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„Brangūs vaikai!
Aukščiausiasis suteikė man malonę, kad vis dar galiu būti su jumis
ir vesti jus maldoje taikos keliu. Jūsų širdis ir siela trokšta taikos ir
meilės, Dievo ir Jo džiaugsmo. Todėl, vaikeliai, melskitės,
melskitės, melskitės ir maldoje atrasite gyvenimo išmintį. Aš
laiminu jus visus ir užtariu kiekvieną iš jūsų pas savo Sūnų Jėzų. .
Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“
TAIKOS KARALIENĖS PRANEŠIMAS
2014 m. liepos 02 d., MEDJUGORJE
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aš, visų jūsų, susirinkusių čia, Motina ir Motina viso pasaulio,
laiminu jus Motiniškuoju palaiminimu ir kviečiu eiti nuolankumo
keliu. Šis kelias veda prie Mano Sūnaus meilės pažinimo. Mano
Sūnus yra Visagalis, Jis yra viskas. Vaikai mano, jei jūs šito
nesuvokiate, tuomet jūsų sielą valdo tamsa – aklumas. Tik
nuolankumas gali jus išgydyti. Vaikai mano, aš visuomet gyvenau
nuolankiai, su drąsa ir viltimi. Žinojau, suvokiau, kad Dievas
mumyse ir mes Dieve. To paties laukiu iš jūsų. Noriu, kad jūs visi
būtumėte su manimi amžinybėje, nes jūs esate dalis manęs. Aš
padėsiu jums jūsų kelyje. Mano meilė apgaubs jus tarsi apsiaustu ir
padarys jus mano šviesos – Dievo šviesos - apaštalais. Su meile,
kuri kyla iš nuolankumo, nešite šviesą ten, kur valdo tamsa –
aklumas. Jūs nešite mano Sūnų, kuris yra pasaulio šviesa. Aš
visada esu šalia jūsų ganytojų ir meldžiu, kad jie visuomet būtų

jums nuolankumo pavyzdžiu. Dėkoju jums!“

РRANEŠIMO APMĄSTYMAI MALDOS GRUPĖMS
AUKŠČIAUSIASIS SUTEIKĖ MAN MALONĘ, KAD VIS DAR
GALIU BŪTI SU JUMIS IR VESTI JUS MALDOJE TAIKOS
KELIU...
(t. Liubo Kurtovič)

Dievas mums vis taip pat lieka
ištikimas ir nesiliauja ne tik kad
laukti, bet ir ieškoti žmogaus. Jis
daro tai nuo pat sukūrimo, o
ypač
po
pirmojo
žmonijos
nuopuolio. Visa gelbėjimo istorija
pažymėta
šiuo
Dieviškuoju
žmogaus ieškojimu. Ir šiais
laikais Dievas kviečia ir ieško
mūsų per Mergelę Mariją, per Jos
apsireiškimus,
kvietimus
ir
pranešimus.
Jau praėjo trisdešimt trys
metai nuo tos dienos, kai Dievo
Motina pasirodė Medjugorjėje.
Jos
Motiniška
meilė
lieka
nepakitusi. Tokie patys lieka ir
Jos kvietimai. Dievo Motina
kviečia mus prie to, kas mums
visų geriausia, patikimiausia ir
svarbiausia. Ji kviečia mus prie
to, kas amžina ir nekinta, - o tai
yra Dievas, kurį Ji pažino
ypatingu būdu. Dievo Motina nori
pasidalinti
su
mumis
ir
padovanoti mums tai, ką Ji
... Ji stojo į siaurą, ankštą kelią,
nešioja savyje. Ji yra pilna
vedantį į gyvenimą...
malonės, kurią su kaupu mums
dovanoja.
Kaip Motina, Ji veda mus
keliu kuriuo ėjo pati. Tą akimirką, kai
Dievo Motinos pasirodymas - tai
Dievas pasiūlė Jai tapti Jo Sūnaus
Dieviškos malonės ir meilės žmogui
Motina, ir kai Ji ištarė savąjį fiat dovana, ir šios dienos Mergelės
“teesie man”, Ji stojo į siaurą, ankštą
Marijos pranešimas tai patvirtina.
kelią, vedantį į gyvenimą. Dievo
Viskas yra dovana ir Aukščiausiojo
Motinos kelias kupinas priešiškumo,
malonė. Visa, kas gera mums, išeina
nesupratimo, persekiojimų, tremties ir
iš Jo. Medjugorje - tai ženklas, jog
kančios. Nepaisant to, Ji gieda Savo
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Magnificat - “Mano siela šlovina
Viešpatį”. Ar gali būti taip, kad šiuos
žodžius sakytų tas, kieno gyvenimas vien kentėjimai ir sunkumai? Ji
sugebėjo, nes Dievas buvo Jos
vienintelis lobis ir jėgų bei gyvybės
šaltinis.
“Aukščiausiasis
duoda
man
malonę maldoje vesti jus taikos keliu”,
- sako mums Dievo Motina. Šis kelias
nėra platus ir patogus, jis ankštas ir
siauras, tačiau būtent jis veda į
gyvenimą. Šiame kelyje malda yra
priemonė, padedanti mums laimėti

