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1981 júniusa óta egy gyerekekből és fiatalemberekből álló csapat látomások 
és hallomások sorozatát éli át a jugoszláviai Medjugorje-ben. E különleges esemé-
nyek hamarosan az egész világon feltűnést keltettek. 

A jelenések és szózatok a mai napig tartanak. Évről évre zarándokok seregei 
keresik fel Medjugorje-t a világ minden tájáról, annak ellenére, hogy az ottani ese-
mények valódi okait még a mai napig nem tisztázták hivatalosan. 

Jelenések és szózatok esetében három különböző előidéző ok jöhet számí-
tásba: természetes okok (fantázia, hipnózis, csalás), Isten és az Ördög. … 

Az Ördög „a hazugság atyja” (Jn 8,44) és a színlelés mestere. Hogy az embe-
reket, különösen a jámbor hívőket könnyebben félrevezethesse, legszívesebben „a 
világosság angyalának” (2 Kor 11,14) álcázza magát és szent személyek, szent an-
gyalok, sőt, az Istenanyának és magának az Üdvözítőnek az alakjában jelenik meg. 
És nem feltétlenül mindig hamis az, amit beszél, hanem sok igazat is mond, hogy 
bennük hazugságait jobban elrejthesse és az igazság látszatában elfogadhatóbbá 
tegye. Mégis létezik a szellemek megkülönböztetésének egy tévedhetetlen eszköze: 
az Ördög az igazságot mindig hazugsággal keveri, míg Isten csak igazságot mond és 
sohasem hazudik. 

A Medjugorje-i jelenés hazudik 

A Medjugorje-i jelenés a Boldogságos Szűz Máriának nevezi (1) és ezért a 
„látnokoktól” „Gospá”-nak hívatja magát. Az Istenanya neve horvátul „Gospa”. 

A látnok-Marijához ezt mondja „Gospa”: „Mondd meg a papoknak és min-
denkinek, hogy ti magatok osztottátok meg magatokat itt a földön. A muzulmánok, 
csakúgy mint az ortodoxok és a katolikusok, ti mind egyenlőek vagytok előttem és a 
fiam előtt, mindannyian a gyermekeim vagytok.”(2) 

Jézus Krisztus mondja: „Aki hisz benne (m. m. Isten Fiában), azt nem ítéli el, 
de aki nem hisz, azt már elítélte, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában.” (Jn 3,18) 

Ezzel szemben a Korán 112. szúrája azt mondja: „Mondd: ő az egy Isten, Al-
lah, az egyetlen, ő nem nemz és őt sem nemzették, és senki sem hozzá hasonló.” A 6. 
szúrában pedig ez olvasható: „Bizony, hitetlenek azok, akik azt mondják: Nézd Allah, 
ez a Messiás, Mária fia.” És az iszlám törvényében ez áll: „Aki hisz a Szentháromság-
ban, az ugyanúgy tisztátalan, mint az ürülék és a húgy.” A muzulmánok tehát nem 
hisznek a Szentháromságban. Nem hisznek Isten és Mária Fiában, a mi Megváltónk-
ban, nem hisznek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában. Ők tehát már elítéltet-
tek, még pedig a Fiú, Jézus Krisztus által, aki azt mondja: „Az Atya nem ítél senkit, az 
ítéletet egészen a Fiúra bízta, hogy mindenki tisztelje a Fiút, amint tiszteli az Atyát. 
Aki a Fiút nem tiszteli, nem tiszteli az Atyát, aki őt küldte.” (Jn 5,22) 

A muzulmánok tehát Előtte és Édesanyja előtt nem lehetnek egyenlőek a hí-
vő katolikusokkal. Tehát hazudik „Gospa”, mikor azt mondja: „A muzulmánok úgy 
mint a katolikusok, ti mind egyenlőek vagytok előttem és a fiam előtt.” 



A Firenze-i zsinat ezt tanítja: „A szent római Egyház, melyet a Mi Urunk és 
Megváltónk szava alapított, szilárdan hiszi, vallja és hirdeti, hogy senki a katolikus 
Egyházon kívül, se pogány, se zsidó, se hitetlen, se egy az egységből kivált, nem üdvö-
zül, sokkal inkább az örök tűz martaléka lesz, amely az Ördögnek és a bukott angya-
loknak sorsa lészen, ha haláluk előtt nem válnak tagjává az Egyháznak.” A 
skizmatikus ortodoxok tehát nem tartoznak Jézus nyájához. Elhagyták a közös akolt 
és ezért, ha továbbra is tudatosan ebben az állapotban maradnak, az örök tűzre ítél-
tettek, amely az Ördögnek és az ő angyalainak készült. Az ortodoxok tehát nem le-
hetnek Krisztus és Édesanyja előtt egyenlőek a hívő katolikusokkal, akik Krisztus 
nyájához tartoznak, megmaradtak az egységben, és így az örök üdvösség részesei 
lesznek. 

