærer dere: I Gud er freden og håpet deres. Derfor bør dere komme 
nærmere Gud og la Han få første plassen i livet deres. Takk for at dere 
har svart på mitt kall." 01/2001 

25. februar 2001  

"Kjære barn! Ikke glem at her på jorden er dere på vei mot evigheten og 
at deres hjem er i himmelen. Derfor, barna mine, vær åpne for Guds 
kjærlighet og forlat egoismen og synden. Gleden deres skal bare være å 
oppdage Gud i den daglige bønnen. Derfor benytt denne tiden og be, be, 
be. Og Gud er nær dere i bønnen og gjennom bønnen. Takk for at dere 
har svart på mitt kall." 02/2001  

18. mars 2001 til Mirjana 

Åpenbaringen varte fra 9.45-9.50. Gospa velsignet alle og ga et budskap. 
Hun var resolutt og klar i sine ord: 
”Kjære barn! I dag kaller Jeg dere til kjærlighet og barmhjertighet. Gi 
kjærlighet til hverandre slik deres Fader gir den til dere. Vær 
barmhjertige… - med hjertet. Gjør gode gjerninger, ikke tillat at de venter 
for lenge på dere. Enhver barmhjertig handling som kommer fra hjertet 
bringer dere nærmere min Sønn.” (18/03/2001) 

25. mars 2001  

"Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til å åpne dere for bønn. Kjære 
barn, dere lever i en tid hvor Gud skjenker dere stor nåde, men dere vet 
ikke hvordan dere skal gjøre nytte av den. Dere er bekymret for alt 
annet, men minst for sjelen og det åndelige liv. Våkn opp av deres sjelers 
trøtte søvn og si ja til Gud med all deres styrke. Bestem dere for 
omvendelse til hellighet. Jeg er med dere mine barn, og jeg kaller dere til 
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fullkommenhet i sjelen og i alt dere gjør. Takk for at dere har svart på 
mitt kall." 03/2001 

25. april 2001  

"Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til bønn. Mine barn, bønn utfører 
mirakler. Når du er trøtt og syk og du ikke forstår meningen med livet 
ditt; ta Rosenkransen og be. Be inntil bønnen blir et gledesfylt møte med 
din Frelser. Jeg er med dere mine barn, og jeg ber og går i forbønn for 
dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." 04/2001 

25. mai 2001  

"Kjære barn! I denne nåderike tiden kaller jeg dere til bønn. Mine barn, 
dere arbeider mye, men uten Guds velsignelse. Velsign og søk Den 
Hellige Ånds visdom til å lede dere i denne tid, slik at dere kan forstå og 
leve i nåden til denne tiden. Omvend dere mine barn og knel ned i 
stillheten hjertene deres. Sett Gud i sentrum i ditt liv, slik at du med 
glede kan vitne om alt det skjønne som Gud kontinuerlig gir deg i livet 
ditt. Takk for at dere har svart på mitt kall." 05/2001 

25. juni 2001  

"Kjære barn! Jeg er med dere og jeg velsigner dere alle med min 
moderlige velsignelse. Spesielt i dag når Gud gir dere rikelige 
velsignelser; be og søk Gud gjennom meg. Gud gir dere store nådegaver. 
Gjør derfor god bruk av denne nådens tid og kom nærmere hjertet mitt, 
slik at jeg kan lede dere til min Sønn Jesus. Takk for at dere har svart på 
mitt kall." 06/2001 

25 juli 2001  

"Kjære barn! I denne nådens tid kaller jeg dere til å komme enda 
nærmere Gud gjennom deres personlige bønner. Bruk tiden til hvile godt 
og gi sjel og øynene dine hvile i Gud. Finn fred i naturen og du vil 
oppdage Gud Skaperen, som du vil være i stand til å takke for alle 
skapninger; da vil du finne glede i hjertet ditt. Takk for at du har svart på 
mitt kall." 07/2001 
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25 august 2001  

"Kjære barn! I dag kaller jeg dere alle til å beslutte dere for hellighet. Må 
det være slik for dere mine barn at hellighet alltid har første plass i deres 
tanker og i enhver situasjon, i arbeid og tale. På denne måten vil dere 
også omsette det i handling; litt etter litt, steg for steg vil bønn og en 
beslutning om hellighet komme inn i din familie. Vær oppriktige med 
dere selv og knytt dere ikke til materielle ting, men til Gud. Og glem ikke 
mine barn at livet deres er så flyktig som en blomst. Takk for at dere har 
svart på mitt kall." 08/2001 

25 september 2001  

Verden var i sjokk etter terrorangrepene i New York og Washington, 11 
september (911 =nødnummeret for USA). 
"Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til bønn, spesielt i dag da Satan 
ønsker krig og hat. Jeg kaller dere på nytt mine barn: til å be og å faste 
slik at Gud kan gi dere fred. Vær et vitnesbyrd om fred til hvert hjerte og 
vær bærere av fred i denne verden uten fred. Jeg er med dere og jeg går 
i forbønn hos Gud for hver av dere. Og dere trenger ikke være redde, 
fordi den som ber er ikke redd for noe ondt og har ikke noe hat i hjertet. 
Takk for at dere har svart på mitt kall." 09/2001 

25 oktober 2001  

"Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til helhjertet bønn og til å elske 
hverandre. Mine barn, dere er valgt til å vitne om fred og glede. Hvis det 
ikke er fred, be og dere vil motta den. Gjennom dere og deres bønner 
mine barn, vil freden begynne å overstrømme verden. Derfor, mine barn; 
be, be, be fordi bønn utfører mirakler i menneskenes hjerter og i verden. 
Jeg er med dere, og jeg takker Gud for hver og en av dere som har 
akseptert og lever i bønn med oppriktighet. Takk for at dere har svart på 
mitt kall." 10/2001 

25 november 2001  

"Kjære barn! I denne tiden med nåde inviterer Jeg dere på nytt til bønn. 
Mine barn, be og forbered hjertene deres til at Fredens Konge kommer, 
slik at Han med sin velsignelse kan gi fred til hele verden. Urolighet har 
begynt å regjere i hjertene og hatet råder i verden. Derfor må dere som 
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lever etter budskapene mine være lys og utstrakte hender i denne ikke-
troende verden, inntil alle blir kjent med Kjærlighetens Gud. Ikke glem 
mine barn at Jeg er med dere og Jeg velsigner dere alle. Takk for at dere 
har svart på mitt kall." 11/2001 

25 desember 2001

 ”Kjære barn! Jeg kaller på dere i dag og oppmuntrer dere til å be om 
fred. Spesielt kaller jeg på dere i dag, idet jeg bærer den nyfødte Jesus 
for dere i mine armer; at dere må bli forenet med Ham gjennom bønn og 
bli et tegn for denne verden uten fred.  
Oppmuntr hverandre mine barn, til bønn og kjærlighet. Måtte deres tro 
bli en oppmuntring for andre til å tro og til å elske mer. Jeg velsigner 
dere alle og kaller dere til å komme nærmere mitt hjerte og til lille Jesus 
sitt hjerte. Takk for at dere har svart på mitt kall.”12/2001 
 

Den årlige åpenbaringen til Jakov, 25. Desember 2002 

 Den begynte kl. 15.30 og varte 5 minutter. 
”Kjære barn! I dag når Jesus er født på ny for dere, vil jeg på en spesiell 
måte, kalle dere til omvendelse. Be, be, be for omvendelsen av hjertene 
deres, slik at Jesus kan bli født i dere alle og bli værende i dere og 
komme til å regjere over hele tilværelsen deres. Takk for å ha svart på 
mitt kall!” 

2002 

25 januar 2002  

”Kjære barn! På denne tiden mens dere fremdeles ser tilbake på det 
gamle året, kaller jeg dere til å se dypere inn i hjertet deres og til å 
bestemme dere for å komme nærmere Gud og bønn. Mine barn, dere er 
fremdeles knyttet til verdslige ting og lite til det åndelige liv. Måtte mitt 
kall i dag også være en oppmuntring for dere til å bestemme dere for 
Gud og daglig omvendelse. Dere kan ikke bli omvendt mine barn, hvis 
dere ikke avstår fra synder og hvis dere ikke bestemmer dere for å vise 
kjærlighet mot Gud og mot nesten. Takk for at dere har svart på mitt 
kall.” 01/2002  
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25 februar 2002 

”Kjære barn! I denne nådens tid kaller jeg dere til å bli Jesu venner. Be 
om fred i hjertene deres og arbeid på deres egen omvendelse. Mine 
barn, bare på den måten vil dere være i stand til å være vitner om fred 
og om Jesu kjærlighet i verden. Åpne dere selv for bønn slik at bønn blir 
et nødvendig behov for dere. Omvend dere, mine barn og arbeid slik at 
så mange sjeler som mulig får lære å kjenne Jesus og hans kjærlighet. Jeg 
er nær dere og jeg velsigner dere alle. Takk for at dere har svart på mitt 
kall.” 02/2002  

18. mars til Mirjana 

”Kjære barn! Som en Mor, trygler Jeg dere om å åpne hjertene deres og 
ofre det til meg, og ikke frykte noe. Jeg vil være med dere og Jeg vil lære 
dere hvordan dere skal sette Jesus på første plass. Jeg vil lære dere å 
elske Ham og tilhøre Ham fullstendig. Forstå, kjære barn, at uten min 
Sønn er der ingen frelse. Dere skulle bli oppmerksomme på at Han er 
deres begynnelse og ende. Bare med denne bevisstheten kan dere være 
lykkelige og oppnå evig liv. Som deres Mor, ønsker Jeg dette for dere. 
Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

25 mars 2002 

”Kjære barn! I dag kaller jeg dere til å forene dere med Jesus i bønn. Åpn 
opp hjertene deres for Ham og gi Ham alt som er i dem: gleder, sorger og 
sykdom. Måtte dette bli en nådens tid for deg. Be; mine barn, og må 
hvert øyeblikk tilhøre Jesus. Jeg er med dere og jeg går i forbønn for 
dere. Takk for at dere har svart på mitt kall!” (03/2002) 

25 april 2002 

"Kjære barn! Gled dere med meg på denne tid av våren, når hele naturen 
våkner og hjertene deres lengter etter forandring. Åpn dere, mine barn 
og be. Ikke glem at jeg er med dere og at jeg ønsker å ta dere alle til min 
Sønn slik at Han kan gi dere gaven av oppriktig kjærlighet til Gud og alt 
som kommer fra Ham. Åpn dere opp for bønn og søk fra Gud om å få 
hjertets omvendelse; alt annet ser Han og sørger for. Takk for at dere har 
svart på mitt kall". (04/2002) 
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25 mai 2002 

 "Kjære barn! I dag kaller jeg dere til å sette bønnen på første plass i livet 
deres. Be, og må bønnen, mine barn, være en glede for dere. Jeg er med 
dere, og jeg går i forbønn for dere alle. Og dere, mine barn, vær 
gledesfylte bærere av mine budskap. Måtte livet deres sammen med 
meg være glede. Takk for at dere har svart på mitt kall." (05/2002) 

25 juni 2002 

 "Kjære barn! I dag ber jeg for dere og sammen med dere; om at Den 
Hellige Ånd må hjelpe dere og øke troen deres, slik at dere i enda større 
grad aksepterer budskapene jeg gir dere her på dette hellige stedet. 
Mine barn, forstå at dette er en nådens tid for hver av dere; og sammen 
med meg, mine barn, er dere trygge. Jeg ønsker å lede dere alle på 
hellighetens vei. Lev etter budskapene mine og sett ut i livet hvert ord 
som jeg gir dere. Måtte de være dyrebare for dere, fordi de kommer fra 
Himmelen. Takk for at dere har svart på mitt kall" (06/2002) 

25 juli 2002 Festdag for apostelen St. Jakob 

 "Kjære barn! I dag gleder jeg meg sammen med deres skytshelgen og 
oppfordrer dere til å være åpne for Guds vilje, slik at troen må vokse i 
dere, og gjennom dere også vokse hos de menneskene som dere møter i 
deres daglige liv. Mine barn, be inntil bønnen blir en glede for dere. Be 
deres hellige beskyttere om å hjelpe dere å vokse i kjærlighet til Gud. 
Takk for at dere har svart på mitt kall." (07/2002) 
Kirken i Medjugorje er viet til St. Jakob. 

25 august 2002 

 ”Kjære barn! Også i dag er jeg med dere i bønn for at Gud gir dere en 
enda sterkere tro. Mine barn, troen hos dere er liten, men likevel er dere 
ikke engang rede til å søke etter troens gave fra Gud. Det er derfor jeg er 
hos dere mine barn, for å hjelpe dere til å forstå mine budskap og leve 
etter dem. Be, be, be og bare i tro og gjennom bønn vil sjelene deres 
finne fred, og verden vil finne gleden ved å være sammen med Gud. Takk 
for at dere har svart på mitt kall.” (08/2002) 
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25 september 2002 

 "Kjære barn! Også i denne tiden uten fred kaller jeg dere til bønn. Mine 
barn, be for fred slik at hvert menneske i verden vil elske freden. Bare 
når sjelen finner fred i Gud føler den seg tilfreds, og kjærligheten vil 
begynne å strømme ut i verden. Og på en spesiell måte, mine barn, er 
dere kalt til å leve og vitne om fred - fred i deres hjerter og familier - og 
gjennom dere vil freden også begynne å strømme ut i verden. Takk for at 
dere har svart på mitt kall." (09/2002) 

25 oktober 2002  

"Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til bønn. Mine barn, tro at enkel 
bønn kan føre til mirakler. Gjennom bønnen deres åpner dere hjertene 
for Gud, og Han lar det skje mirakler i ditt liv. Ved å se på fruktene blir 
ditt hjerte fylt av glede og takknemlighet til Gud for alt Han gjør i livet 
ditt, og gjennom deg også for andre. Be og tro mine barn; Gud gir dere 
nåder, men dere ser dem ikke. Be og dere vil se det. Måtte dagen deres 
bli fylt av bønn og takk for alt som Gud gir dere. Takk for at dere har 
svart på mitt kall." (10/2002) 

25 november 2002  

Kjære barn! Jeg kaller dere også i dag til omvendelse. Åpn opp hjertene 
for Gud gjennom det Hellige Skriftemålet, og forbered sjelene deres slik 
at det lille Jesusbarnet kan bli født på nytt i hjertene deres. Tillat Ham å 
omdanne dere og lede dere på fredens og gledens vei.  
Mine barn, bestem dere for bønnen. Særlig nå, i denne nådens tid, la 
hjertene lengte etter bønn. Jeg er nær dere, og jeg går i forbønn for dere 
hos Gud. Takk for at dere har svart på mitt kall." (11/2002) 

25 desember 2002 

 "Kjære barn! Dette er en tid med stor nåde, men også en tid med store 
prøvelser for alle dem som ønsker å følge fredens vei. På grunn av dette, 
mine barn, kaller jeg dere igjen til å be, be, be; ikke med ord, men med 
hjertet. Lev mine budskap og bli omvendt. Bli bevisst denne gaven at 
Gud har tillatt meg å være sammen med dere, spesielt i dag som jeg har 
det lille Jesusbarnet - Fredens Konge i mine armer. Jeg ønsker å gi dere 
fred og at dere bærer den i deres hjerter og gir den til andre, inntil Guds 
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fred begynner å herske i verden. Takk for at dere har svart på mitt kall." 
(12/2002) 

25. desember 2002 til Jakov 

Jomfru Maria kom med Jesusbarnet på armen kl. 17,20 og det varte i 7 
minutter. 
”Kjære barn! I dag, på dagen for kjærlighet og fred, med Jesus i armene 
mine, kaller Jeg dere til bønn for fred. Mine små barn; uten Gud og bønn 
kan dere ikke få fred. Derfor, mine barn, åpn opp hjertene deres slik at 
Fredens Konge kan bli født i hjertene deres. Bare slik kan dere være 
vitner og bære Guds Fred ut i denne fredløse verden. Jeg er med dere og 
Jeg velsigner dere med min moderlige velsignelse.” 

2003 

25 januar 2003  

"Kjære barn! Med dette budskapet kaller jeg dere på nytt til å be om 
fred. Særskilt nå som freden er i krise, bør dere være de som ber og 
bærer vitnesbyrd om fred. Mine barn, vær fred i denne fredløse verden. 
Takk for at dere har svart på mitt kall." (01/2003) 

25 februar 2003 

 "Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til å be og faste for fred. Som jeg 
allerede har sagt, gjentar jeg nå for dere, mine barn; bare med bønn og 
faste kan kriger bli stoppet. Fred er en dyrebar gave fra Gud. Let, be og 
du vil motta den. Snakk om fred og bær fred i hjertene deres. Gi den 
næring som til en blomst som trenger vann, godt stell og lys. Vær slike 
som bærer fred til andre. Jeg er med dere og går i forbønn for dere alle. 
Takk for at dere har svart på mitt kall." (02/2003) 

18. mars 2003 til Mirjana 

”Kjære barn! Spesielt i denne hellige tiden med bot og bønn, kaller Jeg 
dere til å ta et valg. Gud gav dere fri vilje til å velge liv eller død. Lytt til 
budskapene mine med hjertet slik at du kan få kunnskap om hva du skal 
gjøre og hvordan du skal finne veien til livet. Mine barn, uten Gud kan 
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dere ingenting gjøre, ikke glem dette et eneste øyeblikk. For, hva er du 
og hva vil du være på jorden, når du vender tilbake til den igjen?(Fra jord 
er du kommet og til jord skal du bli) Ikke gjør Gud sint, men følg meg til 
livet. Takk for at dere er her!” (18/03/2002) 

25 mars 2003 

 "Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til å be for fred. Be med hjertet 
mine barn, og mist ikke håpet, fordi Gud elsker sine skapninger. Han 
ønsker å frelse dere, en for en, gjennom mitt komme her. Jeg kaller dere 
til hellighetens vei. Be, og i bønn er dere åpne for Guds vilje; og på den 
måten, vil dere erfare Guds plan for dere og gjennom dere i alt dere gjør. 
Takk for at dere har svart på mitt kall." (03/2003) 

25 april 2003 

 "Kjære barn! Jeg kaller dere også i dag til å åpne dere for bønn. I den 
foregående fastetiden har dere innsett hvor små dere er og hvor liten 
troen deres er. Mine barn, bestem dere også i dag for Gud, at Han i dere 
og gjennom dere må forandre menneskenes hjerter, og også hjertene 
deres. Vær glade budbringere om den oppstandne Jesus i denne fredløse 
verden, som lengter etter Gud og etter alt det som er fra Gud. Jeg er 
med dere mine barn, og jeg elsker dere med en spesiell kjærlighet. Takk 
for at dere har svart på mitt kall." (04/2003) 

25 mai 2003  

"Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til bønn. Forny den personlige 
bønnen, og be særlig til den Hellige Ånd om å hjelpe dere til å be med 
hjertet. Jeg går i forbønn for dere alle, mine barn, og kaller dere alle til 
omvendelse. Hvis du omvender deg vil også alle de rundt deg bli fornyet, 
og bønn vil bli en glede for dem. Takk for at dere har svart på mitt kall." 
(05/2003) 

25 juni 2003  

"Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere med stor glede til å leve mine 
budskap. Jeg er med dere, og jeg takker dere for å virkeliggjøre i livet det 
som jeg sier til dere. Jeg kaller dere til å gjenoppta mine budskap enda 
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mere med ny entusiasme og glede. Måtte bønnen være en daglig praksis 
for dere. Takk for at dere har svart på mitt kall". (06/2003) 

25 juli 2003  

"Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til bønn. Mine barn, be inntil 
bønnen blir en glede for dere. Bare på denne måten vil hver av dere 
oppdage fred i hjertet, og sjelen vil bli tilfreds.  
Dere vil føle behov for å vitne for andre om den kjærligheten som dere 
føler i hjertene og livet deres. Jeg er med dere og går i forbønn for dere 
alle hos Gud. Takk for at dere har svart på mitt kall". (07/2003) 

25 august 2003 

 "Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til å takke Gud i hjertene deres 
for alle de velsignelsene som Han gir dere, også gjennom de tegn og 
farger som er i naturen.  
Gud ønsker å dra dere nærmere til Seg og beveger dere til å gi Ham ære 
og takk. Derfor, mine barn, kaller jeg dere på nytt til å be, be, be og glem 
ikke at jeg er med dere. 
 Jeg går i forbønn hos Gud for hver av dere inntil deres glede i Ham er 
fullkommen. Takk for at dere har svart på mitt kall." (08/2003) 

25 september 2003 

 "Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til å komme nærmere mitt hjerte. 
Bare på denne måten vil dere forstå den gaven som mitt nærvær her 
iblant dere er. Mine barn, jeg ønsker å lede dere til min Sønn Jesu hjerte; 
men dere står imot og ønsker ikke å åpne hjertene deres for bønn. Igjen, 
mine barn, kaller jeg dere til ikke å være døve, men til å forstå mitt kall 
som er frelse for dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." (09/2003) 

25 oktober 2003 

 "Kjære barn! Jeg kaller dere på nytt til å vie dere til mitt hjerte og til min 
Sønn Jesu Hjerte. Mine barn, jeg ønsker å lede dere alle på veien til 
omvendelse og hellighet. Bare på denne måten, gjennom dere, kan vi 
lede enda flere sjeler på frelsens vei.  
Ikke nøl mine barn, men si med hele ditt hjerte: "Jeg ønsker å hjelpe 
Jesus og Maria slik at enda flere brødre og søstre kan lære å kjenne 
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hellighetens vei." På denne måten vil dere kjenne tilfredsheten ved å 
være Jesu venner. Takk for at dere har svart på mitt kall." (10/2003) 

25. november 2003 advent 

"Kjære barn! Jeg kaller på dere til å la denne tiden bli en enda større 
ansporing til bønn. I denne tiden, mine barn, be om at Jesus må bli født i 
alles hjerter, spesielt hos dem som ikke kjenner Ham.  
Vær kjærlighet, glede og fred i denne fredløse verden. Jeg er med dere 
og går i forbønn hos Gud for hver av dere. Takk for at dere har svart på 
mitt kall." (11/2003) 

25. desember 2003  

"Kjære barn! Også i dag velsigner jeg dere alle med min Sønn Jesus i 
armene mine. Og jeg bærer Ham, som er Fredens Konge, til dere for at 
Han må gi dere Sin Fred. 
Jeg er med dere, og jeg elsker dere alle mine barn. Takk for at dere har 
svart på mitt kall." (12/2003) 

Jakovs årlige åpenbaring 

”Kjære barn! I dag, når Jesus på en særskilt måte, ønsker å gi dere Sin 
Fred, kaller Jeg dere til å be for fred i hjertene deres. Barn, uten fred i 
hjertene deres kan dere ikke føle kjærligheten og gleden over Jesu 
fødsel. Derfor mine barn, spesielt i dag, åpn hjertene deres og begynn å 
be. Bare gjennom bønn og total overgivelse, vil hjertene deres bli fylt av 
kjærligheten og freden til Jesus.” 