Nėra tokios žmogiškosios širdies, kurios
Dievas netrokštų ir jos neieškotų.
Apaštalas Jonas sako: “Ne mes
pamilome Dievą, bet Jis pirmiau mus
pamilo”.
Dievas
visuomet
rodo
iniciatyvą. Jis pirmas kreipiasi į žmogų.
Per Dievo Motiną Jis tai daro ir
šiandien. Mūsų širdis neklystamai žino,
kas jos autorius, sutvėrėjas, kūrėjas.
Todėl
širdies
neįmanoma
apgauti
jokiais
dalykais,
pasiekimais,
apdovanojimais
ar
praeinančiomis
žmogiškosiomis
vertybėmis.
Mūsų
širdis, kaip sako Dievo Motina, trokšta
taikos,
meilės
ir
Dieviško
džiaugsmo. Tik
maldoje mes
... mūsų širdis neklystamai žino, galime pajusti širdyje Dievišką
džiaugsmą. Kito kelio nėra. Ar mes
kas jos autorius, sutvėrėjas,
ryšimės pasirinkti maldą - tai
kūrėjas...
gyvenimo, arba dvasinės mirties
klausimas. Nebūkime kurti Dievo
Motinos kvietimui maldai, kurią Ji
taiką. Taika - Dievo dovana, tačiau ji
siūlo mums visus tuos metus, kad
nenukrenta iš dangaus. Taika neateina
atrastume tikrąją gyvenimo išmintį ir
spontaniškai.
Egzistuoja
sąlygos,
“išmoktume skaičiuoti savo dienas”, kurias būtina išpildyti tam, kad
kaip kad giedama psalmėje.
pasiektume taiką. Reikalinga širdis,
Malda
pasiruošusi
atsiverti
ir
priimti
Švenčiausioji Mergele Marija, dėkojame
Dieviškąsias
dovanas.
Reikalinga
Tau už visus šiuos apsireiškimų
atlaisvinti savo širdį, padaryti tuščia,
Medjugorjėje metus. Dėkojame Tau už
kad Dievas galėtų ją užpildyti.
Tavo Motinišką rūpestį ir meilę mums,
Žmogaus
širdyje,
kur
gyvena
Tavo vaikams. Dėkojame už kiekvieną
neapykanta,
kerštas
bei
įvairios
pranešimą, kuriame mes matome ir
piktadarystės, nėra vietos Dievui.
jaučiame, jog Tu kaip Motina nori mus
Dievas beldžia į mūsų širdies duris,
matyti iki galo laimingus, iki galo
tačiau mes negirdime Jo dėl įvairiausių
priklausančius Dievui. Mergele Marija,
minčių ir nuodėmių, užgožiančių Jo
Tu, ėjusioji paskui Viešpatį ir tuomet,
balsą.
kai buvo sunku, išmelski ir mums
“Jūsų širdis ir siela trokšta taikos
ištvermės Dievo kelyje. Užtarki mus
ir meilės, Dievo ir Jo džiaugsmo,” prieš Savo Sūnų. Išmelsk mums
sako mums Dievo Gimdytoja. Dievas
dėkingas širdis, kurios matytų ir
per Savo Motiną trokšta įlieti į
atpažintų visa, ką Dievas padarė dėl
kiekvieną širdį Savo malones ir meilę.
mūsų ir ką mums tebedaro. Amen.
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MALDOJE JUMS ATSISKLEIS GYVENIMO IŠMINTIS
(Terezija Gažiova)
2014.06.25
vakare,
sukakus
apsireiškimų 33-mečiui, Marija paskelbia
džiugią žinią: “Aukščiausiasis suteikė man
malonę, kad vis dar galiu būti su jumis ir vesti
jus maldoje Aukščiausiasis duoda Man malonę
ir toliau būti su jumis ir vesti jus maldoje
taikos keliu”. Kokia tai didi dovana mums!
Medjugorje - tai Marijos šviesa. Su Dievo
Motina mes atrandame tai, ką esame praradę:
tikėjimą, viltį, meilę, taiką, gyvenimo prasmę.
Gauname atsakymus į klausimus. Įgyjame
gyvenimo
išminties,
sugebėjimą
matyti...
Kiekvienu Savo pasirodymu Dievo Motina

sprendimus kasdieniniuose ir svarbiuose
klausimuose. Melstis reiškia tapti panašiu į
Viešpatį.
Prieš
priimdamas
teisingą
sprendimą Jėzus visą naktį meldžiasi.
Saliamonas buvo dar labai jaunas, kai tapo
karaliumi. Laikydamasis savo tėvo Dovydo
įstatų, pamilo Viešpatį Saliamonas. “Ir
pamilo Viešpats Saliamoną, ir Viešpats
pasirodė Saliamonui naktį sapne. „Prašyk, ko
nori, kad tau duočiau“, – tarė Viešpats. Į tai
Saliamonas
atsakė:
“Taigi
dabar,
o
VIEŠPATIE, mano Dieve, tu padarei savo
tarną karaliumi mano tėvo Dovydo vietoje,
nors aš esu tik jaunas vaikinas.
Dar nežinau nei kaip išeiti, nei
kaip pareiti... Todėl suteik savo
tarnui imlią širdį, kad galėtų
valdyti tavo tautą ir suprastų,
kas gera ir kas pikta.“ Ir
Viešpats
davė
Saliamonui
išmintingą ir įžvalgią širdį.
Šv.
Apaštalo
Jokūbo
laiške skaitome: “Jei kuriam iš
jūsų trūksta išminties, teprašo
Dievą, kuris visiems dosniai
duoda ir nepriekaištauja, ir jam
bus suteikta” (Jok 1,5). Marija

