رسائـــــــــل وظهـــــــــورات
أم

المـــلـــــــــــوك

مـــلـــــــــــك

الـقـديســــــــة مـريــــــــــم الـعـــــــــذراء
{ سـيــــدة الـكـيــــب ( الـــــرداء ) }
الـــى رائـيــــــــة كـلـدانـيــــــــــة
فــي واليـــــة مـيـشـگــــــن
أمــــريــــكـــــــــا

اإليحــــــاءات الفرديــــــــة
هناك إيحاءات جرت عبر التاريخ لم تضف شيئا ً على وديعة اإليمــــــــان بل ساعدت الشعب على
عيش إيمانهم بطريقة افضل  ...بعض هذه اإليحاءات اقرتها السلطات الكنسية مثل ظهورات لـــــورد
وفاطمة  ،وگوادالوبي وغيرها ...إال انها لم تعترف بالمزيفة منها .
هذا ما يعلنه كتاب التعليم المسيحــي الكاثوليكــــي  ،الفصل الثاني  ،فقرة  ، 76عن اإليحاء الفردي
الخاص  :بعض اإليحاءات الفردية أقرتها السلطـــة الكنسيـــــــة  .مع ذلك  ،فهي ليست معتبرة وديعة
إيمانية  .ليس دورها تحسين وإتمام وحي المسيـــح النهائي  ،بل كي تعين على عيش افضل في بعض
حقبات التاريخ  .بتوجيه من السلطة الكنسية التعليميـــــة  ،يعرف شعور إيمان المؤمنين  ،كيف يميـّـز
ويتقبل هذه اإليحاءات وما يقوم عليه نداء حقيقي اصيل للمسيح وقديسيه في الكنيسة  .ال يمكن لإليمان
المسيحي ان يقبل " إيحاءات " تدعي انها تتفوق او تصحح الوحي الذي كماله هو المسيـــح  ،كما هو
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الوضع في بعض الديانات وايضا ً في بعض البدع والفئات المعاصرة التي تبني كيانهــا على مثل هذه
" اإليحـــــــــاءات "
خبرة هؤالء الرؤات  ،الموحـــى اليهم  ،هي فردية شخصية في طبيعتها وتتميز عن وحي هللا العام
الموثــّق والمكتمل في االسفار المقدســـــــة  ،الوحي الكتابي العام بنوع خاص  ،وديعة اإليمان لجميع
المسيحيين هي فريضة إلزامية  .اما اإليحاء الفردي فإختياري .
األب إمري دي غال  ،المجاز في الفلسفــة واألستاذ المشارك الالهوت التنظيمي في جامعة القديسة
مريم لليك في مندلين  ،بوالية إلنويز  ،يلفت النظر الى ان المريمي امترم ليو كردينال سشيزيك  ،الى
ما يلي عن ظهورات مريم العذراء :
لظهورات مريم العـــــــذراء خبرات فريدة  ،إنها هبة من هللا في المسيــح يســـــوع للجنس البشري ،
الذي له جسد ونفس  ،يجسدان ويوضحان سر مريـــــــم  .الظهور المريمــي يدل على حضور وعمل
مريم العذراء في التاريخ  .من بين جميع القديسين تمارس مريم العـــــذراء دورا ً خالصيــا ً شامال ً .
إنها األم والمثال للكنيسة جمعاء  .ظهوراتها تؤجج اإليمان اإلنجيـلي  ،تدعو مؤمني جميــع األجيـــال
واألجناس للصـــــالة واإلهتــــداء والتوبة  .في المدة األخيرة  ،توصي المؤمنين ليتلوا صالة الوردية
الى جانب العمل على تقديــــس النفـــــــوس .
تعمق األب إمري دي غال في طبيعة الرؤى والظهورات عبر تاريخ الكنيسة الكاثوليكيــــة من هذا
المنطلق توسعت الكنيسة في دراسة ثالث انواع مختلفة للظهورات :
 – 1العقليــــــــــة .
 – 2التخيليــــــــة .
 – 3الجسدية والمحسوسة .
على سبيل المثال رؤى القديســــة ترازيا األفيلية الهمها إياها هللا القديــــــــر في ذهنها  .اخرى هي
تخيلية  ،مثل أحالم القديس يوســف البتول  ،اوعزت اليه ان يأخذ العائلة المقدســـة الى مكان آمن في
مصر  .الظهورات للقديســـــــة برناديــــــت سوبيرو في لــــــورد كانت مؤكدا ًً محسوسة بطبيعتها .
كذلك الشمـــــس الراقصة في فاطمة كانت ذات طبيعة مادية ملموسة محسوسة .
تدقيقا ً في فحص مصداقية الظهور الفردي  ،الكنيسة  ،على مستوى األبرشية واألمة او الفاتيكان ،
تتحرى وتستخدم القواعد التالية الخاصة بالظهورات المزعومة  ،وهي على النحو التالي :
 - 1هل ان الرسالة او الشهادة مطابقان لإلنجيل ؟
 - 2هل الرائي جدير بالتصديق وصادق ومنطقي ومتجرد عن كل نفــع ؟
 - 3هل يمارس الرائي حياة خلقية وروحيــــــة ؟
 - 4هل ان الثمار الروحية هدفها يسوع المسيح ؟
 - 5هل هناك إنسجام بين باطن وخارج الرائي ؟
 - 7هل توجد ارضية صلبة لإلدعاء بحضور فائق الطبيعة او مسبب له ؟
أخيرا ً  ،كما يحاجج القديس تومـــــا االكوينـــــي  :هل يحفز الظهور على ممارسة فضائل اإليمان
والرجاء والمحبة الفائقـــــــة الطبيعــــــة ؟ .
هل تبدوا الرسائـــــــل التي جاءت عن طريق الرؤات متممة لهذه القواعد وتهدف الى تنشيط شوق
المحبة المتقد وهمها محصور في مريــــــم العذراء  ،في تضرع متضع للتغلب على األنانية والسلوك
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المدمر وتتحول الى محبة ؟ المسيــــح ملك عادل  ،ويدين برحمة ألنه يحبنا  ،والبشرية  ،من جهتها ،
تلطـّف العقاب العتيد عبر الصالة والصوم .
كتب ريجيس سكانلون في مجلة الوعظ الراعوية  ،بتاريخ نيسان  ، 1994كاشفــــا ً ان في عــــــام
 ، 1991تحدث البابا يوحنا بولس الثاني الى مجموعة من الزوار األلمان الكاثوليـــــك عن المستقبل ،
قال  " :يجب ان نكون مستعدين لمعاناة كبيرة  ،تحل بنا في زمن ليس ببعيد  ،معاناة تطالبنا بمنـــــــح
ذواتنا وتقديم حياتنا بجملتها للمسيح ومن اجل المسيـــــح  .بصالتكم وصالتي  ،من الممكن ان نخفف
هذه اإلضطهادات  .لكن ال يتاح لنا الوقت لصدها ألنه فقط بهذا األسلوب يمكن للكنيســـة ان تتجدد ...
كم من مرة  ،حقيقة  ،تحقــــــق تجديـــــد الكنيســــــة فـــي الدمـــــاء ؟ في هذا الزمن  ،مرة اخرى ،
لـن يختلف األمــــــــر " .
ذكرت القديسة فوستينا في مذكراتها  ،رقم  ، 1599ان يسوع قال لها  " :لن أعاقب الجنس البشري
المتألـــــم  ،بل أريد شفاءه  ،أضمـــــه شديـــــدا ً الى قلبـــي  .اعاقب فقط عندما هم انفسهم يـكرهوني
علـــــــى ذلــــــك " .
األخت الراهبة لوسيـا  ،إحدى رائيات فاطمة  ،في احدى رسائلها الى األب األقـــــــدس  ،كتبت في
 12من شهر أيار  ، 1992ما يلــــي  :ال نقل بأن هللا يعاقبنــــــا بهذا األسلوب  ،بل على النقيـض من
هذا  ،ان الناس هم الذين يع ّدون العقاب ألنفسهـــم  .هللا في حنانه يحذرنا ويدعونا للسير في الصــراط
المستقيم  ،محترما ً الحرية التي اعطاناها  ،لذا فالناس هم المسؤولون عن ذلك " .
جميع النبوءات والرسائل العائدة لإليحاء الفردي يجب تمييزها بورع بتوجيه من الـــروح القـدس .
هذه الرسائل موضوعة تحت تمييزك وصلواتـــــــك .

ماذا يقول الحق القانوني للمؤمنين عن اإليمـــــان بإنتشار األخبار حول ظهـــــورات
العـــــذراء مريـــــم ؟ .

توضيحـــــــــات :
" منذ إلغاء البابـــا بولس السادس القانونين رقم  2319و  1399للحق القانوني القديم  1197المادة
 ، 59عام  1977سمــــــح بنشر ظهورات وإيحاءات وتنبؤات ومعجزات جديدة  ...الخ  .من دون ان
يحصل المؤمنون على رخصة الكنيســة  ،شرط أال تتعارض مع اإليمان واألخالق  ( " .هذا يعني أن
ال لزوم " ليسمح بطبعـــــــه " ) .
في دستور " نور األمم " للمجمع الفاتيكاني الثاني  ،الفصل  ، 12نقرأ ما يلي :
" مواهب نعم مثل هذه  ،وإن كانت تنويــ را ً فرديا ً  ،وإن نشرت وعممت بكل عفوية  ،يلزم قبولها
بشكر وعزاء  ،كونها مناسبة ومفيدة ونحتاج اليها في الكنيســـــة ...الحكم على مصداقيتها وإستعمالها
بنوع صحيح هو بيد من يقود الكنيسة والذين ليست مهمتهم ان يطفئوا الـــــــروح بل ان يتفحصوا كل
شيء ويحتفظوا بما هو جيد "  2 ( .تسا  " ) 21 – 19 ، 5ال تعيقوا عمل الــــــروح  ،ال تستهينــــوا
بالنب ّوات  ،بل إمتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن  ،وتجنبوا كل شــــــر " .
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أعلن قداســـــــــة الحبر األعظم البابا اوربانوس الثامن رسميا ً (  ) 1744 – 1723ما يلي  " :في
حاالت مماثلة ( لهذه الظهـــــــــورات ) من األفضل ان نؤمن بها من أن ننكرها  ،فإن آمنت ولم تثبت
صحتها  ،تكون مسرورا ً ألنك آمنــــــت بها  ،ذلك ألن امنا الكنيســة المقدسة طلبت ذلك  .وإن آمنت
وبرهن عن عدم صحتها  ،ستتقبل جميع البركات  ،كما لو كانــــت حقيقيـــــة  ،ألنك آمنت بها وكأنها
صحيحـــــة حقيقيـــــة " .
صرّح قداســـــــة الحبر األعظم يوحنا  ، 23بخصوص اإليحاء الفردي الصحيح  ،في إختتام السنة
المريمية  19شباط  ، 1959بما يلــــــــي :
" يتوجب على الحبر الروماني ان  ،بعد فحص دقيق  ،المعتبر ضروريا ً  ،من اجل الصالح العام ،
ان يجلب إنتباه المؤمنيــ ن الى هذه األنوار الفائقة الطبيعة التي شاء هللا ان يغدقها بغزارة ومجانا ً على
بعض النفوس المحظوظة  ،ليس لعرض عقائد جديدة  ،بل لتقودنا بامان في سيرنا وسلوكنا " .
عند تكلم البابا يوحنا  23عن سيدتنـــــــا العـــــــذراء  ،قال :
" نحثكم على ان تصغوا بكل بساطة قلب وامانة عقـل الى تحذير ام هللا الخالصي " .
في الرسائل التالية  ،التي تلقتها الرائية  ،تتوسل مريم العذراء بتواضع بالعودة الى إبنها يســـــــوع
المسيـــــــح  ،قبل فوات األوان .