Tehát hazudik „Gospa”, mikor azt állítja: „ortodoxok és katolikusok, ti mind 
egyenlőek vagytok előttem és fiam előtt.” Az Istenanya nem tud hazudni. „Gospa” 
azonban hazudik. Ezért ő nem lehet az Istenanya. A jelenés tehát hazudik, amikor 
magát a Boldogságos Szűz Máriának nevezi. 

A Medjugorje-i jelenés ellentmond Isten Anyjának 

Isten Anyja 1917-ben Fatimában azt kívánta, hogy a pápa ünnepélyes kere-
tek között, együtt a katolikus világ összes püspökével Oroszországot az ő Szeplőte-
len Szívének ajánlja fel: „Ha teljesítik kívánságomat, Oroszország meg fog térni, és 
béke lesz. Ha nem, az egész világon elterjeszti tévtanait, háborúkat és egyház-
üldözéseket robbant ki. A jókat meg fogják kínozni, a Szentatyának sokat kell szen-
vednie, számos nemzet elpusztul. A végén azonban az én Szeplőtelen Szívem fog dia-
dalmaskodni. A Szentatya Oroszországot felajánlja nekem, amely megtér, és a világ 
egy ideig megkapja a béke ajándékát.” 

Oroszország „tévtanaival” a bolsevik forradalom évében Isten Anyja nem 
gondolhatott másra, csakis az ateista kommunizmusra, amelyet a pápák is újra és 
újra elítéltek. IX. Pius pápa a „Syllabus”-ban elítéli az „ún. kommunizmus kárhozatos 
tanítását”, XIII. Leo „Quoad Apostolici Muneris” körlevelében egy „rettenetes jár-
ványnak” nevezi, „amely az emberi társadalom gerincét falja fel és bomlasztja szét”. 
XI. Pius pápa a „Divini Redemptoris”-ban a kommunizmusról mint „sátáni korbács-
ról” beszél, és „olyan szisztémának” nevezi, amely „tele van tévtanokkal és álokos-
kodással, amely úgy az egészséges értelemnek, mint az isteni kinyilatkoztatásnak 
ellentmond.” Nyilvánvaló, hogy Isten Anyja egyetért e pápai véleményekkel, amikor 
Oroszország megtérését követeli, és megígéri az istentelen és keresztényellenes 
kommunizmusnak a katolikus hitre való megtérését. 

Egészen mást mond ezzel szemben a Medjugorje-i jelenés. Split érseke, Mgr. 
Frane Franic, bensőséges ismerője és védelmezője a Medjugorje-i üzeneteknek, írja: 
„Úgy tűnik nekem, hogy bizonyos csoportok az Egyházon belül Fatimát még ma is a 
radikális antikommunizmus támaszának és kiindulópontjának használják fel. A 
Medjugorje-i üzenetek ezzel szemben szeretetet prédikálnak a kereszt vetületében 
kommunisták, muzulmánok, ortodoxok és katolikusok között…” (3), és tovább: „A 
Medjugorje-i üzenetek azonban időközben megerősítették a zsinat határozatait. A 
gyakorlatban arra a pontra mutatnak rá, ahol a katolikus és ortodox egyház az isz-
lámmal és a marxizmussal találkozik.” (4) 

A Megjugorje-i látomás tehát üzeneteiben ellentmond Isten Anyjának, mivel 
nem követeli és nem ígéri meg, mint ő, Oroszországnak az istentelen kommuniz-
musból a katolikus hitre való megtérését. Ehelyett „egy pontra utal, amelyen a kato-



likus és ortodox egyház a marxizmussal találkozik”, vagyis a keresztény katolikus 
hit és az anti-keresztény istentelen kommunizmus közötti kompromisszumra. Mivel 
„Gospa” Isten Anyjával ellentétben nem követeli már Oroszországnak a kommuniz-
musból való megtérését, már a pápától sem kéri Oroszország felajánlását Szeplőte-
len Szívének. „Neki az összes népek és nem csak a keresztények atyjának kell tekin-
tenie magát. Fáradhatatlanul és bátran kell a béke és az emberek egymás iránti sze-
retetének üzenetét terjesztenie.  Ezenkívül ki kell tartania megkezdett útján” (5) – 
ez minden, amit „Gospa” a pápától követel. A jelenés tehát ebben is ellentmond Is-
ten Anyjának, aki Fatimában a pápától Oroszország Szeplőtelen Szívének való sür-
gős felajánlását követelte. E követelés még ma is érvényben van, hiszen ez a felaján-
lás máig nem történt meg – 1984. március 25.-én sem! 

Mivel „Gospa” Isten Anyjával ellentétben nem követeli Oroszországnak a 
kommunizmusból való megtérését és az ő Szeplőtelen Szívének való felajánlását 
sem, nem ígéri meg többé a világ békéjét sem. Csak a „szívek békéjét” (6) ígéri, 
egyébként azonban „rettenetes történéseket” (7) jövendöl, „amelyek elől nem lehet 
kitérni”.(8) 

A jelenés tehát itt is ellentmond Isten Anyjának, aki kívánságainak teljesítése 
esetére békét ígér a világnak, és csak arra az esetre fenyeget szörnyű bűntető ítéle-
tekkel, ha azokat nem tartják meg. Mária Szeplőtelen Szívének végső diadaláról a 
Medjugorje-i látomás nem tud semmit. 