2004 

25 januar 2004  

"Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til bønn. Be, mine barn, på en 
særskilt for alle dem som ikke har kommet til å kjenne Guds kjærlighet. 
Be om at hjertene deres må åpne seg og komme nærmere mitt Hjerte og 
Hjertet til min Sønn Jesus, slik at vi kan omforme dem til fredens og 
kjærlighetens mennesker. Takk for at dere har svart på mitt kall." 
(01/2004) 
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25 februar 2004 

"Kjære barn! Også i dag, som aldri før, kaller jeg dere til å åpne hjertene 
deres for budskapene mine.  
Mine barn, vær blant dem som drar sjeler nærmere til Gud, og ikke blant 
dem som får dem til å fjerne seg. Jeg er med dere og elsker dere alle med 
en spesiell kjærlighet. Dette er en tid for bot og omvendelse.  
Fra bunnen av hjertet mitt kaller jeg dere til å være mine med hele deres 
hjerter. Da vil dere se at deres Gud er stor, fordi Han vil gi dere en 
overflod av velsignelser og fred. Takk for at dere har svart på mitt kall." 
(02/2004) 

18. mars 2004. 

Den årlige åpenbaringen til Mirjana Dragicevic-Soldo på hennes 
fødselsdag. Den varte fra 13.58 - 14.03 og var i Cenacolo hvor flere tusen 
pilegrimer var samlet i rosenkransbønn.  
 
"Kjære barn! Også i dag, når jeg ser på dere med Hjertet mitt fullt av 
kjærlighet, ønsker jeg å fortelle dere at det som dere søker så 
utholdende, og det som dere lengter etter, mine små barn, er rett foran 
dere. Det er nok at dere i et renset hjerte setter Min Sønn på 
førsteplassen, og så vil dere bli i stand til å se. Lytt til meg og tillat meg å 
lede dere til dette på en moderlig måte." 

25 mars 2004  

"Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til å åpne dere selv for bønn. 
Spesielt nå, i denne nådens tid, åpn hjertene deres mine barn og gi 
uttrykk for kjærligheten deres til Den Korsfestede. Bare på denne måten 
vil dere oppdage fred, og bønn vil begynne å strømme fra hjertene deres 
og ut i verden. Vær et eksempel, mine barn og en motivasjonskraft (an 
incentive) for det gode. Jeg er nær dere og jeg elsker dere alle. Takk for 
at dere har svart på mitt kall." (03/2004) 

25 april 2004  

"Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til å leve budskapene mine enda 
sterkere i ydmykhet og kjærlighet slik at Den Hellige Ånd kan fylle dere 
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med Sin nåde og styrke. Bare på denne måten vil dere være vitner om 
fred og tilgivelse. Takk for at dere har svart på mitt kall". (04/2004) 

25 mai 2004  

"Kjære barn! Også i dag ber jeg dere innstendig om å konsekrere dere til 
mitt Hjerte og til min Sønn Jesu Hjerte. Bare på denne måten vil dere bli 
mine mer og mer for hver dag, og dere vil inspirere hverandre enda mer 
til hellighet. Slik vil gleden råde i hjertene deres, og dere vil være bærere 
av fred og glede. Takk for at dere har svart på mitt kall." (05/2004) 

23 årsdagen 25 juni 2004.  

"Kjære barn! Også i dag er det glede i hjertet mitt. Jeg ønsker å takke 
dere for at dere gjør det mulig å sette min plan ut i livet. Hver og en av 
dere er viktig, be derfor mine barn, og gled dere med meg over hvert 
hjerte som er blitt omvendt og er blitt et instrument for fred i verden. 
Bønnegrupper er fulle av kraft og som følge av dem kan jeg se at Den 
Hellige Ånd er virksom i verden. Takk for at dere har svart på mitt kall." 
(06/2004) 

25 juli 2004  

"Kjære barn! Jeg kaller dere på nytt: vær åpne for budskapene mine. 
Mine barn, jeg ønsker å dra dere alle nærmere til min Sønn Jesus, derfor 
be og fast. Jeg kaller dere spesielt til å be for mine intensjoner, slik at jeg 
kan presentere dere til min Sønn Jesus for å la Ham omforme dere og 
åpne hjertene deres for kjærlighet. Når dere har kjærlighet i hjertet vil 
freden råde i dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." (07/2004) 

25 august 2004  

"Kjære barn! Jeg kaller dere alle til hjertets omvendelse. Bestem dere for 
en fullstendig forandring av livet, slik som i de første dagene da jeg kom 
hit. På den måten, mine barn, vil dere ha styrke til å knele og åpne 
hjertene deres for Gud. Gud vil høre bønnene deres og svare dem. Jeg 
går i forbønn for hver av dere foran Gud. Takk for at dere har svart på 
mitt kall." (08/2004) 
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25 september 2004 

"Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til å være kjærlighet hvor der er 
hat og mat hvor der er sult. Åpn opp hjertene deres mine barn, og la 
hendene deres være utstrakte og gavmilde, slik at gjennom dere hver 
skapning takker Gud vår Skaper. Be mine barn, og åpn hjertene deres for 
Guds kjærlighet, men dere greier det ikke hvis ikke dere ber. Derfor be, 
be, be. Takk for at dere har svart på mitt kall." (09/2004) 

25 oktober 2004 

"Kjære barn! Dette er en tid med nåde for familien, og derfor kaller jeg 
dere til å fornye bønnen. Måtte Jesus være i hjertet av familiene deres. 
Lær i bønn å elske alt som er hellig. Ha helgenenes liv som forbilde, slik 
at de kan være inspirasjonskilder og lærere på veien til hellighet. Måtte 
hver familie bli et vitnesbyrd om kjærlighet i denne verden uten bønn og 
fred. Takk for at dere har svart på mitt kall". (10/2004) 

25. november 2004 

"Kjære barn! I denne tiden kaller jeg dere alle til å be for mine 
intensjoner. Be særlig, mine barn, for dem som ennå ikke har kommet til 
å kjenne Guds kjærlighet og som ikke søker Gud Frelseren. Mine kjære 
barn, vær mine utstrakte hender og led dem ved deres eksempel 
nærmere til mitt Hjerte og min Sønns Hjerte. Gud vil lønne dere med 
nåder og all velsignelse. Takk for at dere har svart på mitt kall". (11/2004)  

25.desember 2004: 

Første juledag viser Vår Frue seg med Jesusbarnet på armen og hun er 
kledd i gull:  
"Kjære barn! Med stor glede, bærer jeg også i dag Min Sønn Jesus i 
armene mine til dere; Han velsigner dere og kaller dere til fred. Be, små 
barn, og være modige vitner om det Gode Budskap (Evangeliet) i enhver 
situasjon. Bare på den måten vil Gud velsigne dere og gi dere alt dere ber 
ham om i tro. Jeg er med dere så lenge Den Allmektige tillater meg. Jeg 
går i forbønn for hver av dere med stor kjærlighet. Takk for at dere har 
svart på mitt kall." (12/2004) 
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Jacov  sin årlige åpenbaring 

 Den startet kl.14.30 og varte 7 minutter og Jomfru Maria gav dette 
budskapet. 
"Kjære barn! I dag, på en dag med nåde, ber jeg dere spesielt om å åpne 
hjertene deres og starte å be. Små barn, be Jesus om å bli født i hvert av 
hjertene deres og begynne å råde i livet deres. Be til Ham om den nåden 
å bli i stand til å gjenkjenne Ham alltid og i enhver person. Små barn, be 
Jesus om kjærlighet, for bare med Guds kjærlighet kan dere elske Gud og 
alle mennesker. Jeg bærer dere alle i Hjertet mitt og gir dere min 
Moderlige Velsignelse." 

2005 

25. januar 2005 

"Kjære barn! I denne tiden med nåde kaller Jeg dere på nytt til bønn. Be, 
mine barn, for de Kristnes enhet, slik at alle blir ett eneste hjerte. 
Enheten vil bli virkelig blant dere i den grad dere ber og tilgir hverandre. 
Glem ikke; at kjærligheten kan bare vinne hvis dere ber og åpner 
hjertene deres. Takk for at dere har svart på mitt kall." (01/20059 

25. februar 2005 

"Kjære barn. I dag kaller Jeg dere til å være mine forlengede og utstrakte 
hender i denne verden som setter Gud på siste plass. Dere, mine barn; 
sett Gud på førsteplass i livet deres. Gud vil velsigne dere og gi dere 
styrke til å bære vitnesbyrd om Ham, kjærlighetens og fredens Gud. Jeg 
er med dere og går i forbønn for dere alle. Små barn; glem ikke at jeg 
elsker dere med en kjærlighet full av ømhet (a tender love). Takk for at 
dere har svart på mitt kall." (02/2005) 

18. mars. (Den årlige åpenbaringen til Mirjana Dragicevic.)  

"Kjære barn. Jeg kommer til dere som den Mor, som framfor alt, elsker 
sine barn. Mine barn, Jeg ønsker å lære dere også å elske. Jeg ber for 
dette. Jeg ber om at dere må gjenkjenne min Sønn i hver av deres neste. 
Veien til min Sønn, som er sann fred og kjærlighet, går gjennom 
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kjærligheten til alle medmennesker. Mine barn, be og fast for at hjertet 
deres skal åpne seg for denne intensjonen min." 

25. MARS 2005, (Langfredag) 

"Kjære barn! I dag kaller jeg dere til kjærlighet.  
Små barn, elsk hverandre med Guds kjærlighet. I hvert eneste øyeblikk, i 
glede og i sorg, må kjærligheten vedvare og, på denne måten, vil 
kjærligheten begynne å regjere i hjertene deres. Den oppstandne Jesus 
vil være med dere og dere vil bli Hans vitner. Jeg vil fryde meg sammen 
med dere og beskytte dere med min moderlige kappe. Særlig, mine små 
barn, vil Jeg passe på deres daglige omvendelse med kjærlighet. Takk for 
at dere har svart på mitt kall." (03/2005) 
 
2. april døde Pave Johannes Paul 2.  

Mandag 25. april 2005 

Vi var spent på om Maria ville si noe om Pave Johannes Paul 2´s død og 
valget av den nye pave Benedikt, men hun fokuserte på forberedelsen til 
pinsen og hver enkelts ansvar, der vi er, i våre egne familier, til å ta i mot 
Den hellige Ånds gaver som er liv og kjærlighet.  
 
"Kjære barn!  
Også i dag kaller Jeg dere til å fornye bønnen i familiene deres. Med 
bønn og lesning i Den Hellige Skrift, kan Den Hellige Ånd, som vil fornye 
dere, tre inn i familiene deres. På denne måten, vil dere bli lærere i troen 
i familiene deres. Gjennom bønnen og kjærligheten deres, vil verden 
sette ut på en bedre vei og kjærligheten vil begynne å regjere i verden. 
Takk for at dere har svart på mitt kall." (04/2005) 

25. mai 2005 

"Kjære barn! På ny kaller Jeg dere til å leve budskapene mine i ydmykhet. 
Vær vitner om dem, spesielt nå når vi nærmer oss årsdagen for 
åpenbaringene mine.  
Mine barn, vær et tegn for dem som er langt borte fra Gud og Hans 
kjærlighet. Jeg er med dere og velsigner dere alle med min moderlige 
velsignelse. Takk for at dere har svart på mitt kall." (05/2005) 
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25. juni 2005 

"Kjære barn! I dag takker jeg dere for ethvert offer som dere har ofret 
for mine intensjoner. Jeg kaller dere, små barn, til å være mine apostler 
for fred og kjærlighet i familiene deres og i verden.  
Be om at Den Hellige Ånd må opplyse dere og lede dere på hellighetens 
vei. Jeg er med dere og velsigner dere med min Moderlige Velsignelse. 
Takk for at dere har svart på mitt kall." (06/2005)  
 
Den årlige åpenbaringen til Ivanka på årsdagen varte 10 minutter og fant 
sted hjemme hos henne sammen med ektemannen og hennes tre barn. 
Vår Frue var full av glede og snakket med henne om den sjette 
hemmeligheten og gav følgende budskap: 
 
"Kjære barn, elsk hverandre med min Sønns kjærlighet.  
Fred, fred, fred!" 

25 juli 2005 

"Kjære barn! Også i dag, kaller Jeg dere til å fylle dagen deres med korte 
og brennende bønner. Når dere ber, er hjertene deres åpne og Gud 
elsker dere med en spesiell kjærlighet og gir dere spesielle nåder. Derfor, 
gjør god bruk av denne tiden med nåde og innvi den til Gud mer enn 
noen gang inntil nå. Gjør noveneer med faste og forsakelser slik at Satan 
kan holde seg langt borte fra dere og nåde kan omgi dere.  Jeg er nær 
dere og går i forbønn hos Gud for hver enkelt av dere. Takk for at dere 
har svart på mitt kall." (7/2005) 

25. august 2005 

"Kjære barn. Også i dag kaller Jeg dere til å leve budskapene mine. Gud 
har gitt dere denne tiden i gave som en nådetid. Derfor, mine barn, 
utnytt hvert øyeblikk og be, be, be. 
Jeg velsigner dere alle og går i forbønn hos Den Høyeste for enhver av 
dere. Takk for å ha svart på mitt kall." (08/2005)  

25. september 2005  

"Kjære barn! I kjærlighet kaller jeg dere: vend om, selv om dere er fjernt 
fra mitt Hjerte. Glem ikke: jeg er deres mor, og jeg føler smerte for 
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enhver som er fjernt fra mitt hjerte, men jeg lar dere ikke være alene. Jeg 
tror at dere kan forlate syndens vei og bestemme dere for hellighet. Takk 
for at dere har svart på mitt kall." (09/2005) 

25.oktober 2005  

"Mine barn: Tro, be og elsk, og Gud vil være nær dere. Han vil gi dere alle 
nådens gaver som dere søker fra Ham. Jeg er en gave til dere, fordi Gud 
tillater meg fra dag til dag å være sammen med dere og elske hver av 
dere med en grenseløs kjærlighet. Derfor, mine barn, åpne hjertene 
deres i bønn og ydmykhet og vær vitner om mitt nærvær. Takk for at 
dere har svart på mitt kall." (10/2005) 

Fredag 25.november 

"Kjære barn! Også i dag kaller Jeg dere til å be, be, be inntil bønn blir liv 
for dere. Små barn, i denne tiden, på en særskilt måte, ber Jeg foran Gud 
om å gi dere troens gave. Bare i tro vil dere oppdage gleden over livets 
gave som Gud har gitt dere. Hjertene deres vil bli fulle av glede når dere 
tenker på evigheten. Jeg er med dere og elsker dere med en øm 
kjærlighet. Takk for at dere har svart på mitt kall." (11/2005)  

1. Juledag 25. desember 2005  

"Kjære barn! Også i dag bringer jeg lille Jesus til dere i armene mine, 
Fredens Konge, for at Han skal velsigne dere med Sin fred.  
Mine barn, på en særskilt måte i dag kaller jeg dere til å være mine 
fredsbærere i denne fredløse verden. Gud vil velsigne dere.  
Mine barn, ikke glem at jeg er deres Mor. Jeg velsigner dere alle med en 
Spesiell Velsignelse med lille Jesus i armene mine  
Takk for at dere har svart på mitt kall." (12/2005) 
 

Årlige Åpenbaringen til Jakov Colo  

Den begynte 14.45 og varte 7 minutt. Vår Frue ga dette budskapet: 
"Kjære barn! I dag med Jesusbarnet i armene mine, kaller jeg dere på en 
særskilt måte til omvendelse. Barn, gjennom hele denne tiden som Gud 
har tillatt meg å være hos dere, har jeg kontinuerlig kallt dere til 
omvendelse. 
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Mange av hjertene deres har forblitt lukket. 
Mine barn, Jesus er Freden, Kjærligheten og Gleden; derfor bestem dere 
nå for Jesus. Start å be. Be til Ham for å få omvendelsens gave. 
Mine barn, bare med Jesus kan dere har ha fred, glede og et hjerte fylt 
med kjærlighet. Små barn, Jeg elsker dere. Jeg er moren deres og Jeg gir 
dere min moderlige velsignelse."  