معلومات عن خلفية األحداث الروحيـــــة التي جرت في دار الرائيـــــــة
في اواخر شهر آب ( اوغسطس )  ، 2119سيدة في منتصف العمر  ،عراقية المولد ( كلدانيــــــــة
كاثوليكية المعتقد ) وجدت في شقتها صورة ورقية لمريم العـــذراء ب ً  9بوصات على  ، 11ظهرت
عليها دالئل زيت منساب من األعلى الى األسفل في وجه الصــــــــورة  .هذه الصورة هي نسخة عن
ايقونة سيدة الكاب  ،يخص األم العذراء الكنديون الكاثوليـــك من اصل فرنسي كيبيك  ،بكندا  ،بإكرام
خاص  ،منذ عام  . 1611لما وضعت هذه السيدة الصورة في محل شرف ٍ لتكريمهــــا في منزلهـــا ،
اخذت الصورة ترشح زيتا ً بكمية ضئيلة  .وضع تحت الصورة إناءا ً لدنيا ً ( بالستيكي ) شفــــــــاف
لجمع كمية الزيت السائل من الصورة  ،ووضعت في قفص زجاجي لحمايتها من لمس الزائريــــــــن
المباشر  ،في شهر نيسان عام  ، 2119جلب احدهم صليبــــــا ً خشبيــــــا ً  9بوصــات عرضا ً على
 9طوال ً  ،ووضعه على القفص الزجاجي الحاوي لأليقونة  .اخذ الصليــــــــب يرشح زيتا ً بغزارة ،
ووضع تحت الصليب إناء ليحتوي الزيت النازف منه  .والى جانب أيقونة العــــذراء وضعت صورة
يسوع المكلل بالشوك على خلفية حمراء  ،وكانت معلقة على الحائط بالقرب من األيقونة والصليــــب
الخشبي الذي يسيل منه الزيت  .اخذ الزيت يسيل من األيقونـــــة تاركا ً آثار بقع الزيت على الحائط ،
انزلت الصــورة من الحائط ووضعت على المائدة حيث أيقونة العذراء مريـــــــــم والصليب الخشبي
معروضان  .وما عتــم ان سال الزيت منها بغزارة  ،فإقتضى وضع صحن تحت األيقونـــــة إلحتواء
الزيت الجاري  ،ووضعت ايضا ً ضمن قفص بالستيكي  .بعد ايام قليلة وضع على الطاولة تمثال من
السيراميك للعذراء حاملــة الطفل يسوع بطول قدم واحد الى جانب الصور والصليب  .هو اآلخر اخذ
الزيت يسيل منه بغـزارة  .ووضع تحته إناء بالستيكي  ،وضم في قفص من بالستيك  .والحقا ً وضع
تمثال القديس يوســـــــــف حامال ً الطفل يســوع على هذه الطاولة وهو بدوره اخذ الزيت يسيل منه ،
ووضع تحته إناء بالستيكـي إلحتــــــواء الزيـــــــت .
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الى هذه اللحظـــة ما ينيف على  1311بــاون من الزيت خزنت في قوارير زجاجية  .وجمعت في
صناديق من كرتـون وخزنت في غرفة مالصقة لمطبخ بيت هذه السيدة  .ارسلت عينة من هذا الزيت
للفحص في مختبر  .اسفرت النتيجة عن ان الزيت مشابه لزيت الزيتون  ،إال ان المختبر لم يتمكن ان
يشخصه تماما ً  .فهذا الزيـــت اقل لزاجة من زيت الزيتون ورائحته عطرية ( وسرعان ما يتبخر ) .
لحد اآلن (  19تموز  ) 2113تم توزيع ما يزيد على عشرة آالف قنينة صغيرة من هذا الزيـــت .
خالل شهر ايار  ، 2111تمثال خشبي لوجه يســــــوع وصليـــب خشبي صغير وضع على المائدة
نفسها  ،حيث وضعت مع هذه األغراض المقدسة  ،وأخذ الزيــــــت يسيل منها ووضعت في صحون
تتجمع فيه ما يرشح من الزيـــــــت .
ظاهرة في غاية الغرابــــــة وهي ان طوال هذه المدة والزيت يرشح بغزارة من واجهة أيقونة سيدة
الكاب  ،ما من إشارة الى تحلل الصـــورة  .فالزيت ال يفتت األيقونة او يشققها او يشوهها  .وفي حين
ان الزيت يرشح ويسيل من وجه الصـورة ال قطرة واحدة منه ترشح من قفاها  .فظهر األيقونة ناشف
تمامـــــــــا ً .
في غضون هذه المدة بدأت السيدة في ايلول من عام  ، 2119تستمع الى كالم  ،اي ان العـــــــذراء
مريم اخذت تخاطبها  .وهذه المكالمة ال تستمعها من داخل دماغها او روحها بل خارجيا ً  ،في غرفـة
اإلستقبال من شقتها  ،الطوباويـــــة مريــــم البتــــول تخاطبها في ساعات الفجر المبكر  ،بين الساعة
الواحدة والسادسة والنصف صباحا ً .
اللغة التي بها تخاطبها مريـــــــــــم هي اللهجة اآلرامية التي تكلم بها يسوع المسيح ( في صيغتها
الحديثة  :السورث ) والسيدة تسجل هذه المحادثات في كراس صغير ناقلة ما تمليه عليها امنا العـذراء
القديسة  ،مستخدمة في ذلك الحرف العربي  .تفهم السيدة العربية واآلرامية ( الحديثـــــــــة ) التي بها
تخاطبها العذراء ( حين ال تفهم كلمة آرامية تترجمها لها العذراء بالعربية  ،فالسيدة مولودة في منطقة
جنوب العراق حيث اللغة العربية سائدة بالمطلق ) يساعد هذه السيدة كاهنان { الكاهــن ( أ ) واآلخـر
( ب ) } وحامل شهادة من المعهد الكهنوتي كما إنه مجاز في اإلرشاد الروحــــــي ( م ر )  ،يعينوها
على فهم معنى ومحتوى الرسائل التي تمليها عليها العـــــــــذراء  .هذه الرسائل هي حاليا ً مترجمـــة
الى اللغتين العربية واإلنكليزية لتسهيل فهمها للقراء في جميع انحاء العالم  ...وقد نشرت بموافقـــــــة
الطوباويــــــة مريـــــم العــــــــــــذراء .
منذ شهـــر ايلــــول من عام  2119الى تاريــخ (  19تمـــوز  ، ) 2113املت العــــــــذراء على
هذه الرائيــــــة (  ) 144رسالـــــــة وظهرت لها  ،وجها ً لوجــــــه  ) 23 ( ،مرة .
السلطات الكنسيــــــة ( مطران األبرشية ) مطلع على األحداث  ،والى هذا التاريخ  ،لم يصدر حكما ً
قاطعا ً عن مصداقيــــة هذا اإليحاء الخاص ( الفردي ) الحاوي لهذه الرسائل والظهورات وعن رشح
الزيت بمئات الباونات من هذه القدسيــــــــات .
مع هذا  ،من المهم لفت األنتباه الى ان عددا ً من الشفاءات الروحيــــــة والجسديــــة حدثت بين آالف
الزائرين  ،القادمين ليصلوا بهدوء ويتبركوا بالزيـــت الراشـــــح من صـــــورة العــــذراء واغراض
مقدســـــــة اخـــــــــرى .
لن تعلن هوية الرائيــــة وهوية الكاهنين وال هوية المرشد الروحي المساعدين للسيدة  ،لن تعلن في
الوقت الحاضر  ،للحفاض على خصوصياتهـــــــــم  ،الى الوقت المناسب فيه تعلن هوياتهم  .من هذا
المنطلق  ،فاسماء األشخاص المذكورة في هذه الرسائــل يشار اليها بالرموز  ،اي بحروف .
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الرسائـــــــــل
الرسائل التي املتهـــا العـــــــذراء مريـــــــم على سيدة في منتصف عمرها مقيمـــــة في واليـــــة
ميشـگن – الواليات المتحدة األمريكية  ،تتكلم العذراء مريم الى هذه الرائية مشافهة  .السيدة الرائيـــة
تسمع صوت العذراء المجيدة مريم وتتواصل معها بصوت مسموع .
لقد ظهرت لها العـــذراء مريـــم  ) 23 ( ،مرة وتلقــ ّت منها (  ) 144رسالــة منذ شهــر أيلـــــول
 2119الى هذا اليوم (  19تمـوز  . ) 2113رسائل األم العذراء ملحة جدا ً وتتمحور حول المواضيع
التاليــــــــــة :
" آمنوا يا اوالدي بملــــك الملــــوك هذا ( يســـوع المسيـــح )  .إنصاعوا له  ،كرموه  ،إنتبهوا اليه
وأعطوا له أذنا ً صاغية إعتنقوا ببسالة الحياة التي منحها هللا لكم  .وإحملوا الصليــــب الذي

يأتيكم في حياتكم  .الصليب هو الطريق الوحيد المؤدي الى إبنـــي  .ال سبيل آخر يوصل
إليه  .كثيرون هم من يحبون إبني إال أن قلة منهم يحملون صليبهـــم  .أنتم أبنـاء النـــــور
كونوا أمنــــاء للحقيقة  ،الحقيقة  ،الحقيقة  .عودوا الى إبنـــي قبل حلول يوم الهالك .
أفق من سباتك  ،ايها الشعب لقد إدنت نهايــــة العالم  .واقترب يوم الخالص  .ويوم الدين
على األبــــــواب  .حين يحل يوم الديـــن لن يتمكن إبنـــــي من ان يخلص اناسا ً كثيرين
( أولئك الذين رفضــــوا هللا )  .اعطيكم هذا الزيت لكي يبارككــــم ويــزداد إيمانكــــــــم
بـه  .ليكــــــن لكـــــــم  ،إيمــــــان  ،إيمــــــان  ،إيمــــــان  .اسألكــــم ان تصلـــــوا
وتتوبــــوا  .صلـــــوا  ،صلـــــوا  ،صلـــــوا  ،بنــــوع خاص سبحــــة الورديــــة .
ارجوكم يا اوالدي أن تثابروا على الصالة لكي ال تهلكوا بل لتستقروا في حبه  ...إلخ " .
خالصة القول  ،إن الرسائل موجهة الى كافة شعـــــوب األرض  ،تستحثهم للعودة الى
هللا قبل فوات األوان  .يرافق رسائل العذراء رشح الزيــــــــت – على هيئة مادة  ،شبيهة
بزيت الزيتون  ،من أيقونة " سيدة الكاب "  ،المعبد المتواجد في كندا  ،ومن قدسيات بلغ
عددها ما يقارب ( العشرين )  ،بما فيها صليبان خشبيان  ،وأيقونة للمسيــــح المتألــــم ،
وتمثال للعـ ذراء مريم حاملة الطفل يسوع  ،وتمثال للقديس يوسف حامال ً الطفل اإللهي ،
ووجه المسيـــــــــــح منحـــوت من الخشب  .باديء بدء  ،رشح الزيت من أيقونـــة سيدة
الكاب في شهر آب عام  ، 2119ثم رشح الحقا ً من األغراض المقدســة الموضوعة الى
جانب األيقونـــــة امعانا ً لمصداقيتها  .الى حد هذا التاريخ (  19تموز  ) 2113ما رشـح
من األيقونـــــة ومما يحيط بها من أغراض مقدسة حوالي (  ) 1311باون من الزيت .
وما زال الزيــــت يرشح من األيقونــــات ومن القدسيـــات ويخزن في قوارير زجاجية .
حدثت شفاءات روحية وجسدية ألناس دهنوا بهذا الزيــــــت المبـــــارك .

