رﺳﺎﻟﺔ رﻗم ) -175-ظﮭور رﻗم (36
أﻟﯾوم أﻟﺛﻼﺛﺎء  28آب 2014
أﻟﺳﺎﻋﺔ  3:05ﺻﺑﺎﺣﺎ ً
آﻻم ﻣﺑرﺣﺔ ﻻ ُﺗﻘﺎرنْ ﺷدﺗﮭﺎ ﺑﺄي ٍ ﻣن أﻵﻻم أﻟﺗﻲ ﻋﺎﻧﺗﮭﺎ ﻣﻧذ ﺑد ِء ﺗواﺻل أﻟﻌذراء ﻣﻌﮭﺎ
ﻛﺎﻧت أﻟراﺋﯾﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ٍ
ُ
ﻣﻧذ ﺳﺗ ِﺔ ﺳﻧوات ,ﻋﻠﻣﺎ ً ﺑﺄن أﻟراﺋﯾﺔ ھﻲ ﺿﺣﯾﱠﺔ روﺣﯾﱠﺔ .وﻓﯾﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺻﻠﻲ ’ﻣﺳﺑﺣﺔ أﻟرﺣﻣﺔ أﻹﻟﮭﯾﱠﺔ’,أﺧذت
أﻧوار ﻣﺗﻌددة أﻷﻟوان ﺑﺄﻹﺷﻌﺎع ,ﻣﻌﻠﻧﺔ ظﮭور أﻟﻌذراء أﻟﻘدﯾﺳﺔ ﻣرﯾمَ .ﺗ ِﺑﻊ ھذه أﻷﻧوار ظﮭور ً
ھﺎﻟﺔ ﻣن أﻟﻧور,
وأﻟﺗﻲ أﺧذت ﺑﺄﻟﺗوﺳﻊ إﻟﻰ أن ظﮭرت أﻷم أﻟﻘدﯾﺳﺔ ﻣن أﻟﻧور ,ﻣﺗو ﱢﺷﺣﺔ ﺑﻠﺑﺎﺳِ ﮭﺎ أﻟﺗﻘﻠﯾدي ,أﻷﺑﯾض وأﻷزرق,
وﻛﺎﻧت واﻗﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب أﻟﻘدﻣﯾن ﻓوق أﻷرﺿﯾﱠﺔ ,ﻓﻲ أﻟزاوﯾﺔ أﻟﯾﻣﻧﻰ ﻣن ﻣﻛﺎن وﺟود إﯾﻘوﻧﺔ ’ﺳﯾدة أﻟرداء’
ﻣﻊ ﺳﺎﺋر أﻟﻘدﺳﯾّﺎت أﻷﺧرىِ .وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺎ إﺧﺗﺑرﺗﮫ أﻟراﺋﯾﺔ ,ﻓﺈن وﺟﮫ أﻟﻌذراء ﻣرﯾم ﻛﺎن ﯾﻌﺑر ﻋن أﻟﺣزن ,وﺗﻛﻠﱠﻣت
ت ﺣزﯾن.
ﺑﺻو ٍ
وﺑﻌﯾون ﻣﻠؤھﺎ دﻣوع أﻟﻔرح ﻟرؤﯾﺔ أﻷم أﻟﻘدﯾﺳﺔ ﻣرﯾم ,وأﻷﻟم ﻋﻠﻰ أﻟﺣزن أﻟذي ﺗﻌﺎﻧﯾﮫ أم أہﻠﻟ ,رﻛﻌت أﻟراﺋﯾﺔ
أﻣﺎم أﻟﻌذراء ﻣرﯾم ,وأﻟﺗﻲ أﻣﻠت ﻋﻠﯾﮭﺎ ھذه أﻟرﺳﺎﻟﺔ أﻟﺑﺎﻟﻐﺔ أﻷھﻣﯾﱠﺔ:
"أﯾﺗﮭﺎ أﻹﺑﻧﺔ أﻟﻣو ﱠﻗرة ,ﻟﻣﺎذا ﯾﺷﻌر أﻟﻧﺎس ﺑﺄﻹﺣﺑﺎط وﯾﺗﺳﺎءﻟون ﻋن ﺳﺑب ﻋدم ﻗﯾﺎم إﺑﻧﻲ )ﯾﺳوع( ﺑﻌﻣل وإظﮭﺎر
ﻣﻌﺟزاﺗﮫ؟
ﻟﻣﺎذا ﯾﺗﺳﺎءل ھذا أﻟﻌﺎﻟم ﻋن وﺟود ﯾﺳوع وﻣﻌﺟزاﺗﮫ؟
أﻟﺧطﯾﺋﺔ ﻗد وﺻﻠت ,وﺻﻠت ,وﺻﻠت! ﻛل ھذه أﻷﺷﯾﺎء ) أﻟﺷر أﻟﻣﺗﻔﺷﻲ ﻓﻲ أﻟﻌﺎﻟم( أﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ,ھﻲ ﺑﺳﺑب
أﻟﺧطﯾﺋﺔ؛ وﺧطﺎﯾﺎ ھذا أﻟﻌﺎﻟم ﻗد وﺻﻠت إﻟﯾ ِﮫ )أﻵب أﻟﺳﻣﺎوي(.