moko mus melstis. Melstis, kaip
Ji pati meldėsi. Savo pranešime
... Prieš priimdamas teisingą sprendimą Jėzus
Dievo Motina sako mums: “Tegul
visą naktį meldžiasi....
jūsų gyvenimas tampa malda”.
Tai reiškia gyventi ir melstis tuo
pačiu
metu.
Nepaliaujamai melstis - ne tik
apgaubia
mus
Savo
Motiniška
meile,
tyloje
klūpant
ant kelių, bet kiekvieną
paguodžia, įkvepia, veda mus, parodo, kaip
gyvenimo
akimirką
būti
Viešpaties
reikia gyventi duotuoju momentu. Gyventi Jos
akivaizdoje.
Marija
tai
pati
malda,
kuria Ji
pranešimais, reiškia būti taikos kelyje.
nenutrūkstamai
susieta
su
Jėzumi.
Viename iš paskutinių apreiškimų
Skaitydami Evangeliją, mes mokomės iš
regėtojui Ivanui Dievo Motina pasakė: “Tvirtai
Marijos,
kaip
turėtume
elgtis.
Kai
apsispręskite gyventi Mano pranešimais tam,
Švenčiausiajai
Mergelei
apsireiškia
kad Aš galėčiau duoti jums naujus pranešimus
Arkangelas Gabrielius, Ji jam atsako: “Teesie
ir pagal juos vesti jus šventumo keliu. Todėl
Man pagal tavo žodį”. Ji žino, kaip reaguoti,
tegul jūsų sprendimu būna ‘Taip, aš noriu
Dievo Motina žino, kada laikas kalbėti, o
gyventi pagal šiuos pranešimus’ ”. Šios dienos
kada - patylėti. Mergelė Marija supranta, jog
pranešimu Marija kviečia mus gyventi malda.
Jai nereikia aiškinti Juozapui, kodėl Ji yra
“Maldoje jums atsiskleis gyvenimo išmintis” palaimintoji.
Žino, jog gali kreiptis į Sūnų
tokiais paprastais žodžiais Dievo Motina
Galilėjos
Kanoje,
vestuvėse su prašymu,
kreipiasi į mus. Tai
kvietimas tapti
sakydama: “Jie neturi vyno”. Jėzus nuolatos
išmintingais, išmokti atskirti blogį ir gėrį,
su Ja. Marija išsaugo Savo Širdyje Jo išmintį
mokėti atpažinti Dievo valią ir pagal ją priimti
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ir gyvena Jo Žodžiu. Ji pažino
malonę būti Dievo išminties
vedamai gyvenimo keliu.
Dievo
Motina ragina
mus ieškoti išminties maldoje,
kviečiant Šventąją Dvasią ir
apmąstant Dievo Žodį. Be
maldos
mes
neįgysime
išminties - neįgysime Jėzaus.
Be maldos mūsų gyvenimas
bus statomas ant smėlio, lyg
namas, minimas Evangelijos
palyginime. Gyventi su malda vadinasi, statyti savo gyvenimą
išmintingai - ant uolos. “Kas
klauso šitų mano žodžių ir juos
vykdo, panašus į išmintingą
žmogų, pasistačiusį namą ant
uolos.
Prapliupo
liūtys,
ištvino upės, pakilo vėjai ir
... Skaitydami Evangeliją, mes mokomės iš
daužėsi į tą namą. Tačiau jis
nesugriuvo,
nes
buvo
Marijos, kaip turėtume elgtis....
pastatytas ant uolos. Kas
klauso šitų mano žodžių ir jų
nevykdo, panašus į paiką žmogų, pasistačiusį
Malda:
namą ant smėlio. Prapliupo liūtys, ištvino upės,
Marija, susivienydami su Tavo Širdimi,
kilo vėjai ir daužėsi į tą namą, ir jis sugriuvo, o
lenkiamės prieš Aukščiausiąjį ir dėkojame,
jo griuvimas buvo smarkus.” Kai Jėzus baigė
kad Jis leidžia Tau ateiti pas mus. Mokyki
tas kalbas, minios stebėjosi jo mokslu, nes jis
mus melstis širdimi. Kartu su Tavimi, Marija,
mokė ne kaip jų Rašto aiškintojai, bet kaip
meldžiame:
“Šventoji
Dvasia,
Išminties
turintis galią.” (Mt 7,24-29).
Dvasia, ateik ir melskis mumyse, nes mes
Dievo Motinos šios dienos kvietimas - su
nežinome, ko prašyti”. Prašome už tuos, kurie
giliu nuolankumu maldoje prašyti išminties
nesimeldžia ir priima sprendimus savo valia,
dovanos. Priimdami sprendimą, atlikdami savo
be Tavęs, Jėzau. Patikime Tau tuos, kurie
pareigas, bendraudami su artimaisiais, maldoje
šiuo metu sprendžia žmonijos likimą.
prašykime Marijos mokyti mus gyventi šia
Prašome Tavęs, Viešpatie, dovanok jiems
akimirka ir gyventi Jėzaus akivaizdoje. Dievo
išminties, išmokyk juos gyventi. Amen.
Motina tarpininkauja mums prieš Savo Sūnų,
kad mes galėtume tai įgyvendinti.

Kitas maldingas mūsų susitikimas įvyks
šeštadienį, 2014-07-05
Šį mėnesį MELSIMĖS

KAD SAVO GYVENIME MOKĖTUME DĖKOTI DIEVUI, O NE TIK
PRAŠYTI

/5/

MARIJOS

Šviesa

2014 / 7

BŪTI SU JUMIS...
...Šiandien kviečiu jus rimtai priimti
ir įgyvendinti mano pranešimus,
kuriuos jums duodu. Aš esu su
jumis... Melsiuosi už jus ir užtarsiu
jus pas Dievą, kad suvoktumėte
didybę šios dovanos, kurią man
Dievas duoda - jog galiu būti su
jumis. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į
mano kvietimą!
(1990.04.25)

...Šiandien, kai Dievas leido
man būti su jumis, su Kūdikėliu
Jėzumi ant rankų džiaugiuosi
su jumis ir šlovinu Dievą už
visa tai, ką padarė šiais
jubiliejiniais metais. Ypatingai
dėkoju Dievą už visus
pašaukimus ir tuos, kurie
Dievui pilnai pasakė TAIP...
(2000.12.25)