تعليــــــــــق
الظاهرة التي تجري حوادثها في شقة السيدة الرائيــــــــة هي بالمطلق فوق اإلدراك  ،كونها تتحدى
الطبيعة  .ألنه ليس منطقيا ً ان قطعة ورقية عليها صورة الطوباوية مريـــــم العذراء  ،خفيفة الوزن ،
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يمكن ان يترشح منها مئات الباونـــات من زيت مشابه لزيت الزيتون  .كما ان هذا الزيــــــــت يرشح
ايضا ً وباستمرار من ما يقارب العشرين قدسية ( صور وتماثيل يســــوع والعــــذراء ومار يوســف
وصلبـــــــــان ) .
بما ان ما يجري يتحدى المنطق  ،فالتفسيــــر الوحيد المتبقى هو ان قوة خارقة فائقة للطبيعة تسبب
هذه الظاهرة  ،وهــــــذه القــــــوة هــــــي هللا .
السؤال المطـــــروح اآلن هو  :ل َم يتسبب هللا في هذه الظاهرة  ،وما الذي يصبو اليه من خاللها ؟ .
إستنتاجا ً من طبيعة الرسائل التي تمليها العـــــــــذراء على السيدة الرائية  ،يبدو ان هللا يلفت إهتمامنا
وإنتباهنا الى اهمية الحالة التي تمر بها البشريـــــــة  ،من جراء خطايا الجنس البشري .
عبر هذه الظاهرة والظهورات المرافقة لها والرسائل التي تمليها العذراء القديســـــة مريــــم للسيدة
الرائية  ،يحث هللا البشرية على الرجوع إليه قبل ان تفوتها الفرصــــــة .
لكن ما الذي يعنيه فوات الفرصة واألوان في هذا الظرف بالذات ؟ إن العذراء الطوباوية مريـــــــم
تتحدث بمنتهى الوضوح عن الهالك األبدي للمصرين على رفض هللا  .فتبدو رسائل العذراء مريـــــم
ملحة جدا ً  .إنها ترجو ابناءها ليستجيبوا لندائها  ،ألن األبدية اضحت على األبواب  ،اما ان يقضيهــا
مع هللا في السماء  ،اولئك المؤمنون به  ،ويجاهدون  ،للعيش بمقتضى إرادته  ،او في جهنـــم للذين ال
يؤمنون به ويتحدونه بعدم االنصياع إلرادتــــــــه .
هذه المعجزة التي تقع حوادثها على مشهد منا  ،والتي شهد لها آالف النــــــاس  ،منذ ان إبتدأت في
شهر آب عام  2119وال زالت مستمرة  ،إن هي إال برهان على ان هللا يتدخل في التاريخ البشـــــري
عبر معجزة الزيت السائل من هذه األشياء المقدسة ومن هذا اإليحاء الفردي الذي منح للخادمة السيـدة
الرائية  ،عبر الرسائل وظهورات العـــــــــــذراء .
يمنحنا هللا ظاهرة بمستوى احاسيسنا الطبيعيـة  ،ومن خاللها يسهل على الذين ال إيمان لهم الرجوع
اليه ويآمنوا به  ،وبذا يمكنه ان يخلصهم من الهالك األبدي الذي تتحدث عنه العذراء القديسة بوضوح
في رسائلها  .إن هللا يحترم حريتنا وال يـكرهنــــــا على المجيء اليه عنوة  .إنه يدعونا ويتوقع منا ان
نختار الخيار الصحيح  ،وهو ان نختاره بملء حريتنا  .في هذه األطر ،تحثنا سيدتنا العذراء مريــــــم
على ان نعود الى إبنها سيدنا يســــــوع المسيـــــح لنخلص من الهالك األبدي  ،قبل ان يفوتنا األوان .
في الرسائل األخيرة تـذكرنا العـــذراء بكل وضوح بأن مجـيء يســوع المسيــح قد إقترب وتدعونا
لكي نكون مستعدين عند مجيئه ( اي في حالة النعمة ) .
رسالــــة رقــم – – 1
اليــــــوم الجمعـــــــــة
 19ايلـــــــــول 8002
الساعة  5 : 00صباحا
قبل ان تنصرف الرائية الى عملها  ،ركعت تصلي امام األيقونة  ،محتارة في امرها وتتوســــل من
األم الحنونة ضارعة  ،يا عـــــــــذراء  ،هل انا مخطئة في ما انا فاعلة ؟ ( توزيع الزيت الذي ينضح
من صورة العذراء للزوار ) .
وترد عليها العذراء مريم مكررة ثالث مرات  ،اللغة ذاتها  :ما معناه :
 ســــــالم ومحبـــــــة وتوبــــــة ( كررتهـــا ثالث مرات ) .فاستفسرت الرائية خالتها ( ط ) عن معنى الكلمة األخيرة بالســورث  ،فاوضحت لها فحواها  ( .لم
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تفهم معناها ألنها نشأت صغيرة في مدينة الديوانية بجنوب العــــراق  ،في محيط عربي صرف  ،في
الوقت الذي تعلمت السورث لغة األم من افراد اسرتها  ،مع ذلك فاتها معنى هذه الكلمـــــــة .
رسالــــة رقــم – – 8
اليــــــوم السبــــــــــت
 80ايلـــــــــول 8002
الساعة  6 : 15صباحا
كانت الرائية راكعة تصلي امام ايقونة العذراء مريـم وتتشكى من وضعها المادي  ،من جهة  ،ومن
جهة اخرى  ،متوجسة من اقاويل الناس الذين ال ترحم السنتهم  ،فيفترون عليها بقولهم  :انها تفعل كل
هذا لكسب المال او جلب إهتمام الناس بها .
تجيبها العـــــذراء بقولهـــــا :
 اشتركي معي في آالمي  ،كما إشتركت انا في آالم إبنــي  ،إبني البريء  ،الذي سفك دمه الثمينمن اجل الخطأة ولم يستفيدوا منه  ،وكررت العذراء ثالث مرات  :محبة وسالم  .هرعت الرائية الى
زوجهـــــا تخبره بما جرى  ،وقبل ان تغادر منزلهـــــا لتذهب لزيارة خالتهــــا ( ط ) لتطلعهـــا هي
األخرى على األمر  .عادت الى أيقونة العذراء متضرعة :
 " يــــــا عـــــــذراء  ،ال تدعينــي أفشل امام الناس " .أجابتها مريـم العذراء بقولها :
 ستحصلين على مبتغـــاك .رسالــــــة رقــم – – 0
اليــــــــوم األحـــــــــــد
 81ايلــــــــــول 8002
الساعة  1 : 15صباحا
كانت الرائية وزوجها يصليان امام األيقونة ،
فسألت الرائية العــــذراء :
 هل تريدين ان ننقل أيقونتـــك الى الكنيســــة حيث سيكرّمك جمهور كبير ؟ بيتي صغير ال يسعحشـــــــود الـــــــــزوار .
أجابـــــــت العــــــذراء بصوت واضح :
ي فأبعديني عن دارك .
 لقد اتيت الى منزلــــــــك  ،فإن كنت ال ترغبين ف ّعند صباح ذلك النهار  ،فاح عطــــر بخور قوي مأل ارجاء المنزل  ،وسرعان ما تحول الى شذى
ورد الجوري  ،عبق به المنزل  ،وتحسسه الوالدان وصغيرهما على السواء .
رسالـــــة رقــم – – 4
اليـــــــوم الخميـــــــس
 85ايلـــــــــول 8002
الساعة  8 : 00صباحا
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كانت الرائية متيقظة ومتوعكة المزاج  ،متضايقة نفسيا ً  ،فقصدت األيقونة مصلية  ،طالبة الفرج ،
وإذ بها تسمع صوت العــــــــذراء يقول لها بعذوبة ونعومة :
 شاركيني في آالمـــــي  ،وما ترغبين فيه ستنالينــــــــه .في اليوم التالي  ،بدت األيقونة وكأن رأس سيدنا يسـوع المسيح قد إرتسم فيها على صدر العذراء ،
شاهد هذا بعض الحضور  ،ولكني انا األب ( أ ) لم أ َر ذلك .
رسالــــــة رقــم – – 5
اليـــــوم الخميــــــــــس
 8تشريـن األول 8002
الساعة  5 : 80صباحا
ركعت الرائية أمام ايقونة العذراء وهي تتفرس في وجهها  ،فوجدته كئيبا ً  ،فسألتها :
 ل َم انــت حزينـــــة ؟ هل انا احزنتـــــك .مريــــــــم :
 ال  ،انا حزينة ألن الناس ال يؤمنون بي .الرائيـــــة :
 لكنـي أنــا وزوجـــي نؤمــــــن بــــــك .مريـــــــم :
 العالم ال يؤمـــــن بــــــي وال بإبنـــــــي .في الساعة  11 : 31من مساء نفس اليوم  ،أحسّت الرائية بتعب  ،فسألت العـذراء " هل تريدين ان
تأخذي روحي ؟ خذيني ألني اؤمن بك وبحضورك في بيتي " .
ثم سألــت العــــــذراء  ،ما تطلبيــــــن مني سوف أفعلـــــه .
اجابت العذراء  :سوف اعطيك جرحا ً من جروح إبنـــــي .
اجابت الرائيـة  :انــــا اقبـــل كـــــل ما تعطينــــــي ايـــــاه .
قالت العــذراء  :إيمــــان  ،إيمــــان  ،إيمــــان  ،ليؤمــــن البشــــر بإبنــــــــي .
رسالــــــة رقــم – – 6
اليــــــوم السبــــــــــــت
 11تشرين األول 8002
الساعة  8 : 15صباحا
أحست الرائية بتخدر في رجليها  ،فهبت مسرعة لتستنجد باألم العذراء :
 يـــــا عــــــــذراء  ،ما الذي تريدينه منــي ؟ .العـــــــذراء :
 أعطيك جرحـــا ً صغيـــــرا ً من جروحــــــات إبنــــــي .الرائيـــــــــة :
 أتقبل ما تعطيني  ،فقط أعطيني الصبر ألتحمل  .أعينيني .9

العـــــــذراء :
 الورديــــــــة ( كررتهـــــــا ثـــــــــالث مـــــــــــرات ) .الرائيـــــــة :
 إننا نصلي الوردية كثيرا ً  .يا عــــــذراء ال تنزعجي مني  ،اعملي اعجوبة بإعطاء زيتا ً كثيرا ًالعطي لكل الــــــــزوار .
العـــــــذراء :
 الشي الذي اكثر فائــــدة من الزيــــــت هي الصـــــــالة .رسالــــــة رقــم – – 7
اليـــــــوم الجمعــــــــــة
 17تشرين األول 8002
الساعة  8 : 15صباحــا
كانت الرائية تصلي امام األيقونة وتخاطب العـــــــــذراء ببساطة  ،تقول  :أسمع الناس ينتقدونني ،
والزوار يطلبون زيتا ً  ،أرجوك ان تقطعي رشح الزيـــــــت ليتوقف الناس من زيارة بيتي الصغير ،
فاجابتهـــــــا العـــــــذراء :
 هذا جرح من جروحات إبنــي يعطيك إياه لتتحمليه  ،وتشاركيني في آالمي  .وسأستمر في رشحالزيــــــــــت .
رسالــــــة رقــم – – 2
الـيــــــوم الســــبــــــــت
 12تشرين األول 8002
الساعة  10 : 15صباحـا
هاتفت الرائيـة السيدة ( ط ) مرتبكة مرعوبة  :وقالت لها أنا خائفة أن تكون العـــــــذراء قد تكدرت
مني  ،ألني رايتها تفتح عينيها وسيعتين .
وهنا تقاطعها العـــــــــذراء لتقول لها :
 كــــال  ،ال  ،لـــم أتكـــــدر منـــــــك  ،بــــل سأعطيــــــك زيتـــــــا ً .في تلك اللحظة يظهر للرائيـــــة إبن خالتهـا ( ي ) الفتى الوحيد لوالديــــه  ،وقد غــــدر بــــه منذ
سبع سنوات  ،ووقف أمامها البسا ً حلة ناصعة البيـــــاض فكلمته  :يا ( ي )  ،إعمل شيئا ً لتعـــــزي
والديك الحزينـين على فراقك  .لم ينبس بكلمة  ،لكنـــه إبتســـــم وغــــاب .
إستمرت األيقونة في إفراز الزيت  ،وأحيانا ً كان يفوح منه عطــــر زكي  ،ال سيما إيام اآلحـــــــاد
والناس يتقاطرون لزيارة األيقونة ويتلون صالة الوردية والرحمة اإللهيـــــة بخشوع دون إنقطاع من
الرابعة بعد الظهر الى الثامنة  ،وأحيانا ً يتمادون الى الساعة التاسعة ليال ً .
رسالـــــة رقــم – – 9
اليــــــــوم األحــــــــــــد
10

 89تشرين األول 8002
الساعة  0 : 00صباحــا
بينما كانت الرائية تصلي أمام األيقونة  ،سمعت العذراء تهمس في أذنيها :
 ستحل بالعالم صعوبـــات وضيقــــات  ،إتلـــــوا صـــــالة الورديــــــة .وتتوســـل الرائيــــــــة قائلـــــــة :
 إفرجيها بوجهي ووجه زوجـي . ستحصليــــن علـى مبتغـــــاك .رسالــــــة رقــم – – 10
اليــــــــوم األثنيــــــــــــن
 00تشريـن األول 8002
باكــــــــــرا جـــــــــــدا
كانت الرائية منقبضة نفسيا ً  ،وشرعت تصلـــي أمام أيقونــــــة العــــــذراء  ،سيـــــدة الكـــــاب ،
فبادرتها األم العــذراء بقولها :
 سيعاني البشر من ضيقـــات كثيــرة خالل أشهر كانون األول  ،كانون الثاني وشباط  ( ،ولم تفهمالرائية معنى الكلمة األخيرة  ،بالسورث  ،فشرحتها لها السيــدة ( ط )  ( ،انها تعني شباط )  .ألنهم ال
يؤمنــــون بإبنــــــي يســــــوع .
اإليمــــــــــان  ،اإليمـــــــــــان .
رسالــــة رقــم – – 11
اليـــــــوم الخميـــــــس
 6تشرين الثاني 8002
الساعة  5 : 00صباحا
شعرت الرائية كالعادة بتوكع في مزاجها  ،فلجأت الى األيقونة مصلية متشكية الى العــذراء تقول :
ال يصدقني الناس  ،ويحسبونني منافقة كاذبة .
أجابتهـــا األم السماويـــــــة مهدئــــــة من روعهـــــــا :
 هذا جرح آخر من جروحات إبنـي عليك أن تتحملينه .وترد الرائيـــة بإستسالم :
 كما يريد إبنك يســوع .رسالــــــة رقــم – – 18
اليـــــــــــوم األثنيـــــــــن
 10تشرين الثاني 8002
الساعـــة  5 : 45صباحا
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أحست الرائية بضيق نفسي  ،وهذا اشعار لها بأن العذراء تريد شيئا ً منها  ،فقصدت األيقونـــــــــة
تصلي راكعة بخشوع  .وسمعتها تهمس :
 إذا كان ال يؤمــــن بــــي أصحــــاب الرتـــــب الدينيـــة  ،فكيف للناس العاديين أن يؤمنوا بي ؟رسالــــــة رقــم – – 10
اليــــــــوم الخميـــــــــس
 10تشرين الثاني 8002
الساعة  5 : 45صباحــا
كانت الرائية مضطربة  ،التعرف كيف تتصرف  ،بعد أن إتصلت خالتها ( ط ) مع سيادة المطران
( أ )  ،وأطلعته على ما يجري في منزل الرائية  .طالبها المطران ( أ ) بان تجلب له األيقونــــــــة
لتبقى تحت مراقبته  ،فيتوثق بنفسه من صحة الزيت الذي ينضح منها  .لكن الرائيـــــة ترددت  ،كون
العذراء تقول لها  " :لقد جئت ألزورك أنت  ،فإن كنت تحبينني فال تتخلي عني " فأخذت تتوسل الى
العــــــــ ذراء لتلهمها كيف تتصرف  ،محتارة ال تعلم لمن تسمع وتنصاع للعــــــــذراء أم لرئيسهــــــا
الروحي الشرعي ! ويأتي جواب العــــــــذراء واضحـــــــا ً وصريحـــــا ً :
 إن لم يشأ أصحــــــاب الرتــــــــب ( الكنسيــــــــة ) أن يؤمنوا فلهم الخيــار في ذلك .فهمت الرائية من هذا أن العذراء  ،تريد منها اإلحتفاظ باأليقونة  ،ربما الى إشعار آخر .
رسالـــــة رقــم – –14
اليــــــــوم األحــــــــــــد
 16تشرين الثاني 8002
الساعة  5 : 45صباحــا
مرة أخرى توعك مزاج الرائيـــة  ،كالمعتاد منذرا ً إياها بأن للعذراء ما تقوله لها فهبت من فراشها
لتركع أمام األيقونة مصلية  ،وتسأل األم العذراء :
 قولي لي  ،ما الذي يتوجب علي فعله ؟ إنهم يسألونـك إن كنت تجيديـــــن اللغـــــة اإلنكليزيــــة ؟وتجيـــــب مــريـــــــم العـــــــذراء :
 إنني أتكلم لغات جميع الشعوب .كلمة الشعوب بالسورث لم تستوعبها الرائية ففسرتها لها خالتها ( ط ) .
وإستطردت الرائية متحدثة الى العذراء مريــــم  :يظن البعض أنك لست أنت من تكلمينني  ،بل هو
إبليس الذي يوسوس لي ،
وتجيبها العـــــــذراء :
 ال يجوز مقارنتي بالشيطان  ،فأنا أم الملـك .هنا أيضا ً لم تع الرائيـــــــة معنى كلمـــة مقارنتــــــي بالســــــورث ففسرتهـــــا لهـــــا .
 وعادت العذراء فكررت مرة أخرى عبارة  :أنا أم الملك  ،بعدها قالت باللغة اإلنكليزية :""I came to you I will be with you
12

