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اليـــــــوم الجمعــــــــــة
 13ايلـــــــول 2013
الساعة  4 : 05صباحا
( الظهــــور رقـــم ( 25
بينما كانت الرائية تصلي في غرفة األيقونات  ،ظهرت لها العذراء ا ّمنا واملت عليها الرسالة التالية :
يا إبنتي الموقرة  ،متى سيَعي هذا الشعب ؟
يا اوالدي هل ّموا ونادوا " باسم إبني يسوع " ( كررتها ثالث مرات )  ،يسوع ( كررتها ثالث مرات ) هذا
هو اإلسم الذي به تنالون الغلبـة  .هذا هو االســـم الذي تنتصـــرون به ( تنتصـــرون باســم إبنـــــي يسوع )
 ،نادوا باسم يسوع  ( ،ليس كمن يتوسل بتذلل )  ،نادوا باسمه كصديق لكم  ،اذيعوا إسمـــه كونه هـــو
مخلــّص هذا الشعــــب من الخطيئــة  ،الخطايا تصدر عن كل هذه األشياء  ،الشكوك والمخاوف واإلحتداد
والكآبة وضيق الصدر ونقص المحبة  .خطايا ترتكب في الكبائر والصغائر  ( ،خطايا كبيرة وصغيرة ) ،
يخلــّص شعبه وإخوته من الخطيئة ( يخلــّص شعبه من خطاياه )  .نادوا باسمـه  ،هو الذي يسمو بالنفوس
ويمنحها األمن والسالم  .هو من ينقذ كل هذا الشعــب من خطاياهم  .إنه هو المخلــّص وهو الصديق وهو
السالم والمحبة  .ليس من اسم آخر يخلــِّصكم  .إستغيثوا بإبنـــي ساعات واوقـــات عذاباتكم  ،في وقت
الخالص  .ال تدرون كم ان قلب إبني يتوجع ويذوق المرارة ( يتوجع ويتألم ) مـن جراء ضيقات هذا الشعب .
كم يعاني من ضيقات من اجل قلوب هذا العالــم المعانـــي من العذابــــات والضيقات  ،كم قلبه حزين من اجل
خالص نفوس هذا العالـم  ،هل ّموا هل ّموا انتم ايها المؤمنون وهيّئوا اآلخرين  ،هيّئوا النفوس التي ال تتبعه .
قرّبوهم من إبنـي  ،الذي هو منبع السعادة ومصدر سالم القلب .

رسالـة رقـم – – 149
اليــــــوم الجمعــــــــــة
 20ايلـــــــول 2013
الساعـة  3 : 15صباحا
بينما كانت الرائية تصلي وردية الرحمــة اإللهيـــة طنـّت آذانها  ،عالمة على موعد مع العذراء ا ّمنا لتـُملي
عليها رسالتها ( هبّـت الرائية لتأخذ قلما ً  ،لتكتب ما تمليه عليها األم العذراء )  ،فسمعتها تقول :
ايتها اإلبنة المحترمة  ،الست اقول وانادي واظهر ذاتي لهذا العالم  ،بان ستحل عليكم ايام الضيقات على
هذا العالم  ،حروب بين الدول  ،ستجتاح الطوفانات هذا العالــم  ،عدد كبير من الصغار الذين هم كالـــورود
والرياحيـــن  ،وكذلك النـــاس  ،سيطاح بهم في ما سيحصـــل  ،دول كثيــــرة ستستعمــــل السالح النووي ،
إال ان هؤالء الصغار والشعب الهالك سيخلـّصهم إبنـي  .إن ملكوت السماء كئيبة جراء هذا األمر  .هل ّموا
وارجعوا  ،وإستيقظوا من سباتكم العميق .