... Duokite man savo atviras,
apvalytas širdis ir aš jas
pripildysiu meile mano Sūnui.
Jo meilė suteiks jūsų
gyvenimui prasmę, o aš eisiu
su jumis. Būsiu su jumis iki
susitikimo su Dangiškuoju
Tėvu. Vaikai mano, išsigelbės
tik tie, kurie su meile ir
tikėjimu eina pas Dangiškąjį
Tėvą. Nebijokite, esu su
jumis...
(2013.10.02)

...Aš esu su jumis ir kiekvieną dieną
laiminu jus savo Motiniškuoju
palaiminimu – tegul Dievas gausiai
apdovanoja jus visus savo malonėmis jūsų
kasdieniniame gyvenime. Dėkokite Dievui
už dovaną, kad galiu būti su jumis, nes,
sakau jums, tai yra didelė malonė...
(1992.07.25)

...kviečiu jus, nes man reikia jūsų. Priimkite savo misiją ir nebijokite. aš jus
sustiprinsiu. Pripildysiu jus savo malonėmis, savąja meile apsaugosiu jus
nuo piktosios dvasios. Aš būsiu su jumis ir sunkiomis akimirkomis
paguosiu jus savo buvimu. Dėkoju jums už jūsų atviras širdis...
(1992.08.25)
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SLAVKO BARBARIČ OFM
…

„MEILĖS MOKYKLOJE“
Taikos ir meilės palaiminimas
„Brangūs vaikai! Šiandien ypatingu būdu atnešu jums Kūdikėlį Jėzų,
kad jus palaimintų savo taikos ir meilės palaiminimu. Brangūs vaikai,
nepamirškite, kad tai yra malonė, kurios daugelis žmonių nesupranta
ir nepriima. Todėl jūs, kurie pasakėte, jog esate mano, ieškote mano
pagalbos; atiduokite save pilnai. Pirmiausiai duokite savo meilę ir
būkite pavyzdžiu savo šeimoms. Jūs sakote, kad Kalėdos yra šeimos
šventė. Todėl, brangūs vaikai, statykite Dievą savo šeimose į pirmą
vietą, kad Jis suteiktų jums ramybę ir jus saugotų ne tik nuo karų,
bet ir taikos metu saugotų jus nuo bet kokių šėtono puolimų. Kai
Dievas yra su jumis, turite viską. O kai Jo atsisakote, esate vargšai ir pasimetę, nežinote kieno
pusėje esate. Todėl, brangūs vaikai, apsispręskite už Dievą, o tuomet turėsite viską. Dėkoju
jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“ (1991 m. gruodžio 25 d.)

Dabar

Kalėdos. Marija atneša Jėzų,
laiminantį mus meilei ir taikai. Kai vyksta karas,
nieko negali būti svarbiau. Taika yra svarbiau, negu
sveikata, namai ar laisvė. Nes gyventi be meilės ir
taikos palaiminimo, reiškia būti akliems ir
nelaimingiems tam, ką mes turime, o tai blogiau,
negu neturėti. Kiek yra žmonių pasaulyje, kurie turi
gerą sveikatą ir visa, kas būtina, tačiau prarado
dvasinę ramybę ir gebėjimą mylėti, ir todėl labai
kenčia, griaudami tiek savo, tiek ir savo artimo
gyvenimą. Taikos ir meilės palaiminimas turi savo
sąlygas: Dievas turi būti pirmoje vietoje. Ne tik
kiekvieno pavienio žmogaus širdyje, bet ir šeimose.
Kuomet Dievas užima pirmą vietą, tuomet jūsų
širdis, šeima, Bažnyčia ir šis visas pasaulis
nebepaliekamas be meilės ir taikos palaiminimo.
Karas - baisus dalykas. Tai - tamsos metas,
kada mes dar aiškiau suvokiame, kaip mums reikia
šviesos. Tai neapykantos metas, kai mes
suprantame, kokia būtina mums yra meilė. Tai
suirutės ir sugriovimų metas, kai mes suvokiame,
koks praeinantis mūsų gyvenimas ir koks trapus
bet koks mūsų rankų darbo kūrinys. Todėl tai taip
pat yra ir laikas, kuomet mes suprantame, kaip
stipriai mums reikia apsaugos!
Tačiau nėra lengva ir pokario metu. Lieka
pavojus, jog neapykanta ilgam uždarys mūsų
širdis: kad jose užgims keršto dvasia, kai liūdesys ir
beviltiškumas užvaldys tuos, kurie neteko savo
artimųjų ir mylimų žmonių. Šėtonas nori tuo
pasinaudoti ir palenkti blogiui mūsų širdis. Tačiau
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gundymai galimi ir tuomet, kai karas - įprastu šio
žodžio supratimu - vyksta toli nuo žmonių. Tikrasis
saugumas glūdi tame, kad atsivertume Dievui ir
leistume Jam mus apginti.
Šiuo pranešimu mes vėl atidengiame pačią
svarbiausią tiesą, kurios mus nori išmokyti Marija:
Dievas - mums yra viskas. Be Jo mes esame
nelaimingi, nieko neturime, randamės tamsoje,
bejėgiai ir pažeidžiami bet kokios griaunamos
jėgos, sklindančios iš mūsų pačių, arba iš mus
supančiųjų. Marija kviečia mus pasiryžti ir pasirinkti
Dievą. Sąmoningai ir atsakingai. Tai yra pirmas
žingsnis išsigelbėjimo kelyje. Dievas žengė šį
žingsnį Kūdikėlio Jėzaus asmenyje. Dabar
kiekvienas mūsų turi žengti atsakomąjį žingsnį.
Žinoti, kieno pusėje mes esame - vadinasi, matyti
kelią ir gyvenimo tikslą. Dievas kartu su mumis
įžengė į šį kelią. Ir viskas bus gerai, jeigu mes
leisime Jam ne tik kartu eiti, bet ir mus vesti.
“Aš nuolat už jus dėkoju Dievui, kad dėl
Jėzaus Kristaus Dievas suteikė jums savo malonę.
Per jį jūs praturtėjote visa kuo – visokiu žodžiu ir
pažinimu – ir Kristaus liudijimas tapo tvirtas. Todėl
jums, laukiantiems mūsų Viešpaties Jėzaus
Kristaus apsireiškimo, nestinga jokios malonės
dovanos. Jis ir stiprins jus iki galo, kad išliktumėte
nenusikaltę mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus
dienai. Ištikimas yra Dievas, kuris jus pašaukė į
savo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus
bendrystę.” (1 Kor 1,4-9).
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ŠEIMA: BAŽNYČIOS POŽIŪRIS