لــقـــد جــئـــتُ الــيـــــ ِك وســأبقـــى معـــــ ِك
وعقبــــت علــــى كالمهـــــــا قائلـــــــة :
 قولي ( لرابي ) األب ( أ ) أنـــا هــــي أم الـمـلـــك .وكلمة رابي أيضا ً لم تفهمها الرائية  ،وأوضحناها لها .
رسالـــــــة رقــم– –15
اليــــــــوم األربعـــــــــاء
 19تشرين الثاني 8002
الساعة  0 : 00صباحــا
إثر شعور الرائيــــة بالضيق النفسي  ،هرعت كعادتهـــا الى أيقونــــــة العـــــــذراء متضرعــــة ،
فسمعتها تهمس لها بمنتهى الوضوح :
 البــــــــاب (كررتها  3مرات ) ( تقصد العـــــذراء ان افتحي باب دارك للزوار )  ،اإليمـــــــان( كررتـهـــــا  3مــــــرات ) .
وسألت العــــذراء  :هل تسمحين أن يساعدنــي األب ( أ ) و ( م ر ) ؟
أجابــــت علــى الفــــــور :
 أجــــــــل  ،أجــــــــــل .وإقترحت عليها إسما ً ثالثــا ً  ،إال أن العـــــــذراء لم تـــــرد عليهــــــا .
رسالــــة رقــم – – 16
اليـــــــــوم السبــــــــــت
 88تشرين الثاني 8002
الساعة  4 : 40صباحــا
كالمعتاد أحست الرائية بإنقباض شديد  ،فأتت وإرتمت أمام أيقونة مريم العـذراء  ،تصلي بحرارة ،
وإذ باألم السمــاويــــــــة تكلمهــــا على هذا النحــــــــو :
 اإليمـــــــان ( كررتها  3مرات ) إفتحي بابـــــك لإليمـــــان  .الورديــــــــة ( كررتها  3مرات )وتتوسل الرائية من العذراء  :يا مريــــــم إفتحي باب الفرج بوجه المتضايقين .
وتجيب األم السماويــــة :
 كال كال لن اعين  ،ألنهم ال يؤمنون  ،سيعانــون من الضيقـــات .ما العمل ؟ تسأل الرائيــــــــة  ،هال كلمــــت المطــــــــران ( أ ) ؟
أجابتهــــــا البتــــــــول :
 افتحي بابك من أجل اإليمـــــــان  ،لقد جئت إليك  ،وما ترغبين فيه ستنالينه .وتقــــول الرائيــــــــــة :
 ما اريده هو السالم والصحــــة للعالــــــم أجمــــــع .وتعقــّب العذراء بقولها :
 قولي لخالتك ( ط ) أن ( ي ) إبنها هو الى جـواري .13

رسالـــــة رقــم – – 17
اليــــــوم الخــــميـــــــس
 4كــانـــون األول 8002
الساعة  0 : 15صباحـــا
أحست الرائية بعدم اإلرتياح نفسيا ً  ،وهذه عالمة كالمعتاد  ،تسبق دائما ً  ،محادثة العــذراء لها ،
فأقبلـَت وركعت أمام أيقونتها  ،وسألتها :
 ما الذي تريدين أن اعمل ؟ هل أعطي األيقونة لسيادة المطران ( أ ) ؟أجابـــــــــت األم السماويــــــــــــــة :
 لقد جئت الى منزلـــــك  ،فإن أردت أن تعطيني فلك الخيـــــار  ،لكني أنــــــا أتيت الى منزلـك .رسالــــة رقــم – – 12
الـيـــــوم الجـــمــعـــــــة
 18كانــون األول 8002
الساعة  4 : 06صباحــا
( عيد سيدة غوادالوبي )
كالعادة أحست الرائية بالضيق  ،فهبت لتصلي امام األيقونة  ،التي ما زالت تنضح بالزيت بغزارة ،
وكررت بالحاح سؤالها الى العــــــذراء مريـــــــــم :
 يا عذراء  ،ما قولك لو أعطيت الصورة الى سيادة المطران ( أ ) لبعض الوقت  ،ثم أستعيدها منعنده مرة أخرى  ،فهو كما تعلمين األب المسئول عن الكنيســـــة  ،وربما من حقه أن يطالب بهــا ؟ .
أجابتها العـــذراء :
 دعينــــــي األن .اجابــت الرائيـــة :
 سأعيدك الى منزلي  .إال أن العــــــذراء لم ترد باي جواب .رسالـــة رقــم – – 19
اليــــــــوم الثالثــــــــاء
 80كانون األول 8002
الساعة  8 : 40صباحا
كانت الرائية تعاني نفسيا ً منذ يومين  ،وباشرت بالصالة أمام األيقونة  ،وتتشكى للعـــــذراء قائلة :
 يا مريم  ،إنك لم تكلميني منذ مدة  ،فما األمر ؟ .سمعتهـــــا تجيب على الفـــــــور :
 الناس منهمكون بالزينـــة  ،ولكن ما فائدة الزينــــة من غير اإليمــــــان ؟ إنهم مبتهجـــون بميـــــالد الــــرب ( سيدنـــــــــا يســـــوع المسيـــــح ) .14

 كال إنهم ال يؤمنــــــــون بميـــــــالده  ،سيعانون من صعوبـــــــات جمة . إصنعي معجزة ما  ،ألن الناس ي ّدعون بأن هذا الزيــــــــت ليس بمعجزة . ال إيمان لهم  ،ما أقوله لك نفذيــه . هــــل اعطيــــــك للكنيســـــــــة ؟ ال  ،إتركيني اآلن عنـدك  ،ما أقولـه لـك نفذيـه .رسالـــة رقــم – – 80
اليــــــــوم السبـــــــــت
 0كانون الثانـي 8009
الساعة  8 : 45صباحا
بعد أن أحست الرائية بالضيق كالمعتاد  ،قبل أن تعطي لها العذراء رسالتها  ،هرعت الى األيقونــة
حيث العذراء بإنتظارها لتهمس لها بلغة السورث  ،وبوضوح تام  ،قالت :
 صليــــب إبنـ ي الذي تعلقونه على نحوركم ليس أداة زينة  ،بل سالحا ً لكم يحميكم  .ما تسمعينـــهفي الليل أعلنيه عند مطلع الفجر  .نادي به بصوت مسموع  ،لكي يؤمن الناس بالملــــك إبنــــــــــي .
سامحي الذين ال يسامحونك  ،وإغفــــــري لمن ال يغفرون لك كما غفــــــــر إبنـــــــــي للعالـــــــــم .
اإليمــــــــــــان ( كررتهــــا  3مـــرات ) الورديـــــــــــــــة ( كررتهــــا  3مـــرات ) .
وعقبت الرائيـــــة على هذا بقولهــــــــا :
 كلمتني العـــــذراء بهذا ورأسهــــا منكس في الصـورة  ،وعالمات الكآبة مرتسمة على سيمائهــا .رسالـــة رقــم – – 81
اليــــــوم الجمعـــــــــة
 9كانون الثاني 8009
الساعة  8 : 45صباحا
شعرت الرائية برغبة ملحة تدفعها الى التحدث الى األم البتــــــول فكلمتهــــــا بدالـــــة بنويـــــــة :
يا عـــــــذراء مريـــــــ م ! إفرجيها بوجه العالم المتعذب  ،ثم بعد ذلك إفرجيها بوجهنا نحن أيضا ً .
اجابت العـــــذراء :
 إطلبي ملكــــــوت هللا وستنالين مبتغاك  .حين تطلبين إفتحي ذراعيك واسعتين  ،وبقلب جذل  ،أنامعكم  .كل ما يحدث أسمعه وأراه .
رسالــــة رقــم – – 88
اليــــــــوم الجمعـــــــــة
 16كانون الثاني 8009
الساعة  1 : 00صباحـا
كانت الرائية تعاني من الرشح والضيق النفسي  ،قصدت األيقونة المقدسة  ،وسمعت العـذراء تقول
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لهــــــــــا :
 ال تعطينــــــي ( كــــــررتهــــــــا  3مـــــــــرات ) أجابت الرائية  ،كال لن اعطيك  .ثم أعقبت بقولها : يا عـــذراء أنا خائفة ممن يفعلون أعمال الشيطان .أجابتهـــــــا العــــــــــذراء :
 ال تخافي  ،باإليمـــــــان ( كررتهـــــا  3مـــــرات ) لن يستطيعوا عمل شيء .رسالـــــة رقــم – – 80
اليــــــــوم األحــــــــــــد
 12كانون الثاني 8009
الساعـة  0 : 00صباحا
على حين غرة تجد الرائيــــــة امامها (ي) إبن خالتها الذي غـدر به قبل سبع سنوات  ،يمتثل امامها ،
فاستغربت جدا ً  ،وسألت العذراء مريم :
 هل يريد ان يأخذنـي الى حيث هو ؟أجابــــــــت العــــــــــــــــــــذراء :
 هل تستحقيــن أن تكوني معـــــــه ؟الزيت الذي بحوزتك وزعيه وال تحتـفظي به  .أعطيه للذين هم معك  .أنا بركــــــة في منزلـــــك .
رسالــــة رقــم – – 84
اليـــــــوم السبـــــــــــت
 84كانون الثاني 8009
الساعة  4 : 00صباحـا
بينما كانت الرائية مستغرقة في النوم  ،رأت كما في المنام إبن خالتها ( ي )  ،فقالت له  ( :ي )  ،ما
الذي تريده مني أنا  ،الحري بك أن تذهب الى والديك لتعزيهمـــا بفراقك  .وما أن إستيقظت من نومها
حتى توجهت الى األيقونــــــة  ،وسمعت العـــــــذراء تقول لها :
 إبني ظمآن الى نفوس الشعب  .لقد جر َح إبني من أجل العالم  .بذل ذاته ليخلص العالم  .هو ظمآنوجائع  ،لكن ظمأه وجوعـــــه همــــا للصـــــــالة والســـــــالم .
وتقـــــــول الرائيــــــــة :
 يا امـــي العـذراء  ،بقدرتك وقدرة إبنك أظهري معجزة للعالم  ،أريني معجزة لي وأخرى للعالم .تــــــرد الــــعــــــــذراء بقــــــولهــــــــا :
 ساريك معجزة  ،ستشاهدين قلب ابني .رسالــــة رقــم – – 85
اليــــــوم الثالثــــــــــاء
 0شبـــــــــــــاط 8009
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الساعة  0 : 00صباحا
كانت الرائيـــة كما اعتادت عليه  ،مصلية أمام أيقونــــــــة العـــــــذراء  ،فسمعتها تقول لهــــــا :
 ستأتي أيام سوداء ( سيئة ) لكن الذي يؤمن بالصليـــــــب ال يخاف  .على كل واحد ان يسامح كلأحـد  ،كما سامح هو ( يســـــوع المسيـــح ) العالم  .وأن نغفر للذين أساءوا الينا  ،كما هو أيضا ً غفر
وبذل ذاته عن العالم  .يجب علينا ان نفرح عندما يغتابنا الناس كذبا ً وبهتانا ً .
رسالــــة رقــم – – 86
اليـــــــوم األحـــــــــــد
 15شبـــــــــاط 8009
الساعة  8 : 00صباحا
أحست الرائية بإرتخاء وتخدر في جسمها  ،العالمة التي تنذرها بها العــــذراء عندما تريد أن توجه
اليها رسالة ما  ،فهرعت مسرعة الى األيقونة  ،وركعت لتصلي  .وسرعان ما يرن صوت العــــذراء
في أذنيها رائقــــــا ً عذبــــــــا ً :
 إن مراحل درب الصليـــب الخمسة عشر ليست ترديدا ً شفهيا ً عن ظهر القلب  ،يتوجب تالوتهاكما لوكنا نقـــــدم ذبيحــــــة هلل .
 يا عــــذراء ! إجترحي معجزة ما للناس مرتكبي السيئات  .ترى ما الذي يمكننا عمله مع الذين الإيمـــــــــان لهـــــــــم ؟
 أنت إستمري على الدرب الذي أنت سائرة عليه . ايتهــــــا العــــــــذراء ضمــــي اليـــــك ( م ) ( المتــوفى قبــــــل بضعــــــة أيـــــــام فقـــــط ) إنــــــه لـــــم يصلنـــــــا بعــــــد .رسالــــة رقــم – – 87
اليــــــــوم األحـــــــــــد
8009
آذار
1
الساعة  4 : 00صباحا
احست الرائيــة بإرتخاء في جسمها  ،وهي عالمة منبهة لها بأن العذراء تريد أن تكاشفها سرا ً ما ،
فهبت لتركع أمـــــــام األيقونـــــــة  ،فسمعتها تهمس لها :
 صلــ ّــــوا صلــ ّــــوا أيهـــــا األطفـــــال الصغــــــار  ،تشـــــددوا فــــي اإليمــــــــــان ،اتلـــــوا صـــــالة الورديـــــة  ،وإسعـــوا الى الســــــــالم .
بدأ للرائيــــــة وكأن العــــــذراء تحاورهــــــا بسرعـــــة  ،بحيث لم تعد تتبع سياق الحديث معها ،
فرجتهـــــا بكـــــل بساطـــــــــــة :
ي.
 تمهلــــي  ،تمهلـــي يــــا عــــــــذراء ريثمــــا أجلب قلما ً وورقـــــة ألسجل ما تملينـــــه علـ ّفعال ً  ،تريثــــت العـــــــذراء  ،وأعادت على مسمعهـــــــا ما سبق وقالته لها حرفيا ً  ،مضيفــــة :
 يا إبنتي ! سيمر العالم بأيام عسيرة  ،مثل حروب لم يسبق لها مثيل  ،إن لم يلجأوا الى إبنــــــي .17