A Medjugorje-i jelenés nem katolikus 

Medjugorje-ben a látomás sokat beszél a hitről. Azt mondja: „A szilárd hit a 
legfontosabb. – Mindenkinek vissza kell térnie saját hitéhez, erősítenie, elmélyítenie 
és a következő generációknak továbbadnia kell azt.” (8) 

Milyen „hitre” gondol „Gospa”? A katolikusra? A katolikus hit azt tanítja ne-
künk, hogy ő az egyetlen, igaz, magától Istentől kinyilatkoztatott hit, és hogy enélkül 
az egyetlen igaz hit nélkül nem lehet az örök üdvösséget elérni. Minden más ún. 
„hit” valójában hitetlenség, és így objektíve súlyos bűn. A katolikus hit ezt tanítja. 

“Gospa” azonban ezt mondja: „Minden embert a saját hitében kell tisztel-
nünk” (9), és: „Nem vagytok hívők, ha a többi vallást nem tisztelitek, a muzulmáno-
két és az ortodoxokét. Nem vagytok keresztények, ha nem tisztelitek őket.” (10) 
„Gospa” tehát nem a katolikus hitre gondol. Hiszen a katolikus hit éppen megtiltja 
nekünk, hogy olyan „hitet” respektáljunk, amely nem az igaz hit, amely nélkül, 
ahogy Szent Pál mondja, lehetetlen Istennek tetszeni.(Zsid 11,6) A katolikus hit 
megtiltja nekünk, hogy „más vallásokat” tiszteljünk, amelyek követőiről Szent Pál 
ezt mondja: „Amit azok áldoznak, nem az Istennek, hanem a sátánnak áldozzák” (1 
Kor 10,20). „Gospa” Szent Pállal szembeszállva azt mondja, ilyen esetben mi katoli-
kusok vagyunk azok, akik nem „hiszünk”. Vajon mit ért ezek után a látomás „hinni” 
alatt? 

P. Slavko Barbaric, egyike a Medjugorje-i látomások ferences szakértőinek és 
„autentikus értelmezőinek”, ezt így magyarázza meg nekünk: a „hitet” itt inkább 
„bizalomnak” kell nevezni. (11) Ez azonban nem a katolikus hit, amely a katolikus 
Egyház által közvetített isteni tanítás szilárd igazságnak való elismerését és hívő 
elfogadását jelenti. A hit mint bizalom protestáns hitfogalom, protestáns bizalom-
hit. 



“Gospa” azt tanítja, „hogy nekünk minden embert a saját vallásában kell tisz-
telnünk. Egy embert soha nem szabad a meggyőződése miatt megvetni.” (12) Tehát 
itt „Gospa” hiten a mindenkori szubjektív meggyőződést érti. Ez azonban nem azo-
nos a katolikus hittel, amely isteni hit, és az emberi értelmet az Isten által kinyilat-
koztatott igazságnak rendeli alá. A hit mint szubjektív meggyőződés tisztán emberi 
hit, pluralisztikus-ökumenikus hit. 

Azokat az embereket, akik nem hisznek benne, „Gospa” „hitetlen Júdások-
nak” nevezi. (13) „Úgy kell bennem hinni, mintha látnának”, mondja, majd: „Boldo-
gok, akik nem látnak és mégis hisznek.” (14) Eltekintve attól, hogy még Szent Tamás 
apostolt is összekeveri az áruló Júdással, „hiten” a „Szűz” a benne való hitet érti. Ez 
azonban nem a katolikus hit, hiszen az Üdvözítő Tamás apostoltól éppen azt a ter-
mészetfeletti erényt követelte, amely az isteni hittitkokban való feltétlen, látomások 
nélküli, csak az apostolok illetve a Szent Egyház kijelentéseire támaszkodó hitből 
áll. Egy jelenésben való hit ezzel szemben tisztán emberi, Krisztustól és az Egyház-
tól soha meg nem követelt, és az üdvösséghez egyáltalán nem nélkülözhetetlen hit 
csupán. A jelenés hitértelmezése tehát nem katolikus. Sőt, protestáns, pluralisztikus, 
ökumenikus, természetes, emberi. Nem természetfeletti, nem isteni, nem katolikus. 
Tehát a jelenés nem katolikus. 

A látomások előidézője nem Isten, hanem az Ördög 

Egy látomás, amely hazudik, nem származhat Istentől. Egy látomás, amely el-
lentmond a Szűzanyának, nem jöhet Istentől. Egy látomás, amely nem katolikus, 
nem lehet isteni. Egy látomás, amely hazudik és ellentmond Isten Anyjának és nem 
katolikus, soha és semmikor nem származhat Istentől! 

De mi van akkor a jó gyümölcsökkel? 

