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أﻟﯾوم أﻟﺛﻼﺛﺎء  16أﯾﻠول 2014
أﻟﺳﺎﻋﺔ  3:05ﺻﺑﺎﺣﺎ ً
ﻛﺎﻧت أﻟراﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻏرﻓﺗﮭﺎ ,ﻋﻧدﻣﺎ ﻻﺣظت ظﮭور أﻷﻧوار أﻟزاھﯾﺔ أﻟﻣﻌﺗﺎدة ﻓﻲ ﻣﻛﺎن وﺟود إﯾﻘوﻧﺔ أﻟﻌذراء,
ﺳﯾّدة أﻟرداء ,ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ أﻟﻘدﺳﯾﺎت .ﺣﯾﻧﺋ ٍذ أﺳرﻋت أﻟراﺋﯾﺔ ورﻛﻌت أﻣﺎم أﻹﯾﻘوﻧﺔ ﻣﻧﺗظرة ظﮭور أﻟﻌذراء ﻣرﯾم.
وﻣن َﺛ ﱠم ظﮭرت ھﺎﻟﺔ أﻟﻧور أﻟﻣﻌﺗﺎدة وأﻟﺗﻲ أﺧذت ﺑﺄﻟﺗوﺳﻊ إﻟﻰ أن ظﮭرت أﻟﻌذراء ﻣن أﻟﻧور وھﻲ واﻗﻔﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب أﻟﻘدﻣﯾن ﻓوق أﻷرﺿﯾّﺔ .ﺛم أﻣﻠت أﻟﻌذراء ﻋﻠﻰ أﻟراﺋﯾﺔ أﻟرﺳﺎﻟﺔ أﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
ُ
طﻠﺑت وﻧﺎدﯾت وﺗﺿرﱠ ﻋت ﻟﮭذه أﻟﺑﺷرﯾﱠﺔ ﻟﺗﻌود إﻟﻰ إﺑﻧﻲ أﻟّذي ﯾﻘول ‘إن أﻣﻲ
"أﯾﺗﮭﺎ أﻹﺑﻧﺔ أﻟﻣو ﱠﻗرة ,ﻛم ﻗﻠت و
ﻣﺣﺑطﺔ ﺑﺳﺑب ﻣﺣن ھذا أﻟﻌﺎﻟم ,وﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻘﻠﺑﮭﺎ أن ﯾﺣﺗﻣل أﻛﺛر‘.

*** أﯾﮭﺎ أﻷﺑﻧﺎء أﻟﻣوﻗرون ,ﻟم ﯾﻌد ﺑﻣﻘدوري ﻣﺳك ﯾد إﺑﻧﻲ أﻹﻟﮭﻲ ﻋن ﻋﻘﺎب ھذا أﻟﻌﺎﻟم ﺑﺳﺑب
ﺟراﺋﻣﮭم وﺧطﺎﯾﺎھم أﻟﻛﺑﯾرة.
إﻧﻲ أطﻠب وأﺗوﺳل ﻣن ھذا أﻟﺷﻌب ﻛﯾﻣﺎ ﯾرﺟﻌوا إﻟﻰ إﺑﻧﻲ وأﺑﯾﮫ أﻟﺳﻣﺎوي ,ﻓﺈﻧﮭم ﻻ ﯾودون ھﻼك ھذا أﻟﻌﺎﻟم.
أﻧﺗم ﻻ ﺗﻌرﻓون ﻣدى ﻣﻘدار رﺣﻣﺔ إﺑﻧﻲ وأﺑﯾﮫ أﻟﺳﻣﺎوي ,ﻓﮭﻣﺎ ﻣﺎﻧﺣﻲ أﻟﻧﻌم ﻣن ﺧﻼل ﻗﻠب أﻣﮫ )أﻟﻌذراء ﻣرﯾم(
أﻟطﺎھر.
أطﻠب ﻣن ھذا أﻟﺷﻌب وﻛل أﻟﺳﺎﻣﻌﯾن أن ﯾطﻠﺑوا ﻧ َِﻌﻣﺎ ً ﻣن ﻗﻠﺑﻲ وﻗﻠب إﺑﻧﻲ أﻟﺣزﯾﻧﯾﯾن.