2006 

25. januar 2006  

"Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til å være budbærere om 
Evangeliet i familiene deres. Mine barn, ikke glem å lese i Den Hellige 
Skrift. Legg den på et synlig sted og la livet deres være et vitnesbyrd om 
at dere tror og lever etter Guds Ord. Jeg er nær dere med min kjærlighet 
og går i forbønn hos min Sønn for hver av dere. Takk for at dere har svart 
på mitt kall." (01/2006) 
 

25. februar 2006 

"Kjære barn! I denne Fastetiden med nåde, kaller Jeg dere til å åpne 
hjertene deres for de gavene som Gud ønsker å gi dere. 
Vær ikke lukket, men med bønn og forsakelser, si "Ja" til Gud og Han vil 
gi dere i overflod. 
Akkurat som om våren, når jorden åpner seg for frøet og gir vekst i 
hundrefoll, slik vil også deres himmelske Fader gi til dere i overflod. 
Jeg er med dere og elsker dere, mine barn, med et ømt hjerte. 
Takk for at dere har svart på mitt kall." 02/2006  

18. mars 2006 til Mirjana 

"Kjære barn! I denne fastetiden, kaller jeg dere til indre forsakelse. Veien 
til dette leder dere gjennom kjærlighet, faste, bønn og gode gjerninger. 
Bare med en total indre forsakelse vil dere gjenkjenne Guds kjærlighet og 
tegnene i tiden som dere lever i. Dere vil bli vitner om disse tegnene og 
vil begynne å snakke om dem. Jeg ønsker å føre dere fram til dette. Takk 
for at dere har svart på mitt kall." 
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25. mars 2006 

"Fatt mot, kjære barn! Jeg har bestemt meg for å lede dere på veien til 
hellighet. Gi avkall på synden og begi dere på frelsens vei, den veien som 
min Sønn har valgt. Gjennom hver av deres motgang og lidelser vil Gud 
finne veien til glede for dere. Be derfor mine kjære barn. Vi er nære dere 
med vår kjærlighet. Takk for at dere har svart på mitt kall." (03/2006) 

25. april 2006 

"Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til å ha mer tillit til meg og min 
Sønn. Han har seiret gjennom sin død og oppstandelse og han kaller 
dere, gjennom meg, til å ta del i Hans glede. 
Dere kan ikke se Gud, mine barn, men hvis dere ber vil dere kjenne Hans 
nærhet. Jeg er med dere og jeg går i forbønn for hver enkelt av dere. 
Takk for at dere har svart på mitt kall." (04/2006) 
 

Budskapet fra 25.mai 2006  

"Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til å sette ut i praksis og til å leve 
mine budskap som jeg gir dere. Bestem dere for hellighet mine barn, og 
tenk på Himmelen. Bare på denne måten vil dere ha den freden i 
hjertene som ingen vil være i stand til å ødelegge. Fred er en gave som 
Gud gir dere i bønn. Mine barn, søk og arbeid med all deres styrke for at 
freden skal seire i hjertene deres og i verden. Takk for at dere har svart 
på mitt kall." (05/2006) 

Jubileumsbudskapet 25. juni 2006 (25-årsdagen) 

"Kjære barn! Med stor glede i hjertet mitt, takker jeg dere for alle 
bønnene som dere, i disse dager, har ofret for mine intensjoner. Dere 
skal vite, kjære mine barn, at dere vil ikke angre på det, verken dere eller 
deres barn. Gud vil belønne dere med store nåder og dere vil oppnå evig 
liv i lønn.  
Jeg er med dere og takker alle dere som, gjennom disse årene, har 
akseptert budskapene mine, har latt dem strømme utover sitt liv og 
bestemt seg for hellighet og fred. Takk for at dere har svart på mitt kall. " 
(06/2006)  
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25. juli 2006 

"Kjære barn! I denne tiden, (sommerferien) ikke tenk bare på hvile for 
kroppen men, mine barn, søk tid også for sjelen. I stillhet kan Den Hellige 
Ånd snakke til dere og tillat Ham å omvende og forandre dere. Jeg er 
med dere og foran Gud går jeg i forbønn for hver enkelt av dere. Takk for 
at dere har svart på mitt kall." (7/2006)  

25.august, 2006 

"Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til å be, be, be! 
Bare i bønn vil dere være nær meg og min Sønn og dere vil se hvor kort 
dette livet er. I hjertene deres vil en lengsel etter Himmelen bli født. 
Glede vil begynne å regjere i hjertene deres og bønnen vil begynne å 
flyte som en elv. I ordene deres vil det bare være takksigelser til Gud for 
å ha skapt dere og ønsket om hellighet vil bli en realitet for dere. Takk for 
at dere har svart på mitt kall." (08/2006) 

25. september  

"Kjære barn! Også i dag er jeg med dere og kaller dere alle til fullstendig 
omvendelse. Bestem dere for Gud, mine barn, og i Gud vil dere finne den 
freden som hjertet søker. Imiter livet til helgenene og la dem være et 
eksempel for dere. Og jeg vil inspirere dere så lenge Den Allmektige 
tillater meg å være sammen med dere. Takk for at dere har svart på mitt 
kall." (09/2006) 

25. oktober 2006  

"Kjære barn! I dag har Herren tillatt meg på nytt å fortelle dere at dere 
lever i en tid med nåde. Dere er ikke bevisste, mine barn, at Gud gir dere 
en stor mulighet til å omvende dere og til å leve i fred og kjærlighet. Dere 
er så blinde og bundet til jordiske ting og tenker bare på det jordiske 
livet. Gud har sendt meg for å lede dere mot det evige liv. Mine barn, jeg 
er ikke trett selv om jeg ser at hjertene deres er tunge og trette og 
lengter etter alt som er nåde og en gave. Takk for at dere har svart på 
mitt kall." (10/2006) 
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25. november 2006 

"Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til å be, be, be! 
Mine barn, når dere ber er dere nær Gud og Han vil gi dere lengselen 
etter evigheten. Dette er en tid (advent) da dere kan snakke mer om Gud 
og gjøre mer for Gud. Derfor mine barn, stå ikke i mot, men tillat Ham å 
lede dere, å forandre dere og å komme inn i livet deres. 
Glem ikke at dere er reisende på vei mot evigheten. 
Derfor mine barn, tillat Gud å lede dere som en hyrde leder flokken sin. 
Takk for at dere har svart på mitt kall." (11/2006) 

25. desember 2006, Jesu Fødselsdag 

"Kjære barn! Også i dag bringer jeg den nyfødte Jesus til dere i mine 
armer. Han som er Himmelens og jordens Konge. Han er deres fred! 
Mine barn, ingen kan gi dere fred slik som Ham som er Fredens Konge. 
Derfor, tilbe Ham i hjertene deres, velg Ham og dere vil ha glede i Ham. 
Han vil velsigne dere med Sin Fredsvelsignelse. 
Takk for å ha svart på mitt kall." (12/06)  
 
Jakov Colos årlige åpenbaring. I år varte denne 6 minutter og Hun gav 
ham dette budskapet: 
"I dag er en stor dag av glede og fred. Fryd dere med meg.  
Små barn, på en spesiell måte kaller jeg dere til hellighet i familiene 
deres. Jeg ønsker, mine barn, at enhver av familiene deres skal være 
hellige og at Guds glede og fred, som Gud sender dere i dag på en 
særskilt måte, må komme til å regjere og bli værende i familiene deres. 
Mine barn, åpn hjertene deres i dag på denne nådedagen, bestem dere 
for Gud og sett Ham på førsteplass i familien deres 
Jeg er deres Mor. Jeg elsker dere og gir dere min Moderlige Velsignelse."  

2007 

25.januar 2007 

"Kjære barn! Legg Den Hellige Skrift på et synlig sted i familien deres og 
les den. På den måten vil du komme til å kjenne bønn med hjertet og 
tankene dine vil være hos Gud. 
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Glem ikke at dere er forgjengelige som en blomst på marken, som er 
synlig langt borte fra men forsvinner på et øyeblikk. Mine barn, etterlat 
dere et tegn på godhet og kjærlighet hvor dere enn passerer og Gud vil 
velsigne dere med en overflod av Sine velsignelser. Takk for at dere har 
svart på mitt kall." (01/07) 

25. februar 2007 

"Kjære barn! Åpn opp hjertene deres for Guds Barmhjertighet i denne 
fastetiden. Den Himmelske Fader ønsker å befri hver enkelt av dere fra 
syndens slaveri. Derfor, mine barn, utnytt denne tiden godt og gjennom 
møtet med Gud i Skriftemålet, forlat synden og bestem dere for 
hellighet. 
Gjør dette ut av kjærlighet til Jesus, som har forløst dere med Sitt blod, 
for at dere kan være lykkelige og i fred. 
Ikke glem, mine barn; Friheten deres er også svakheten deres; følg derfor 
budskapene mine med seriøsitet. 
Takk for at dere har svart på mitt kall." (02/07)  

18.mars til Mirjana 

I år var det flere tusen pilegrimer samlet for å be Rosenkransen utenfor 
Cenacolo, en kommunitet for tidligere rusmisbrukere i Medjugorje. 
Åpenbaringen varte fra kl.14.07-14.12 og Vår Frue gav dette budskapet: 
 
"Kjære barn! Jeg kommer til dere som en Mor med gaver. 
Jeg kommer med Kjærlighet og Barmhjertighet.  
Kjære barn, hjertet mitt er stort. I hjertet mitt ønsker jeg å ha alle deres 
hjerter, renset gjennom faste og bønn. Jeg ønsker at hjertene våre skal 
triumfere sammen gjennom kjærlighet. 
Jeg ønsker at dere gjennom den triumfen skal se den virkelige 
Sannheten, den virkelige Veien og det virkelige Livet. 
Jeg ønsker at dere skal se min Sønn! Takk!" 
 
Jomfru Maria velsignet alle som var til stede og alle religiøse artikler. 
igjen understreket Hun at dette bare er hennes moderlige velsignelse og 
Hun ba om alle måtte be daglig for "dem som min Sønn har utvalgt og 
velsignet". Mirjana forklarte at hun trodde det gjaldt prestene.  
 



 

330  Kapittel 11 - Jomfru Marias Månedsbudskap 

Budskapet fra 25. mars 2007  

"Kjære barn! Jeg ønsker å takke dere fra mitt hjerte for deres forsakelser 
i fastetiden. Jeg ønsker å inspirere dere til å fortsette leve fastetiden med 
et åpent hjerte. Mine barn, gjennom faste og forsakelser vil dere bli 
sterkere i troen. Gjennom daglig bønn vil dere finne sann fred i Gud. Jeg 
er med dere, og jeg er ikke trøtt. Jeg ønsker å bringe dere alle med meg 
til Himmelen. Bestem dere derfor daglig for hellighet. Takk for at dere 
har svart på mitt kall." (03/2007) 

25. april 2007  

"Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere igjen til omvendelse. Åpn opp 
hjertene deres. Dette er en nådens tid mens jeg er sammen med dere. 
Gjør god bruk av den. Si: "Dette er tiden for min sjel." Jeg er med dere og 
elsker dere med uendelig kjærlighet. 
Takk for at dere har svart på mitt kall." (04/2007) 

Pinsebudskapet 25.mai 2007  

"Kjære barn! Be sammen med meg til Den Hellige Ånd for at Han skal 
lede dere i søkingen etter Guds vilje på veien deres til hellighet. Og dere, 
som er fjernt fra bønn, vend om; og i stillheten inni hjertene deres, søk 
frelse for sjelen deres og gi den næring med bønn. Jeg velsigner dere alle 
individuelt med min Moderlige Velsignelse.  
Takk for at dere har svart på mitt kall." (05/2007)  
 
Jomfru Maria ber oss alltid om å be og takker oss for hver minste ting vi 
gjør for henne. Gjennom bønn er alt mulig! Hun har ofte understreket 
hvor viktig det er å be til Den Hellige Ånd. Her er noen klipp fra tidligere 
budskap: 
"Begynn med å påkalle Den Hellige Ånd hver dag."  
"Det viktigste i det åndelige liv er å be om å få Den Hellige Ånd. Når Den 
Hellige Ånd kommer, vil freden bli opprettet. Når dette skjer vil alt rundt 
dere bli forvandlet."  
"Når dere har Den Hellige Ånd, har dere alt."  
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26 årsdagen, 25. juni 2007  

"Kjære barn! Også i dag, med stor glede i hjertet mitt, kaller jeg dere til 
omvendelse. Mine barn, ikke glem at dere alle er viktige i denne store 
planen som Gud leder gjennom Medjugorje.  
Gud ønsker å omvende hele verden, og å kalle den til frelse og til veien 
mot Ham som er begynnelsen og enden for enhver skapning.  
Mine barn, på en spesiell måte, fra dypet av mitt hjerte kaller jeg dere 
alle til å åpne dere for denne store nåden som Gud gir dere gjennom mitt 
nærvær her. Jeg ønsker å takke hver av dere for forsakelser og bønner. 
Jeg er med dere og velsigner dere alle.  
Takk for at dere har svart på mitt kall." (06/2007) 
 

Årlig åpenbaring til Ivanka 25.juni 2007 

Åpenbaringen varte 17 minutter og fant sted i hjemmet hennes bare 
sammen med familien, hennes ektemann og deres tre barn. Etterpå 
fortalte Ivanka at Vår Frue var glad og snakket om sitt eget liv og sa: 
 
"Kjære barn, motta min Moderlige Velsignelse."  

25. juli 2007  

(St. Jakob Apostelens Helgendag) 
"Kjære barn! I dag, på dagen til menighetens skytshelgen,  
kaller jeg dere til å imitere Helgenenes liv. Måtte de være et eksempel 
for dere og oppmuntring til et liv i hellighet.  
Måtte bønn for dere være som luften dere puster inn og ikke en byrde.  
Mine barn, Gud vil åpenbare Sin kjærlighet for dere, og dere vil erfare 
gleden over at dere er mine elskede. Gud vil velsigne dere og gi dere en 
overflod av nåde. Takk for at dere har svart på mitt kall." (07/2007) 

25. august 2007 

"Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til omvendelse. 
Måtte livet deres, mine barn, bli et speilbilde av Guds godhet og ikke av 
hat og utroskap. Be, mine barn, slik at bønn kan bli liv for dere. På den 
måten, vil dere oppdage i deres eget liv, den freden og gleden som Gud 
gir til dem som har et åpent hjerte for Hans kjærlighet. Og dere som har 
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fjernet dere fra Guds barmhjertighet, omvend dere slik at Gud ikke blir 
døv overfor bønnene deres og for at det ikke skal bli for sent for dere. 
Derfor, i denne tiden med nåde, vend om og sett Gud på førsteplass i 
livet deres. Takk for at dere har svart på mitt kall." (08/2007)  

25.september 2007  

"Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere alle til å la hjertene deres flamme 
opp av mer inderlig kjærlighet til den Korsfestede, og glem ikke at Han av 
kjærlighet til dere gav Sitt liv slik at dere kan bli frelst. Mine barn, 
mediter og be om at hjertet ditt må være åpent for Guds kjærlighet. Takk 
for at dere har svart på mitt kall." (09/2007) 

25.oktober 2007 

"Kjære barn! Gud har sendt meg blant dere ut av kjærlighet for at jeg kan 
lede dere på veien til frelse. 
Mange av dere åpnet hjertene deres og aksepterte budskapene mine, 
men mange har gått seg vill på denne veien og har aldri kommet til å 
kjenne kjærlighetens Gud med hele sitt hjerte. 
Derfor kaller jeg dere til å være kjærlighet og lys der det er mørke og 
synd. Jeg er med dere og velsigner dere alle. 
Takk for at dere har svart på mitt kall." (10/07)  

25. november 2007 (Jesu Kongefest, siste søndag i kirkeåret) 

"Kjære barn! 
I dag, når dere feirer Kristus, Kongen over alt som er skapt, ønsker jeg at 
Han må være Kongen i livet deres.  
Bare gjennom å gi, mine barn, kan dere forstå Jesu gave, offeret på 
Korset for hver av dere.  
Mine barn, gi tid til Gud så Han kan forvandle dere og fylle dere med sin 
nåde, slik at dere kan bli til nåde for andre. For dere, mine barn, er jeg en 
gave av nåde og kjærlighet som kommer fra Gud for denne verden uten 
fred.  
Takk for at dere har svart på mitt kall." (11/2007) 
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25. desember 2007  

"Kjære barn! Med stor glede bringer jeg dere Fredens Konge for at han 
skal gi dere Sin velsignelse.  
Tilbe Ham og gi tid for Skaperen som hjertene deres higer etter. Glem 
ikke at dere bare er forbipasserende på denne jord og at materielle ting 
kan gi dere små gleder, mens gjennom min Sønn, er Evig Liv gitt til dere. 
Der er derfor Jeg er med dere for å lede dere mot det som hjertene dere 
lengter etter. Takk for at dere har svart på mitt kall. " (12/07) 
 

Den årlige Åpenbaringen til Jakov Colo.  

Åpenbaringen kom kl.14.29 og varte 6 minutter og han fikk dette 
budskapet: 
"Kjære barn!  
I dag, kaller jeg dere på en spesiell måte til å bli åpne for Gud og for at 
hvert av hjertene deres i dag må bli et sted for Jesu Fødsel.  
Mine barn, gjennom hele denne tiden som Gud tillater meg å være med 
dere, ønsker Jeg å leder dere til gleden i livet deres. Mine barn, den 
eneste sanne gleden i livet deres er Gud. Derfor kjære barn, søk ikke 
gleden i ting på denne jorden men åpn hjertene deres og aksepter Gud. 
Min barn, alt forgår bare Gud forblir i hjertene deres.  
Takk for at dere har svart på mitt kall."  

2008  

2. januar 2008 til Mirjana 

”Kjære barn! Med all den styrken Hjertet mitt har, elsker jeg dere og gir 
meg selv til dere. Som en Mor som kjemper for sine barn, ber jeg for 
dere og kjemper for dere. 
Jeg ber dere om ikke å være redde for å åpne dere selv, slik at dere kan 
elske med hjertet og gi dere selv til andre. Jo mer dere gjør dette med 
hjertet, jo mer vil dere motta, og jo bedre vil dere forstå min Sønn og 
Hans gaver til dere. Måtte alle gjenkjenne dere gjennom kjærligheten til 
min Sønn og til Meg. Takk!” 
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25. januar 2008  

"Kjære barn! Med fastetiden kommer dere nærmere en nådens tid. 
Hjertene deres er som nypløyd jord, og den er klar til å motta frukten 
som vil vokse til det som er godt.  
Dere mine barn er frie til å velge godt eller ondt. Derfor kaller jeg dere til 
å be og faste. 
Plant glede og gledens frukter vil vokse i hjertene deres for deres eget 
beste, og andre vil se det og motta det gjennom deres liv.  
Gi avkall på synd og velg det evige liv. Jeg er med dere og jeg går i 
forbønn for dere foran min Sønn. Takk for at dere har svart på mitt kall". 
01/2008 

2. februar 2008 til Mirjana 

”Kjære barn! Jeg er med dere! 
Som en Mor, samler jeg dere, fordi jeg ønsker å slette bort fra hjertene 
deres det jeg ser nå. 
Godta kjærligheten til min Sønn, og visk vekk frykt, smerte, lidelse og 
skuffelse fra hjertene deres. 
Jeg har utvalgt dere spesielt for å være et lys av min Sønns kjærlighet. 
Takk!” 

 25. februar 2008 

"Kjære barn! I denne nådens tid kaller jeg dere på nytt til bønn og 
forsakelse. Måtte små inntrengende bønner bli vevet inn i dagen din, for 
alle dem som ikke har fått kjenne Guds kjærlighet. 
Takk for at dere har svart på mitt kall." 02/2008 

2. mars 2008 til Mirjana 

”Kjære barn! Jeg bønnfaller dere, spesielt i denne fastetiden, til å svare 
på Guds godhet, fordi Han utvalgte dere og sendte meg i blant dere. 
Bli renset fra syndene deres, og i Jesus, min Sønn, gjenkjenn offeret til 
soning for syndene til hele verden. 
Måtte Han bli meningen med livet deres. Måtte livet deres bli en 
tjeneste for den Guddommelige Kjærligheten til min Sønn. Takk mine 
barn!” 
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18.mars, 2008 - Årlig Åpenbaring til Mirjana Dragicevic-Soldo  

I år var flere tusen pilegrimer samlet i rosenkransbønn utenfor Cenacolo 
hvor åpenbaringen fant sted. Den varte fra 14:01 - 14:08. Mirjana gav 
videre dette: 
 
Jeg har aldri sett Vår Frue henvende seg til oss på denne måten før. Hun 
kom med utstrakte hender mot oss og sa: 
"Kjære barn. I dag strekker jeg hendene mine ut mot dere. 
Vær ikke redde for å ta i mot dem.  De ønsker å gi dere kjærlighet og fred 
og å hjelpe dere i frelsen. Derfor mine barn, ta i mot dem. Fyll Hjertet 
mitt med glede og jeg vil lede dere til hellighet. Den veien jeg leder dere 
er vanskelig og full av fristelser og fall. Jeg vil være med dere og jeg vil 
holde dere i hendene mine. Vær utholdende slik at vi alle i fellesskap, på 
slutten av veien, kan holde i hendene til min Sønn i glede og kjærlighet. 
Kom med meg; Frykt ikke! Takk." (18/03/2008) 

Budskapet 25.mars 

"Kjære barn, jeg inviterer dere til å arbeide på deres personlige 
omvendelse. Dere er fremdeles langt fra å møte Gud i hjertene deres, 
derfor tilbring så mye tid som mulig i bønn og i tilbedelse foran Jesus i 
det aller helligste Alterets Sakrament*, slik at Han kan forandre dere og 
legge en levende tro i hjertene deres og ønsket om det evige liv. Alt 
forgår, mine barn, bare Gud forblir. Jeg er med dere for å sette mot i 
dere og drive dere framover med kjærlighet. Takk for at dere har svart på 
mitt kall." (03/2008) 
 
* Alterets Sakrament er det konsekrerte nattverdsbrødet, hostien, som er 
blitt forvandlet til Jesu Legeme under messen. Presten velsigner og 
uttaler Jesu egne ord over brødene; "Dette er mitt Legeme." Under 
Nattverden, Kommunionen, utdeles disse konsekrerte brødene til de 
troende som mottar dem direkte i munnen. Etter messen blir resten av 
hostiene og alltid minst en, oppbevart i et Tabernakel foran i alle Katolske 
Kirker. I følge katolsk tro og lære er Jesus virkelig til stede og nærværende 
i dette brødet og kan tilbedes. I klostre og de fleste menigheter holdes 
også sakramentstilbedelse eller andakt der den hellige hostien utstilles i 
en monstrans på alteret, oftest med anledning til stille bønn og indre 
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dialog med Vår Herre men også med felles bønner og lovsang. Dette er 
en spesiell anledning å bli personlig kjent med Jesus og lære å elske ham. 
 