قــــــوم كثيــــــرون يقولــــــون إنهــــــم راجعـــــــون إليــــــه  ،لكنهــــم يجرحـــــون قلبــــــــــه ،
كمــــا كــــان ينغــــرز إكليــــل الشـــــــــوك فـــي هامتــــــــــه .
رسالـــــة رقــم– – 82
اليـــــوم األربعــــــــــاء
8009
 12آذار
الساعة  0 : 00صباحا
كانت الرائيــــة راكعة تتضرع من أجل من طلبوا شفاعــــــة العـــــــذراء يـــوم أمس  ،تقــــــول :
 ايتها العــــــــذراء لبـّي طلب ( ك )  ،اخت األب ( أ )  ،وأعيني جميـــــع المحتاجيــــــــــن .أجابـــــت األم السماويـــــــة قائلــــــــة :
 قولي ل ً ( ك ) ماتريده يتحقق  ،فقط قولي لها أن تصلـــي من أجــــل ( ل ) { وهو اخوهـــــاالذي توفي منذ شهر تقريبا ً  ،والرائية ال تعلم أن لألب ( أ ) أخا ً اسمه ( ل ) } .
بعد هذا إستطردت العــــــذراء تقــــــول :
 إن شئتم إتـ ّباع إبني فعليكم أن تحملـوا صليبكــم وتسيروا في إثره  .هناك أمور كثيرة تجري فيالكنيسة  ،مثل تقصير الشعب في صالة  .يقول إبني  :إنني أكملت مشيئة أبي وعدت اليه وإليكم  .أنتم
الذين تحبونني ستعانون الضيقـــات إنكم لذوي وزن كبير في حياتي  .ستكون أمي أما ً للبشر من اآلن
فــصــــــاعـــــــــدا ً .
رسالـــة رقــم – – 89
اليـــــــوم الثالثــــــــاء
8009
 84آذار
الساعة  4 : 15صباحا
بينما كانت الرائية راكعة تصلي أمام األيقونــــة  ،سمعت العـــــذراء تهمس لها بصوت واضـــح :
ي والى إبني  ،عندما تداهمهم المصائب  .يقول إبني  :إنكم تتزيّنون بالصليــــب  ،إال
 يلجأ الناس إل ّأن قلوبكم ليست نظيفة  ،وهي خالية من المحبة  .والحالة هذه  ،ال داعي ليحملوا صليبــــــــــي وقلبهم
خا ٍل من المحبة  .يتحتم على كل إنسان أن يعرف كيف يحمل صليبــــــــه  .أرغب منكم أن تشاركوا
إبنـي في محبتكم  ،لتـكفـروا عن خطاياكم وخطايا العالم  .إن الشيطان يولــ ّي األدبــــــــار هاربـــــــا ً
عندمــــــا تستغيثون بالصليـــــــب  .يـ َحتــم علينا واجب المحبة أن نصلي الى أبينــا من أجل الذين ال
إيمـــــان لهـــــــم .
رسالـــة رقــم – – 00
اليــــــوم األربعــــــــاء
 1نيســـــــــــان 8009
الساعة  5 : 00صباحا
18

كانت الرائية راكعــــة أمـــام أيقونــــــة العــــــذراء تصلي بخشوع ،
فأخذت العذراء تكلمها قائلة :
 احبوا هللا  ،وفي كـــــــل شيء احبـــــــوا قريبكـــــــم .يجـب أن تعلمـــوا أن أبـــــــــا ً واحــــــــدا ً لكـــــــــــم .
عليكـــــم أن تحبــوه فوق محبتكــــــــم ألنفسكــــــــــــم .
يتوجب عليكم أن تعاملـوا اآلخرين كما تعاملون أنفسكم .
صلـــــــوا من أجــل الذين ال يعرفون معنى للعــــــذاب .
إن إبني ظمآن الى الصــــــالة والســـــالم في العالـــــم .
أريد من كل واحـــــد منكــــــــــم أن يستمـــــــع إليــــه .
أرغــب إليكـــــم أن تنفــذوا ما أطلبــــــــه منكـــــــــــم .
إحملـوا صليــــــــب إبني بالحكمة واإل شتياق والحماس .
رسالـــة رقــم – – 01
اليــــــــوم األحـــــــــــد
 18نيســـــــــان 8009
الساعة  0 : 00صباحا ً
( عيـد القيامـة المجيـد )
كانت الرائية متضايقة نفسيا ً  ،محتارة كيف ترضي الرئاسة الكنسيـــــة  ،وال مالذ لها غير اللجوء
الى أم المشــــورة  ،تبثــ ّها نجواهــــــا وه ّمهـــــا :
 أيتها العـــذراء مريـــــم  ،ال أرغب في تكدير خاطر سيادة المطران ( أ )  ،إسمحي لي أن أعطيهأيقونتك العزيزة  ،أتوسل إليك  ،إسمحي لي بذلك .
تجيبهــــــــا العـــــــــذراء علـــــى الفــــــــور :
 ال  ،ال اريد الذهاب الى أصحـــــــاب الرتــــــــب الرفيعــــــــة .رسالــــة رقــم – – 08
اليـــــــوم اإلثنيــــــــــن
 10نيســـــــــان 8009
الساعة  5 : 80صباحـا
بعد أن أح ّست الرائيـــة بألم في ساقيها  ،وإرتخاء في جسمها  ،وقد جفاها النوم تلك الليلة  ،أتت الى
األيقونة متضرعة  ،وإذ بها تسمع همسة العـــــــــــذراء الرقيقة  ،تقول :
 يقول إبنــــــــي  :توجهي الى الناس جميعا ً وكلميهم عن مراحمي التي هي ملجأ لجميع النفوس ،خاصة للخطأة منهم  .في هذا اليوم تكون أبــواب السمــــاء مفتوحة على مصاريعها  ،وسأغدق نعما ً
غزيرة على النفوس الملتجئة الى رحمتي  ،مهما كانت خطاياهـا كثيرة وجسيمة  .كل نفس تلجأ إلـّي ،
امنحها محبتــــــي وأسكــــب عليهـــــــا مراحمــــــــي الى األبــــــــــد .
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رسالـــة رقــم – – 00
اليـــــــوم الخميـــــــس
 80نيســــــــان 8009
الساعة  5 : 00صباحا
بينما كانت الرائية راكعة تصلي أمام أيقونة العـــــذراء  ،سمعتها تهمس لها بصوتها الناعم وتقول :
 يا أبناء أحزاني وآالمي ! ها أنا أمنحكم اليوم نعمة التأمـل  ،باركــــوا ذلك الذي وهبكـــــم إياها ،ض ّحوا بنفوسكم من أجله  ،تأملوا بعظمتــــه  ،يتوجب عليــكم أن تتأملوا فيه وتطيعــــــوه  ،ال فقط أن
ي بل بالحري فيه  ،أرغب أن أبقى أنا متخفية في ظلكم  .لكني أرغب في ان تتأملوا بإبنـــــي
تفكروا ف ّ
وال يغب عن بالكــــــم أنـــــه حبـــــــي وحبكــــــــم .

رسالــــة رقــم – – 04
اليــــــــوم األربعـــــــاء
 14أيــــــــــــار 8009
الساعة  5 : 00صباحا
وقد شعرت الرائية منذ يومين او ثالثة بإنقباض  ،وهذا كما ال يخفى على احد  ،إنذار من العـــذراء
لتتهيأ الرائية لتلقــّي رسالتها  ،وفعال ً همست لها األم السماويــــــة بهـــذه العبـــــارات المؤثـــــــرة :
 يا أوالدي ! إن حزن قلبي كالحربــة والسيــــف إخترقا قلبي وروحي  .شعرت بهما قبل أن يشعربهمـا إبنــــــي  .بقيامتــــــه أدخل العزاء الى قلبــــــي وشفى جروح قلبي الكليم  .أنتظركم لكي تلجأوا
إلـّي  .ال يهم في أي وقت تلجـــــأون الـّي .
سأراكم ألكللكم بالتاج الذي تريدونه  .إستجيروا بي وبإبنــــــي  .وسأغيث جميع النفوس التي تعاني
من الضيق  .ال تمسحي الزيـت من على الصليـب .
وتســـــأل الرائيـــــــة :
 ما معنى الزيت النازف من الصليـــــــــــــب ؟تجيــــب العــــــــذراء :
ي.
 لكي يؤمن بإبنــــــي َمن ال يؤمــــــن بـــــــ ّسترين امورا ً أعظــم .
رسالـــة رقــم – – 05
اليـــــــوم الخميـــــــس
 82أيـــــــــار 8009
الساعة  5 : 15صباحا
أح ّست الرائية بالضيق  ،فغادرت فراشها لتصلي أمام العـــذراء  ،وتتشكى مما تعانيه من ذويها من
عدم فهم وافتـــــراء  ،مما سبب فتنـــــة وإختالفـــــــا ً بين اإلخــــــوة واألقـــارب  ،فبثــ ّتها نجواها :
 يا عـــــ ذراء  ،إفعلي شيئا ً لهؤالء الذين يلقون الفتن واإلنشقاق المسيئين الى سمعـــــة النـــــاس ،20

فأجابــــــــت العــــــــــذراء :
 هؤالء الذين تقولين عنهم أنهم يسيئون الى سمعــــــة النــــ اس  ،هم غارقون في الظلمة  .قد تغلبعليهم الشيطان  ،مثل هؤالء يحتاجون الى من يدلهم على النــــــــور  .النـاس ال يستمعون الى صوت
ندائي  ،شقوا عصا الطاعة  .إني اتعذب من اجلكم ولكل العالم  ،ال أريد أن يتخلـّى عنكم إبنــي  ،إني
أتوسل اليه من أجلكـــــــم  .اما أنتم البشر فلستم تنجدونه بشيء  .مهما صلـّيتم او طلبتم فال يمكنكـــــم
إعانتي  ،كما أنا اعينكم  .خ ّ
صصـــــوا يوما ً واحدا ً من أيامكم ألبني  .الناس منهمكون بأمور الظلمة
والشيطان  .وما أكثر الذين نسوا إبني  .سيالقي الناس مصائب جمة  .قوموا السبيل الذي تسلكونــه ،
وإال سيهلــك قــوم كثيــــرون .
رسالـــة رقــم – – 06
اليـــــــوم األربعــــــــاء
 17حزيـــــــران 8009
الساعة  8 : 80صباحا
بعد يومين او ثالثة من توعك مزاج الرائية وإنقباضها نفسيا ً  ،جاءت لتصلي أمام أيقونة العذراء ،
فأخذت األم السماويــــــة تبوح بمكنونــــات صدرهــــــــا :
 في الكنيســة المقدســة تقصير بالصالة  .أسأل جميع شعوب العالم ورؤساء الكنيسة بأن يضاعفواصلواتهم  .إنهم ال يدركون بان هناك تقصيرا ً في الصالة وفي اإليمــان  .كما أن هناك نواقص كثيرة
في األمور الروحية ،مثل المحبة والفرح والســالم  .وإذا ما أخطأ الناس بإرتكاب األعمال الشريــــرة
ردوهـــم أنتــــم الى التوبــــــة .
وتســـــــأل الرائيـــــــــــــة :
 كيف نعيدهم الى التوبـــة ؟تجيـــــــــب العــــــــــذراء :
 بااليمــــــان يمكنكم أن تطفئــــــوا نــــــار إبليس  .أسألكم أن تكونــــوا كامليــــن في صلواتكــم .أقول لكم  ،إنني وإن لم أكن بينكم  ،لكنني عارفة بما في قلوبكم  .صلوا وأعينوني لكي يعينكم إبنـــي .
وحدي  ،لن أتمكن من مساعدتكم  ،مـا لـم يساعدكـم إبنــي .
رسالــة رقــم – – 07
اليـــــوم السبـــــــــــت
 4تمـــــــــوز 8009
الساعة  4 : 15صباحا
بعد أن عانت الرائيــة لمدة أيام من ضيق نفسي شديد  ،أكثر مما إعتادت على معاناته في ما سبق ،
وبعد أن تمادت قليال ً في النوم كون النهار يوم عطلـــة رسميـــــة  ،حال إستيقاظها من النوم  ،أح ّست
برغبة ملحة لتذهب وترتمي أمام أيقونة العذراء  ،ولم يطل بها المقام حتى أخذت العــــــــذراء تكلمها
بقولهــــــــــــــا :
 ما أكثر الناس العائشين من غير أن يخافوا من نهاية العالــــــم  .من جراء هذه الحروب المستعرةنيرانها في أرجاء العالم  ،وكثيرون هم الذين ينساقـــــون وراء السحـــــرة  ،يستمعون إليهم وينقادون
21