Medjugorje-ben imádkoznak és gyónnak. A ‘Szűz’ visszafordulásra, bűnbá-
natra és böjtölésre szólít fel. A bűnösök megtérnek és a betegek meggyógyulnak. 
Történhet mindez az Ördög segítségével?” 

A Medjugorje-i jelenések szoros kapcsolatban állnak a „karizmatikus meg-
újulási folyamattal” vagy „pünkösdi mozgalommal”. Ez a pünkösdi mozgalom az 
Amerikai Egyesült Államokból a 19. század végén kiinduló „feltámadási mozgalom-
mal” és az általa kiváltott „üdvösségi mozgalommal” vette kezdetét. Tehát protes-
táns-pietista alapja van, bár az utolsó évtizedekben egyre inkább behatolt a katoli-
kus Egyház berkeibe. 

Ennek a pünkösdi mozgalomnak karizmatikus tanítását a „Teológiai és Egy-
házi Lexikon” (1963. 2. kiadás) a következőképpen írja le:  

Az „üdvösség útja” lényegében négy lépést foglal magában: l. A „hit által való 
önigazolást” (megj.: nem a katolikus hit, hanem a protestáns bizalom-hit ál-
tal!); 2. Az „újjászületést, mint radikális megtérést Krisztushoz a világból” 
(megj.: de nem az egyetlen igaz katolikus hithez!); 3. „A szív megtisztítását a 
bűnöktől” (megj.: ez, mint tökéletes bűntelenség értendő, ami ellentmond a 
Szentírásnak, ahol írva vagyon: „Ha azt állítjuk, hogy nincs bűnünk, önma-
gunkat csaljuk meg és az igazság nincs bennünk.” (1 Jn 1,8)); 4. Végezetül 
„nyelveken való beszéddel, reszketéssel és hasonlókkal” kísért „szellemi ke-
resztelőt” (˙megj.: amelynek se a keresztség szentségéhez, se a bérmáláshoz 
semmi köze sincs!). 



Ennek a „szellemi keresztelőnek” a fogadása bizonyos „karizmákat” adhat, 
mint például: „Nyelveken való beszéd magyarázattal együtt (különösen 
eschatologikus) jövendölés, állítólagos látomások és hallomások Istentől, az 
angyaloktól, szellemektől és a túlvilágról és gyógyulások…” 
Ezenkívül a „szellemi keresztelő” a „hívőt a menyasszonyi közösség teljes jo-
gú tagjává” teszi. Ennek a „menyasszonyi közösségnek” az alapjai az „első 
pünkösdben és az apostolok és tanítványok működésében” van, amely „most 
a második pünkösdöt és a bekövetkező végnapokban a pünkösdi mozgalom 
világméretű kiteljesedését” éli majd meg. 

Pontosan ez az, amit a „Gospa” is tanít, és ami Medjugorje-ben zajlik. Ezt bi-
zonygatják a „látnokok”: „Addig kell imádkozni, amíg belül fel nem ébred az imád-
kozó, amíg a belső békét és a hitben való újjászületést nem érzi, a ‘Szűz’ ezt követe-
li.” (15) Ezt bizonyítja a ‘Szűz’ üzenete 1983 húsvétján: „Ha tudtok, akkor böjtölje-
tek egy nappal többet a héten és imádkozzatok minden nap többet, mivel Isten a 
megváltás szent évében a Szentlelket elküldi a világnak.” (16) És ugyanezt állítják a 
„tanúk”: „A pünkösdi események, ahogy azt az apostolok megélték, itt, (m. m. 
Medjugorje-ben) 1983. május 22.-én, pünkösd napján megismétlődtek.” (17) 

A látomás karizmatikus imaközösségek alapítását és karizmatikus gyógyítá-
sokat követel (kézrátétellel és karizmatikus – nem szent! – olajjal való megkenés-
sel). Továbbá tökéletes bűntelenséget: „Dolgozzatok többet és szívetek minden 
csücskét tisztítsátok meg!” (18) Eschatologikus jövendölések és a végidőkről szóló 
kijelentések sem hiányoznak. „Gospa” ezzel okolja meg  gyakori megjelenését: „Ezek 
az utolsó jelenések. Utoljára jöttem el, hogy a népet visszatérésre szólítsam fel. Az 
emberek térjenek meg, amíg még idő van rá!” (19) A karizmatikus mozgalmaknak 
minden fent említett elemét tartalmazzák a Medjugorje-i üzenetek. A „Gospa” tehát 
karizmatikus. 

Az a „hit” tehát, amiről a „Szűz” beszél, mint ahogy ezt fentebb már láttuk, 
nem a katolikus hit, hanem protestáns-ökumenikus hit. A „megtérés” tehát nem va-
lódi megtérés, vagyis nem az egy igaz katolikus hithez való megtérés. Itt a pietista 
pünkösdi mozgalomhoz való karizmatikus megtérésről van valójában szó. A pün-
kösdi mozgalom azonban lényegében és alapjaiban is protestáns, még akkor is, ha 
mint az ökumenizmus előfutára néhány katolikus díszítést is magába olvasztott. 
Böjtölés és imádság, csakúgy mint a gyónás és más katolikus szentségek, nem jelen-
tenek itt mást, mint karizmatikus praktikákat a nárcista „tökéletessé váláshoz” és 
túlhajtott rajongáshoz. 