Jomfru Maria har flere ganger bedt om Kontinuerlig Tilbedelse (Perpetual 
Adoration) det vil si tilbedelse av Eukaristien foran tabernakelet eller 
utstilt på alteret døgnet rundt. Flere steder gjøres dette på skift, for 
eksempel i kommuniteten ”Fredens Oase” (Oase della Pace) i Medjugorje 
for å leve etter budskapene(Hovedsete i Passo Corese utenfor Roma). 

2. april 2008 til Mirjana 

”Kjære barn! Også i dag, som jeg er med dere i den store kjærligheten til 
Gud, ønsker jeg å spørre dere: 
”Er dere også med meg?” 
Er hjertet ditt åpent for meg? 
Tillater du at jeg renser og forbereder hjertet ditt for min Sønn? 
Mine barn, dere er utvalgt, fordi i deres tid, har den store nåden fra Gud 
steget ned til jorden. 
Ikke nøl med å ta i mot den. Takk!” 

25.april 2008 

"Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere alle til å vokse i Guds kjærlighet 
som en blomst som føler de varme strålene fra våren. 
På denne måten vokser også dere, mine barn, i Guds kjærlighet og bærer 
den til alle som er langt borte fra Gud. Søk Guds vilje og gjør godt mot 
dem som Gud har sendt i din vei, og vær lys og glede.  
Takk for at dere har svart på mitt kall." 04/2008 

2. mai til Mirjana 

”Kjære barn! Ved Guds vilje er jeg her med dere på dette stedet. Jeg 
ønsker at dere skal åpne hjertene deres for meg og akseptere meg som 
en mor. 
Med min kjærlighet vil jeg lære dere enkelhet i livet og rikdom av 
barmhjertighet, og jeg vil lede dere til min Sønn. 
Veien til Ham kan være vanskelig og smertefull, men vær ikke redde, jeg 
vil være med dere. Hendene mine vil holde dere inntil siste slutt, til den 
evige glede, så derfor, vær ikke redde for å åpne dere selv for meg. 
Takk!” ”Be for prester. Min Sønn gav dem til dere som en gave.” 
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25. mai 2008  

"Kjære barn! I denne nådens tid, når Gud har tillatt meg å være hos dere 
mine barn, kaller jeg dere på nytt til omvendelse. Arbeid for verdens 
frelse på en spesiell måte mens jeg er hos dere. 
Gud er barmhjertig og gir spesielle velsignelser, søk dem derfor gjennom 
bønn. Jeg er med dere og lar dere ikke være alene. Takk for at dere har 
svart på mitt kall." 05/2008 

2. juni 2008 til Mirjana 

”Kjære barn! Jeg er med dere ved Guds nåde, for å gjøre dere store, 
store i tro og kjærlighet, alle sammen. 
Dere hvis hjerte har blitt gjort hardt som stein av synd og skyld… 
(Da Vår Frue sa dette, så hun direkte på noen av de tilstedeværende som 
hun refererte til, med et smertefullt uttrykk og tårer i øynene.) 
Men dere fromme sjeler, ønsker jeg å opplyse med et nytt lys. 
Be om at bønnen min kan møte åpne hjerter, slik at jeg kan opplyse dem 
med styrken av troen og åpne veiene til kjærlighet og håp. Vær 
utholdende. Jeg er med dere!” 

25. juni 2008 

"Kjære barn! Også i dag, med stor glede i mitt hjerte, kaller jeg dere til å 
følge meg og til å lytte til mine budskap. Vær glade budbærere om fred 
og kjærlighet i denne fredløse verden. Jeg er med dere og jeg velsigner 
dere alle med min Sønn Jesus, Fredens Konge. Takk for at dere har svart 
på mitt kall." 06/2008 
 
Ivanka fikk sin årlige åpenbaring hjemme sammen med mannen og de 4 
barna sine. Jomfru Maria snakket til henne om den niende 
hemmeligheten og gav dem sin moderlige velsignelse. 

2. juli 2008 til Mirjana 

”Kjære barn! Med Moderlig kjærlighet ønsker jeg å oppfordre dere til å 
elske deres nærmeste. Måtte min Sønn være kilden til denne 
kjærligheten. Han som kunne ha gjort alt med makt, valgte kjærlighet og 
gav dere et eksempel. Også i dag, gjennom meg, utrykker Gud sin 
grenseløse godhet mot dere, og dere barn, er forpliktet til å svare på det, 
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ved å oppføre dere med den samme godheten og sjenerøsiteten overfor 
de sjelene dere møter. 
Måtte kjærligheten deres omvende dem. På den måten vil min Sønn og 
hans kjærlighet gjenoppstå i dere. Takk!”  

25.juli 2008  

"Kjære barn! I denne tiden som dere tenker på fysisk hvile, kaller jeg 
dere til omvendelse. Be og arbeid slik at hjertet ditt lengter etter Gud, 
Skaperen, som er den sanne hvile for sjelen og kroppen din. Må Han 
åpenbare Sitt ansikt for dere og må Han gi dere Sin fred. Jeg er med dere 
og jeg går i forbønn hos Gud for hver av dere. Takk for at dere har svart 
på mitt kall." 07/2008 

2. august 2008 

”Kjære barn! I mitt komme til dere, her i blant dere, er Guds storhet 
reflektert, og veien med Gud til evig glede åpner seg.  
Ikke føl dere svake, alene, eller forlatt.  
Med tro, bønn og kjærlighet klatr opp til frelsens fjell. 
Måtte Messen, den mest opphøyde og mektigste handling av bønn, være 
senteret for deres åndelige liv. Tro og elsk, mine barn. 
De som min Sønn har utvalgt og kalt vil også hjelpe dere med dette. 
Til dere og til dem spesielt, gir jeg min Moderlige Velsignelse. TAKK!” 

25. august 2008 

”Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til personlig omvendelse. Vær 
blant dem som vil omvende seg og, med deres liv, vil vitne, elske, tilgi, og 
bringe gleden til Den Oppstandne inn i denne verden, hvor min Sønn 
døde og hvor folk ikke føler behov for å søke Ham og oppdage Ham i 
deres egne liv. Dere tilber Ham, og måtte håpet deres også bli håp for de 
hjertene som ikke har Jesus. Takk for at dere har svart på mitt kall.” 
(08/2008) 

2. september 2008 til Mirjana 

”Kjære barn! I dag, med mitt Moderlige Hjerte, kaller jeg dere til å samle 
dere rundt meg for å elske deres neste. 
Mine barn, stopp! Se inn i øynene til din bror og se Jesus, min Sønn. 
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Hvis du ser glede, så gled deg med ham. Hvis der er smerte i øynene til 
din bror, så kast den bort med din medfølelse og godhet, for uten 
kjærlighet er du fortapt. 
Bare kjærlighet er effektiv; den lager mirakler. 
Kjærlighet vil gi deg enhet med min Sønn og seier til mitt Hjerte. 
Derfor, mine barn, elsk!” 

25.september 2008 

”Kjære barn! La livet deres på ny bli en beslutning for freden.  
Vær gledesfylte fredsbærere og ikke glem at dere lever i en nådetid hvor 
Gud gir dere store nådegaver gjennom mitt nærvær. 
Ikke lukk dere selv, mine barn, men utnytt denne tiden og søk fredens og 
kjærlighetens gave i deres eget liv, slik at dere kan bli vitner for andre. 
Jeg velsigner dere med min moderlige velsignelse. Takk for at dere har 
svart på mitt kall.” (09/2008) 

2. oktober 2008 til Mirjana 

”Kjære barn! Igjen kaller jeg dere til tro. Mitt Moderlige Hjerte ønsker at 
hjertene deres skal være åpne, slik at det kan si; ”Tro!” til hjertene deres. 
Mine barn, bare Troen kan gi dere styrke i livets prøvelser. Den vil fornye 
sjelene deres og åpne veiene til håp. Jeg er med dere. 
Jeg samler dere rundt meg fordi jeg ønsker å hjelpe dere, slik at dere kan 
hjelpe deres neste til å oppdage troen, som er den eneste glede og lykke 
i livet. Takk!” 

25.oktober 2008  

"Kjære barn! Jeg kaller dere alle til særlig å be for mine intensjoner, slik 
at dere gjennom bønnene deres, kan stoppe Satans plan for denne 
verden, som for hver dag kommer lenger bort fra Gud, og som setter seg 
selv i Guds sted og ødelegger alt som er vakkert og godt i sjelene til hver 
av dere.  
Derfor, mine barn, væpn dere selv med bønn og faste, slik at dere blir 
bevisst hvor høyt Gud elsker dere, og slik at dere kan utføre Guds vilje. 
Takk for at dere har svart på mitt kall." 10/2008 
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2. november 2008 til Mirjana 

”Kjære barn! I dag kaller jeg dere til fullstendig forening med Gud. 
Kroppen din er på jorden, men jeg ber om at sjelen din stadig oftere må 
være i Guds nærhet. Du vil oppnå det gjennom bønn. Be med et åpent 
hjerte. På den måten vil du takke Gud for den uendelige godheten som 
Han gir til dere gjennom meg og, med et oppriktig hjerte, vil du motta 
den forpliktelsen at du behandler de sjelene du møter med den samme 
godheten. Takk, mine barn!” 
Vår Frue la til: 
”Med hjertet ber jeg til Gud om å gi dere styrke og kjærlighet til hyrdene 
deres, slik at de kan hjelpe dere og lede dere.” 

25. november 2008 

 "Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere, i denne nådens tid, til å be om at 
det lille Jesusbarnet må bli født i hjertene deres. Måtte Han, som er den 
eneste freden, gi hele verden fred gjennom dere. For dette, mine barn, 
be uten opphør for denne turbulente verden uten håp, slik at dere blir 
vitner om fred for alle. Måtte håpet begynne å strømme gjennom 
hjertene deres som en elv av nåde. Takk for at dere har svart på mitt 
kall." 11/2008 

2. desember 2008 til Mirjana 

”Kjære barn! I denne hellige tiden med gledesfylt forventning, har Gud 
utvalgt dere, de små, for å realisere Hans store intensjoner.  
Mine barn, vær ydmyke! 
Gjennom deres ydmykhet, med Hans visdom, vil Gud gjøre sjelene deres 
til et utvalgt hjem. Dere vil opplyse det med gode gjerninger og så, med 
et åpent hjerte, vil dere ønske velkommen til min Sønns fødsel i all Hans 
sjenerøse kjærlighet 

25. desember 2008 

"Kjære barn! Dere løper, arbeider og samles - men uten velsignelse. Dere 
ber ikke! I dag kaller jeg dere til å stoppe opp foran krybben og å 
meditere på Jesus, Som jeg gir til dere i dag også, for å velsigne dere og 
hjelpe dere til å forstå, at uten Ham, har dere ingen framtid. Derfor mine 
små barn, overlat livet deres i Jesu hender, så Han kan lede dere og 
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beskytte dere fra alt ondt. Takk for at dere har svart på mitt kall." 
(12/2008) 

Årlig åpenbaring til Jakov 25. Desember 2008 

Åpenbaringen begynte kl. 9.49 og varte 6 minutter. 
”Kjære barn! I dag, på en spesiell måte, kaller Jeg dere til å be for fred. 
Uten Gud kan dere ikke få fred eller leve i fred. Derfor, mine små barn, 
på denne dagen med nåde åpn hjertene deres for Fredens Konge, for at 
Han skal bli født i dere og skjenke dere Sin Fred – og dere blir bærere av 
fred i den fredløse verden. Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

2009 

2. januar til Mirjana 

”Kjære barn! Mens store Himmelske nåder strømmer nedover dere, 
forblir hjertene deres harde og uten respons.  
Mine barn, hvorfor gir dere meg ikke hjertene deres fullstendig? 
Jeg ønsker bare å fylle dem med fred og frelse – min Sønn. 
Med min Sønn vil sjelen deres bli ledet mot edlere mål, og dere vil aldri 
gå dere bort. Selv i det dypeste mørke vil dere finne veien. Mine barn, 
bestem dere for et nytt liv med navnet til min Sønn på leppene. Takk!” 

25. januar 2009:  

“Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til bønn.  
Måtte bønn bli for dere som en spire som dere vil plante i mitt hjerte,  
og som jeg vil overgi til min Sønn Jesus for dere, for å frelse sjelen deres. 
Jeg ønsker, mine små barn, at hver av dere skal bli forelsket i det evige liv 
som er fremtiden deres, og at alle verdslige ting skal være en hjelp for 
dere til å bli dradd nærmere Gud Skaperen. 
Jeg er med dere for så lang tid fordi dere er på vei i feil retning.  
Bare med min hjelp, små barn, vil dere åpne øynene deres. 
Det er mange av dere som ved å leve budskapene mine, forstår at dere 
er på hellighetens vei mot evigheten.  
Takk for at dere har svart på mitt kall.” (01/09) 
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2.februar 2009 

”Kjære barn! Med et Moderlig Hjerte, ønsker jeg i dag å minne dere på, 
og hovedsakelig trekke oppmerksomheten deres mot Guds uendelige 
kjærlighet, og den tålmodigheten som utgår fra den. Deres Fader sender 
meg og Han venter. Ham venter på at hjertene deres skal bli forenet i 
Kristen kjærlighet og barmhjertighet i ånden til min Sønn. 
Ikke mist tiden, mine barn, for dere er ikke herrer over den, Takk!” 

25. februar 2009:  

“Kjære barn!  
I denne tiden for forsakelse, bønn og bot, kaller Jeg dere på ny;  
gå og bekjenn deres synder slik at nåde kan åpne hjertene deres, og tillat 
den å forandre dere.  
Vend om mine barn, åpn dere selv for Gud og for Hans plan for hver 
enkelt av dere.  
Takk for at dere har svart på mitt kall.”(02/09) 
 

2. mars 2009 til Mirjana 

”Kjære barn! Jeg er her i blant dere. Jeg ser inn i deres sårede og urolige 
hjerter. Dere har gått dere vill, mine barn. 
Sårene fra syndene deres blir bare større og større og de distanserer 
dere stadig mer fra den virkelige sannheten. Dere søker håp og trøst på 
de gale stedene, mens jeg tilbyr dere oppriktig medfølelse som er næret 
av kjærlighet, offer og sannhet. Jeg gir dere min Sønn. 

18. mars. Budskap til Mirjana 

Flere tusen pilegrimer var møtt fram ved det "Blå Korset" for å be 
rosenkransen. Åpenbaringen varte fra 13:52 - 13:58 
"Kjære barn! I dag kaller jeg dere til å se inn i hjertene deres med 
oppriktighet og over lengre tid. Hva vil dere se i dem?  
Hvor er min Sønn i dem og hvor er ønsket om å følge meg til Ham?  
Mine barn, måtte denne tiden i forsakelse (fastetiden) bli en tid da dere 
spør dere selv: "Hva er det Gud ønsker av meg personlig?  
Hva er det jeg skal gjøre?" 
Be og fast og ha et hjerte fullt av barmhjertighet. 
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Glem ikke hyrdene deres (prestene). Be om at de ikke må gå seg vill og at 
de forblir i min Sønn slik at de kan være gode hyrder for flokken sin." 
Jomfru Maria så på alle dem som var tilstede og hun gjentok et ord hun 
har sagt tidligere: "Igjen sier jeg dere:  
"Hvis dere visste hvor høyt jeg elsker dere, ville dere gråte av glede! 
Takk!" 

Budskapet fra 25. mars 2009 

"Kjære barn! I denne vårens tid, når alt våkner opp fra vinterens søvn, 
vekk også dere opp sjelene deres med bønn slik at de kan bli forberedt 
på å ta i mot lyset av den oppstandne Jesus.  
Mine barn, måtte Han dra dere nærmere til Sitt Hjerte slik at dere kan bli 
åpne for evig liv. Jeg ber for dere og går i forbønn hos Den Aller Høyeste 
for deres oppriktige omvendelse. 
Takk for at dere har svart på mitt kall." (03/09) 

2. april til Mirjana 

”Kjære barn! Guds kjærlighet er i ordene mine. Mine barn, dette er den 
kjærligheten som ønsker å vende dere til rettferdighet og sannhet. 
Dette er den kjærligheten som ønsker å frelse dere fra misforståelser. 
Og hva med dere, mine barn? 
Hjertene deres forblir lukket; de er harde og svarer ikke på mine kall. 
De er uoppriktige… (Mirjana tigget Vår Frue om å bli litt lenger.) 
Med Moderlig kjærlighet ber jeg for dere, for jeg ønsker at dere skal 
gjenoppstå i min Sønn. Takk!” 

Budskapet fra 25. april 2009  

"Kjære barn! I dag kaller jeg dere alle til å be om fred og til å vitne om 
det i familiene deres, slik at fred kan bli den største skatt på denne 
fredløse jord. Jeg er deres Fredens Dronning og deres Mor.  
Jeg ønsker å lede dere på fredens vei, som bare kommer fra Gud. 
Derfor, be, be, be. Takk for at dere har svart på mitt kall." 04/2009 

2. mai 2009 til Mirjana 

Vår Frue var svært trist. Hun bare gav budskapet og velsignet dem. 
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”Kjære barn Allerede i lang tid har jeg gitt dere mitt Moderlige Hjerte og 
ofret min Sønn til dere. Dere avviser meg. 
Dere tillater at synden overtar dere mer og mer. Dere tillater at den 
hersker over dere og tar bort kraften til å skjelne mellom rett og galt. 
Mine stakkars barn, se dere rundt og se på tegnene i tiden. 
Tror dere at dere kan klare dere uten Guds velsignelse? 
Ikke tillat at mørket tilslører dere. Fra dypet av ditt hjerte, rop ut etter 
min Sønn. Hans Navn løser opp selv det tetteste mørke. Jeg vil være med 
dere, bare kall på meg; Her er vi Mor, led oss! Takk!” 

Budskapet fra 25. mai 2009 

"Kjære barn! I denne tiden kaller jeg dere alle til å be om Den Hellige 
Ånds komme over alle døpte mennesker.  
Slik at Den Hellige Ånd kan fornye dere alle og lede dere på veien til å 
vitne om deres tro - dere selv og alle dem som er langt fra Gud og hans 
kjærlighet. Jeg er med dere, og jeg går i forbønn for dere hos den Aller 
Høyeste. Takk for at dere har svart på mitt kall." 05/2009 

2. juni, 2009 til Mirjana 

”Kjære barn! Min kjærlighet søker deres fullstendige og ubetingede 
kjærlighet, som ikke vil la dere være det samme som dere er nå, men i 
stedet vil forandre dere og lære dere å stole på min Sønn. 
Mine barn, med min kjærlighet frelser jeg dere og gjør dere til sanne 
vitner om min Sønns godhet. Derfor, mine barn, vær ikke redde for å 
vitne om kjærlighet i min Sønns Navn. Takk!” 

25. juni 2009, 28-årsdag for åpenbaringene 

"Kjære barn! Gled dere med meg, omvend dere i glede og gi takk til Gud 
for gaven av mitt nærvær i blant dere her.  
Be om at Gud, i hjertene deres, må være midtpunktet i livet deres og vær 
vitner med deres liv mine barn, slik at hver skapning kan føle Guds 
kjærlighet.  
Vær dere mine utstrakte hender for hver skapning, slik at de kan komme 
nærmere kjærlighetens Gud. Jeg velsigner dere med min moderlige 
velsignelse. Takk for at dere har svart på mitt kall." 06/2009 
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Ivanka hadde åpenbaringen privat hjemme hos seg sammen med sin 
familie, mann og sine barn og den varte i ti minutter. Hun fortalte at 
jomfru Maria hadde snakket med henne om den tiende hemmeligheten 
og gitt dette budskapet: "Kjære barn! Jeg kaller dere til å være apostler 
for fred. Fred, fred, fred!" 