وراءهم بهذا الدرب  .لكن من يتمسك بحبل األيمــان ال يخيب  .تأ ّمـلوا في ما قاله يســـوع المسيــــح
المخلص  ،صلـّوا لتخلصوا من جهنم  .إبني هو الطريق الذي تسلكون فيه  ،وهو الحيــاة التي تسعون
إليها  ،وهو الحق الذي يتوجب عليكم أن تؤمنوا به  .إن شئتم أن تكونوا معه  ،إحملــوا صليبكـــــــم ،
كما هو حمل الصليب عن العالم أجمع إن آمنتم بصليبه تحملونه وتقتفون أثره على الدرب الذي سلكـه
إبنـــــــي  .فستحملون صليبكـــــم بفـــــرح وإيمــــــان  .ولن يدع الناس يسقطـــــــون ( تحت ثقله ) .
رسالـــة رقــم – – 02
اليـــــــوم اإلثنيــــــــــن
 80تمـــــــوز 8009
الساعة  4 : 00صباحا
إثر يوم من الشعور بالضيق النفسي  ،عرفت الرائية بحدس أو شعور باطني  ،بأن العــــــــــــذراء
ستعطيها رسالة أخرى  .فأتت وركعت كالعادة  ،تصلي خاشعة  ،وإذ بالعذراء مريـم تهمس لها قائلة :
 سيعاني الناس من محن كثيرة  .أقول لكم  ،إنسوا ذواتكم وإحملوا صليبكم واتبعوا يســـــــــــوع .سيالقي الناس صعوبات جمة  .أما إن أصختم السمع الى الكلمات األخيرة فستنجون من نار جهنــــم .
َمن يحمل صليبه لن يخاف من الدينونة األخيرة  .في الصليب الخالص  ،في الصليــــــب الحياة  ،في
الصليــب تجد النفوس قوتها  .في الصليب الفرح الروحي  .ال خالص للنفوس وال حياة أبديــــــــة إال
بالصليـــب  .إحملوا صليبكم وإتبعوا إبني  .إحملوا صليبكم تبلغوا الحياة األبدية  ،لقد بذل نفسه وحمـل
صليبــــــــه من أجل خالص البشر  .ما من سبيل آخر للحصول على الحياة والســـــالم والحقيقة غير
طريق الصليــــــــــــب.
رسالـــة رقــم – – 09
اليـــــــوم األربعـــــــاء
8009
آب
5
الساعة  4 : 00صباحا
كلمت العــــــذراء الرائيــــــة قائلــــــة :
 يا أبنائي  ،تـغفر لكم خطاياكم متى ما تذكرون إسم إبنـــــي وتسلكون في طريقه  .إنني أقول لكم  ،إنكثيرين منكم قد أغواهم الشيطان  .أال  ،إكرهوا العالـــــم وما فيه من أشياء ال تروق إلبنـــــي  .إن
أحببتم العالم وما فيه من شرور ال يستقر الحب في قلوبكم  .إن شئتم أن تتبعوا إبنـــــــــــــي فستجدون
طريق الحق والحياة  .ال طريق وال حق وال حياة لكم ما لم تتبعوا طريق إبنــــــي  .إبنــــــي هوحقيقة
اإليمان  ،إنه هو الحياة التي ال إنقضاء لها أبد الدهر التي تترجونها منه  ،هو الطريق األميــــــن  .هو
الحــ ق الذي ال غش فيه  .هو الحياة التي ال تنتهي  ،هو حياة الفرح  .الحياة األبديـــــة  .إن شئتــــم أن
تكونوا معـــه فعليكم أن تحملوا صليبكـــــــم  .عندئـــذ ستجــــدون سبيـــل الفـــــرح والحيـاة االبدية .
رسالــة رقــم – – 40
اليــــــوم األربعــــــــاء
22

8009
آب
18
الساعة  4 : 00صباحا ً
أحست الرائية وكأن يدين ثقيلتين تربـّـتان بقوة على كتفيها  ،فهــمت من ذلك أن العــــذراء تريد أن
تكلمها  ،فجاءت وركعت أمام أيقونتهـــــــــا خاشعـــــــة  ،وسألتها ان تنير الطريق أمامها هي واألب
( أ ) و ( م ر ) ليعرفــا كيـف يتصرفـــان مع سيادة المطران ( أ )  ،هل يبعثان له رسالة  ،بعد مرور
سنة على هذه الظاهرة  ،أم يقابالنه ؟ أم ماذا ؟ فلننتبه الى الحـوار الـــذي يجـري بين األم السماويــــة
وإبنتها الرائيـة  ،لتتضح األمور .
تســــــــــأ ل الرائيــــــــــــــة :
 أيتهـا العــــذراء ! قولي ل ألب ( أ ) ول ( م ر )  ،ما الذي يتوجب عليهما أن يفعاله ؟ هل يذهبانلمقابلة المطران ( أ ) ؟ أم يكتبان له ؟ أم يأخذان األيقونـــــــة اليه ؟
تجيب العـــذراء بكل وضـوح :
 ما هما ناويان عليه فليفعاله  .لكن دعيني هنا اآلن الى أن أعطيك إشارة  .واإلثنان بصلواتهمــــــايمكنهمــا الحصـــــــول علـى مبتغاهمــــــــا .
رسالـــة رقــم – – 41
اليـــــــــوم الجمعـــــــة
8009
آب
14
الساعة  4 : 45صباحا
بدافع ال شعوري  ،جاءت الرائيــــــة لتركــــع أمــــام األيقونــــــــــة  ،وإذ بها تسمعها تهمس لها :
 قولي لألب ( أ ) ول ( م ر )  ،ما نـ َ َويا على عمله فلينجزاه { تريد بهذا أن نعطي الرسالــــة التيحررناها لسيادة المطران ( أ )  .كما اوصت بهذا أول أمس أيضا ً} وليمتنع ( م ر ) عن إعطاء قنينـة
الزيــــــت للمطـــــــران ( أ ) ( كما كـــــــان ناويـــــــا ً على ذلك ) .
 يا عذراء  ،لقد رأيت المطران ( أ ) في منامـــــــي  ،مستاء مني . إمضي في سبيلك  ،هناك الكثيــــر من النواقص لدى الرؤســـــاء ( الروحييـــــن ) .رسالـــة رقــم – – 48
اليـــــــوم األثنيـــــــــن
8009
آب
01
صبــــــــــاحــــــــــــا
رأت الرائيـــــــة في منامها العـــــ ذراء وهي متجهمة عابسة  ،تحرك سبابتها ثالث مرات  ،عالمة
الرفض  ،وهي صامتة  .فهبت الرائية من الفراش مسرعة لترتمي أمام أقدام األيقونة وتسأل العــذراء
محتارة  ،عن معنى ما شاهدتــه :
 يا عذراء ! ماذا أعمل ؟ فالمطران ( أ ) يطلب أن آخذ صورتك إليه . ال تأخذينــــــــي ( كررتهــــــــــــــا  3مـــــــــــــــــــرات ) . ومـــــاذا تنصحيــــــن بــــــــــــــه األب ( أ ) و ( م ر ) .23