أطﻠب ﻣﻧﻛم ,ﻛﻣﺎ ﯾﻘول إﺑﻧﻲ ,أن ﺗطﻠﺑوا أﻟﺳﻼم ﻣن ﻗﻠب ﻣرﯾم أﻣﻛم وﻣن أﻵب أﻟﺳﻣﺎوي ,ﻓﮭو )أﻵب أﻟﺳﻣﺎوي(
ﺳﯾﻌطﻲ ﺳﻼﻣﺎ ً ﻟﮭذا أﻟﻌﺎﻟم.
ً
رﺣﻣﺔ ﻟﻘﻠب ﻣرﯾم أﻟطﺎھر ,ﻷن ﻗﻠﺑﮭﺎ ﻛﻠﮫ ﻣﻐطﻰ ﺑﺄﻷﺷواك ,ﺑﺳﺑب أﻟﻣﻌﺎﻧﺎة
ﯾﻘول إﺑﻧﻲ‘ ,ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون ﻟدﯾﻛم
طﻌنُ ﻓﻲ ﻛل ﺳﺎﻋﺔ وﻓﻲ
وأﻟﻌذاﺑﺎت أﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﺑرھﺎ وﺗﺗﺣﻣﻠﮭﺎ ﻣن أﺟل ھذا أﻟﻌﺎﻟم ,وأﻟذي )ﻗﻠب ﻣرﯾم أﻟطﺎھر( ُﯾ َ
ﻛل أﻷوﻗﺎت‘.
أﻧﻲ أﺗرﺟّ ﻰ ﺑﺈﺳم إﺑﻧﻲ وأﺑﯾﮫ أﻟﺳﻣﺎوي ,أن ﯾﻣﻧﺣوﻧﻛم أﻟﻧﻌم ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ أﻟﻣوت .ھﻠﻣوا وإرﺟﻌوا ﯾﺎ أﺑﻧﺎﺋﻲ إﻟﻰ
إﺑﻧﻲ.
ﯾطﻠب إﺑﻧﻲ وأﺑﯾﮫ أﻟﻘدوس ﻣن ﺟﻣﯾﻊ ﻛﮭﻧﺔ ورھﺑﺎن ھذا أﻟﻌﺎﻟم ,أن ﯾﺳﻌوا ﻟﺗﻘرﯾب ھذا أﻟﻌﺎﻟم إﻟﻰ أﻟﻛﻧﯾﺳﺔ
أﻟﻛﺎﺛوﻟﯾﻛﯾﺔ أﻟﻣﻘ ﱠدﺳﺔ ,ﺑدﻻً ﻣن إﺷﻐﺎل أﻧﻔﺳﮭم ﺑﺄﺷﯾﺎء ﻻ ﻣﻌﻧﻰ وﻻ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﮭﺎ.
إﻧﻲ أﻟﺗﻣس وأﺗرﺟﻰ وأﺗوﺳﱠل ﻣﻧﻛم  ,وأﻧﺎ ﻻ أﻋﻠم ﺑﺄﯾﺔ طرﯾﻘﺔ أﺧرى أﻟﺗﻣس وأﺗرﺟﻰ وأﺗوﺳل ,ﻛﯾﻣﺎ ﺗﻌودوا
ﻹﺑﻧﻲ وأﺑﯾﮫ أﻟﺳﻣﺎوي إذ ﻟﯾس ﺑﻣﻘدورﻛم إﺳﺗﯾﻌﺎب ﻣدى ِﻧ َﻌم إﺑﻧﻲ وأﺑﯾﮫ أﻟﺳﻣﺎوي.

أطﻠب ﻣﻧﻛم أن ﺗطﻠﺑوا ﻧﻌﻣﺎ ً ﻣن ﻗﻠب إﺑﻧﻲ أﻟطﺎھر وﻗﻠب أﻣﮫ أﻟطﺎھر ﻟﺗﻣﻛﯾﻧﮭﺎ)أﻟﻌذراء ﻣرﯾم( ﻣن ﺗﻘرﯾﺑﻛم ﻣن
إﺑﻧﻲ وأﺑﯾﮫ أﻟﺳﻣﺎوي".