2. juli 2009, til Mirjana 

”Kjære barn! Jeg kaller dere fordi jeg trenger dere. Jeg trenger hjerter 
som er klare for uendelig kjærlighet – hjerter som ikke er tynget av 
tomme ting – hjerter som er klare til å elske slik min Sønn elsket – som er 
klare til ofre seg selv slik min Sønn ofret Seg Selv. Jeg trenger dere! 
For å kunne være med meg, så tilgi dere selv, tilgi andre og tilbe min 
Sønn. Tilbe Ham også for dem som ikke har blitt kjent med Ham, de som 
ikke elsker Ham. Derfor trenger jeg dere: Derfor kaller jeg dere. Takk!” 

 25. juli 2009 

"Kjære barn! Måtte denne tiden være en tid for bønn for dere. 
Takk for at dere har svart på mitt kall." 07/2009 

2. august til Mirjana 

”Kjære barn! Jeg kommer med min Moderlige kjærlighet, for å peke ut 
den veien som dere må legge ut på, for at dere kan bli enda mer like min 
Sønn, og gjennom den, komme nærmere og bli til mer behag for Gud. 
Ikke avslå min kjærlighet. 
Ikke gi avkall på frelse og evig liv på grunn av forgjengeligheten og 
lettsindigheten i dette livet. Jeg er kommet for å lede dere, og som en 
Mor, å advare dere. Kom med meg!” 

Budskapet fra 25. august 2009 

"Kjære barn! I dag kaller jeg dere på nytt til omvendelse. 
Mine barn, dere er ikke hellige nok og dere utstråler ikke hellighet til 
andre. 
Derfor, be, be, be og arbeid på deres personlige omvendelse slik at dere 
kan være et tegn på Guds kjærlighet til andre. 
Jeg er med dere og leder dere mot evigheten, dit hvor hvert hjerte må 
lengte. Takk for at dere har svart på mitt kall." 08/2009 
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2. september til Mirjana 

”Kjære barn! I dag, med et Moderlig hjerte, kaller jeg dere til å lære å 
tilgi, fullstendig og uten betingelser. Dere lider under urettferdighet, svik 
og forfølgelser, men gjennom dem er dere enda nærmere og kjærere for 
Gud. Mine barn, be for å få kjærlighetens gave. 
Bare kjærlighet tilgir alt, slik som min Sønn tilgir – følg Ham. 
Jeg er blant dere, og jeg ber om at når dere kommer fram foran Faderen, 
at dere kan si: 
”Her er jeg Far. Jeg fulgte din Sønn. Jeg elsket og tilgav med hjertet, fordi 
jeg trodde på din dom og stolte på deg.” Takk!” 

Budskapet fra 25. september 2009 

”Kjære barn! Arbeid intensivt og med glede på omvendelsen deres.  
Gi alle deres gleder og sorger til mitt Uplettede Hjerte, slik at jeg kan lede 
dere til min elskede Sønn, slik at dere finner gleden i Hans Hjerte. 
Jeg er med dere for å instruere dere og lede deres mot evigheten.  
Takk for at dere har svart på mitt kall.” 09/2009 
 

2. oktober til Mirjana 

”Kjære barn! Når jeg ser på dere gripes Hjertet mitt av smerte. 
Hvor går dere mine barn? 
Har dere sunket så dypt i synd, at dere ikke lenger vet hvordan dere skal 
stoppe dere selv? 
Dere rettferdiggjør deres egne synder og lever i forhold til det. 
Knel ned foran Korset og se på min Sønn.(Et Krusifiks med Jesus på.) 
Han overvant synd og døde slik at dere, mine barn, kan få leve. 
Tillat meg å hjelpe dere, ikke til å dø, men til å leve med min Sønn for 
alltid! Takk” 

25. oktober2009 

”Kjære barn! Også i dag bringer jeg dere min velsignelse.  
Jeg velsigner dere alle og jeg kaller dere til å vokse på denne veien som 
Gud har påbegynt gjennom meg for å frelse dere.  
Be, fast og gi gledesfulle vitnesbyrd om troen deres, små barn, og måtte 
hjertene deres alltid være fylt med bønn.  
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Takk for at dere har svart på mitt kall.” 09/2009 

Budskap til Mirjana 2. november 2009 

"Kjære barn. Også i dag er jeg blant dere for å peke på den veien som vil 
hjelpe dere til å få kjenne Guds kjærlighet, den kjærligheten fra Gud som 
tillater at dere kaller Ham Far og kan oppfatte Ham som Far. 
Jeg ber dere om å se oppriktig inn i hjertene deres og se hvor mye dere 
elsker Ham. Er Han den siste til å bli elsket?  
Omgitt av materielle goder, hvor mange ganger har dere forrådet, 
fornektet og forglemt Ham? Mine barn, ikke narr dere selv med verdens 
goder. Tenk på sjelen deres for den er viktigere enn kroppen, så rens 
den. Påkall Faderen. Han venter på deg. Kom tilbake til Ham. Jeg er med 
dere fordi Han, i sin barmhjertighet, sender meg. Takk alle sammen!" 

Adventsbudskapet 25. november 2009 

”Kjære barn! 
I denne tiden med nåde kaller jeg dere til å fornye bønnen i familiene 
deres. Forbered dere selv med glede til Jesu komme.  
Mine barn, måtte hjertene deres være rene og mottagelige, slik at 
kjærlighet og varme kan strømme gjennom dere og ut til ethvert hjerte 
som er langt borte fra Hans kjærlighet.  
Små barn, vær mine utstrakte hender, hender med kjærlighet for alle 
dem som har gått seg vill, som ikke lenger har tro og håp. 
Takk for at dere har svart på mitt kall.” (11/2009) 

Budskap til Mirjana 2. desember 2009 

”Kjære barn, i denne tiden med forberedelse og gledesfull forventning, 
ønsker jeg, som en mor, å peke ut for dere hva som er det viktigste for 
sjelen deres. Kan min Sønn bli født i den? 
Er den renset gjennom kjærlighet fra løgn, arroganse, hat og ondskap?  
Framfor alt elsker sjelen din Gud som din egen Far og elsker den dine 
felles brødre i Kristus? 
Jeg peker ut den veien for dere som vil løfte sjelen deres til en 
fullkommen union med min Sønn. 
Jeg ønsker at min Sønn skal bli født i deg.  
For en gleder det ville være for meg som Mor. Takk.”  
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Julebudskapet 25. desember 

"Kjære barn! På denne gledesfylte dagen, bringer jeg dere alle fram for 
min Sønn, Fredens Konge, slik at Han kan gi dere Sin fred og velsignelse. 
Mine barn, i kjærlighet del denne freden og velsignelsen med andre. 
Takk for at dere har svart på mitt kall." (12/2009) 
 
Jakov Colos årlige åpenbbaring  juledag 25. desember. 
I år varte den 12 minutter og han fikk dette budskapet: 
 
"Kjære barn! Hele denne tiden som Gud tillater meg å være blant dere 
på en særskilt måte, ønsker jeg å lede dere på den veien som fører til 
Jesus og til deres frelse. 
Mine små barn, dere kan bare finne frelse hos Gud og derfor, spesielt på 
denne nådens dag, med lille Jesus i armene mine, kaller jeg dere til å 
tillate at Jesus blir født i hjertene deres. 
Bare med Jesus i hjertet ditt kan du legge ut på den veien som fører til 
frelse og evig liv. 
Takk for at dere har svart på mitt kall.” 

2010 

2. januar 2010, nyttårsbudskap til Mirjana 

"Kjære barn! I dag kaller jeg dere til å legge ut sammen med meg, 
i full tillit og kjærlighet, fordi jeg ønsker å gjøre dere bedre kjent med min 
Sønn. Vær ikke redde, mine barn. Jeg er her sammen med dere, jeg er 
rett ved siden av dere. Jeg viser dere veien til å tilgi dere selv, og å tilgi 
andre, og med oppriktig vilje til forbedring i hjertene deres, å knele ned 
foran Faderen. 
Utrydd alt det som hindrer dere fra kjærlighet og redning - slik at dere 
kan være med Ham og i Ham. Bestem dere for en ny begynnelse, en 
begynnelse i oppriktig kjærlighet til Gud selv. Takk." 

25. januar 2010 

"Kjære barn! Måtte denne tiden bli en tid for personlig bønn for dere, 
slik at troens frø kan få gro i hjertene deres; og måtte den vokse i et 
gledesfylt vitnesbyrd til andre. 
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Jeg er med dere og jeg ønsker å inspirere dere alle; utvikl dere og fryde 
dere Herren Som har skapt dere. 
Takk for at dere har svart på mitt kall." (01/2010) 

2. februar 2010  

"Kjære barn; med Moderlig kjærlighet, kaller jeg dere i dag til å være et 
fyrtårn for alle sjeler som vandrer i mørket av uvitenhet om Guds 
kjærlighet. At dere alle må skinne stadig sterkere og trekke til dere stadig 
flere sjeler. Ikke tillat at de usannhetene som kommer ut av munnen 
deres får bringe samvittigheten deres til taushet. Vær perfekte. 
Jeg leder dere med min Moderlige hånd - en kjærlighetshånd. Takk." 

25. februar 2010  

"Kjære barn! I denne tiden med nåde, hvor også naturen forbereder seg 
på å gi de skjønneste fargene i året, kaller jeg dere, mine barn, til å åpne 
hjertene deres for Gud Skaperen slik at Han kan forvandle dere og forme 
dere i Sitt Bilde, slik at alt det gode som har falt i søvn i hjertene deres 
må våkne til et nytt liv og en lengsel mot evigheten.  
Takk for at dere har svart på mitt kall." (02/2010) 

2. mars 2011 

”Kjære barn! I denne spesielle tiden når dere anstrenger dere for å 
komme nærmere min Sønn, til Hans lidelse, men også til den 
kjærligheten Han bar den med, ønsker jeg å fortelle dere at jeg er med 
dere. Jeg vil hjelpe dere å triumfere over feilene og fristelsene med nåde. 
Jeg vil lære dere kjærlighet, kjærlighet som visker ut all synd og gjør dere 
perfekte, kjærlighet som gir dere freden til min Sønn nå og for alltid. Fred 
være med dere og i dere, for jeg er Fredens Dronning. Takk!” 

18. mars 2011 

Kjære barn! I dag kaller jeg dere til å elske med hele deres hjerter og hele 
deres sjel. Be om kjærlighetens gave, for når sjelen elsker kaller den min 
Sønn til seg. Min Sønn avviser ikke dem som kaller på Ham og ønsker å 
leve i overensstemmelse med Ham. Be for dem som ikke forstår 
kjærlighet, som ikke oppfatter hva det betyr å elske. Be om at Gud må bli 
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deres Far og ikke deres Dommer. Mine barn, vær dere mine apostler, 
vær mine elver av kjærlighet. Jeg trenger dere! Takk!” 

25.mars 2010 

"Kjære Barn, Også i dag ønsker jeg å invitere dere til å være sterke i 
bønnen og i de øyeblikkene som prøvelsene angriper dere. 
Lev det kristne kallet deres i glede og ydmykhet og gi vitnesbyrd til alle. 
Jeg er med dere og bringer dere alle fram for min sønn Jesus, og Han skal 
være kraft og støtte for dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." 
(03/2010) 

Budskapet til Mirjana 2. april 

"Kjære barn. I dag velsigner jeg dere på en spesiell måte og ber om at 
dere komme tilbake på den rette vei til min Sønn, deres Frelser og 
Forløser, til Ham som har gitt dere det evige liv. Tenk på alt det som 
kommer fra mennesker, alt det som ikke tillater dere å følge min Sønn, 
på det forgjengelige, det uperfekte og begrensede, og tenk så på min 
Sønn og hans guddommelige uendelighet. Gjennom hengivelse og bønn 
foredl kroppene deres og perfeksjoner sjelen. Vær forberedt, barna 
mine. Jeg takker dere! 

25.april 2010  

"Kjære barn!  
I denne tiden, når dere på en spesiell måte ber og søker min forbønn, 
kaller jeg dere, mine barn, til å be slik at jeg gjennom bønnene deres kan 
hjelpe så mange hjerter som mulig til å åpne seg for budskapene mine. 
Be for mine intensjoner. Jeg er med dere, og jeg går i forbønn hos min 
Sønn for hver av dere.  
Takk for at dere har svart på mitt kall." 04/2010 

Til Mirjana 2. mai. 

"Kjære barn, I dag, gjennom meg, kaller den gode Fader dere, med sjelen 
fylt av kjærlighet, til å legge ut på en åndelig ferd (visitasjon). Kjære barn, 
bli fylt med nåde, bekjenn syndene deres oppriktig og lengt (hig) etter 
det gode.  
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Lengt også i navnet for dem som ikke har fått kjenne fullkommenheten 
av det gode. Dere vil bli til mer glede for Gud. Takk." 

Budskapet 25. mai 2010  

"Kjære barn! Gud ga dere nåden til å leve og til å forsvare alt det gode 
som er i dere og rundt dere, og til å inspirere andre til å bli bedre og 
helligere; men Satan, sover heller ikke, og gjennom modernismen 
underholder og avleder han dere inn på sin vei. Derfor, mine barn, i 
kjærlighet til mitt Uplettede Hjerte, elsk Gud over alle ting og lev etter 
Hans bud. På den måten vil livet deres få mening og fred vil herske på 
jorden. Takk for at dere har svart på mitt kall." (05/2010) 

 2.juni 2010 til Mirjana 

"Kjære barn! I dag kaller jeg dere til, gjennom faste og bønn, å klargjøre 
den veien som min Sønn vil bruke til å tre inn i hjertene deres. Aksepter 
meg som en Mor og en budbringer for Guds kjærlighet og Hans ønske 
om å frelse dere. Befri dere selv fra alt i fortiden som tynger dere; som 
gir dere en følelse av skyld, og det som tidligere ledet dere bort i 
feiltagelser og mørke. Aksepter lyset. Bli født på ny i rettferdigheten til 
min Sønn. Takk!" 

25. juni 2010  

"Kjære barn! Med glede, kaller Jeg dere alle til å leve budskapene mine 
med glede; bare på den måten, mine barn, vil dere bli i stand til å komme 
nærmere min Sønn. 
Jeg ønsker å lede dere alle bare til Ham, og i Ham vil dere finne sann Fred 
og hjertets glede. Jeg velsigner dere alle og elsker dere med uendelig 
kjærlighet. Takk for at dere har svart på mitt kall." (6/2010) 
Til Ivanka;  
”Ta i mot min moderlige velsignelse!”  

2. juli, 2010 til Mirjana: 

"Kjære barn, mitt moderlige kall, som jeg retter til dere i dag, er et kall til 
sannhet og liv. Min Sønn, som er Livet, elsker dere og kjenner dere i 
sannhet. For å lære å kjenne og elske dere selv, må dere bli kjent med 
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min Sønn; for å lære å kjenne og elske andre, må dere se min Sønn i 
dem. 
Derfor, mine barn, be, be, om at dere må forstå og overgi dere med en 
ånd som er fri, bli fullstendig transformert og, på denne måten, kan dere 
ha Himmelens Kongerike i hjertene deres her på jorden. Takk!" 

25. juli 2010 

"Kjære barn! På ny kaller jeg dere til å følge meg med glede. 
Jeg ønsker å lede dere alle til min Sønn, deres Frelser. 
Dere er ikke klar over at uten Ham har dere ingen glede 
eller fred, heller ikke noen fremtid eller evig liv. 
Derfor, kjære barn, benytt dere godt av denne tiden med gledesfylt bønn 
og overgivelse. Takk for at dere har svart på mitt kall." (07/2010) 

1.august 2010 til Ivan.  

Maria åpenbarte seg sammen med 3 engler. 
"Kjære barn! Også i dag inviterer Mor dere med stor glede. Jeg ber dere 
om å be for de unge og familiene. Be for hellighet i familiene. Takk for at 
dere aksepterer og lever etter budskapene mine." 

25. august 2010 

"Kjære barn! Med stor glede, også i dag, ønsker jeg å kalle dere på nytt: 
be, be, be! Måtte denne tiden bli en tid for personlig bønn for dere.  
I løpet av dagen, finn et sted, hvor dere kan be i glede på en konsentrert 
måte. Jeg elsker dere og velsigner dere alle.  
Takk for at dere har svart på mitt kall." 08/2010  

2. september til Mirjana 

"Kjære barn. Jeg er ved siden av dere, fordi jeg ønsker å hjelper dere til å 
overvinne prøvelsene, som denne tiden med renselse bringer dere. Mine 
barn, en av prøvelsene er å ikke tilgi, og å ikke be om tilgivelse. Enhver 
synd sårer kjærligheten og distanserer dere fra den, - og Kjærligheten er 
min Sønn. Derfor, mine barn, hvis dere ønsker å gå med meg mot Guds 
kjærlighets fred, må dere lære å tilgi og å be om tilgivelse. Takk." 
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25. september 2010 

"Kjære barn! I dag er jeg med dere og velsigner dere alle med min 
moderlige velsignelse av fred. Jeg ber dere inntrengende (I urge you!) om 
å leve livet deres i enda sterkere tro, for dere er ennå svake og er ikke 
ydmyke. Jeg ber dere inntrengende, mine små barn, om å snakke mindre 
og å arbeide mer på deres personlige omvendelse, slik at vitnesbyrdene 
deres kan bære frukt. Og måtte livet deres være uopphørlig bønn. Takk 
for at dere har svart på mitt kall." (09/2010) 

2.oktober til Mirjana 2010 

"Kjære barn! I dag kaller jeg dere til en ydmyk, mine barn, ydmyk 
hengivenhet. Hjertene deres trenger å være rettferdige. Måtte korsene 
deres være hjelpemidlene deres i kampen mot syndene i den nåværende 
tiden. Måtte våpnene deres være tålmodighet og grenseløs kjærlighet -- 
en kjærlighet som vet å vente og som vil gjøre dere i stand til å 
gjenkjenne Guds tegn – slik at livet deres, gjennom ydmyk kjærlighet, 
kan vise sannheten til alle dem som søker i løgnenes mørke. Mine barn, 
mine apostler, hjelp meg å åpne veiene til min Sønn. Enda en gang kaller 
jeg dere til å be for hyrdene* deres. Sammen med dem vil jeg triumfere. 
Takk" 
 *Biskopene og prestene.  

 25. oktober 2010 

"Kjære barn! Måtte denne tiden bli en bønnetid for dere.  
Mitt kall, kjære barn, ønsker å være et kall for dere til å bestemme dere 
for å følge omvendelsens vei; derfor be og søk forbønn hos alle 
helgenene. Måtte de være et eksempel for dere, en ansporing og en 
glede framover mot evig liv.  
Takk for at dere har svart på mitt kall." (10/2010) 

2.november til Mirjana 

"Kjære barn; Med moderlig utholdenhet og kjærlighet bringer jeg dere 
livets lys for å ødelegge dødens mørke i dere. Ikke avvis meg, mine barn. 
Stopp og se inn i dere selv og se hvor fulle av synd dere er. Vær 
oppmerksomme på syndene deres og be om tilgivelse. Mine barn, dere 
ønsker ikke å akseptere at dere er svake og små, men dere kan bli sterke 
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og store ved å gjøre Guds vilje. Gi meg de rensede hjertene deres slik at 
jeg kan opplyse dem med livets lys, min Sønn. Takk!" 

25. november 2010 

"Kjære barn! Jeg ser på dere og jeg ser i hjertene deres; død uten håp, 
hvileløshet og sult. Det finnes ingen bønn eller tillit til Gud, derfor er det 
Den Aller Høyeste tillater meg å bringe dere håp og glede. Åpne dere 
selv. Åpn opp hjertene deres for Guds barmhjertighet og Han vil gi dere 
alt dere trenger og fylle hjertene deres med fred, for Han er fred og ditt 
håp. Takk for at dere har svart på mitt kall." 11/2010 

2.desember til Mirjana 

"Kjære barn! I dag ber Jeg sammen med dere her for at dere skal samle 
den styrken dere trenger til å åpne hjertene deres og bli oppmerksomme 
på den mektige kjærligheten til den lidende Gud. Gjennom denne 
kjærligheten, godheten og mildheten Hans, er det at Jeg er med dere. 
Jeg inviterer dere til å la denne spesielle forberedelsestiden bli en tid for 
bønn, bot og omvendelse. Mine barn; dere trenger Gud! 
Dere kan ikke gå framover uten min Sønn. Når dere forstår og aksepterer 
dette, vil det som er blitt lovet dere bli realisert. Gjennom Den Hellige 
Ånd vil Himmelens Rike bli født i hjertene deres. Jeg leder dere til dette. 
Takk for at dere har svart på mitt kall." 