 سأعطيهمــــــا عالمــــــــة .رسالــــة رقــم – – 40
اليـــــــوم الخميـــــــس
 0أيلـــــــــــول 8009
الساعة  4 : 45صباحا
كلمت العذراء الرائية من األيقونة  ،بعد ان إستفسرت منها محتارة  ،بماذا ترد على طلب السيـــــدة
األمريكية القادمة لزيارتها مع مجموعتين  .وتجيبها العذراء فورا ً  ،لتخرجها من ترددها .
تســـأل الرائيــــــــة :
 ما أفعل يا عذراء ؟ سيــــري علــــى الـــــدرب الــــذي تسلكينــــــه .فهمت من هذا  ،أن العذراء تعطيها الضوء األخضر لترحب بالزوار .
رسالـــة رقــم – – 44
اليــــــــوم الجمعــــــــة
 11أيلــــــــــول 8009
الساعة  5 : 15صباحا
همست العــــذراء للرائيــــة الجاثيــة أمامها  ،قالت لهـا :
 أبنائي األحباء  ،لقد تضاعفت خطايا البشر لنقص في اإليمان  .بوجود النواقص في الكنيســـــــــةالكاثوليكيــــــة  ،تزداد الخطايا أكثر فاكثر  .أريدك أن تفتحي بابك كي تـفتح أمامك ابواب ملكــــــوت
السماوات  .بذل إبني ذاته عن العالم ليخلــّص البشر من الويالت  ،لكنهم ال يـقبــلون الى اإليمـــــان .
قولي لألب ( أ ) أن يستمـر في السير قدما ً كما في السابق  .والزيت الذي اعطيه هو لهدف إجتــذاب
الناس الى اإليمان  .أنت سيري على نهجك كما سلف  .ارجو من جميع الشعوب والناس أن يسلكــــوا
طريـــــق اإليمان  ،خطايا العالم قد بلغت الى عرش إبني  .فأرجو البشر ان يعودوا الى اإليمـــــــان .
أال إس تيقظوا وآمنـــــوا  ،فأيـــــام الســـــوء قـــــد دنـــــت .
رسالـــة رقــم – – 45
اليـــــوم الخميـــــــــس
 17أيلــــــــــول 8009
الساعة  0 : 15صباحا
كلمت العـــــذراء الرائيـــــة بنبرة ملؤها الحنـــــان  ،قالـــــــت :
 يا إبنتي المحترمة  ،اطلبوا من إبنـــي ومن الروح القدس لينير لكم السبيل لبلوغ ما تبتغونه  ،هماسيهبونكم العون ومغفرة الخطايا التي ارتكبتموها  .تو ّسـلوا تو ّسـلوا إليهما ليكونا معكم في حياتكــــم .
اطلبوا منهما يوميا ً  ،من أعماق قلوبكم  ،وثــَمنوا المواهب التي أغدقوها عليكـــــــــم في حياتكـــــم .
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تر ّجوهما أن يكونا معكم وال يتخليان عنكم في صعوباتكم  ،مهما تراكمت عليكم لئال ترزحوا تحتهـا .
تو ّسـلوا اليهما أن تنض ّموا اليهما في ملكوت السماوات  .صلوا وتضرعوا الى الصليــــب المقــــــدس
ليرافقكم دوما ً  .يا إبنتي المحترمة  ،ال تفعلي ما انت ناوية على فعله  ،أنا سأعينـــك لكي تكرمينــــي
وتضعيني في المكان الالئق بي  .بلغي ( م ر )  ،بأنه سيالقي ضيقا ً كبيرا ً  ،ولكن بعد جميــــــع تلك
الصعوبـــــات ستفـــــرج عليه  .وقولي لألب ( ج ) لمن وهبتَ ذاتك ؟ أليس إلبنــي وأبيـــــه ؟ وليس
للساقطين في اإلثـــــــــم  .هلم وجالسني كل يوم  ،وسترى طريقك ويأتيـــــــك الفــــــرج  .لقد كثرت
صعوباتــــك  ،فصل وتض ّرع من الذي وهبتَ له ذاتك هو يعينك  .الحــــق ( تكررهـــا ثالث مرات )
سيواكبك  .ولقد كثرت سبل الشريــــــــر .
رسالـــة رقــم – – 46
اليــــــوم الخميــــــــس
 84أيلـــــــــول 8009
الساعة  4 : 45صباحا
وجهت األم البتـــــــول هذه الرسالة الى الرائيــــــــة  ،قائلـــــــة :
 يا أبنائي األحباء  ،نهاية كل شيء قد إقتربت  ،أسألكم أن تــكثروا من الصــــالة  ،وقبل أي شيءأطلب منكم أن تحبوا بعضكم بعضا ً وأن تخدموا بعضكـــــم بعضــــا ً في اإليمــــــان  ،لقد آن األوان
لتستيقظوا  ،فأيام الخالص قد دنت  .لنتخل عن امور الظالم ونتسلح بفرح النــور  ،وإن لم يكن إبنــي
معكم ( أي ال ترونه ) لكن روحه معكم وما تعملون فهو ظهرانيكــــم  .ليس ملكــوت هللا أكالً وشربا ً
بل سالما ً ومحبة  .ال ي َدع إبني الناس يسقطون  ،لكنه يطيل باله على البشر إذ ال يريدهـم أن يهلكوا ،
فهو يدعوهم الى التوبة  .صلوا وإستفيقوا يا ناس  ،هلموا الى نعمة مخلصنـــا يســـــــــوع المسيــح .
رسالـــة رقــم – – 47
اليــــــــوم السبـــــــــت
 0تشريـن األول 8009
الساعة  5 : 00صباحا
كانت الرائية متضايقة نفسيا ً  ،وجاءت فإرتمت أمام األيقونة تذرف الدموع  ،وتسمع العـــــــــذراء
تهمس لها بصوت دافيء وبمنتهى الوضوح تقـــــــــول :
 يا إبنتي ! محـبوا إبني هم كثيرون ولكن أقلية هم الذين يحملون صليبـه  .كــثـــر هم الذين يتبعونهفي كسر الخبز ( القربان )  ،وقليلون هم الذين يشربون كأس المرارة ( وهنا لم تفهم الرائيــــة معنــى
المـــرارة بالسورث فأوضحتـها لها بالعربية  ،أعني األلم )  .يا بنيتي ! إنها أيام صـالة الورديـــــــة ،
اطلبي من الناس أن يقدموا وردياتـــي من أجل المحبة واإليمان والســالم  .بلغي األب ( أ )  ،أن سـر
قــدمـــــا ً في التبشير بإسمي  ،وباسم إبنـــــي وسأكون أنا معه ألريه السبل التي يسلكها  .إن إبني هو
ملـــك الملــوك  ،أصمديه في صدر بيتك  .وأنا سأجد لك الطرق الكفيلة لكي ال تتغلب عليك المصائب
والضيقـــــــات .
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رسالـــة رقــم – – 42
اليـــــــوم األربعــــــــاء
 7تشريـن األول 8009
الساعة  0 : 05صباحا
( عيد سلطانة الوردية المقدسة )
كالعادة كانت الرائيــــة تعاني من الضيق النفسي واإلرهاق  ...فهبت من فراشها تلقائيا ً لتجثوا أمام
األيقونـة مصلية  ،وفي الحال وجهت إليها العـــــذراء الرسالة التاليـة :
 إن أردت البقــــاء معي فسأعطيك جرحا ً من جروحات إبنــــــي .تجيـــــــب الرائيــــــــة :
 سأكون معك  ،ومهما تعطيني أقبله  .كونـي معي . يا إبنتي  ،لماذا أنت كئيبة بهذه الدرجة  ،ولـما قلبك حزين ؟ إفرحــــي وإبتهجــــــي  ،أنت والذينمعك  .أقول لك  :ضعيني في صدر بيتك وزواياه  .سيأتي يوم فيه تكلليننــــي وتكرميننـــــي في مكان
أوسع  .سأكون أنا معك  ،أنا والملـك إبنـي  .إننا نحب جميع الشعب والجماهير  ،والرهبان والراهبات
واألساقفة والبطاركة  .وإن كان حشد كبير من النــــــاس ساقطين في الخطيئة  ،لكني ال أريد أن يهلك
يوم الدين هؤالء الناس الساقطين في الخطيئة  .اريدكم جميعـا ً أن تستيقظـوا  ،إستيقظـــوا يا نــــــاس
وآمنوا  ،اتلـــوا صـــــالة الورديــــــة بتواتـــر  ،قدموها من أجل المحبة واإليمان والسالم  .قدموهـــا
مــــن أجــــــل الـكـنـيـســـــــة الـكـاثـولـيـكـيــــــــــة .
رسالـــــة رقــم – – 49
اليــــــــوم الخميـــــــس
 14تشرين األول8009
الساعة  4 : 00صباحـا
بعد معاناة الرائية وإنقباضهـا نفسيا ً  ،تأتي مدفوعة بقوة غريبة  ،لتجثو بخشوع أمام أيقونة العذراء
تبثــ ّها همومها  ،وتسرّي عنها األم السماويــــــة في هذه الرسالة  ،بقولهــــا :
 يا بنيتي ! لـ َم أنت حزينة ؟  ،ال أريدك أن تكوني حزينة  .إن شئت أن تكوني معي تحمـّـلي حزنكمعي  .الزيـــــت الذي اغدقه هو لإليمان  ،لكي يقوي اإليمـــــان  .أطلب منكم حين تصلون أن تكونوا
كاملين  .أرغب منكم أن تكونوا فرحين  ،أن تكونوا جميعا ً بقـــلب واحــد  .وأن تكونوا بسالم سيكون
هـــــو معكــــم بالمحبـــــة والســــالم .
هنــــــا تســــــــأل الرائيـــــــــــــة .
 مـــن هـــو هــــذا ؟تجيب األم السماوية :
 إبــــنـــــــــــــــي ،سلموا بعضكـــم على بعض بمحبة  .نعمة يســـوع المسيـــح ومحبة هللا اآلب وشركة روح القدس
تكون مع جميعكــــــــــــم .
يا بنيتي ! هناك الكثير من النواقص في الكنيســــة الكاثوليكيـــــــة  .ونواقص في رؤساء بيت هللا
بصلوات الشعب سيكون الـــــروح القــــــدس معهـــــم .
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رسالـــــة رقــم – – 50
اليــــــــوم الخميـــــــس
 80تشرين األول 8009
الساعة  4 : 00صباحـا
بعد يومين من معاناة قاستها الرائية  ،كلمتها العــــــــذراء بقولها :
 يا ابنائي ! لست اريدكم أن تفكروا في األزمان واألوقات  .أرغب في أن تعلموا أن يوم الخـالصيأتي كاللص في الليل  .ال اريدكم أن تحسبوا أنفسكم أبناء الظالم وتخافوا من يوم الظــــالم األتـــــــي
كاللص  .أنتم جميعكم أبناء النهـار  ،ابناء النـــور  .ولستم أبناء الليل والظالم  ،أسألكم أن تصلـ ّوا انتم
ابناء النهار .إستيقظوا وزيّنوا أنفسكم بالمحبة واإليمان  .تمسكوا بإبني يسوع المسيـــح الذي بذل نفسه
عنكم لتحيوا معه  ،سواء أكنتم متيقظين ام نائمين  ( .هنا تستفسر الرائية عن معنى الكلمـــة بالسورث
وتشرحها لها العذراء بالعربية )  .اريدكم مسرورين  ،أرغب في أن تقدموا صلواتكـــــم له لتنجوا من
الخطيئة  .تضرعوا راجين منه يا أبنائي  ،ليكون معكم  .صلوا وسلموا على بعضكــــــم البعـــض في
المحبة  .ونعمة ربنا يسوع المسيـــــــح تكون معكم .
يا إبنتي الحزينة  ،أرغب إليك في أن تنبـّهــــــي الشعب وتقولي لهم أن يصلوا  .الصعوبــــــــات التي
تعانين منها ساساعدك عليها إن مكثتي معــــي  .ا َس ّر كثيرا ً لما أراك تتحملين أالمــــــك بفــــــــرح .
 قولي لهم أال يمضوا بعيدا ً في السبيل السائريـــــــــن عليه ساعطيهم عالمة .تسأل الرائيـــــــة مستفسرة  :ومن هم ؟
تجيــــب العــــــذراء  ( :أ ) و ( م ر ) .
( كنا كالنا ناوين على اإلقدام على أمر خطير فرجونـا الرائية أن تسأل العـذراء إن كنا سائرين كما
يريد منا ذلك إبنها  ،ردت على سؤالنا  ،فأدركنا أننا لسنا سائرين كما يرغب من ذلك إبنهـــا القدوس .
فالف الف شكر إلبنهـــــــا ولهـــــــا ألنها هدتنا ووجهتنا كالنا ) .
رسالــــة رقــم – – 51
اليـــــــــــوم السبـــــــت
 01تشرين األول 8009
الساعة  5 : 45صباحـا
كانت الرائية تصلي أمام األيقونة  ،ونزوال ً عند طلب األب ( ج )  ،طلبَت الى العــــــــذراء تسألها
عنه :
 أيتها العذراء  ،قولي لألب ( ج ) ما الذي يجب عليه أن يفعل ؟تجيب العــــــذراء  ،موجهـــــة كالمهـــــا الـــــــى األب ( ج ) :
ك لخدمته  .أريدك
ك  ،سأكون معك أنا وإبنـــي الذي كرستَ ذات َ
 يا إبني ! ال تخف من المحيطين ب َك  ،لكي ينيـــــر هللا عقولهـــــم وأذهانهم ولكي يح ّسوا بما هم
أن تصلي من أجل هؤالء الذين من حول َ
صانعون  .أما أنت فكن معي ومعه .
( هنــــــا تســـــأل الرائيـــــــة ) :
 مــــــــع َمــــــــــن ؟27

تجيبها العـــــــــذراء :
 مع إبني  .فال تخف من قول الحقيقـــــــة  ،قل الحقيقـــــــــــة .ستباركك نعمة هللا  ،ونعمة الـــــــروح القــــــــدس تح ّل عليـك .
رسالــــة رقــم – – 58
اليـــــــوم األربعــــــــاء
 4تشرين الثاني 8009
الساعة  5 : 80صباحا
تكلم العذراء السيدة الرائيــــــــة بقولها لها :
 أبنائي األحباء ! ال أريد ان يخفى عنكم شيء  .كفى يا أبنائي  ،إفتحوا عيونكـــــــم وأفيقـــوا  .أيامالنهاية التي قال عنها المخلــ ّص قد حان أوانهــــا  ،أريدكم أن تستيقظوا وتهيئوا نفوسكم  ،ألنه ال يريد
أن يرى الناس يهلكون  .فإن صليتـم وعدتم الى التوبة سيكون معكم ذاك الذي يقبل الخطأة  .الذي بذل
نفسه ودمـــه الزكــي لينقـــــذ من األعمال الشريرة  .أريدكم يا أوالدي أن تصلوا الى الروح القدس .
حافظوا على نفوسكم بمحبة هللا ويســـوع المسيـــــح  .وروح القـــــدس يكون معكم .
{ وتوجه هذه الرسالة الى السيدة ( ط ) خالة الرائيـــة التي فقدت وحيدهـــا اليافع منذ قرابـة الثماني
سنــــــــوات } :
لماذا أنت كئيبة ؟ إبنك هو معــــــي ومع إبنــــــي  ،ينعم بالسعادة في ملكوت السماء  .أريدك فرحة
ومبتهجة بنعمة هللا وروح القدس  .أنا معك  ،وما تريدينه انيلك إياه  ،فأنت قد وهبت ذاتك هلل  ،إفرحي
إذن وإبتهجي يا بنيتــــــي .
رسالـــــة رقــم – – 50
اليـــــــوم الخميـــــــــس
 5تشرين الثاني 8009
الساعة  6 : 15صباحـا
( الظهــــــور رقــم ) 1
بينما كانت الرائية مستلقية على أريكة في غرفة االستقبـــال  ،وهي مستيقظة  ،إذ بنور باهر يسطع
قويا ً في الغرفة  ،تفاجأت وتساءلت  ،ما هذا النور والسماء ليست غائمـــــة ولم تسمع قصف الرعد ،
فسمعت صوتا ً ناعما ً يقول لها :
 أنــــا هـــــي أنــــا هـــــي .وتظهر أمامها العـــذراء مريـــ م آية في الروعة والجمال فاتحة ذراعيها مبتسمة  .وهمت الرائية أن
تلمـــــس يدهـــــا ،
 قالــــــــــــت : هاتي يـــــدك فقط المســـــك قليــالً  .ما الذي تريدينــــــه منــــــي ؟لكنها لم تتمكن أن تتحــرك من مكانها .
أجابتهــــــــا العــــــــذراء :
28

 نعمة السماء والروح القــدس حال في بيتك  .ما ترغبيـن فيه تنالينه . لســــت راغبــــة في شـــيء  ،فقـــــط أعينـــــي ( ط ) خالتـــــي . مـــا ترغبـــه ستنالــــه .وإختفت العذراء كما ظهرت  ،مخلفة البهجة والسالم في قلب الرائية .
رسالـــــــة رقــم – – 54
اليـــــــوم األربعـــــــــــاء
 11تشريـن الثاني 8009
الساعة  5 : 00صباحــا
أسرت العــــذراء الى خادمتها الرائيـــــة بقولها :
 يا أبنائي الصادقين  ،إن كنتم حقا ً أبنائـــــــي  ،يكفيكم إذن  ،عودوا الى اإليمان والتوبة  .لقد دنتنهاية العالــــم  .ال اريد أن اراكم تهلكون  ،إبني بذل ذاته ودمه الطاهر من أجلكم  .إستيقظوا وآمنوا يا
ابنائي الحقيقيين  ،قبل أن تبلغكم أزمان وأوقات الهالك  .في تلك الساعة األخيرة ال يستطيع إبني على
أن ينقذ جميع الساعيـــــن الى هالكهم  .أال أفيقـــــــــوا  ،أفيقـــــــــوا  ،أفيقـــــــــوا ( من سباتكم )
قبل أن تحـــل تـلــك األزمـــــــان واألوقـــــــــات .
{ هنا تسر العـــــــذراء الى الرائيـــــــة برسالــة الى ( م ر ) تخصـــه هو فقط } .
رسالـــة رقــم – – 55
اليــــــــوم األحـــــــــــد
 15تشرين الثاني 8009
الساعة  4 : 10صباحـا
جاءت الرائية أمام األيقونـــــــة مصلية  ،وعرضت عليها إقتراح األب ( أ ) إن كان الوقت مناسبا ً
إلعالن ما يحدث هنا في وسائل اإلعالم ؟
أجابتهــــــــا األم البتــــــــول :
 يا إبنتي  ،لقد سبق وأن قلـــت لـــك  ،سيأتي اليوم الذي فيه ستتوجينني وتكرمينني وتضعينني فيمكان أوسع  ،مكانتي رفيعــــة في العالم أجمع  .ال أريدك حزينة وال أن تقعي في الصعوبات  .سيري
على الدرب الذي تسلكينه  .قولي ل ( م ر ) ولألب ( أ ) أن يكفا عن الذهاب الى البيت الذي ذهبا إليه
( وكالهما يفهمان ما تقصـــــده العـــــــــذراء ) .
وتســــــأل الرائيـــــــــــــة العـــــــــــــــذراء :
 لقد أعطيتنــــي يا عــــــذراء ورودا ً في منامي ( بتاريخ  12تشرين الثاني )  ،ما الذي تعني هذهالــــــــــــورود ؟
العــــــــذراء :
هذه زهــــــور الملكــــــوت والفـــــــردوس  .إنها نـ َعــم السمـــاء التي اغدقت عليك وعلى بيتك .
الرائيـــــــــة :
شكــــــرا ً ايتهــــــا األم المباركـــــة .
29

