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أﻟﯾوم أﻟﺟﻣﻌﺔ
 4ﺗﻣوز 2014
أﻟﺳﺎﻋﺔ  3:15ﺻﺑﺎﺣﺎ ً
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧت أﻟراﺋﯾﺔ ﺗﺻﻠﻲ أﻣﺎم أﻹﯾﻘوﻧﺔ ,ﻣﻸت أﻟﻐرﻓﺔ أﻧوار زاھﯾﺔ إﯾذاﻧﺎ ً ﺑظﮭور أﻟﻌذراء ﻣرﯾم .وأﻋﻘب ذﻟك ظﮭورھﺎﻟﺔ ﻣن
أﻟﻧور ﻓﻲ أﻟزاوﯾﺔ أﻟﯾﻣﻧﻰ أﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣن أﻟﻛﺎﺑﯾﻧﺔ ,ﺣﯾث ﺗوﺟد أﻹﯾﻘوﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ أﻟﻘدﺳﯾﺎت.
أﺧذت ھﺎﻟﺔ أﻟﻧور ﺗﺗوﺳﻊ إﻟﻰ أن ظﮭرت أﻟﻌذراء ﻣرﯾم ﻣن ﺧﻼل أﻟﻧور .وﻛﺎﻧت واﻗﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻘرب أﻟﻘدﻣﯾن ﻓوق أرﺿﯾﺔ
أﻟﻐرﻓﺔ ,ﻣﺗوﺷﺣﺔ ﺑﺛﯾﺎﺑﮭﺎ أﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ,أﻟزرﻗﺎء وأﻟﺑﯾﺿﺎء ,وﻛﺎن أﻟﺣزن ظﺎھراً ﻋﻠﻰ وﺟﮭﮭﺎ.
وﺧﻼل ھذا أﻟظﮭور ,ﻛﺎﻧت أﻟراﺋﯾﺔ راﻛﻌﺔ أﻣﺎم أﻟﻌذراء أﻟﻘدﯾﺳﺔ وأﻟدﻣوع ﺗﺟري ﻣن ﻋﯾﻧﯾﮭﺎ .ﺗﻛﻠﻣت ﻣﻊ أﻟﻌذراء ﻓﻲ ﻗﻠﺑﮭﺎ ﻗﺎﺋﻠﺔ" .
أﯾﺗﮭﺎ أﻟﻌذراء أﺳﻌﻔﻲ ھذا أﻟﻌﺎﻟم ,أﻟﻌراق وﻛل أﻷﻣم وﻛل ﻣن ھو ﻓﻲ ﺿﯾق .ﻛل ﻣﺳﯾﺣﯾﯾﻧﺎ ﯾﮭرﺑون ﺗﺎرﻛﯾن ﻣﺳﺎﻛﻧﮭم ﺑﺳﺑب
إﺿطﮭﺎد أﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻟﮭم".
ﺗﻛﻠﻣت أﻟﻌذراء وﻗﺎﻟت" :أﯾﺗﮭﺎ أﻹﺑﻧﺔ أﻟﻣوﻗرة ,ﻟﻣﺎذا أﻧت ﻏﺎرﻗﺔ ﻓﻲ ﻗﻠق ﻋﻣﯾق؟ أﯾن ھم ھؤﻻء أﻟﻧﺎس أﻟذﯾن ﯾﺗﺑﻌون إﺑﻧﻲ؟ إن إﺑﻧﻲ
ﻣﺗﻠﮭفٌ وﯾﻧﺿﺢ دﻣﺎ ً ﻣن أﺟل ﺧﻼص ھذا أﻟﻌﺎﻟم.