Julebudskap 25. desember 2010 

"Kjære barn! I dag ønsker jeg og min Sønn å gi dere en overflod av glede 
og fred slik at hver av dere kan bli gledesfylte bærere og vitner om fred 
og glede på det stedet hvor dere bor. Små barn, vær en velsignelse og 
vær fred. Takk for at dere har svart på mitt kall." (12/2010) 

2011 

2. Januar, 2011 til Mirjana  

"Kjære barn; I dag kaller jeg dere til enhet i Jesus, min Sønn. 
Mitt moderhjerte ber om at dere må forstå at dere er Guds familie. 
Gjennom den åndelige viljens frihet, som den Himmelske Far har gitt 
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dere, er dere kalt til å bli dyktige i å gjenkjenne sannheten, det gode eller 
det onde. Måtte bønn og faste åpne hjertene deres og hjelpe dere til å 
oppdage Den Himmelske Far gjennom min Sønn. Når dere oppdager 
Faderen, vil livet deres bli rettet mot å oppfylle Guds vilje, og 
virkeliggjøringen av Guds familie, på den måten som min Sønn ønsker. 
Jeg vil ikke la dere være alene på denne veien. Takk." 

Månedsbudskapet 25. januar: 

"Kjære barn! Også i dag, er Jeg med dere og Jeg ser på dere og velsigner 
dere, og Jeg mister ikke håpet om at denne verden vil forandre seg for 
det gode og at fred vil råde i menneskenes hjerter. Glede vil begynne å 
regjere i verden fordi dere har åpnet dere for mitt kall og for Guds 
kjærlighet. 
Den Hellige Ånd holder på å forandre en stor mengde av dem som har 
sagt "ja". Derfor ønsker jeg å si takk til dere for at dere har svart på mitt 
kall." 

2.februar til Mirjana  

"Kjære barn; dere samler dere rundt meg, dere søker veien deres, dere 
søker sannheten, dere søker men dere glemmer det viktigste, dere 
glemmer å be ordentlig. Leppene deres uttaler talløse ord, men ånden 
deres føler ingenting. Dere vandrer i mørke og forestiller dere til og med 
Gud Selv i forhold til dere selv, og ikke slik Han virkelig er i Sin kjærlighet. 
Kjære barn; virkelig bønn kommer fra dypet av hjertene deres, fra 
lidelsene deres, fra gledene deres, fra deres søken etter tilgivelse for 
syndene. Dette er måten å bli kjent med den riktige Gud og med dere 
selv, for dere er skapt i forhold til Ham. Bønn vil bringe dere til 
oppfyllelsen av mine ønsker, av min misjon her sammen med dere, til 
enhet i Guds familie. Takk!" 
Jomfru Maria velsignet alle som var til stede og takket dem og ba oss om 
å be for prestene. 

Månedsbudskapet 25.februar 2011 

"Kjære barn! Naturen holder på å våkne og på trærne vises de første 
skuddene som vil bringe de vakreste blomster og frukter. Jeg ønsker at 
dere også, mine barn, arbeider på omvendelsen deres og blir av dem 
som vitner med livet deres, slik at eksemplene deres kan være tegn og 
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inspirasjon til omvendelse for andre. Jeg er med dere og jeg ber om 
omvendelsen deres foran min Sønn Jesus. Takk for at dere har svart på 
mitt kall.” 

Budskapet til Mirjana 2.mars 2011. 

Vår Frue var svært trist. Mirjana gråt og var svært alvorlig under 
åpenbaringen. Det virket som hun så noe fryktelig skremmende.  
"Kjære barn, Mitt moderlige Hjerte lider forferdelig når Jeg ser på mine 
barn som fortsetter å sette det menneskelige over det som er fra Gud; 
på mine barn som, på tross av alt det som omgir dem og på tross av alle 
tegnene som er sendt dem, tror de kan leve uten min Sønn.  
DE KAN IKKE! De går mot evig fortapelse. 
Det er derfor Jeg samler dere for å hjelpe meg, dere som er klar til å 
åpne hjertene deres for Meg, dere som er klar til å være apostler for min 
kjærlighet; slik at dere ved å leve Guds Kjærlighet kan være et eksempel 
for dem som ikke kjenner den. Må faste og bønn gi dere styrke i det og 
Jeg velsigner dere med min moderlige velsignelse i Faderen, Sønnens og 
den Hellige Ånds navn. Takk." 

18.mars til Mirjana 

"Kjære barn! Jeg er med dere i navnet til den største Kjærligheten, i 
navnet til kjære Gud, som har kommet nær til dere gjennom Min Sønn 
og har vist dere virkelig kjærlighet. Jeg ønsker å lede dere på vei til Gud. 
Jeg ønsker å lære dere virkelig kjærlighet slik at andre kan se det i dere, 
og slik at dere kan se det i andre, slik at dere kan være en bror for dem 
og at andre kan se en barmhjertig bror i dere. Mine barn, vær ikke redde 
for å åpne hjertene deres for meg. Med moderlig kjærlighet, vil jeg vise 
dere hva jeg forventer av hver dere, hva jeg forventer av mine apostler. 
Legg ut sammen med meg. Takk!" 
Mirjana fortalte at hun igjen ba oss om å be spesielt for prestene: 
”Igjen understreker jeg at jeg vil triumfere sammen med dem (prestene)” 

25.mars 2011 

”Kjære barn! På en særskilt måte i dag ønsker jeg å kalle dere til 
omvendelse. Som fra i dag, måtte nytt liv begynne i hjertene deres. Barn, 
jeg ønsker å se deres ”JA”, og måtte livet deres bli en gledesfylt 
etterleving av Guds vilje i hvert øyeblikk av livet deres. På en særlig måte 
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i dag velsigner jeg dere med min moderlige velsignelse av fred, kjærlighet 
og enhet i mitt Hjerte og Hjertet til min Sønn Jesus. Takk for at dere har 
svart på mitt kall.” 
 

2. april 2011 til Mirjana 

”Kjære barn; Med moderlig kjærlighet ønsker jeg å åpne hjertet til hver 
enkelt av dere og å lære dere personlig enhet med Faderen. For å 
akseptere det, må dere forstå at dere er viktige for Gud og at Han kaller 
dere individuelt. Dere må forstå at bønnen deres er en samtale av et 
barn med faren, at kjærlighet er den måten dere må legge ut på – 
kjærlighet til Gud og til deres neste. Det er mine barn, kjærligheten uten 
noen grenser, det er den kjærligheten som strømmer ut fra sannheten 
og går til slutten. Følg meg, mine barn, slik at også andre, ved å 
gjenkjenne sannheten og kjærligheten i dere, kan følge dere. Takk.” 
Ennå en gang, oppfordret Vår Frue oss til å be for hyrdene våre, prestene, 
”De har en spesiell plass i hjertet mitt. De representerer min Sønn.” 

25. april 2005 

"Kjære barn! Akkurat som naturen nå viser sine vakreste farger i året, 
kaller jeg dere også til å vitne med deres liv og hjelpe andre til å komme 
nærmere mitt Uplettede hjerte, slik at kjærlighetens flamme for Den 
Aller Høyeste kan springe ut i hjertene deres. Jeg er med dere og jeg ber 
uopphørlig for dere om at livet deres må bli en refleksjon av Himmelen 
her på jorden. Takk for å ha svart på mitt kall." 

2. mai 2011 

”Kjære barn; Gud Faderen sender meg for å vise dere veien til frelse, 
fordi Han, mine kjære barn, ønsker å frelse dere og ikke fordømme dere. 
Det er derfor jeg, som en mor, samler dere rundt meg, fordi jeg med min 
moderlige kjærlighet ønsker jeg å hjelpe dere å bli fri fra skittenheten fra 
fortiden og å begynne å leve på ny og annerledes. 
Jeg kaller dere til å gjenoppstå i min Sønn. 
Sammen med bekjennelse av synder forsak alt det som har distansert 
dere fra min Sønn og som har gjort livet deres tomt og mislykket. 
Si ”ja” til Faderen med hjertet og legg ut på veien til frelse som han kaller 
dere til gjennom Den Hellige Ånd. Takk. Jeg ber spesielt for hyrdene 
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(prestene), for at Gud skal hjelpe dem å følge dere langs veien med et 
helt hjerte.” 

25. mai 2011 

"Kjære barn! Min bønn i dag er for alle dere som søker nåden til 
omvendelse. 
Dere banker på døren til Hjertet mitt men uten håp og uten bønn, i synd 
og uten Sakramentet som gir forsoning med Gud. (Det Hellige Skriftemål) 
Forlat synden og bestem dere, barna mine, for hellighet. Bare på den 
måten kan Jeg hjelpe dere, høre bønnene deres, og gå i forbønn for der 
e hos Den Aller Høyeste. Takk for at dere har svart på mitt kall. (05/2011) 

2. juni 2011 

”Kjære barn! Som jeg kaller dere til bønn for dem som ikke har kommet 
til å kjenne Guds kjærlighet, hvis dere kunne se inn i deres egne hjerter 
ville dere forstå at jeg snakker om mange av dere. Med et åpent hjerte, 
spør dere selv oppriktig om dere ønsker den levende Gud eller om dere 
ønsker å eliminere Ham og leve som dere selv vil. 
Se dere rundt, mine barn, og se hvor verden går hen, den verden som 
tenker å gjøre alt uten Faderen, og som vandrer i fristelsens mørke. 
Jeg tilbyr dere Sannhetens lys og Den Hellige Ånd. 
I henhold til Guds Plan er jeg med dere for å få min Sønn, Hans Kors og 
Oppstandelse, triumfere i hjertene deres. Som en mor, ønsker jeg og ber 
for deres enhet med min Sønn og Hans verk. Jeg er med dere; dere 
bestemmer. Takk.” 
 
Mirjana fortalte etterpå at Jomfru Maria var svært trist. Akkurat mens 
hun sa ”Sannhetens lys” viste det seg et helt spesielt lys bak henne.  
 

Budskap til Ivans Bønnegruppe på Podbro 24. juni 2011 

Pilegrimene strømmet til Medjugorje i anledning 30-årsdagen. 
Mange tusen mennesker var samlet i bønn flere timer før 
åpenbaringen om kvelden på Podbro. Det var en usedvanlig vakker 
solnedgang med sterke rødfarger. Et kvarter før Jomfru Maria viste 
seg, kom det plutselig et veldig drønnende tordenvær med 12 
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sterke lyn som flerret over himmelen, men uten at det falt en dråpe 
regn. Akkurat kl. 23 viste Jomfru Maria seg og alt stilnet også 
været. Åpenbaringen varte 13 minutter og lenger enn vanlig. 

Ivan fortalte at Jomfru Maria var kledd i gull og kom sammen med 
3 engler. Hun var veldig glad og lykkelig. Hun ba lenge over alle 
sammen, spesielt de syke, og velsignet alle med sin moderlige 
velsignelse og ga dette budskapet: 

"Kjære barn! Også i dag fryder jeg meg sammen med dere. Også i 
dag, i glede, kaller jeg dere; aksepter budskapene mine og lev 
budskapene mine. Måtte budskapene mine bli til liv. Bygg dem inn 
i livet deres. Måtte de bli mat for dere på livets reise. Vit, kjære 
barn, at jeg er med dere når det er mest vanskelig for dere, at jeg 
oppmuntrer dere og trøster dere, og at jeg går i forbønn hos min 
Sønn for dere alle. Derfor, kjære barn, hold ut i bønn og vær ikke 
redde. Følg meg uten frykt. Takk, kjære barn, også i dag, for å ha 
akseptert meg igjen og for å ha akseptert budskapene mine, og for 
å leve budskapene mine." 

30-Årsdag for Jomfru Marias Åpenbaringer i Medjugorje, 25. juni 2011 

Seerne fortalte at Jomfru Maria var lykkelig og viste stor glede over alle 
pilegrimene som var kommet til 30 års jubileet. Anslått ca. 100 000. 
"Kjære barn! Gi takk sammen med meg til Den Aller Høyeste for mitt 
nærvær hos dere. Hjertet mitt er fullt av glede når jeg ser kjærligheten 
og gleden i å leve budskapene. Mange av dere har svart, men jeg venter 
på, og søker, at alle de hjertene som har falt i søvn skal våkne opp fra 
vantroens søvn. Små barn, kom enda nærmere til mitt Uplettede Hjerte 
slik at jeg kan lede dere mot evigheten. Takk for at dere har svart på mitt 
kall." (06/2011) 
 
2. juni 2011 (Kristi Himmelfarts dag) 
”Kjære barn! Som jeg kaller dere til bønn for dem som ikke har kommet 
til å kjenne Guds kjærlighet. Hvis dere kunne se inn i deres egne hjerter, 
ville dere forstå at jeg snakker om mange av dere. Med et åpent hjerte, 
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spør dere selv oppriktig om dere ønsker den levende Gud eller om dere 
ønsker å eliminere Ham og leve som dere selv vil. 
Se dere rundt, mine barn, og se hvor verden går hen, den verden som 
tenker å gjøre alt uten Faderen, og som vandrer i fristelsens mørke. 
Jeg tilbyr dere Sannhetens lys og Den Hellige Ånd. 
I henhold til Guds Plan er jeg med dere for å få min Sønn, Hans Kors og 
Oppstandelse, triumfere i hjertene deres. Som en mor, ønsker jeg og ber 
for deres enhet med min Sønn og Hans verk. 
Jeg er med dere; (men) dere bestemmer. Takk.” (02/06/2011) 
 
Mirjana fortalte etterpå at Jomfru Maria var svært trist. Akkurat mens 
hun sa ”Sannhetens lys” viste det seg et helt spesielt lys bak henne.  
 
30-Årsdagen for Maria-Åpenbaringene, 25. juni  
"Kjære barn! Gi takk sammen med meg til Den Aller Høyeste for mitt 
nærvær hos dere. Hjertet mitt er fullt av glede når jeg ser kjærligheten 
og gleden i å leve budskapene. Mange av dere har svart, men jeg venter 
på, og søker, at alle de hjertene som har falt i søvn skal våkne opp fra 
vantroens søvn. Små barn, kom enda nærmere til mitt Uplettede Hjerte 
slik at jeg kan lede dere mot evigheten. Takk for at dere har svart på mitt 
kall. (25/06/2011) 
 
 

2. juli 2011 til Mirjana 

"Kjære barn! I dag kaller jeg dere til et vanskelig og smertefylt skritt for 
deres enhet med min Sønn. Jeg kaller dere til fullstendig innrømmelse og 
bekjennelse av synder, til (indre) renselse. Et urent hjerte kan ikke være i 
min Sønn og med min Sønn. Et urent hjerte kan ikke gi frukten av 
kjærlighet og enhet. Et urent hjerte kan ikke gjøre riktige og rettferdige 
ting; det er ikke et eksempel på skjønnheten av Guds Kjærlighet til dem 
som omgir det og til dem som ikke har fått kjenne denne kjærligheten. 
Dere, mine barn, samler dere rundt meg fulle av entusiasme, ønsker og 
forventninger, og jeg bønnfaller den Gode Fader om, gjennom Den 
Hellige Ånd, å gi dere min Sønn - Troen, i de rensede hjertene deres. 
Mine barn, adlyd meg, legg ut sammen med meg!" (02/07/2011) 
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25. juli 2011 

"Kjære barn! Måtte denne tiden bli for dere en tid for bønn og stillhet. 
Hvil kroppen og ånden deres, og la dem være i Guds Kjærlighet. Tillat 
meg, mine barn, å lede dere, åpn hjertene deres for Den Hellige Ånd slik 
at alt det gode som er i dere kan blomstre og bære frukt i hundre fold. 
Begynn og avslutt dagen deres med bønn fra hjertet. Takk for at dere har 
svart på mitt kall." (25/07/2011) 
 

2. august, 2011 

"Kjære barn; I dag kaller jeg dere til å bli født på ny i bønn og gjennom 
Den Hellige Ånd, å bli et nytt folk med min Sønn; et folk som vet at hvis 
de har mistet Gud, har de mistet seg selv; et folk som vet at, med Gud, 
uansett lidelser og prøvelser, så er de sikre og frelst. 
Jeg kaller dere til å samle dere inn i Guds familie og til å bli styrket med 
Faderens styrke. Som enkeltpersoner, mine barn, kan dere ikke stoppe 
det onde som ønsker å begynne å regjere i denne verden og ødelegge 
det. Men, i henhold til Guds vilje, alle i fellesskap, med min Sønn, kan 
dere forandre alle ting og helbrede verden. 
Jeg kaller dere til å be av hele deres hjerter for hyrdene deres, for min 
Sønn har utvalgt dem. Takk!" (02/08/2011) 
 

25. august 2011 

"Kjære barn! I dag kaller jeg dere til å be og faste for mine intensjoner, 
fordi Satan ønsker å ødelegge min plan. Her begynte jeg med denne 
menigheten og inviterte hele verden. 
Mange har besvart, men det er et enormt antall av dem som ikke ønsker 
å høre eller akseptere mitt kall. Derfor, dere som har sagt "JA", vær 
sterke og resolutte. Takk for at dere har svart på mitt kall." (25/08/2011) 
 

2.september 2011  

"Kjære barn; med hele mitt hjerte og min sjel fylt av tro og kjærlighet i 
Den Himmelske Fader, gav jeg min Sønn til dere, og jeg gir Ham til dere 
på ny. Min Sønn har brakt dere, hele verdens befolkning, til å kjenne den 
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eneste sanne Gud og Hans kjærlighet. Han har ledet dere på veien til 
sannheten og gjort dere til brødre og søstre. 
Derfor, mine barn, ikke nøl, ikke steng hjertene deres foran denne 
sannheten, kjærligheten og håpet. 
Alt rundt dere forgår og alt faller fra hverandre, bare Guds herlighet 
består. 
Derfor gi avkall på alt som fjerner dere fra Herren. Tilbe Ham alene, for 
Han er den eneste sanne Gud. Jeg er med dere og jeg vil forbli med dere. 
Jeg ber spesielt for hyrdene (prestene) om at de må være verdige 
representanter for min Sønn og at de må lede dere med kjærlighet på 
sannhetens vei. Takk!" (02/09/2011) 
 
 
 

25.september 2011 

"Kjære barn! Jeg kaller dere, for at denne tiden skal være en tid for å 
vitne for dere alle. Dere som lever i Guds kjærlighet, og har erfart Hans 
gaver, gi vitnesbyrd om dem med deres ord og liv slik at de kan bli til 
glede og oppmuntring for andre i troen. Jeg er med dere, og jeg ber 
uopphørlig for dere alle om at troen deres alltid må være levende og 
gledesfylt, og i kjærlighet til Gud. Takk for at dere har svart på mitt kall!" 
(25/09/2011) 

2. oktober, 2011 

"Kjære barn; også i dag kaller mitt moderlige hjerte dere til bønn, til 
deres personlige forhold med Gud Faderen, til gleden av å være i bønn i 
Ham. 
Gud Fader er ikke langt borte fra dere og Han er ikke ukjent for dere.  
Han åpenbarte Seg selv til dere gjennom min Sønn og gav dere Livet som 
er min Sønn. 
Derfor mine barn, gi ikke etter for fristelser som ønsker å separere dere 
fra Gud Fader. Be! 
Ikke forsøk å ha familier og samfunn uten Ham. Be! 
Be om at hjertene deres må bli oversvømt av den godheten som bare 
kommer fra min Sønn. Han som er ekte godhet. Bare hjerter som er fylt 
med godhet kan oppfatte og akseptere Gud Faderen. 
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Jeg vil fortsette å lede dere. På en særskilt måte trygler jeg dere om å 
ikke å dømme hyrdene deres. Mine barn, glemmer dere at Gud har kalt 
dem? Be!" (2/10/2011) 
 
 
Mirjana opplever sterke følelser under åpenbaringene både sterke gleder 
og sorg og smerte. Hun har aldri før kommentert budskapet, noe de 
overlater til prestene, men denne gangen klarte hun ikke å la være, og sa 
like etter: 
"Jeg har aldri sagt noe før, men er dere oppmerksomme på, at Guds Mor 
var her sammen med oss? Enhver av oss skulle spørre seg selv; "Er jeg 
verdig til dette?" Jeg sier dette fordi det er vanskelig for meg å se Henne 
(Jomfru Maria) i smerte, fordi hver av oss søker et mirakel, men ikke vil 
gjøre et mirakel i seg selv." 
 