Megtérések, gyónások, böjtölések, imádságok, mind ezek a „jó gyümölcsök” 
tehát a legtöbb esetben nem valódiak. Bár akadnak igazi gyónások és igaz katoliku-
sok igaz imádságai is Medjugorje-ben, hiszen sokan vannak olyanok is, akik igaz, 
jámbor – katolikus! – hittel zarándokolnak oda. Mégis: „A démon nagyon ért hozzá, 
hogyan nyerjen sokat azzal, ha egy keveset veszít.” Az igazi imádság és gyónás sokat 
segít az Ördögnek káros mesterkedéseinek álcázásában. 

És a csodák?  
– A csodák sem valódiak! 

Mgr. Zanic, az illetékes Mostar-i püspök mondta: „Egyetlen egy csoda sem 
történt.” (20) Körülbelül 50 esetet adott át a Lourdes-i nemzetközi orvosi bizott-
ságnak. „És Lourdes-ban, mint kétségeseket mindet elutasították. Egyetlen egy eset 



akadt, amely esetleg mint csoda számításba jöhet…, de még ez is kétséges, mert az 
orvosok azt mondják, hogy ennek is lehet természetes magyarázata.” (21) 

Ezek szerint tehát Medjugorje-ben legfeljebb látszat-csodák történnek. És 
ilyet az Ördög is elő tud idézni. 

Végkövetkeztetés: igaz katolikusok nem hisznek Medjugorje-ben! 

Igazi katolikusoknak, akik Krisztushoz és Édesanyjához hűek akarnak ma-
radni, nincs szükségük Medjugorje-re. Tudatában vannak annak, hogy – legalábbis 
közvetlenül – csak az Ördögöt támogatják, mikor oda zarándokolnak és ottlétükkel 
és imádságukkal a valódiság látszatát kölcsönzik e hamis jelenéseknek. Ezért ők 
kizárólag az Egyház által elismert zarándokhelyekre mennek, amelyeknél hasonló 
veszélyek nem fenyegetnek. 

Ők a Fatimai Szűzanyát tisztelik és nem a Medjugorje-i ördögi jelenést. És 
bizton hisznek abban, hogy a Sátán legyőzője a régi kígyónak nemsokára széttapos-
sa a fejét. És akkor a Szűzanya Szeplőtelen Szíve diadalmaskodni fog, úgy ahogy azt 
Fatimában az Istenanya megígérte. 



 

Msgr. Pavao Zanic, Mostar illetékes megyéspüspöke 1990. február 9-én ki-
adott egy nyilatkozatot a – legjobban  általa ismert – Medjugorje-i történésekről, 
amely a következő cím alatt: „Az igazság Medjugerje-ről”, 29 pontban rögzíti, mely 
okokból nem lehet semmiképpen valódi Mária jelenésekről a szó Medjugorje-ben. 
Ez a fontos nyilatkozat teljes terjedelmében a „Fidelity” című amerikai katolikus 
újságban (16-25. oldal) jelent meg angol nyelven: a lentebb közölt idézetek ebből 
származnak (saját – egy 1990. augusztus 24-i levélben személyesen Zanic püspök 
által hitelesített – fordításban). A püspök, aki a Rómához és a pápához való hűségre 
a legnagyobb súlyt fekteti, nyilvánvalóan csak azért nem tartotta be a Rómától ez 
ügyben tőle megkívánt „nyilvános visszafogottságot”, mert a szégyentelen csalást, 
amely nap mint nap a szeme előtt játszódik le, nem tudta tovább nézni. A hatalmas 
nemzetközi Medjugorje-lobby azonban láthatóan nem akarja ezeket a püspöki nyi-
latkozatban kiteregetett bombabiztos tényeket tudomásul venni. 