ŠEIMOMS, KAD BŪTŲ TVIRTOS DIEVE ...
Pradžios knyga, kalbėdama apie vyrą,
kuris palieka tėvą ir motiną ir glaudžiasi prie
savo žmonos (plg. Pr 2, 24), rodo sąmoningą
ir laisvą pasirinkimą, kuris duoda pradžią
santuokai, sūnų padarydamas vyru, o dukterį
- žmona
...paprastai
žmonės
mano,
kad
sutuoktinių vienybė - tai visų pirma jų
kūniškasis susijungimas, kuris yra santuokos

vaikai tampa socialiais pusiau našlaičiais.
Jaunoji mama lieka su kūdikiu, arba vaikais
viena, tuo tarpu kai tėvas dažniausiai išeina ir
sukuria naują šeimą. Kai palikta motina lieka
su vaikais viena, ypatingai jei kalbama apie
vienintelį sūnų, ji apdovanoja sūnų tokia
meile, kuri dažnai yra egoistinio pobūdžio. Ji
elgiasi su juo, kaip su savo nuosavybe,
rūpinasi sūnumi taip, kad apriboja jo laisvę ir

...Vienybė - tai
abiejų
kūrybinių pastangų
vaisius.
Laisvi, protingi žmonės
ryžtasi padovanoti
save ir savo gyvenimą
vienas kitam
ir viską nugalėti
drauge...

užbaigimo sąlyga. Apie santuoką kalbama, jog
„consumatum est" tuomet, kai yra įvykdomas
šis fizinis santykis. Įvairių santuokų istorijos
vienareikšmiškai patvirtina tai, jog, nepaisant
seksualinio artumo, tikrosios sutuoktinių
vienybės nepasiekiama. Kūnas - pats savaime
- negali suvienyti žmonių.
Kaip dažnai mes pastebime, jog vyro ir
jo motinos ryšys kur kas stipresnis, nei tarp jo
ir jo sutuoktinės, ir šeimos kivirčus dažniausiai
laimi motina, o ne sutuoktinė. Motinos meilė
yra labai “sunki”, kadangi reikalauja iš
motinos savęs atsižadėjimo, pasiaukojimo
vardan kūdikio laimės. Ne vaikas motinai, bet
motina vaikui, kuris išeina į pasaulį ir žengia į
savo gyvenimą. Meilės įžadą motina duoda ne
vaikui, bet savo vyrui, kuriam ji yra dėkinga
už savo motinystę.
Gyvenimo praktika rodo, jog dažnai
šeimose susiklosto neteisingi santykiai sulaužoma santuokinė priesaika, ko pasekoje
/ 8/

tuo pačiu pririša prie savęs - todėl vyras savo
būsimame
santuokiniame
gyvenime
nesąmoningai ieško sutuoktiniame to, ką
gaudavo iš savo motinos. Ir kai jis to
negauna, apkaltina žmoną meilės stoka. Tokia
situacija ypač pavojinga, gimus pirmajam
kūdikiui. Natūralu, jog pirmąjį savo gyvenimo
etapą kūdikis praleidžia daugiau su motina,
negu su tėvu. Jaunas sutuoktinis paprastai dar
nepasiruošęs būti tėvu, jam atrodo, jog žmona
jį pamiršta, todėl neretai jis grįžta pas motiną.
Ir tokia motina, kurią paliko vyras, ir kuriai
teliko tik šis sūnus, atiduoda jam visą savo
švelnumą ir simpatijas. Dažnai ji elgiasi su
vaiku, kaip su savo nuosavybe ir nepalieka
erdvės sutuoktinei.
...Gimus pirmajam kūdikiui jaunieji
tėvai, kurie dar neturi savo gyvenamojo ploto,
neretai padaro šią principinę klaidą. O būtent,
žmona su mažuoju kūdikiu grįžta pas savo
mamą, todėl, kad mama padės jai rūpintis
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mažyliu, o vyras - grįžta pas savąją, nes jam
atrodo, kad taip palengvins situaciją savo
žmonai, kuriai, pavyzdžiui, nebereikės jam
gaminti maisto! Juk jo mama paruoš sūnui
tokius
skanius
pietus,
kurių
žmona
nesugebėtų paruošti. Tokie santykiai veda
tiesiai prie skyrybų. Jie “nepaliko” tėvo ir
motinos, ir tarp jų neatsirado tikros vienybės.
Dviejų
vienybė
negali
atsirasti
spontaniškai, automatiškai - vien todėl, jog jie
ryžosi susituokti ir susijungia kūniškai.
Vienybė - tai abiejų kūrybinių pastangų
vaisius. Laisvi, protingi žmonės ryžtasi

padovanoti save ir savo gyvenimą vienas
kitam ir viską nugalėti drauge. Tai nėra
lengva, todėl, kad tai yra apsivalymo nuo
egoizmo kelias, kuriame nepakanka vien tik
valios pastangų, bet reikalinga ir malonės
pagalba. Būtent todėl santuoka - tai slėpinys,
sandora su Dievu, kurio malonė leidžia abiem
pasiekti tokią vienybę... “Vienybė reikalauja ir
aukų!”
Apmąstymai apie Bažnyčią ir šeimą paimti iš
knygos: Šeimoms, kad būtų tvirtos Dieve..., Vanda
Poltavska (SALI-FOTO, 2010).