25. oktober 2011 

"Kjære barn! Jeg ser på dere og jeg ser ikke glede i hjertene deres. I dag 
ønsker jeg å gi dere gleden til Den Oppstandne, slik at han kan lede dere 
og omfavne dere med sin kjærlighet og milde omsorg. Jeg elsker dere og 
jeg ber for omvendelsen deres uten opphør foran min Sønn Jesus. Takk 
for at dere har svart på mitt kall." (25/10/2011) 
 

Adventsbudskap 25. november 2011 

"Kjære barn! I dag ønsker jeg å gi dere håp og glede. Alt det som er rundt 
dere, mine barn, leder dere mot verdslige ting, men jeg ønsker lede dere 
mot en tid med nåde, slik at dere gjennom denne tiden kan komme 
stadig nærmere min Sønn, slik at Han lede dere mot Sin kjærlighet og 
evig liv, som hvert hjerte lengter etter. Dere, små barn, be og måtte 
denne tiden bli for dere en nådetid for sjelen deres. Takk for at dere har 
svart på mitt kall." (25/11/2011) 
 

2. desember 2011 til Mirjana: 

"Kjære barn; som en mor er jeg med dere, slik at jeg med min kjærlighet, 
bønn og eksempel kan hjelpe dere til å bli et frø for fremtiden, et frø som 
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vil vokse til et kraftig tre og spre sine greiner utover verden. For at dere 
skal kunne bli et frø for fremtiden, et frø av kjærlighet, bønnfall Faderen 
om å tilgi dere deres feilgrep opp til nå. 
Mine barn, bare et rent hjerte, som har lesset av seg synden, kan åpne 
seg selv og bare ærlige øyne kan se den veien som jeg ønsker å lede 
dere. Når dere blir oppmerksomme på dette, vil dere bli oppmerksomme 
på kjærligheten til Gud -- den vil bli gitt dere som en gave. Så vil dere gi 
den videre som en gave til andre, som et frø av kjærlighet. Takk!" 
 

25.desember 2011: 

"Kjære barn! Også i dag, i armene mine bærer jeg min Sønn Jesus til 
dere, for at Han kan gi dere Sin fred. Be, små barn, og vær vitner slik at i 
hvert eneste hjerte, ikke menneskelig men Guds fred må bli værende, 
som ingen kan ødelegge. Det er den freden i hjertet som Gud gir til dem 
som Han elsker. Gjennom dåpen deres, er dere alle på en spesiell måte 
kallet og elsket, derfor vær vitner og be om at dere må være mine 
utstrakte hender til denne verden som lengter etter Gud og fred. Takk 
for at dere har svart på mitt kall." (25/12/2011) 
 

25.desember 2011 til Jacov Colo, under hans årlige åpenbaring: 

"Kjære barn! I dag, på en spesiell måte, ønsker jeg å bringe dere til min 
Sønn og overgi dere til Ham. Små barn, åpn hjertene deres og tillat Jesus 
å bli født i dere, for bare på den måten, mine barn, vil dere selv bli i 
stand til å oppleve deres egen nye fødsel og legge ut med Jesus i hjertet 
mot veien til frelse. Takk for at dere har svart på mitt kall." 
 

Budskapene for 2012 

2. januar 2012 til Mirjana 

"Kjære barn; Som i moderlig bekymring ser jeg inn i hjertene deres, i dem 
ser jeg smerte og lidelse; jeg ser en såret fortid og en inderlig søken;  
Jeg ser mine barn som ønsker å være lykkelige men ikke vet hvordan. 
Åpn dere selv for Faderen.  
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Dette er veien til lykken, den veien jeg ønsker å lede dere.  
Gud Faderen forlater aldri Sine barn alene, spesielt ikke når de har det 
vondt og opplever håpløshet. 
Når du forstår og aksepterer dette vil du bli lykkelig. Din søken vil ende. 
Du vil elske og du vil ikke være redd. Ditt liv vil bli håp og sannhet som er 
min Sønn. Takk! Jeg bønnfaller dere om å be for dem som Gud har 
utvalgt. Ikke døm, for dere vil alle bli dømt." 
 
Mirjana viste en sterk glede under hele åpenbaringen, og sa at Jomfru 
Maria virket veldig fast og bestemt.  
 

25. Januar 2012 

"Kjære barn! Med glede, også i dag, kaller jeg dere til å åpne hjertene 
deres og lytte til mitt kall. 
På ny ønsker jeg å dra dere tettere til mitt Uplettede Hjerte, hvor dere vil 
finne beskyttelse og fred. Åpn dere selv for å be, inntil det blir en glede 
for dere. Gjennom bønn, vil den Aller Høyeste gi dere en overflod av 
nåde og dere vil bli mine utstrakte hender i denne hvileløse verden som 
lengter etter fred. Mine barn, vitn om troen gjennom livet deres og be 
om at troen må vokse dag for dag i hjertene deres. Jeg er med dere. Takk 
for at dere har svart på mitt kall." (01/2012) 
 

2. februar 2012 til Mirjana 

"Kjære barn, jeg har vært med dere i så lang tid, og jeg har allerede så 
lenge pekt for dere mot Guds tilstedeværelse og Hans uendelige 
kjærlighet, som jeg ønsker at dere skal få komme til å kjenne.  
Og dere, mine barn? 
Dere fortsetter å være døve og blinde mens dere ser på verden rundt 
dere og dere vil ikke se hvor det bærer hen uten min Sønn. 
Dere avviser Ham - og Han er kilden til alle nåder (gaver). Dere lytter til 
meg mens jeg snakker til dere, men hjertene deres er stengt og dere 
hører meg ikke. Dere ber ikke til Den Hellige Ånd om å opplyse dere. 
Mine barn, hovmod har kommet for å regjere. Jeg peker på ydmykhet for 
dere. Mine barn, husk at bare en ydmyk sjel skinner med renhet og 
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skjønnhet fordi den har fått kjenne Guds kjærlighet. Bare en ydmyk sjel 
blir til himmelen, fordi min Sønn er i den. Takk. 
Igjen bønnfaller jeg dere om å be for dem som min Sønn har utvalgt - de 
er deres hyrder." (2/02/2012) 
 

25. februar 2012 

"Kjære barn! I denne tiden, på en særskilt måte kaller Jeg dere: ”Be med 
hjertet”: Mine barn, dere snakker mye og ber lite. Les og mediter over 
Den Hellige Skrift, og måtte ordene skrevet i den bli til liv for dere. 
Jeg oppmuntrer dere og elsker dere, slik at dere i Gud kan finne deres 
fred og gleden ved å leve. Takk for å ha svart på mitt kall.” (25/02/2011) 

18.mars 2012 Mirjanas årlige åpenbaring og fødselsdag 

"Kjære barn! Jeg kommer i blant dere fordi jeg ønsker å være moren 
deres - forbedersken deres. Jeg ønsker å være båndet mellom dere og 
den Himmelske Fader - deres Mediatrix.  
Jeg ønsker å ta dere i hånden og gå med dere i kampen mot den urene 
ånden. Mine barn, konsekrer dere selv til meg fullstendig. 
Jeg vil ta livet deres i mine moderlige hender og jeg vil lære dem fred og 
kjærlighet og så vil jeg overgi dem til min Sønn. Jeg ber dere om å be og 
faste fordi bare på den måten kan dere vite hvordan dere skal vitne om 
min Sønn på den rette måten gjennom mitt moderlige Hjerte. Be for 
deres hyrder, at de forenet i min Sønn, alltid gledesfylte kan forkynne 
Guds Ord. Takk!" (18/03/2012) 
 

25. mars 2012 

"Kjære barn! Også i dag, med glede, ønsker jeg å gi dere min moderlige 
velsignelse og å kalle dere til bønn. Måtte bønn bli et nødvendig behov 
for dere for å vokse mer i hellighet hver dag. Arbeid mer på omvendelsen 
deres, for dere er langt borte, små barn. Takk for at dere har svart på 
mitt kall." (25/03/2012) 
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2. april 2012 til Mirjana 

"Kjære barn, som Fredens Dronning, ønsker jeg å gi fred til dere, mine 
barn, sann fred som kommer gjennom Hjertet til min Guddommelige 
Sønn. Som en Mor ber jeg om at visdom, ydmykhet og godhet kan 
komme til å regjere i hjertene deres - at freden kan regjere - at min Sønn 
kan regjere. Når min Sønn blir den som regjerer i hjertene deres, vil dere 
bli i stand til å hjelpe andre til å bli kjent med Ham. 
Når den himmelske Fred kommer for å regjerer over dere, vil de som 
søker den på de gale stedene, som gir smerte til mitt moderlige hjerte, 
gjenkjenne den.  
Mine barn, stor vil bli gleden min bli når jeg ser at dere aksepterer mine 
ord og at dere ønsker å følge meg. Vær ikke redde, dere er ikke alene.  
Gi meg hendene deres og jeg vil lede dere. 
Glem ikke hyrdene deres. Be om at de i tankene sine alltid må være med 
min Sønn som kalte dem til å vitne om Ham. Takk!” (2/04/2012) 
 
Mirjana viste mye glede under åpenbaringen, men også alvor. Hun sa 
etterpå at jomfru Maria hadde vært svært bestemt i budskapet. 
 

25. april 2012 

"Kjære barn! Også i dag kaller Jeg dere til bønn, og må hjertene deres, 
små barn, åpne dere mot Gud som en blomst åpner seg for varmen av 
solen. Jeg er med dere og Jeg er forbeder for dere alle. Takk for at dere 
har svart på mitt kall." (25/04/2012) 
 

2. mai 2012 til Mirjana 

"Kjære barn! Med moderlig kjærlighet bønnfaller jeg dere om å gi meg 
hendene deres, tillat meg å lede dere. Jeg, som en Mor, ønsker å frelse 
dere fra hvileløshet, fortvilelse og evig eksil. Min Sønn, Jesus, ved Sin død 
på korset, viste hvor høyt Han elsker dere; Han ofret Seg selv for deres 
skyld og for syndene deres sin skyld. Ikke fortsett med å avvise Hans 
offer og ikke fortsett med å fornye lidelsene Hans ved syndene deres. 
Ikke fortsett med å lukke dørene til Himmelen for dere selv. 
Mine barn, Ikke sløs bort tiden! 
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Ingenting er mer viktig enn enhet i min Sønn. 
Jeg vil hjelpe dere fordi den Himmelske Far sender meg, slik at vi 
sammen, kan vise veien til nåde og frelse til alle dem som ikke kjenner 
Ham. Vær ikke hardhjertede. Ha tillit til meg og tilbe min Sønn. Mine 
barn, dere kan ikke klare dere uten hyrdene deres. Måtte de være i 
bønnene deres hver dag! Takk!” (2/05/2012) 
 

18. mai 2012 til Ivan 

"Kjære barn! Også i dag ønsker jeg å kalle dere til å be sammen med meg 
for mine hyrder, om at de må lede flokken sin utrettelig i tro. Deres Mor 
ber sammen med dere. 
Be, kjære barn, sammen med Mor. Takk kjære barn, også i dag for å ha 
svart på mitt kall." 

Jomfru Maria ba spesielt lenge for prestene, biskopene og pave 
Benedikt 16. denne kvelden. 

2. juni 2012 til Mirjana 

"Kjære barn! Jeg er kontinuerlig i blant dere fordi, med min 
uendelige kjærlighet, ønsker jeg vise dere døren ti Himmelen. 
Jeg ønsker å fortelle dere hvordan den blir åpnet:  
Gjennom godhet, barmhjertighet, kjærlighet og fred - gjennom min 
Sønn. 
Derfor mine barn, ikke sløs bort tiden med tomme (unyttige) ting.  
Bare kunnskap om kjærligheten til min Sønn kan frelse dere. 
Gjennom denne frelsende kjærligheten og Den Hellige Ånd 
utvalgte Han meg, og Jeg sammen med Ham, utvelger dere til å bli 
apostler for Hans kjærlighet og vilje. 
Mine barn, det er et stort ansvar som er pålagt dere. 
Jeg ønsker at gjennom deres eksempel at dere hjelper syndere å få 
igjen synet sitt, berike deres fattige sjeler og bringe dem tilbake i 
min omfavnelse.  
Derfor; be, be, fast og gå til skrifte regelmessig. 
Hvis det å motta min Sønn i Eukaristien er senteret i livet deres, så 
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behøver dere ikke å være redde, dere kan klare alt.  
Jeg er med dere. 
Hver dag ber jeg for hyrdene (prestene), og Jeg forventer det 
samme av dere. Fordi mine barn, uten deres ledelse og styrket 
gjennom deres velsignelser, kan dere ikke klare det. Takk!" 

25. mai 2012 

"Kjære barn! Også i dag kaller Jeg dere til omvendelse og til hellighet. 
Gud ønsker å gi dere fred og glede gjennom bønn, men dere, små barn, 
er ennå langt borte - bundet til jorden og til jordiske ting. Derfor kaller 
Jeg dere på ny; åpn hjertene deres og blikket deres mot Gud og Guds ting 
- og glede og fred vil komme og råde i hjertene deres. Takk for at dere 
har svart på mitt kall." (25/05/2012) 
 

15. juni 2012 til Ivan 

“Kjære barn, vit at Moren deres elsker dere. Med kjærlighet ønsker jeg å 
lede dere. Jeg har kommet for å fortelle dere at Gud eksisterer. Derfor, 
også i dag, kaller Jeg dere til å bestemme dere for Ham. Sett Ham på 
første plass i livet deres og i familiene deres og legg ut sammen med 
Ham inn i framtiden. 
Kjære barn, gjennom den kommende tiden med nåde, ønsker Jeg at dere 
skal fornye budskapene mine, og å si til meg; ”Ja!” ”Ja!” 
Takk, kjære barn for at dere har sagt ”Ja!” til meg!” (15/06/2012) 
 

22. juni 2012 til Ivan 

“Kjære barn; også i dag, kaller jeg dere på ny: Bestem dere for Jesus. 
Bestem dere og legg ut sammen med Ham inn i framtiden. Jeg er med 
dere, kjære barn, fordi min Sønn tillot meg å bli værende hos dere i så 
lang tid, fordi jeg ønsker å lede dere, å undervise dere, og å utdanne 
dere – Jeg ønsker å lede dere alle til min Sønn. Jeg ønsker å lede dere alle 
til Himmelen. Derfor, i dag, kaller Jeg dere på ny, bestem dere for Ham. 
Sett Ham på første plass i livet deres. Kjære barn, denne verden, som 
dere lever i, forsvinner. Derfor bestem dere, bestem dere for fred. Lev 
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fred. Bestem dere for bønn. Be, kjære barn, be, be! Takk kjære barn, 
også i dag, for å ha svart på mitt kall.” (22/06/2012) 
 

31 Årsdagen 25. Juni 2012. Festen for Maria som Fredens Dronning! 

"Kjære barn! Med et stort håp i hjertet, inviterer jeg dere også i dag til 
bønn. Hvis dere ber mine barn, er dere med meg og dere søker min 
Sønns vilje og dere lever den. Vær åpne og lev bønnen; i hvert øyeblikk la 
den være smaken og gleden til sjelen deres. Jeg er med dere og går i 
forbønn for dere alle hos min Sønn Jesus. Takk for at dere har svart på 
min invitasjon." Amen. 
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Seernes tre bønner 

Det var en tradisjon i Herzegovina å be en liten bønnekrans med 3 x 7 
perler. De ba Fader Vår, Hill deg Maria og Ære Være Faderen 7 ganger til 
ære for Jomfru Marias 7 smerter. Det er denne bønnen seerne ber før de 
får åpenbaringene, og som de ber sammen med Jomfru Maria, men hun 
tier mens de ber Hill deg Maria til henne. Denne kransen kan også bes til 
de syv forskjellige korene av engler, ledet av hver sin hellige erkeengel. 
De syv smertene til Maria, ”Mater Dolorosa”, referer til disse hendelsene 

1. I tempelet da hun fikk Simons profeti 
2. Flukten til Egypt 
3. Når hun leter etter Jesus som 12-åring i tempelet 
4. Når hun møter Jesus som bærer korset 
5. Når hun står under Jesu kors og ser hans lidelse og død 
6. Når hun får Jesu døde legeme i sine armer –Pieta 
7. Når Jesus begraves 

ROSENKRANSEN 

Rosenkransbønnen er en hel andakt i seg selv. Den Hellige Dominikus 
lærte denne bønnen og de forskjellige mysteriene direkte av Jomfru 



 

ROSENKRANSEN 371

Maria. Det fortelles om mange mirakler og velsignelser som har skjedd 
når folk har bedt denne bønnen, blant annet som beskyttelse i krig og 
katastrofer. I middelalderen ble den brukt i stedet for tidebønner for 
dem som ikke kunne lese, men mange helgener har gitt den sin egen 
verdi gjennom historien.   
Rosenkransen er et bønnekjede med perler. (eller kuler av tørkede roser) 
og den skal helst være velsignet av en prest. Den brukes for å telle 
bønnene og er en hjelp til å holde rytmen når man ber sammen uten å 
behøve tenke på det. Den er også noe konkret å holde i mens man ber. 
Det er en fordel å lære bønnene utenat, og lære og reflekter over hva de 
enkelte ordene betyr. Rosenkransen kan bes overalt. Når flere ber 
sammen brukes gjerne vekselbønn, der bønnene deles i to.  
Dette er Bibelens bønner, så alle kristne kan be den.  
Jesus lærte oss å be Fader Vår. (Matt. 6,9-13)Bønnen til Maria er først 
engelen Gabriels hilsen til henne og så Elisabeths hilsen. (Luk.2,28+42) 
Ved å repetere dem trenger de stadig dypere ned i sjelen vår, og 
evangeliets sannheter blir sådd i hjertene våre. 
Pave Johannes Paul 2 innførte Lysets mysterier og skrev et større brev 
om Rosenkransen. Han gikk selv alltid med en Rosenkrans. 
Rett før den stigmatiserte og helligkårede Padre Pio døde, ba vennene 
hans om å få et åndelig testamente, da løftet han Rosenkransen opp mot 
dem og sa; ”Be Rosenkransen!” 
Jomfru Maria i Medjugorje ber oss; ”Be Rosenkransen, hver dag.” 
Vi begynner med selve Korset og gjør korsets tegn over oss selv, og 
minnes dåpen; fra pannen til brystet, og fra venstre skulder til høyre. 
”I Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn!” 
Så leser vi Den Apostoliske Trosbekjennelsen. 
På de perlene som står alene bes ”Fader Vår”, på de andre ”Hill deg 
Maria” (Eventuelt Jesus-bønnen). De tre første er for Treenigheten; 
Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd, og vi ber om Tro, håp og kjærlighet.  
Selve kjedet består av 5 ganger 10 perler som sammen danner et 
mysterium. Det vil si at man minnes en hendelse fra Jesu liv og mediterer 
over det i perspektiv av frelsesmysteriet og våre egne liv.  
Hvert mysterium avsluttes med ”Ære, være Faderen… ” 
Det legges ofte inn andre korte bønner også.  
Jomfru Maria lærte seerbarna i Fatima å be; ”Å Jesus, tilgi våre synder, fri 
oss fra helvetes ild, før alle sjeler til Himmelen, spesielt dem som mest 
trenger din barmhjertighet.” 
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Jeg ber gjerne en utvidet Jesusbønn; ”Jesus Kristus, du Guds Sønn, som 
tar bort verdens synder, miskunn deg over oss og gi oss din fred!” 
Eller: ”Fredens Dronning, be for oss!” 
 