أﻟم أﻗل إرﺟﻌوا ,إرﺟﻌوا ,إرﺟﻌوا إﻟﻰ إﺑﻧﻲ؟ ﻟﻘد ﺣﺎن أﻷوان ودﻧت أﻟﺳﺎﻋﺔ ,ﻟﻘد ﻗرﺑت ھذه أﻷﯾﺎم ,ﻓﻣﺗﻰ ﺳﺗﻌودون؟
ﺳﺗواﺟﮭون أﯾﺎﻣﺎ ً وﺻﻌوﺑﺎت أﻛﺛر ﺧطورة ﻣﻣﺎ ﺗواﺟﮭوﻧﮫ أﻷن .ﺳﺗﺧﺗﺑرون أﻟظﻼم وأﻟﺟوع ,وﺳوف ﻟن ﯾﺗوﻓر ﻟﻛم ﻣﺎ ًء ﻛﻲ
ﺗﺷرﺑون.
ﺳﯾﺑدء أﻟﻧﺎس ﺑﺄﻹﺳﺗﻐﺎﺛﺔ وﺑﺄﻟﻧداء ﻹﺑﻧﻲ وﻟﻶب أﻟﺳﻣﺎوي .وﻟﻛن ﺳﯾﻛون أﻟوﻗت ﻗد ﻓﺎت!
إﻧﻧﻲ أطﻠب وأﺗوﺳل وأدﻋوﻛم ﻟﻠرﺟوع )إﻟﻰ ﯾﺳوع(  .أﺷﯾﺎء ھذه أﻷرض ﺳﺗﺿل ﺑﺎﻗﯾﺔ ﻋﻠﻰ ھذه أﻷرض .ﺳﻌﺎدة ھؤﻻء أﻟﻧﺎس
ھﻲ ﻟﯾﺳت ﻋﻠﻰ ھذه أﻷرض .ﺳﻌﺎدﺗﻛم ھﻲ ﻣﻊ إﺑﻧﻲ وأﺑﯾﮫ .ھؤﻻء أﻟﻧﺎس ھم ﺿﯾوف ﻋﻠﻰ ھذه أﻷرض.
أﯾن ھﻲ ﻣﺣﺑﺔ ھؤﻻء أﻟﻧﺎس؟ ﻟم ﯾﺑﻘﻰ أبٌ ﯾﮭﺗم ﺑﺈﺑﻧﮫ ,او أخ ﺑﺄﺧﯾﮫ وﻻ أخ ﺑﺄﺧﺗﮫ .ﯾﺎ أوﻻدي ,أطﻠب وأﺗرﺟﻰ ,أﺗرﺟﻰ ,أﺗرﺟﻰ
ﻣﻧﻛم أن ﺗﻌودوا )إﻟﻰ ﯾﺳوع(.
أي ﺷﻲء ﺣﺗﻰ وﻻ ﻗ ﱠﺷ ٌﺔ!
أﻛرر ﻣﺎﺳﺑق وﻗﻠﺗﮫ ,ﺑﺄن أﻷﺷﯾﺎء ھﻧﺎ )ﻋﻠﻰ أﻷرض( ﺳوف ﺗﺑﻘﻰ ھﻧﺎ .وأﻹﻧﺳﺎن ﺳوف ﻟن ﯾﺄﺧذ ﻣﻌﮫ ًّ
ﻛﺛﯾر ﻣن أﻟﻧﺎس ﯾﻘوﻟون ﺑﺄن ﻻ وﺟود ﻟﻠﻣﻠﻛوت أو ﺟﮭﻧم .ھﻧﺎك ﻣﻠﻛوت وﻧﺎر ﺟﮭﻧم .ﻻ ﺗﻔﻛروا ﺑﮭذه أﻷﺷﯾﺎء ,ﺑل ﻓﻛروا ﻛﯾف
ﺗﻌودون ﻹﺑﻧﻲ".
ﺑدأ أﻟﻧور ﺑﺄﻟﺧﻔوت وإﺧﺗﻔت أﻷم أﻟﻘدﯾﺳﺔ .إن ھذا ﯾ ّ
ُﻣﺛل أﻟظﮭور أﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠﻌذراء أﻟﻘدﯾﺳﺔ ﻣرﯾم ﻓﻲ ﻣﺳﻛن أﻟراﺋﯾﺔ أﻟﺟدﯾد.
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