NEBIJOK, AŠ ČIA ...
(Manuel, Italija)

Pirmą kartą atvykau į Medjugorje
dešimties metų. Ir tada, širdies gilumoje,
aš pajutau Dievo Motinos buvimą. Nors ir
nemokėjau kroatų kalbos, ir man nebuvo
lengva
sekti
visa,
kas
čia
vyko,
pranciškonų
ganytojiškas
ir
maldos
darbas,
o
ypač
vakarinė
maldos
programa, tapo man tikra mokykla.
Po
pirmosios
piligrimystės
Medjugorjėje nutariau melstis taip, kaip
meldžiausi Medjugorjėje. Kasdien ėmiau
kalbėti
Rožinį,
reguliariai
lankiau
Šventąsias Mišias ir meldžiau išgijimo taip,
kaip tai dariau Medjugorjėje, - ypatingai
penktadieniais, kryžiaus garbinimo metu.
Laikas ėjo, ir man vis labiau norėjosi
sugrįžti į tą vietą. Ir tuomet ėmiau
važiuoti čionai kasmet, netgi vykstant
karui. Žinom, buvo baisu, tačiau aš tiesiog
nebegalėjau būti toli nuo Medjugorjes.
Kartą vakare tėvas Slavko pasakė, jog,
saugantis bombardavimo, mes negalėsime
pakilti į kalną. Tačiau dar tą patį vakarą jis
pats pirmas įlipo į kalną. Žinoma,
dauguma nusekė paskui jį. Kol buvome
ant kalno, pamaniau, kad galiu žūti, bet tą
pačią akimirką pajutau balsą širdyje:
“Nebijok, Aš čia”. Aš žinojau, jog tai Dievo
Motinos balsas. Ir baimė praėjo. Ne tik tą
akimirką ir tą vakarą, bet visam laikui.
Taip man prasidėjo Medjugorje.
/9/

Sulyg kiekvienu atvykimu mano
Dievo išgyvenimo patirtis ir malda tapdavo
vis gilesnė. Garbindamas Švenčiausias
Dovanas, aš išmokau, jog malda - tai
pokalbis su gyvuoju Jėzumi. Velionis tėvas
Slavko Barbarič tapo man gyvenimo
orientyru.
Kai
pajutau
pašaukimą
šventumui, pradžioje išsigandau, ir ėmiau
važiuoti čionai kiekvienais metais. Ir
kaskart
aš
patikiu
Dievo
Motinai
ateinančius metus. Sakau Jai: “Mama,
padėk man!”. Ir Ji iš tiesų visuomet
padeda.
Prieš
pradedant
studijuoti
teologiją, man dar reikėjo užbaigti
mokslus, ir iškilo rimtų problemų. Atvykau
į Medjugorję ir pasakiau: “Švenčiausioji
Mergele, jei Tu iš tiesų nori, kad tapčiau
kunigu, padėk man pasiruošti seminarijai”.
Po metų atvykau į Medjugorję, turėdamas
puikius rezultatus mokyklinių egzaminų,
kuriuos reikėjo išlaikyti tam, kad įstočiau į
teologijos fakultetą. Dievo Motina davė
man jėgų mokytis ir nugalėti visus
sunkumus, ir už tai esu Jai dėkingas.
Labai nudžiugau, kai jūs 1997
metais atidarėte svetainę internete. Todėl
paprašiau Dievo Motinos pagalbos man
išmokti kroatų kalbą, ir palengvėle man tai
pavyko. Man labai padėjo tai, jog aš
sekiau
ir
toliau
seku
radijo
stotį
“Medjugorjės pasaulis”.
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Vėliau panorau kažkaip prisidėti prie
to, kad Italijoj išgirstų apie Dievo Motinos
grožį parapijos bažnyčią, apreiškimų
vietas ir visą Kroatijos liaudį. Ėmiau versti
pamokslus iš kroatų į italų kalbą, nes
maniau, jog yra svarbu, kad liaudis ir
kunigai juos suprastų.
Tai, ko čia moko, nėra kažkas
ypatinga ar nauja. Čia tik atsiveria realybė

to, jog Jėzus yra gyvas. Štai kodėl viso
pasaulio jaunimas būtent čia ryžtasi sekti
paskui Jėzų ir patiki Jam savo gyvenimą.
Medjugorjėje tampa įmanoma ištarti:
“Jėzus yra gyvas”. Ir iš esmės tai yra
viskas, ką mums nori pasakyti Dievo
Motina: Jėzus yra gyvas.
2001 metais internete aptikau
itališką
pavadinimą:
“Informacija
iš
Medjugorjės”. Tuojau pat pasirašiau
elektroninės
informacijos
gavimui
ir
supratau, jog dauguma net neįtaria, kas
vyksta kasdien Medjugorjėje. Kai Italijoje
sužinojo, jog moku kroatiškai, manęs
paprašė imtis versti tuos tekstus. Aš
priėmiau tai labai atsakingai, kaip tarnystę
Dievo Motinai bei Medjugorjai, kuri man
tiek daug davė ir ėmiau versti viską, ką tik
rasdavau kroatiškai. Laikui bėgant žinutes
prenumeruojančių žmonių skaičius vis
daugėjo, ir grupė augo. Ši tarnystė atneša
man daug džiaugsmo. Kai tik aš verčiu
kažką apie Medjugorję, jaučiu, tartum
būčiau čia, šioje šventoje vietoje.
/10 /