Når et nytt mysterium introduseres, kan man lese en tekst fra Bibelen 
som passer til, eller komme med en personlig betraktning. Man velger 
ofte å be for en spesiell intensjon. Når vi ber sammen i familien, ber vi 
gjerne et mysterium for hver av oss.  
Vi har 20 forskjellige faste mysterier som omfatter hele Jesu liv.  
Gledens mysterier om Jesu fødsel, lysets mysterier om Jesu liv på jorden, 
smertens mysterier om Jesu lidelse og død, og herlighetens mysterier om 
Jesu oppstandelse og himmelfart, Den Hellige Ånds komme og Jomfru 
Marias opptagelse og kroning som dronning i Himmelen. 
 
TROSBEKJENNELSEN 
Jeg tror på Gud Fader, Den Allmektige, 
himmelen og jordens Skaper;  
og på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, Vår Herre; 
som ble unnfanget ved den Hellige Ånd, født av Jomfru Maria, 
pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet. 
Som fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, 
fór opp til himmelen,  
og sitter ved Gud Faders, den Allmektiges, høyre hånd,  
og skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. 
Jeg tror på Den Hellige Ånd, 
den hellige katolske Kirke, (Katolsk betyr her universell eller allmenn) 
de helliges samfunn, syndenes forlatelse, 
kjødets oppstandelse og det evige liv. 
 Amen 
 
FADER  VÅR du som er i himmelen 
Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike.  
Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden! 
Gi oss i dag vårt daglige brød,  
Og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. 
Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Amen 
 
HILL  DEG  MARIA,  
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full av nåde, Herren er med deg.  
Velsignet er du blant kvinner, 
Og velsignet er ditt livs frukt, Jesus! 
Hellige Maria, Guds Mor, 
Be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen 

 
ÆRE  VÆRE  FADEREN,  OG SØNNEN  
OG  DEN  HELLIGE  ÅND, 
som det var i opphavet, så nå og alltid, og i all evighet. Amen 

Litaniet til Guds Mor 

Dette er Kirkens store bønn og de titler som den ærer Jomfru Maria med. 
Den synges vanligvis etter kveldsmessen i Medjugorje på latin eller 
kroatisk av en forsanger, og menigheten svarer; ”Moli za nas!” eller ”Ora 
pro nobis!” som betyr ”Be for oss!”  
Forsanger;    Menigheten svarer: 
Herre, miskunn deg.  Herre, miskunn deg 
Kristus, miskunn deg,    Kristus, miskunn deg 
Kristus, hør oss,   Kristus, bønnhør oss. 
Gud Fader i himmelen,   Miskunn deg over oss. 
Guds Sønn, verdens frelser,  Miskunn deg over oss. 
Gud Hellig Ånd,   Miskunn deg over oss 
Hellige Treenighet, én Gud,  Miskunn deg over oss. 
 
Hellige Maria   BE FOR OSS 
Hellige Guds Mor  Be for oss, forts.  
Hellige Jomfru 
Kristi mor 
Kirkens mor 
Du nådens mor 
Du renhetens mor 
Du kyskhetens mor 
Du jomfruelige mor 
Du uplettede mor 
Du elskelige mor 
Du herlige mor 
Du rådvisheten (gode råds) mor 
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Du Skaperens mor 
Du Frelserens mor 
Du viseste jomfru 
Du er ærverdigste jomfru 
Du høyt lovpriste jomfru 
Du mektige jomfru 
Du milde jomfru 
Du trofaste jomfru 
Rettferdighetens speil 
Visdommens trone 
Vår gledes grunn 
Åndens gjemme 
Dyrebare vase 
Hengivenhetens kalk 
Du mystiske rose 
Du Davids tårn 
Du elfenbenstårn 
Du gylne hus 
Du paktens ark 
Du himmelens port 
Du morgenstjerne 
Du frelse for syke 
Du synderes tilflukt 
Du sorgfulle trøster 
Du kristnes hjelper 
Englenes dronning 
Patriarkenes dronning 
Profetenes dronning 
Apostlenes dronning 
Martyrenes dronning 
Bekjennernes dronning 
Jomfruenes dronning 
Alle helliges dronning 
Du dronning unnfanget uten synd 
Du dronning opptatt i himmelen 
Du dronning av den hellige rosenkrans 
Du Fredens Dronning, be for oss! 
Guds Lam, som tar bort verdens synder. Skån oss, Herre! 
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Guds Lam, som tar bort verdens synder.  Bønnhør oss, Herre! 
Guds Lam som tar bort verdens synder.  Miskunn deg over oss. 
 

Morgenbønn for å ofre denne dagen 

Å, Jesus, gjennom Marias Uplettede Hjerte, ofrer jeg deg denne dagens 
bønner, arbeid, gleder og sorger, for alle intensjonene til Ditt Hellige 
Hjerte, i enhet med det Hellige offer i Messen utover i verden, i 
reparasjon for mine synder, og for intensjonene til den Hellige Far. 
Amen. ( Oversatt fra Direction For Our Times Lay Apostles.) 

Konsekrasjon til Jesu og Marias Hjerter: 

Vår Frue, Gospa, har diktert (inspirert) disse bønnene til Jelena Vasilj 

Konsekrasjon til Jesu Hellige Hjerte 

”Jesus, vi vet at Du er barmhjertig og at Du har ofret Ditt Hjerte for oss. 
Det er kronet med torner og med våre synder. Vi vet at Du hele tiden 
bønnfaller oss for at vi ikke skal gå oss vill. Jesus, husk på oss når vi er i 
synd. Ved hjelp av ditt Hjerte la alle mennesker elske hverandre. La hatet 
forsvinne blant menneskene. Vis oss din kjærlighet. 
Vi elsker deg alle og ønsker at du beskytter oss med Ditt Hyrdehjerte og 
befrir oss fra all synd. Jesus kom inn i ethvert hjerte. Vær tålmodig og 
hold aldri opp. Vi er ennå lukket fordi vi ikke har forstått Din kjærlighet. 
Bank på kontinuerlig, å gode Jesus, og gjør at vi åpner våre hjerter for 
Deg, i det minste i det øyeblikk vi minnes Din Lidelse som du led for oss.” 
(28711/1983) 

Konsekrasjon til Jomfru Marias Uplettede Hjerte 

”Å, Uplettede Hjerte til Maria vis oss din kjærlighet overfor oss. 
Måtte flammen fra ditt Hjerte, å Maria, stige ned over hele 
menneskeheten. Vi elsker deg så. 
Merk hjertene våre med sann kjærlighet, slik at vi har en kontinuerlig 
ønske etter deg. Å, Maria, ydmyk og mild av hjerte, husk oss når vi er i 
synd. Du vet at alle mennesker synder. Gi oss, ved hjelp av ditt Uplettede 
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Hjerte, åndelig helbred. La oss alltid se godheten i Ditt Moderlige Hjerte 
og måtte vi bli omvendt gjennom Ditt Hjertes Flamme.” (28/11/1983) 
 
”Å, min Mor! 
Mor av godhet, kjærlighet og Barmhjertighet; 
Jeg elsker deg umåtelig, og jeg gir meg selv til deg. 
Gjennom din godhet, kjærlighet og barmhjertighet; 
Frels meg! 
Jeg ønsker å være din. 
Jeg elsker deg umåtelig, og jeg ønsker at du beskytter meg. 
I mitt hjerte, du Godhetens Mor, gi meg din godhet, 
Slik at jeg kommer til himmelen. 
Jeg ber om din uendelige kjærlighet 
At du må gi meg den nåden  
at jeg vil bli i stand til å elske hver eneste en  
akkurat slik du elsket Jesus Kristus. 
Jeg ber deg om den nåden å være barmhjertig. 
Jeg vier meg selv fullstendig til deg, 
og jeg ønsker at du skal være med meg på hvert eneste skritt. 
For du er full av nåde. 
Jeg ønsker at jeg aldri glemmer din nåde, 
og hvis jeg skulle glemme det, la meg finne den igjen 
Amen.”(19/4/1983) 

 

Bønn for den syke 

Denne bønnen ble også gitt til Jelena Vasilj 
”Å, min Gud, denne syke personen foran deg har kommet for å be Deg 
om det han (hun) ønsker, og som han tror er det aller viktigste for seg 
selv. 
Å, Gud måtte disse ordene trenge inn i hans hjerte, at det er viktig å bli 
helbredet i sjelen. 
Herre måtte Din Hellige vilje skje med ham i alle ting. 
Hvis Du ønsker at han skal bli helbredet, så la ham bli frisk. 
Men hvis Din vilje er forskjellig, så la ham fortsette å bære sitt kors. 
Jeg ber til Deg også for oss som går i forbønn for ham, rens hjertene våre 
for å gjøre oss verdige til at Din Hellige Barmhjertighet kan bli gitt 
gjennom oss. Beskytt ham og gi ham lindring i hans lidelse, og måtte din 
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hellige vilje skje med ham. Måtte Ditt Hellige Navn bli åpenbart gjennom 
ham. Hjelp ham å bære sitt kors med mot. 
 Resiter ”Ære være Faderen” tre ganger. 
(Det er også vanlig å holde hendene på de syke og gjøre korsets tegn 
over dem. Alle Kirkens sakramenter virker til helbredelse av sjelen.) 

Den Guddommelige Barmhjertighets Rosenkrans 

 
Noen få km utenfor Medjugorje, i landsbyen Surmanci er det en liten 
kirke viet til Guds Barmhjertighet. Som altertavle har de et kjent ikon av 
Jesu Barmhjertighet, som det har skjedd mirakler ved. 
Jesus åpenbarte seg for søster Faustina Kowalska, vårt årtusens første 
helgen, i Polen 22. februar 1931. Det strømmet stråler av hvitt og rødt lys 
ut fra hjertet hans som symboliserte vann og blod. Han ba om at Guds 
barmhjertighet måtte bli kjent i verden gjennom et slikt maleri, og han 
lærte henne denne Rosenkransen kalt ”The Divine Mercy Chaplet”.  
Jesus lovet mange nåder til dem som ba denne bønnen, især i Den 
Hellige Timen kl. 15 på fredager og på dødsleiet. Den er også del av 
Barmhjertighetens novene; I ni dager ber man for hele menneskeheten 
og spesielle grupper mennesker; bl.a. prestene, de som lever et liv 
konsekrert til Gud, de ikke-kristne og alle barn, ofrer Jesu sår og lidelse 
på korset for dem, og ber om at Guds barmhjertighet strømmer over 
dem. Det er en klar eukaristisk bønn, der vi minnes Jesu offer på Korset 
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og ofrer brødet og vinen som Jesu Hellige Legeme og Blod. Den passer 
derfor godt både før, under og etter messen og når vi blir forenet med 
Kristus i kommunionen. 
Jesus lovet ufattelige nåder til de sjeler som stolte på hans 
barmhjertighet. Alle som ber denne rosenkransen, selv den mest 
forherdede synder, vil motta nåder og Guds Barmhjertighet, spesielt ved 
dødsleiet. Med denne Rosenkransen kan du oppnå alt, dersom det du 
ber om er forenlig med Guds vilje. 
Jeg har opplevd Jesu nærvær svært sterkt under denne bønnen. 
I det kapellet hvor det er sakramentstilbedelse i Medjugorje, starter de å 
be denne bønnen klokken 15.00 hver dag, og mange gjør det hjemme 
også. ”Divine Mercy” er også blitt en egen bevegelse i Kirken, især i 
Irland. 
 
Det brukes en vanlig rosenkrans. 
Man starter med Trosbekjennelsen, Fader Vår og Hill deg Maria som 
vanlig.  
På de enkeltstående perlene ber man: 
”Evige Far,  
Jeg frembærer for deg, din mest elskede Sønns,  
vår Herre, Jesus Kristi Legeme og Blod, Sjel og Guddommelighet,  
Som soning for våre synder og for hele verden. 
Ha barmhjertighet med oss.” 
På de ti sammenhengende perlene (5 mysterier) ber man; 
”For Hans smertefulle lidelses skyld. 
Ha barmhjertighet med oss og hele verden” (eller miskunn deg over oss 
og hele verden) 
Samtidig mediterer man over Jesu 5 sårmerker i hendene, føttene og 
hjertet. 
Mellom mysteriene ”Jesus, jeg stoler på deg!” 
 
Til Avslutning ber man 3 ganger. 
”Hellige Gud, Hellige Allmektige (Sterke) , Hellige Udødelige, 
Ha barmhjertighet med oss og hele verden.” 
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Bønn til erkeengelen Sankt Mikael om beskyttelse 

Pave Leo XIII innførte denne bønnen i 1886 til å bli lest etter messen. Fra 
1964 er den ikke fast lenger, men pave Johannes Paul 2. oppfordret alle 
troende til å huske den og bruke den til hjelp i kampen mot mørkets 
makter. (Jeg har fått et råd om å bruke hellig eller Sankt foran navnet 
hvis vi påkaller engler. Det finnes jo både gode og falne engler) 
”Hellige erkeengel Mikael, 
forsvar oss i striden, verg oss mot djevelens ondskap og list, 
Ydmykt trygler vi om at Gud må holde den onde i age. 
Og deg som er høvding for de himmelske hærskarer, 
ber vi om at du, med den kraft som Gud har gitt deg, 
vil styrte i avgrunnen Satan og de andre ondskapens ånder 
som til sjelenes ulykke, ferdes omkring i verden. Amen.” 
 

Angerbønn 

I forbindelse med skriftemål er det vanlig at man gir uttrykk for sin anger 
og da kan denne faste bønnen brukes. I katolske land lærer gjerne barna 
denne utenat. Kan selvfølgelig brukes som både morgen og aftenbønn. 
Pater Amorth sier den beskytter oss mot det onde. 
  
”Min Gud, av hele mitt hjerte angrer jeg mine synder. 
Ved å velge å gjøre det onde, og ved å unnlate å gjøre det gode, har jeg 
syndet mot deg som jeg skulle elske over alle ting. 
Med din hjelp lover jeg fast å gjøre bot og unngå all synd, og alt som 
måtte lede meg til synd. 
Vår Frelser, Jesus Kristus, led og døde for oss. 
I hans navn, min Gud, miskunn deg over meg. Amen!” 

Bønner fra Fatima 

Seerbarna i Fatima, Jacinta, Francisco og Lucia lærte disse bønnene av 
engelen som viste seg før de fikk se Jomfru Maria. De to første barna ble 
saligkåret 13. Mai 2000. 



 

380  Kapittel 11 Bønner som brukes i Medjugorje 

 
”Min Gud, jeg tror, tilber, håper og elsker deg. 
Jeg ber om tilgivelse for dem som ikke tror, ikke tilber, ikke håper og ikke 
elsker deg.” 
 
”Aller helligste Treenighet, Fader, Sønn og Hellig Ånd,  
Jeg tilber deg inderlig og frembærer for deg, 
Jesu Kristi høyst dyrebare Legeme, Blod, Sjel og Guddommelighet, 
nærværende i alle tabernakler i verden, som reparasjon for krenkelsene, 
vanhelligelsene og likegyldigheten som Han såres ved. 
Gjennom de uendelige fortjenestene til hans Hellige Hjerte og Marias 
Uplettede Hjerte, ber jeg deg om omvendelse for de arme synderne.” 
 
13. mai 1917 åpenbarte Jomfru Maria seg for dem og sa at det var 
nødvendig å gjøre mye bot og gjøre offer for syndernes omvendelse. 
Når de ofret noe skulle de si:  
”Å Jesus og for din kjærlighet, for synderes omvendelse og i reparasjon 
for syndene begått mot Marias Uplettede Hjerte.” 
 
Hun lærte dem også å ha kjærlighet til Alterets sakrament: 
”Å, aller helligste Treenighet, jeg tilber deg!  
Min Gud, min Gud, jeg elsker deg i det aller helligste Sakrament!” 
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 Litteraturliste, Kilder og Linker  

Bøker: 
Inge Stoltenberg: "Mariaåbenbaringerne i Medjugorje"  
101s. dansk  Sankt Ansgars forlag, København 1996. 
Kan kjøpes gjennom www.Scanalka.com  

Bodvar Scheldrup "Den lysende broen. Jomfru Maria i Medjugorje. Ord og 
tegn." www.bokogmedia  
 
”Words from Heaven” Messages of Our Lady from Medjugorje, Saint 
James Publishing, Birmingham, Alabama, 1990 (Oppdateres stadig) 

”I messaggi della Regina della Pace”, L´Editrice Shalom, 2001 
 
”Our Lady´s call from Medjugorje”, Mirjana Stanislava Vasilj-Zuccarini,  
 
“Vicka; Touched by a Mother´s Love”, Heather Parsons, Faith 
Publications, Ireland, 2002 
 
“Marija and the Mother of God”, Heather Parsons, Faith Publications, 
Medjugorje, 1993 
 
“Medjugorje a testimony,” En samling tekster av pater Jozo,  
Edizioni Villadiseriane, Bergamo, 1989 
 
“Give me you wounded heart”, Father Slavko Barbaric,  
Informasjonsenteret MIR, Medjugorje, 1996 
“Adore My Son with your heart” Fr. Slavko Barbaric, MIR, Medjugorje 
2005  
BUBALO, Janko, “A Thoisand Encountres with the Blessed Virgin Mary in 
Medjugorje,” Friends of  Medjugorje, Chicago, Illinois, SAD, 1996. 
”Viaggi a Medjugorje” Tretti år med fredens Dronning. Paolo Brosio, 
Edizione Piemme, Milano 2011 

Forfattere av  flere bøker om Medjugorje som kan anbefales er; p. Slavko 

Barbaric, p. Jozo Zovko, p. Thomislav Vlasic, p. Petar Ljubicic, p. 

RUPČIĆ, Ljudevit,, Rene Lauretin, Wayne Weible og “en venn av 

Medjugorje” www.Medjugorje.com og p. Gabriele Amorth 

http://medjugorje.no/www.scanalka.com
http://www.medjugorje.com/
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Om katolsk tro: ”Den Katolske Kirkes Katekisme”, St. Olav Forlag 1992 
 

Linker 
Vår norske hjemmeside www.medjugorje.no,  
Vår E-mail adresse: aaseot@gmail.com  

 
Budskapene og informasjonen er også hentet og oversatt fra internett: 
Medjugorje menighets offisielle side: www.medjugorje.hr og 
Informasjonssenteret MIR i Medjugorje 
Budskapene er oversatt til de fleste språk på; www.medjugorje.org en 
internasjonal bønnegruppe på nett, startet av Nedjo svogeren til Vicka, 
drives av Steve og Ana Shawl og guides av Ivan.  
Caritas Birmingham, USA, guidet av Marija;  www.medjugorje.com  
Disse to nettstedene arrangerer også fantastiske pilegrimsreiser. 
Det finnes også en god dansk side; www.medjugorje.dk / www.profeti.dk  
Nyhetsside, www.Medjugorjetoday.tv    
Til den Marianske kommuniteten Oasis of Peace  
http://www.oasidellapace.org/  
Til Cenacolo, Søster Elviras kommunitet for rusmisbrukere: 
www.comunitacenacolo.it  
Barnebyen Mothers Village for foreldreløse barn i Medjugorje; 
www.mothersvillage.org  
Internasjonal ungdomsfestival i Medjugorje arrangeres hvert år i 
begynnelsen av august; http://www.mladifest.com/medjugorje/  
Om Mariaåpenbaringene i Garabandal; www.garabandal.org  
Om andre Marianske apparisasjoner; http://www.marypages.com/  
Marian Movement of priests, Usa; http://www.mmp-usa.net/  
Vassula Rydens side;” True Life in God”, www.tlig.org / www.slig.no  
Arkeologen Ron Wyatts oppdagelser; http://wyattmuseum.com/  
Lekapostolat “Anne” og Direction for Our Times, som utgir bøkene 
“Heaven Speaks” (to us today) http://www.directionforourtimes.org/  
 
Det finnes også mange filmklipp og intervjuer med seerne på Youtube 
 
For mer informasjon om katolsk tro; www.katolsk.no  

http://www.medjugorje.no/
mailto:aaseot@gmail.com
http://www.medjugorje.hr/
http://www.medjugorje.org/
http://www.medjugorje.com/
http://www.medjugorje.dk/
http://www.profeti.dk/
http://www.medjugorjetoday.tv/
http://www.oasidellapace.org/
http://www.comunitacenacolo.it/
http://www.mothersvillage.org/
http://www.mladifest.com/medjugorje/
http://www.garabandal.org/
http://www.marypages.com/
http://www.mmp-usa.net/
http://www.tlig.org/
http://www.slig.no/
http://wyattmuseum.com/
http://www.directionforourtimes.org/
http://www.katolsk.no/
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