Arra a tényre, hogy a hat „látnok-gyermek” a Szűzanya megjelenéséről szóló 
történetet maga találta ki, nem csupán a juhok Lourdes-i, La Salette-i és Fatima-i 
jelenések alapján lemásolt hazugsága mutat. E. Michael Jones, egyike azon kevesek-
nek, akik vették maguknak a fáradtságot, hogy a Medjugorje-i jelenéseket hívő kato-
likus szemszögből nagyító alá vegyék (Medjugorje: The Untold Story, 2. kiadás So-
uth Bend 1989), lehallgatta azokat a magnószalagokat, amelyekre a „látnokoknak” 
az eleinte szkeptikus Medjugorje-i plébános, P. Jozo Zovko OFM általi első kikérde-
zését felvették; (amely kihallgatás végén) „a plébános megállapodott a gyerekekkel, 
hogy a látomások pénteken a templomban befejeződnek, ahogy azt Zovko kívánta. 
Tekintettel a hallgatólagos beismerésekre, amelyeket a gyerekek a június 30-i be-
szélgetésben tettek, Zovkonak igazoltnak kellett volna találnia kétségeit. Ezzel 
szemben reakciójában az a meglepő, hogy kétségeivel együtt a vágya is megnőtt, 
hogy ezentúl ő irányítsa az eseményeket. Ahelyett, hogy mint csalásokat leleplezte 
volna őket, jobban érdekelte, hogyan tudná az eseményeket saját irányítása alá 
vonni, aminek a gyerekek pillanatnyilag csak örültek, hiszen ezeknek” – írja tovább 
Jones – „fogalmuk sem volt már, hogyan tudnának ebből a buta históriából, amibe 
könnyelműen belemásztak, épen kikerülni. Abban reménykedtek, hogy az atya en-
nek a kínos afférnak, amely váratlanul a legrövidebb idő alatt az egész környékről 
sok száz embert mozgósított, hamarosan szerencsés véget vet. Ehelyett az atya, aki 
mögött több, a későbbiekben megnevezésre kerülő társ is meghúzódott, arra az el-
határozásra jutott, hogy Gospának a gyerekek által viccből kitalált ‘jelenéseit’ ne-
hézségekbe került szerzetestársai hasznára fordítja. E nap óta forrasztja e hallgató-
lagosan megkötött cinkosság a Medjugorje-i nagy csalásban a benne résztvevő pa-
pokat és ‘látnokokat’ életre-halálra össze. A ‘jelenések’ ezek után 1981. július 3-án a 
plébánia templomában természetesen nem fejeződtek be.” 

„A nagy jel” 

De ha már elhatározták, hogy Isten Anyját továbbra is „hagyják megjelenni”, 
a gyerekek által oly kontár módon megkezdett történéseket profi módon sürgősen 
fel kellett polírozni. Fatimában, az Egyház által elismert utolsó jelenés helyén, Mária 
1917-ben körülbelül 70.000 ember előtt idézte elő a híres „napcsodát”, amelyet ko-
rábban a látnok gyermekeknek mint jelet előre megígért és bejelentett. Tehát a 
Medjugorje-i állítólagos Gospának is be kellett az állítólagos látnokok által egy „nagy 



jelet” harangozni. A katolikus ifjúsági magazin, a KOMM MIT 1983. évi 8-9. számá-
nak 13. oldalán Angelika Eckardt egy Medjugorje-i látogatásáról számolt be, mely-
ben ezt írta: „Egyébként Isten Anyja a látnokoknak egy nagy csodát helyezett kilá-
tásba, amely nemsokára bekövetkezik. A gyermekek azt is tudják, mikor fog ez meg-
történni, de ezt nem árulják el.” Ebben az idézetben a „nemsokára” szó jelentős. Az-
óta ugyanis már teljes 7 (szerk.: már 22) esztendő telt el, és a „nagy jel” még mindig 
várat magára. 

„Az első hónapokban” – írja Zanic püspök a 19. pontban – „gyakran mondo-
gatták, hogy a ‘nagy jel’ nagyon hamar, gyorsan stb., jönni fog. Mikor az első év el-
múlt, más hangot kezdtek megütni. Ez az egész csak arra megy ki, hogy mindazokat, 
akik elég naivak ahhoz, hogy a világ végéig erre a jelre várjanak, az orruknál fogva 
vezessék. Már korábban is kijelentettem és ezúttal megismétlem kijelentésemet: Ha 
a Boldogságos Szűz valóban küld egy olyan jelet, amelyről a ‘látnokok’ beszélnek, 
térdeimen fogok elzarándokolni Mostarból Medjugorje-be (=30 km), hogy a feren-
cesektől és a ‘látnokoktól’ bocsánatot kérjek.” 

A püspök jól tudja, miért lehet biztos dolgában, hiszen ő és az első bizottság 
volt az, aki már 1985-ben az egyik „látnokot”, Ivan Dragicevic-t a „nagy jellel” kap-
csolatban súlyos hazugságon kapta. 

Nyilatkozatának másik helyén (2. pont) a püspök azt mondja, hogy „legalább 20 oka” 

van arra, hogy ne higgyen a Medjugorje-i jelenések valódiságában, „holott egy becsüle-

tes, a katolikus hitben jártas embernek ezekből egy is elég kellene lennie ahhoz, hogy 

megállapítsa: a jelenések nem természetfelettiek.” Hiszen a fentebb említett is egy ilyen 

ok! Ha Medjugorje-ben minden egyéb patyolattiszta lenne, annak a ténynek, hogy eleinte 

„hamarosan”, illetve egész konkrétan 1982 júliusára egy „nagy jel” lett megígérve, 

amely azonban nem következett be, a szellemek megkülönböztetéséről szóló katolikus 

tanítás alapján elegendőnek kellene lennie, hogy Medjugorje számára a véget jelentse. A 

Deuteronomiumban (Mózes 5. könyve) 18,21 alatt ezt olvassuk: „Lehet, hogy azt mon-

dod magadban: Miről ismerjük fel azokat a szavakat. amelyeket nem az Úr mondott. 