Dar
prieš
žinučių
prenumeratą
atsirado bendruomenė “Marijos mylimieji”,
kaip maldos grupė, susieta interneto
pagalba. Kiekvieną mėnesį reguliariai mes
apsikeičiame mintimis apie Dievo Motinos
pranešimus ir kiekvieną vakarą 21 valandą
jungiamės maldoje. Interneto pagalba mes
dalinamės savo maldų intencijomis, o per
tarnybines Šventovės stotis reguliariai
siunčiame
savo
intencijas
į
Medjugorję. Kartais mes susitinkame.
Kai kuriems iš mūsų teko pabuvoti
jaunimo festivalyje, ir mes galėjome
melstis ir bendrauti.
Nors nuo gimimo esu invalido
vežimėlyje, bet galiu pasakyti, kad
Dievui viskas įmanoma. Čia Dievo
Motina nuolatos sako mums, jog
Dievas visagalis, jog Jis - Tėvas, kuris
mus myli. Būtent ši begalinės ir
besąlyginės Dievo meilės patirtis
padėjo man nešti per gyvenimą savo
fizinį invalidumą. Šią gilią Dievo
meilės ir ištikimybės patirtį aš
išgyvenau
Medjugorjėje
Dievo
Motinos užtarimu. Be Medjugorjės aš tikrai
nebūčiau tapęs tuo žmogumi, kuriuo esu
dabar. Noriu pasakyti visiems fizinės
negalios apribotiems jauniems žmonėms,
kad Dievui viskas yra įmanoma. Nebijokite
Dievo ir neširskite ant Jo! Jis laukia jūsų,
tiesia jums ranką, nori paimti jus už
rankos ir padaryti pavyzdžiu ir ženklu
visam
pasauliui.
Kai
tik
patiriate
sunkumus, paimkite už rankos savo
Motiną, mūsų Dievo Motiną, ir jūs
pamatysite ir pajusite, kad Ji iš tiesų taip, kaip Ji sako savo pranešimuose mūsų Motina, kad Ji su mumis, myli mus ir
mus užtaria. Dievas didis, ir Dievo Motina
didi. Ji - mūsų Motina, pasaulio Karalienė,
Ji nori mums visiems padėti. Ji trokšta,
kad mes išgyventume Dievo meilę ir
pajustume Jo buvimą savo gyvenime.

Tekstas paimtas iš svetainės:
http://www.medjugorje-info.com/hr/
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25-TAS JAUNIMO FESTIVALIS MLADIFEST
Tarptautinis maldingas jaunimo susitikimas

Medjugorje, 07.31 – 08.06d., 2014 m.
TAI TAVO MOTINA
Daugiau informacijos svetainėje:
http://www.gospa.sk/downloads/Mladifest%202014
%20RU.pdf .

Piligriminės kelionės į festivalį organizatoriai:
Latvija: Veronika, mob. +371 25964611, е-mail: veronikasav@inbox.lv,
Lietuva: Danutė, mob. + 370 611 94971, е-mail: mirija3@gmail.com
Ukraina: visa info svetainėje http://www.gospa.com.ua/palomnytstva/lipen
Rusija: Alina, mob. +792 57563051, е-mail: alinamaria@inbox.ru
Baltarusija: Marina, mob +375-293-174163, е-mail: marina_eysm@mail.ru

MELDŽIAMĖS UŽ KUNIGUS
Kviečiame jus sukurti maldos grupes Margaritka (Saulutė)! Grupę turi sudaryti
septyni nariai, kurie gali būti tiek atskiri amenys, tiek šeimos. Šios maldos grupės
užduotis – kiekvieną savaitės dieną melstis už konkretų kunigą, kurį patys
pasirenka.
Kontaktus ir smulkesnę informaciją rasite tinklapyje:
www.margaretka.org.pl/ru

Kviečiame jus į:
_ 18-tą Tarptautinį kunigų seminarą.
Liepos 07-12 d., 2014 m.
_ 14-tą Tarptautinį seminarą sutuoktiniams
Liepos 13-16 d., 2014 m.
_ 25-tą Tarptautinį jaunimo festivalį
Liepos 30 – rugpjūčio 8d., 2014 m.
_ Maldos, tylos, pasninko rekolekcijas.
LIETUVA: Gegužės 18 - 23 d., 2014 m.
Kreiptis į Ireną Jakutavičienę el. paštas: irenajakutaviciene@gmail.com, tel. +370 670 38 530
LATVIJA: spalio 26-30d., 2014 (Kreiptis į Inetą Saveljevą, “Marijos Šviesa”,
ineta.sav@gmail.com)
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MARIJOS ŠVIESA
Atnešti Jėzų – Marijos šviesą – kiekvienai žmogiškai širdžiai“