رسالــة رقـم – – 150
اليــــــوم الخميـــــــــس
 3تشريــن األول 2013
الساعـة  3 : 30صباحا
كانت الرائية تصلي امام األيقونات  ،واملت عليها العذراء الرسالة التالية :
ايتها اإلبنة المحترمة  ،ها انا اقول وانادي استيقظوا وإرجعوا الى إبني  ،لقد آن األوان  ،كثيرا ً من الناس
تذهب للصالة يوما ً وإثنين واسبوعا ً ولكن صالتهم ليست من كل قلبهم  .ل ّما يحين األوان سيقف اناس
كثيرون وينادون  ،إلهي إلهي إلهي ! يا يسوع يا يسوع يا يسوع  ،خلصنـــــا  ،سيسمعهم
ولكنـــه ( يســــــوع ) لن يستطيع ان يخلـّصهم  ،ألن فات األوان .
دوال ً كثيرة تتكلم بالســـالم  ،وفي اليــوم الثانــــي يبدأوون بالحـــــــرب .
ارجوكم يا ابنائي  ،الذين انتم ابنـاء الحقيقــة  ،اتركوا كل شيء ارضي على هذه األرض  ،وإرجعوا الى
إبنـــي فقد آن األوان .
رسالـة رقـم – – 151
اليــــــوم الثالثـــــــــاء
 8تشرين األول 2013
الساعة  4 : 05صباحا
في هذا اليوم املت البتول القديسة على الرائية الرسالة التالية :
ايتها اإلبنة المحترمة  ،لماذا يذهب هؤالء الناس ليشاهدوا العذراء مريم التي تظهر في امكنة مختلفة وتتكلم
 ،ما فائدة صلواتهم إن لم تكن من كل قلوبهم  .قلب إبني كئيب  ،هل ّموا وعودوا يا ناس  ،صلــّوا ثالث
سبحات وردية  ،وإن توفر لكم وقت  ،صلــّوا اربعة و خمسة وستة  .بصالة سبحــة الورديــة  ،تخلـِّصون
الكثير من الناس  ،فالورديــــة هي ذلك الســـالح الذي يخلــّص النفوس  ،يا اوالدي  ،اطلب واترجى  ،مرة
اخرى ! عودوا عودوا عودوا  ،حين اقول آن األوان  ،فقد آن األوان .

رسالـة رقـم – – 152
اليــــــوم الخميــــــــس
 17تشرين االول 2013
الساعة  3 : 20صباحا
( الظهـــــور رقـــم ) 26
تظهر العــــــذراء مريــــــم للرائيـــة للمرة (  ) 26خارجة من وسط قرص من النـــور واملت عليها
برسالتها التالية :
يا إبنتي الموقرة  ،إنني دائما ً اقول وانادي عودوا عودوا عودوا  ،حان االوان  ،ستأتي صعوبات
وضيقات سوداء قاتمة  ،صعوبــــات كثيــــرة كثيــــرة .
أليـــس إبنــــــي الذي اسلــــم نفســــــه لخــــــالص هــــذا العالـــــــم ؟
لماذا ي َُحقــ ّــــر هذا الشعــــــب بإبنـــــــي  ،سائريـــــن وراء ابليــــس .
تعالوا إرجعوا حتى ولو كانت آخر لحظة لكي يتمكن من الترحم عليكــم .
عودوا عودوا عودوا إبنـــــي يرى وينظر ويسمع بأن شعبا ً كثيرا ً كثيرا ً كثيرا ً مع الشــر .
عودوا إليــه يا اوالدي  ،اين الحب الواجب ان يكون بهذا الشعب ؟ ان الحب مرفوع من بين القلوب .
اخبري ( م ر )  ،خذ امورك بهدوء  .أرح فكرك  ،ألم أقل إنني معــك .
يا إبنتي الموقرة  ،هؤالء الناس الذين يأتون ويمسحون بالزيت قدسياتهم ( الصور والتماثيـل المقدسة ) ال
يجب وضع هذا الزيت عليها  .ألن كثيرا ً من الناس تعتقد بأنها تنضح زيتا ً  ،هذا الشـيء وكل شيء
بإرادته  .الشيء الذي عندك ليس بإرادتك  ،إنه بأرادتــــه هو .
ستتحمليـن ضيقــــات وعذابــــات اخــــرى اكثــــر كبــــرا ً  ( ،الرائيــة فكـــرت فـــي قلبهـــــا )  " ،ما
الذي ساتحمله بعد ! " .
ت ان تحملي صليــــب إبنـــــي ؟ .
العــــــذراء  :ألم ترغبي ان ِ
واخــــــذ النـــــــور بالخفـــــــوت واختفــــــت العـــــــذراء .

