KAJ NAM MARIJA ŽELI POVEDATI S SPOROČILI IZ
MEĐUGORJA?
Ko se je leta 1984 začela
prikazovati nekaj tamkajšnjim
otrokom, je blažena Devica Marija
najprej želela povedati, da prihaja iz
nebes in da Bog obstaja. Da obstaja
Bog, ki nas zelo ljubi. Tudi sama
nam nenehno zagotavlja: »Dragi
otroci, ko bi mogli vedeti, kako zelo
vas ljubim, bi jokali od sreče!« Kot
naša Mati želi, da bi tudi mi začeli
živeti ljubezen. Vsi vemo in smo že
občutili, kako lepo je živeti v ljubezni in kako strašno v
sovraštvu in neodpuščanju. Mnoge ljudi slišimo danes govoriti,
kako je najpomembnejše biti dober človek, človek, ki ne želi in
ne dela nikomur hudega, če mu že dobrega ne more storiti. To
je gotovo prav, vendar, če človek dela drugim dobro le kot
človek, še za kristjana ni dovolj dobro. »Ni dovolj biti dober le
po merilih sveta, ampak je treba biti dober tudi po merilih Duha,
da nam Bog da milost,« beremo v spisih italijanske mistikinje
Marije Valtorte. Brez upoštevanja in življenja po svetopisemski
Božji besedi ne moremo biti dovolj dobri niti za ljudi niti za
Boga. In k rednemu vsakodnevnemu branju in upoštevanju
Božje besede nas Marija kliče. Želi, da postavimo Sveto Pismo
v svoji družini na vidno mesto, da vsak dan kaj preberemo iz
njega in da se to potrudimo tudi živeti.

Molitev s srcem, kar pomeni z ljubeznijo, pa postavlja na prvo mesto in nam
pravi, da bomo lahko v molitvi dosegli popolno ljubezen. Rada bi, da bi toliko
napredovali v molitvi, da bi nam molitev postala radost. Zato nas prosi, naj več
molimo in nam priporoča, da vsak dan izmolimo vse tri dele rožnega venca;
veseli, žalostni in častitljivi del. Seveda se zaveda, da je to mogoče doseči le
postopoma, saj ni vesela, če bi hoteli uresničiti vse naenkrat, potem pa bi
omagali in vse opustili. V resnični ljubezni moremo napredovati le v pristnem
osebnem odnosu z živim Bogom. Kakšna je resnična ljubezen, pa nam lepo
pove sv. Pavel v prvem pismu Korinčanom: »Ljubezen je potrpežljiva,
dobrotljiva je ljubezen, ni nevoščljiva, ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje,
ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega. Ne veseli
se krivice, veseli pa se resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane.«
Marija nas kliče k popolnemu spreobrnjenju in nam pravi, da je prvi korak k
spreobrnjenju, da opravimo Sv. spoved. V ljubezni moremo napredovati le, če
se zares kesamo svojih grehov in jih vsaj enkrat mesečno izpovedujemo pri
zakramentu Sv. spovedi. Grehi so odpuščeni le tistemu, ki se jih iskreno kesa,
jih pizna. In več kot nam je odpuščeno, bolj v nas raste dar Božje ljubezni. Po
zakramentu sv. spovedi bomo tudi našli notranji mir, po katerem tako močno
hrepenimo. Najbolj si želi, da bi se odrekli grehu in da ne bi več grešili, saj kot
je dejala, z grehom ne more biti nihče srečen. Prosi nas, naj se spravimo z
Bogom, sami s seboj in z našimi bližnjimi. Pri tem nas kliče, naj molimo za
dar odpuščanja, ker nekomu odpustiti iz srca, je Božji dar, ki ga moremo prejeti
le po molitvi.
Marija si želi, da bi udejanjali tudi post ob kruhu in vodi ob sredah in petkih iz
ljubezni do Nje in njenega Sina Jezusa. Od bolnih ne pričakuje takšnega načina
postenja, ampak jih prosi, da bi se na ta dva dneva odrekli nečemu, kar jim je
najljubše. Post ni sam sebi namen, ampak želi biti sredstvo, po katerem bomo
svoje srce mogli bolj odpirati in navezovati na Boga, postajali bomo ponižnejši
in bolj Božji. In če bomo bolj Božji, bomo tudi popolneje človeški do nas samih
in naših bližnjih, kajti svetu je potrebna resnična ljubezen, druge ljubiti z vso
svojo močjo, kot si želimo biti sami ljubljeni. To pa je mogoče uresničevati le
z darom ljubezni, ki ga moremo prejeti od Boga.

Njena velika želja je, da bi redno prisostvovali sveti mašni daritvi, saj je to
najpomembnejši in najsvetejši trenutek, ki ga moremo okusiti na zemlji. Prosi
nas, naj sveto mašo postavimo v središče našega življenja. Jezus pride pri sv.
maši živ na oltar in mi ga pri sv. obhajilu sprejmemo v svoje srce. Zato naj
čimbolj zavestno spremljamo dogajanje pri sv. maši, da bi pri sv. Obhajilu
mogli prejeti Jezusa v svoje srce čim dostojneje in z ljubeznijo.
Bolnike prosi, naj molijo in trdno verujejo. Obenem pa naj se zavedajo, da če
jim je Bog dal dar bolezni, trpljenja, križa, je to Njegov največji dar. Prosi jih
le, naj ga nosijo potrpežljivo in z ljubeznijo in mu svoje trpljenje darujejo.
Marija vsem trpečim pravi. »Ne morete si niti zamisliti, kako veliko vrednost
ima vaše trpljenje v Božjih očeh.«
Prosi nas tudi, naj si govorimo: »Jaz hočem biti Božji!« Kajti namen njenjih
želja in sporočil v Međugorju je le eden: »Dragi otroci, rada bi, da bi bili srečni
že na tem svetu in po tem večno z mano v nebesih.«
Frenk Muzek
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