(Tudd meg hát:) azok a szavak, amelyek, bár a próféta az Úr nevében hirdeti őket, nem 

válnak valósággá s nem teljesülnek, olyan szavak, amelyeket nem az Úr mondott. A pró-

féta mondta őket elbizakodottságában.” – Ezzel a szentírási mondattal Medjugorje-ről a 

végső ítélet mondatott ki! 

Node a „csodálatos” gyógyulások! 

„Először 50 csodálatos gyógyulásról volt szó” – írja Zanic püspök a 4. pont-
ban – „aztán 150-ről, 200-ról, 300-ról és így tovább. Laurentin kiválasztott 56 aktát, 
és elküldte őket a Lourdes-i Orvosi Bizottságnak. 

Dr. Mangiapan a Bulletin 1984-es áprilisi számában azt a választ adta, hogy 
ezeknek az aktáknak nincsen semmilyen gyakorlati értékük, és nem lehet a 
Medjugorje-i jelenések valódiságának komoly bizonyítékaiként felhasználni vagy 
azoknak tekinteni őket. Sokat írtak Diane Basile gyógyulásáról. Ezért az ő aktáit is 
elküldtem Dr. Mangiapannak, aki tanulmányozta azokat, majd utána a következő-
képpen foglalt állást: ‘opinion plus que reservée’ (=véleményem több mint tartóz-
kodó).” 



De eközben az egyszer már elindított hazugság-gépezet a csodálatos gyógy-
ulásokra való állítólagos kilátások segítségével továbbra is gyanútlan zarándokok 
millióit vonzza Medjugorje-be. 

„A jámbor nép többsége” – panaszolja Msgr. Zanic a 21. pontban – „naivitá-
sában áldozatul esik ennek a nagyszabású propagandának, a jelenésekről és gyógy-
ulásokról szóló híreszteléseknek. Sőt, ezek az emberek lettek az események leglel-
kesebb terjesztői. A legkevésbé sem gondolnak arra, hogy az igazságot jól átgondolt 
hazugsággal tussolták el. Fogalmuk sincs róla, hogy valójában egyetlen olyan csodá-
latos gyógyulás sem történt, amelyet arra illetékes szakemberek és intézetek, mint 
például a Boreau medical de Lourdes, igazolt volna. Hercegovinában senki nem tud 
arról, hogy bárki is meggyógyult volna Medjugorje-ben. De azt mindenki tudja, hogy 
a kis Daniel, az öreg Jozo Vasilj, Venka Brajcic és mások, akiket a Medjugorje-ről 
megjelent első könyvekben soroltak fel, nem gyógyultak meg.” 

A Medjugorje-i gyümölcsök 

A „Gospa” számtalan üzenetének agyafúrt szerkesztői szövegeikben olyan ki-
jelentéseket helyeztek el, amelyek irányadó vatikáni csoportok füleinek a legszebb 
muzsika hangjaként kell hangzaniuk. Vezető egyházi körök már évek óta egyre nyíl-
tabban gyakorolják és prédikálják, a II. Vatikánum szövegeinek megfelelő részeire 
hivatkozva, a katolikus Egyház együttműködését nem csak a többi keresztény egy-
házzal, hanem a nem-keresztény vallásokkal is. „Az emberiség növekvő családja” és 
a „fenyegető világháború” az emberiség érdekében szerintük a nagy világvallások 
összehangolt működését követeli meg. 

Figyelmes, hithű katolikusok, csakúgy mint figyelmes, evangéliumhű protes-
tánsok, egyre gyakrabban és egyre aggódóbban utalnak eme új római elképzelésnek 
döbbenetes megegyezésére a világ szabadkőművességének évszázadokig titokban 
tartott programjával, melyet az amerikai elnök, id. George Busch személyében – 
mint az elnök „új világrendjét” – 1990 szeptemberében immár nyíltan hirdettek 
meg. Ez az „új világrend” magába foglalja egy anti-keresztény világállam és egy anti-
keresztény egység-vallás létrehozását, amelyben a vallások között meglévő összes 
„különbözőség” „túlhaladott” lesz. Rómában természetesen nem hallják szívesen, ha 
valaki ilyen párhuzamot von, és ezért az ég ajándékának tekintik, hogy a 
Medjugorje-i „Gospa” az Assisi-i vallásegység-kurzust mindenben személyesen iga-
zolja! 