SKELBIMAI

KAS MES?
„Marijos šviesa“ - tai maldos grupė. Ją sudaro žmonės, kurie nori žengti šventumo
keliu, kuriuos per šiuos laikus veda Mergelė Marija. Jie savo gyvenimo liudijimu nori
nešti Jėzų – pasaulio šviesą - evangelijos ir Mergelės Marijos pranešimų šiam
pasauliui dvasioje; atnaujinti tikėjimo gyvenimą parapijų bendruomenėse ir grupėse.
„Brangūs vaikai! Ir šiandien džiaugsmas yra mano Širdyje. Trokštu jums padėkoti,
kad darote mano planą įgyvendinamą. Kiekvienas iš jūsų esate svarbus, todėl,
vaikeliai, melskitės ir džiaukitės su manimi dėl kiekvienos širdies, kuri atsivertė ir tapo
taikos įrankiu pasaulyje. Maldos grupės yra galingos, nes per jas galiu matyti,
vaikeliai, kad Šventoji Dvasia veikia pasaulyje. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano
kvietimą.“ 2004-06-25
PIRMASIS MĖNESIO ŠEŠTADIENIS
Dvasiniu būdu mes vienijamės savo malda pirmąjį mėnesio šeštadienį. Jeigu tai
įmanoma, grupės nariai tą dieną organizuoja maldingą susitikimą, kalba tris Rožinio
dalis, švenčia šventąsias Mišias, adoruoja Švč. Sakramentą, paskaito apmąstymus iš
laikraščio. Per visą mėnesį mes meldžiamės tomis intencijomis, kurias randame
laikraštyje.
LAIKRAŠTIS „MARIJOS ŠVIESA“
Dėka laikraščio „Marijos šviesa“, mes jungiamės su Rytų šalyse esančiomis maldos
grupėmis. Drauge su mumis meldžiasi mūsų broliai ir seserys Slovakijoje ir Čekijoje,
Rusijoje, Ukrainoje, Lietuvoje, Latvijoje, Moldovoje, Baltarusijoje, Vokietijoje,
Austrijoje, Rumunijoje, Indijoje, JAV...
LAIKRAŠTIS išeina kas mėnesį nuo 2004 metų gruodžio, po 25-tos kiekvieno
mėnesio dienos, kai Dievo Motina suteikia pranešimą. Laikraštis platinamas
internetu slovakų, rusų, ukrainiečių, lietuvių, latvių, anglų ir vokiečių kalbomis.
MŠ MALDOS GRUPĖS
Maldos grupės susirenka kartą per savaitę pagal visų narių susitarimą. Mes
susitinkame šeimose arba šventovėse. Susitikimai vyksta paprastai: tai Rožinio
malda, Dievo žodžio ir pranešimų apmąstymai, maldos Dievo Motinos intencijomis,
taip pat pagal artimo poreikius, pasišventimas Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai.
MES SIEKIAME GYVENTI PAGAL MARIJOS PRANEŠIMUS:
• kasdien kalbėti tris Rožinio dalis
• pasninkauti trečiadieniais ir penktadieniais
• kas mėnesį atlikti išpažintį
• Dažnai priimti šv. Komuniją, dalyvauti šv. Mišiose, garbinti Jėzų Švč. Sakramente
• melstis už kunigus
• susitikti grupėmis nors kartą į savaitę
• suteikti konkrečią pagalbą savo artimui, jam tarnauti
Jeigu norite prie mūsų prisidėti savo malda arba gauti laikraštį, galite mums parašyti:
gospa3@gmail.com.
„Marijos šviesa“
MEDJUGORJĖ
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MŠ
KOORDINATORIAI
Medjugorje
Svetlo Mariino
tel./fax: 0038736650004
tel. mob: 038763682620
gospa3@gamail.com
Slovakija
Мarta Uchalova
tel: 00421 905412040
marta@maria.sk

MEDJUGORJE

Brangūs bičiuliai, mes norėtume jus informuoti apie
galimybę per internetą pamatyti vakarinę maldingą
programą iš Medjugorjės. Transliacija pasiekiama per
tinklalapį:

www.medjugorje.hr
(Viršutiniame meniu dešinėje spustelėkite „Multimedia“, po to
„Live streaming Medjugorje“. Prieš tai būtina užsiregistruoti
(įrašyti savo vardą, pavardę, šalį it elektroninio pašto adresą).

Čekija
Jana Prudka
jprudka@email.cz
Rusija
Oльга Князева
tel./fax 07 3472771617
tel.mob: 07 9174643735
knyazev@anrb.ru;
olga_knyazeva@list.ru
Ukraina
Дуда Мирослав
tel: 00380 505026414
posmishka@bk.ru
Lietuvа
Danutė Totoraitytė
tel: 00370 52343330
mirija3@gmail.com
Latvija
Marite Jakabsone
tel.mob: 0037129496878
bernadet@one.lv
Franciska Strode
tel.mob: 0037126300819
franciska.strode@inbox.lv
Moldova
Владимир Надкреницини
nadkrenicinii@mail.ru
Anglų kalba
Jaroslava Pytelova
jarka.pytelova@gmail.com
Vokiečių kalba
Lenka Marhefkova
lenka.marhefkova@gmail.com
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MEDJUGORJĖS TINKLALAPIAI :
SLOVAKIŠKAS:
www.gospa.sk

LATVIŠKAS:
www.medjugorje.lv

ČEKIŠKAS:
www.medju.com

LIETUVIŠKAS:
www.medjugorje.lt

RUSIŠKAS:
www.medjugorje.ru

ANGLIŠKAS:
www.medjugorje.net

UKRAINIETIŠKAS:
www.medjugorje.com.ua

VOKIŠKAS:
www.medjugorje.de

Sutinkamai su nutarimu, išleistu popiežiaus
Urbono VIII, ir Vatikano II-ojo susirinkimo paskelbimu,
laikraščio redakcija pareiškia, kad neturi ketinimo
aplenkti oficialų Bažnyčios sprendimą dėl antgamtinio
įvykių ir pranešimų, apie kuriuos šiuose puslapiuose
kalbama, turinio. Ši teisė priklauso kompetencijai ir
autoritetui Bažnyčios, kuriai redakcijai visiškai
paklūsta. Tokie žodžiai kaip „apsireiškimai, stebuklai,
pranešimai“ ir panašūs išsireiškimai čia užrašyti
remiantis žmonių žodžiais.
Gerbiami laikraščio „Marijos šviesa“ skaitytojai!
Šio laikraščio platinimas jo netaisant yra leidžiamas ir
sveikinamas. Dėl atskirų jo dalių kopijavimo ir panaudojimo
kitam kontekste būtina atsiklausti laikraščio redakcijos.
Susisiekite su mumis adresu:
gospa3@gmail.com.
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