ھذا أﻟﻌﺎﻟم ﺳوف ﯾﺷﮭد أﺣداث أﻛﺛر ﺧطور ًة ,وﺳﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﺻﺎﺋب أﺳوء ﻣن أﻟطوﻓﺎن! )ﻧوح(.
أﯾن ھم أﻟﻧﺎس ,أﻟﻧﺎس ,أﻟﻧﺎس ﻛﻲ ﯾرﺟﻌوا إﻟﻰ إﺑﻧﻲ؟ أﻟم أﻗل وأُﻧﺎدي ﻛﯾﻣﺎ ﺗرﺟﻌوا إﻟﻰ إﺑﻧﻲ وأﻵب أﻟﺳﻣﺎوي؟

أﯾﮭﺎ أﻟﻧﺎس ,أﯾﮭﺎ أﻟﻧﺎس ,أﯾﮭﺎ أﻟﻧﺎس؛ أﯾﮭﺎ أﻟﺳﺎﻣﻌون ,أﯾﮭﺎ أﻟﺳﺎﻣﻌون ,أﯾﮭﺎ أﻟﺳﺎﻣﻌون ,ھﻠ ّﻣوا وﻋودوا ﻗﺑل
ﻓوات أﻷوان! )وﻗت أﻟﻧﻌﻣﺔ(.
ﻛﺛﯾر ﻣن أﻟﻧﺎس ,ﺣﯾن ﻣﺟﯾﺋﮫ ,ﻣﺟﻲء إﺑﻧﻲ ,وأﻟذي ﯾﻘﺗرب ,ﯾﻘﺗرب ,ﯾﻘﺗرب؛ ھؤﻻء أﻟﻧﺎس ﺳﯾﻧﺣﻧون
ﻟﻸرض ,وﻟﻛن أﻟوﻗت ﺳﯾﻛون ﻗد َ
ﻓﺎت ) وﻗت أﻟﻧﻌﻣﺔ (.
ﻛﯾف ﯾﻣﻛﻧﻛم أن ﺗﺗﺻوروا أن ﯾﻛون ﻛﯾﺎﻧﻲ وﻓﻛري ﺳﻌداء ﺑﯾﻧﻣﺎ أﻧﺎ أﺗﺄﻟم ﻷﺟل أﻟﻌﺎﻟم ﻛﻠﮫ؟ ذﻟك ﻣﺛل ﻗﻠب أﻷم
أﻟذي ﯾﺗﺄﻟم ﻣن أﺟل ﺿﻧﺎھﺎ )أوﻻدھﺎ( ﻋﻧدﻣﺎ ﺗراھم ﻓﻲ أﻟﺿﯾق.
ﻛﯾف ﯾﻛون ﻣردود ﻛﯾﺎﻧﻲ ,ﻷن ﻛل ھؤﻻء أﻟﻧﺎس ھم أوﻻدي؟

إن ﻗﻠﺑﻲ ﯾﺣﺗرق وﯾﺗﻠوﱠ ع ﻣن أﺟل ﻋودة ھذا أﻟﻌﺎﻟم إﻟﻰ إﺑﻧﻲ وإﻟﻰ أﺑﺎه أﻟﺳﻣﺎوي".
ﺑدأ أﻟﻧور ﺑﺄﻟﺧﻔوت ,وإﺧﺗﻔت أﻟﻌذراء ﻣرﯾم.