A feltétel nélkül Róma-hű Zanic püspök ezzel kapcsolatban mindössze hely-
telenítve említi meg (nyilatkozata 5. pontjában), hogy Mirjana egyszer azt állította: 
„A mi kedves anyánk azt mondta, hogy minden vallás egyenlő.” A valóságban 
Mirjana ehhez hasonló szabadkőműves szólamokat sokkal többször adott a Szűz-
anya szájába. Pártfogója, P. Vlasic kérdéseire kijelentette, hogy Mária azt mondta: „A 
katolikusok túlzottan eltávolodnak az ortodoxoktól és muzulmánoktól. Ez nem he-
lyes, különösen a falvakban hiányzik a vallások közötti egység.” (idézet Weinzierl-
tól)  Ahogy Mirjana bizonygatta, a következőket is az Ég Királynője mondta: „Min-
den embert a saját hitében kell tisztelnünk. Nem vagytok hívők, ha a többi vallást 
nem tisztelitek, a muzulmánokét és az ortodoxokét. Nem vagytok keresztények, ha 
nem tisztelitek őket.” És tovább: „Isten irányít minden vallást, mint egy király az 
alattvalóit vezetői által.” Majd még egyszer: „A muzulmánok, csakúgy mint az orto-
doxok és a katolikusok, ti mind egyenlőek vagytok előttem és a fiam előtt, mert 



mindannyian a gyermekeim vagytok.” – Amit tehát II. János Pál pápa 1986. október 
27-én Assisi-ben tett, amikor a pogányok minden fajtáját arra szólította fel, hogy 
„mindegyik a saját vallásához híven” az „egy Istenhez” imádkozzék a békéért, az 
most itt „Gospától” teljes terjedelmében igazolást nyer. Mely érdeke fűződhetne 
ezek után Rómának ahhoz, hogy e Gospa megjelenéseit csalásként idő előtt leleplez-
ze? 

Ezek ugyanis azok a „gyümölcsök”, amelyek Medjugorje-ben tömegesen te-
remnek: az üzenetek kitalálói kritikátlan zarándokok tömegeit készítik elő az Anti-
krisztus nagy „vallásbékéjére”, amely a jövő horizontján egyre inkább kirajzolódik. 
Imádkozhatnak és gyónhatnak ezek után bármennyit a jámbor zarándokok, „a ha-
zugság atyja” ezek ellenére megtalálja számítását. 

Medjugorje-nek Laurentin mellett egyik leglelkesebb támogatója – Zanic 
püspök nagy bosszúságára – Split régi érseke, Msgr. Frane Franic. Ő a „Vjesnik 
Nadbiskupije Slitske Makarske” 1985/1 száma szerint a következőt mondta: „A zsi-
natnak az ökumenizmusról hozott határozatai Medjugorje-ben megerősítést nyer-
tek. Valamikor a katolikus Egyházon belül néhány szellem szembeszállt az ökume-
nizmussal. Mások még ma is szembehelyezkednek vele, mint a II. Vatikánum ‘tévta-
naival’. A Medjugorje-i üzenetek azonban időközben megerősítették a zsinat hatá-
rozatait. A gyakorlatban arra a pontra mutatnak rá, ahol a katolikus és ortodox egy-
ház az iszlámmal és a marxizmussal találkozik. Csak egy kis jóakarat kell annak be-
látásához, hogy itt a Szentlélek működik, aki a szemeink előtt a szellem új egyházát 
teremti meg.” – Ehhez a magát leleplező kijelentéshez már nincs mit hozzáfűzni. 

Függelék: az alábbi levelet a mostani pápa még mint a hittani kongregáció 
prefektusa írta 15 évvel ezelőtt Augsburg püspökének: 

Róma, 1990. május 23. Piazza del S. Uffizio, 11 
Exzellenz! 
Nagytiszteletű Püspök Úr! 
A „Medjugorje Deutschland e.V.” (központ Beuren, Augsburg püspökség) fe-
lelősei bizonyos idő óta „Echo von Medjugorje” és „medjugorje aktuell” cím-
mel újságokat adnak ki. Ahogy azt a „medjugorje aktuell” 12. számában ol-
vasni lehet, e közhasznú testület rendszeresen szervez zarándoklatokat 
Medjugorje-be, amelyek még papok lelki vezetése alatt is állnak. 
Ahogy ez Önnek, Exzellenz, ezzel kapcsolatban ismeretes, a Vatikáni sajtó-
iroda már 1984. november 10-én nyilvánosságra hozta a jugoszláviai püspö-
köknek 1984. október 12-én kiadott közleményét, amely szerint tilos 
Medjugorje-be hivatalos zarándoklatot szervezni. Ezen felül az Ossérvatore 
Romano 1987. február 14-én a jugoszláviai püspök-konferencia elöljáróinak, 
Franjo Kuharic bíborosnak és Mostar-Duvno püspökének, Pavao Zanic püs-
pöknek egy 1987. január 29-i sajtónyilatkozatát is publikálta, amelyben is-
mételten kijelentették, hogy zarándoklatok és más vallásos indíttatású meg-
nyilvánulások szervezése nem megengedett. 
Miközben a dikasztérium Exzellenziád figyelmét ezekre a mai napig érvény-
ben lévő előírásokra felhívja, maradok szívélyes áldásommal és jókívánsága-
immal 

im Herrn Ihr 
Joseph Card. Ratzinger 
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