
GUADALUPE
MEKSIKO, 1531.

© 2021, Associazione Amici di Carlo Acutis

Euharistija i Gospino ukazanje u mjestu

Neosporan povijesni temelj 
Euharistije i Utjelovljenja 
Sina Božjega. „Tijelo 
Kristovo, tijelo Marijino“, 
kaže sveti Augustin. Crkva 
„u Mariji s radošću, kao na 
najčišćoj slici, kontemplira 
ono što želi biti i što se 
nada biti u svojoj cijelosti“ 
(Sveti koncil, 103): 
svetohranište, krilo, 
pokaznica. Gospa se 
ukazala u Guadalupi 
odjevena u haljinu i s crnim 
pojasom oko struka, 
jednakim pojasu koje 
prema lokalnim običajima 
nose trudnice.

 zoru 9. prosinca 1531. godine mladi 
Indijanac Juan Diego uspeo se na brdo 
Tepeyac na sjevernom rubu Ciudad de Mexica, 
uputivši se prema Tlatelolcu na uobičajenu 
katehezu. Iznenada je začuo nježan pjev pa se 
uputio prema mjestu s kojeg je dopirao zvuk. 
Stigao je pred mladu ženu u blistavoj haljini 
koja mu se predstavila kao Djevica Marija. 
Gospa je od Juana Diega zatražila da biskupa 
glavnoga grada zamoli da izgradi crkvu na 
mjestu ukazanja kako bi svi mogli štovati 
Njezina Sina Isusa. Juan Diego je poslušao, ali 
biskup Juan de Zumárraga nije mu povjerovao, 
nego mu je kazao da od Gospe zatraži znak. 
Kada se Gospa treći put ukazala Juanu Diegu, 
obećala mu je da će mu sljedećega dana dati 
traženi znak. No Juan Diego u ponedjeljak nije 
otišao na dogovoreni sastanak jer mu se stric 
razbolio tako teško da mu je bila potrebna 

posljednja pomast. Sljedećega je dana Juan 
Diego izašao vrlo rano, ravno prema 
Tlatelolcu, kako bi potražio svećenika za 
strica. Odlučio je zaobići brdo Tepeyac kako 
ne bi susreo Gospu, ali ona mu je došla 
ususret tijekom hoda.

Čovjek joj je ispripovjedio svoju 
muku našto ga je ona pozvala da joj vjeruje i 
najavila da će mu stric ozdraviti. Zatim je od 
njega zatražila da se uspne na vrh brda i da 
ubere i donese joj cvijeće koje ondje nađe. 
Juan Diego uputio se prema mjestu koje mu je 
pokazala i pronašao livadu prekrivenu 
prekrasnim ružama i drugim cvijećem, što je 
bilo neobično za zimsko doba i sušnu prirodu 
toga kraja. Ubrao ih je, položio u tilmu, tipičan 
ogrtač astečkih seljaka, i odnio Gospi koja mu 
je rekla da se s tim cvijećem uputi do biskupa 

i da mu ih pokaže kao dokaz ukazanja. Učinio je 
kako mu je rečeno i uputio se u Ciudad de 
Mexico gdje ga je biskup primio nakon duga 
čekanja. Pokazao mu je tilmu, a kada ju je 
raširio, ruže i ostalo cvijeće ispali su i na njoj se 
pojavila blistava Gospina slika. Zapanjen i 
raskajan, biskup je pred tim čudom pao na 
koljena moleći oproštenje od Gospe za svoje 
sumnje. Zatim je uzeo tilmu i položio je u 
crkvu. Sljedećega se dana Juan Diego vratio 
kući sav tjeskoban, jedva čekajući da vidi strica 
kojega je ostavio u teškom zdravstvenom 
stanju. Juan Diego pronašao je potpuno 
oporavljena strica koji mu je ispričao kako se i 
njemu prethodnoga dana ukazala Gospa 
predstavivši se kao Djevica Marija od 
Guadalupe kako bi mu objavila da će ozdraviti.
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Procesija koja se održava u 
Gospinu čast

Dana 6. svibnja 1999. godine 
Ivan Pavao II. uputio se na 
hodočašće pred sliku Gospe 
od Guadalupe.

Djevičina slika koja se pojavila 
na ogrtaču Juana Diega

Stare slike koje prikazuju Juana 
Diega i Gospu

Znanstvenici J. B. Smith i P. S. Callahan analizirali su sliku 
infracrvenim zrakama i dokazali da slika Gospe od Guadalupe, baš 
kao i Torinsko platno, nije naslikana ljudskom rukom. Zaključili su 
sljedeće: „Nije moguće objasniti porijeklo slike iz Guadalupe.“

Carlos Salinas i znanstvenik 
Tönsmann analizirali su oči 
Gospe od Guadalupe i u 
Gospinim šarenicama otkrili 
slike osoba koje su bile prisutne 
tijekom ukazanja Juanu Diegu.

Uvećane slike koje su prisutne u 
Gospinim očima

Ovdje se vidi odraz lica 
Juana Diega.

Pojas koji označava da je Gospa 
trudna. Nalazi se iznad trbuha. 
Oblik pojasa u kulturi Indijanaca 
Nahua predstavlja kraj nekog 
ciklusa i početak nove ere. Na 
slici Gospe od Guadalupe pojas 
simbolizira da s Isusom Kristom 
započinje nova era za stari kao i 
za novi svijet.