رسالـــة رقــم – – 56
اليــــــــوم الجمعـــــــــة
 82تشرين الثاني 8009
الساعة  8 : 00صباحــا
حاورت العــــذراء الرائيـــــة على هذا النحو :
 يا بنيتي ! ال تـخرجي البركـــــة من منزلك . أنــــــت البركــــــة في منزلي فلن اخرجك . الزيـــــــــت  ،الزيـــــــــت  ،الزيــــــــــت . هـــــــــال أعطـــــــــــي الزيــــــــــــــــت ؟ ال  ،ال  ،ال القنانــــي الكبيرة  ( .لضيق المكان أودعت السيدة الرائيــــة بعض القناني الكبيرة منالزيت الى ( م ر ) فنقلها الى مقر سكناه  ،ولكن سرعان ما أعادها الى منزل الرائيــــــة بعد سماعـه
هذه الرسالة من األم السماويــــة  ،التي ندرك حكمتها من هذا األيعاز ) .
 إن ميـــالد إبنــــي ال يحتـفل به بالزينة ( الخارجية )  .ليزين النــــــاس نفوسهــــــم باإليمـــــــان( تكـرر كلمـة اإليمــــان ثــــالث مــرات ) .
يا أبنائي  ،ال أريد أن أراكــ م في الظلمة  .فانتم أبناء النور  .لقد دنت نهاية العالم  ،في تلك الساعـــة
األخيرة لن يتمكن إبنــــــــي من إفتداء العالـــــــم  .صلـــــــــوا ( كررتهــــــــــا  3مـــــــــرات ) .
قرّبوا ذواتكــم ( قربانا ً ) مـــــع إبنــــــــي .
يا إبنتــي ! إن ما تؤدينه لمفـــــــرح حقـــــــــا ً  .كونــــــك تقربيـــــــن النـــــاس الى اإليمـــــــــان
( تكـــــــرر الكلمــــــة األخيــــــرة ثــــــالث مـــــــرات )  ،ما تعانينه إحتمليــــــه بفـــرح  ،كما
بــــذل إبنــــــي ذاته من أجل العالم وتحمل العذابات الكثيرة ليخــلـــص العــالــــــــم .
يا أوالدي إنكـــــم أبنـــــــاء النـــــــــور .
يا اوالدي أنا حزينة حزنا ً عميقــــــــا ً من جراء أفعال البشر  ،قد دنت نهاية العالم  ،فلست أريدكم
رازحيــــــن تحـــــت الصعوبـــــــــــــات .
 بلغي األب ( ج )  ،قولي له  ،لماذا أنت خائف بهذه الدرجة  ،أكــّدت لك إننــــــــي اساند الحــــق( الحــق  ،الحــق  ،الحــق )  .لقد بذل إبنـــــــي ذاته من أجل العالم ،وجاء الى األرض  ،ولم يتمكن
ك أن تق ّوم إعوجاج العالم  ،من جـــراء النواقـص
من تقويم اعوجـــــاج العالــــم  ،كذلك أنتَ ال يمكن َ
في الكنيسـة الكاثوليكية  ،سأكون معك منذ اآلن والى المنتهى  ،فال تخف ( كررتهـــا  3مـــرات ) .
سيرافقك الــــروح القــــــدس واآلب األزلي  ،سـر قدما ً في السبيل الذي أنت سالكه .
( عند المساء ألقت الرائيــــــة نظرة على المفكــــرة التي فيها تسجل رسائل العـذراء فإستغربت لما
وجدت صفحاتهـــــا متشربــــة من الزيـــــت  ،أرتني إياها ( انا األب أ ) ولم أدرك أنا اآلخــــر  ،ما
الذي ترمز اليه العــــــذراء بهذه الظاهـــرة الغريبـــــة ) .
رسالـــة رقــم – – 57
اليــــــوم الثالثـــــــــــاء
 15كانـون األول 8009
الساعة  5 : 80صباحا
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بعدما عانت الرائية منذ أيام آالما ً جسدية وضيقا ً نفسيا ً  ،تحضيرا ً لتكلمها العــــــــذراء  ،ح ّدثــت
الرائيـــــة قائلــــــــة :
 يا ناس لقد دنا أوان ميـــالد إبنــــــي  .هل ّموا الى اإليمان  .لقد إقتربت أيام الخالص  .عندما تحينالساعة األخيرة  ،ال يتمكن إبني من إنقاذ أناس كثيرين  ،يقول إبني  :أنا هو نور العالــــم  ،من يتبعني
لن يسلك في الظالم  ،سيكون هو النور الذي يبـلغهم الحياة األبديـــــة  ،الحق الحق أقول لكم  :كل من
يتبعه ينج من نار جهنم أنه السالم مع جميعكم  ،يمنحكم السالم  ،أقبلوا الى اإليمــان  ،صلـ ّوا  ،ق ّربـوا
نفوسا ً كثيرة الى اإليمان  ،لكي يتمكن من مساعدتكم  .يا ناس أفيقوا  ،إنها نهاية العالم  ،لقد دنــــــت
نهايــــــة العالــــــــم .
ولما تستمع الرائية الى صوت األم السماويـــــة بنبرته الكئيبــة  ،تسألها :
 يا أمـــــي لماذا انت حزينــــــة جدا ً  ،وأنت تقولين لي ال تحزنــــــي ؟تجيــــب العـــــذراء :
 ألن معاصي البشـــــر تجاوزت حدها  .ها قد إقتربـــت أيام الخــالص .رسالـــة رقــم – – 52
اليــــــوم الخميــــــــس
 01كانون األول 8009
الساعة  5 : 80صباحا
كانت العــــــذراء تهييء الرائيــة لرسالتها ألن الرائية كانت منذ يومين او ثالثة تشعر بإنقباض وإذ
بالعذراء تكلمها  ،بقولها لها :
 يا بنيتي  ،بميـــالد الملـــــك يح ّل السالم والمحبة في العالم بأسره  ،وتكون سنة جديدة للعالم مليئةبالمحبة والسالم واإليمان ( كررتهــــا  3مــــرات )  .إن كان ملــك الملــوك حاضرا ً في ما بينكم
ستحل المحبة في كل شيء وتنتفي المرارة  .وإن لم يكن ملك الملــــــوك حاضرا ً فكل شيء يبدو م ّر
المذاق ما احالها من سنة يكون فيها إبنـي حاضرا ً بين الناس لكي ينجـّيهم من جميع الضيقات ويدخل
بهجة الروح الى قلوبكم  .إن وجـ َد هو معكم لن تح ّل بكم المصائـــــب َ .مــن يــــرى إبنــــــي وجــــد
كنــــــزا ً عظيما ً  ،ويجد نعما ً كثيرة  .والذي يخسر إبني خسارته هي أعظم من خسارة العالـــم وما
فيه  .أطلب للعالـــم بأسره ولجميع الشعوب أن تكون سنتهم سعيدة ملؤها الحب والسالم واإليمـــــان .
يا إبنتي  ،ال تتضايقي  ،فأنا أكون معك .
قولـــــي لهـــــم  .تســــــأل الرائيــــــة :
 لـ َمــــــــن ؟ ل األب ( أ ) و ( م ر ) .( كانا قد طلبا الى الرائية أن تسأل العـذراء رأيها في ما كتبه عن هذه الحوادث كاهن فاضل  ،فكان
رد العذراء كاآلتـي  ،يدل صراحة على عدم رضاها ) :
األمور التي يفكر فيها غير صحيحة  ،وعليه أال يتبع الرؤســـاء الذيـــن ال يهتمون بأمور بيت هللا ،
فهم منجرفون وراء أشياء أخرى  .انا أحب جميع الرؤســــاء كما أحب الناس أجمعين  ،فجميعكـــــــم
أبنائي  .سيكون إبنــي مع جميعكم إن ثبتـ ّم في اإليمان  .وإن حملتم صليبكم كما حمل هو ذاك الصليب
صليبـــــــــه .
أستودعك السالم .
تجيب الرائيـــــة :
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 وأنــــت سلــّـمــــي علــــى الجميــــع .رسالــــة رقــم – – 59
اليــــــــوم الثالثــــــــاء
 5كانون الثانـي 8010
الساعة  5 : 40صباحا
كلمت العذراء مريــــــــم الرائية ووجهت اليها الرسالة التالية :
 يا بنيتـــي إن شئت البقــــاء معــي فأستمري على السير في الطريق التي أنت سالكة فيه  .إفرحيوتهللـّي ألنهم يذكرونك فأجرك كبير لد ّ
ي ولدى إبنـــــــي ولدى اآلب السمـــاوي  .قولي لألب ( ب )
إيمانك عظيم بــي وبإبنــي وال يهمك ما يفعلونه فلن يتمكنوا من إبعادك عني وعن إبنــــي  .صل من
أجل الذين ال يدرون ما يعملون وال يعرفون ما يريدون .
رسالـــة رقــم – – 60
اليــــــوم الجمعــــــــــة
 2كانـون الثانـي 8010
الساعة  6 : 00صباحا
أملت العـــــــذراء مريــــــــم هذه الرسالة على الرائية :
 يا إبنتي ال تدعي الضيقات والصعوبات تتغلب عليك  ،فانا معك  .إفتحي بابـــــك  ،ألن منزلـــــكأضحى مكانا ً يجتذب الناس الى اإليمان  .قولي له لماذا اصبحت كاهنـــا ً يا أبونا ( ف ) ؟ سبق وأن
نبهتك أال تتبع رؤساء الكنيسة المقدسة الذين ال يدرون ماهم عاملون فليكونوا قدوة صالحة ألبنــــــــاء
رعيتهم  .يا إبني لما أقول أن نهاية العالم وشيكة فذلك جراء أعمال البشر وبسبب أفعال رؤســــاء هذا
العالم وأصحاب الرتب الرفيعة في الكنيسة الكاثوليكية  .كفاكم يا آباء الكنيسة  ،إصحوا وقربوا شعبكم
الى اإليمان  .حين يتردى اآلباء في المآخذ فاألبناء يتربون في الرذيلة  .أرجوجميع النـــاس أن يـقبلوا
الى اإليمان  ،فما أكثر الناس السائرين في طريق الظالم واإللحاد  .ألــم يبذل إبنـــــــي ذاته من أجلهم
جميعا ً ؟ فمتى يثوبون الى رشدهم ويعودون الى اإليمان ؟ .
مالحظة  :أعطت العذراء هذه الرسالة الى الرائية بعد اجتماع ضم األب ( أ ) واألب ( ب ) واألب
( ف ) و ( م ر )  ،لبحث حقيقة الرسائل التي تعطيها العذراء مريم الى الرائية .
رسالــــة رقــم – – 61
اليــــــوم الجمعـــــــــــة
 88كانون الثاني 8010
الساعة  5 : 00صباحـا
منذ ايام والرائية تعاني من آالم مبرحة  ،عالمة تهيئتها لتـلقي رسالة من العـــذراء مريـــم فجاءتها
بعد طول إنتظار .
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كلمتها العـــــــذراء قائلة :
 يا أبنائي ! لقد نزل إبني من السماء من أجل خالص العالم  .لقد إحتمل في حبه العذابــات والشقاءكي يعلمكم كيف تتحملون العذاب والشقاء قلبيا ً وحبيا ً  .منذ والدته وحتى ساعة تعليقه على الصليـب
لم تبارحه الضيقات واأللـم .
يا أبنائي  ،هلموا قربوا له ذواتكم كما بذل هو ذاته ودمه كليا ً من أجلكم  .ليكون معكم وتكونوا أنتـم
معـــــــــــه ولــــــــــــــــه .
يا أبنائــــي تح ّمـلوا األمور التي تحدث في العالــــــم بمحبـــــة وق ّدموا له صلواتكــــم لتمكــّـنـه من
مساعدتكم  .أرجوا جميع الشعوب أن يـكثـروا صلواتهـم  .الورديــــة  ،الورديــــة  ،الورديــــة .
كفى يا أوالدي  ،عودوا الى األيمـــــــان  ،حين أقول أن نهاية العالم وشيكة  ،ذلك من جراء أعمال
العالم  ،إنها نهاية وشيكة بسبب خطيئة العالم  ،هذه الخطيئة التي بلغت مسامع إبني  .كفاكم إستيقضوا
وآمنــــوا يــا أبنائــــــــــي .
رسالــــة رقــم – – 68
اليـــــــوم اإلثنيـــــــــــن
 85كانـون الثاني 8010
الساعة  8 : 40صباحـا
( الظهـــــــور رقــم ) 8
ما أن أفاقت الرائيـــــة من نومهــــا وبدأت صالتها  ،حتى الح لها وميض نور خاطف  ،فشعرت
أن أمرا ً غريبا ً سيحـدث  ،فهبت مسرعـــة الى أيقونــة العـــذراء  ،وإذ بها تشاهد العذراء واقفة أمام
األيقونات فاتحة يديها بثوبها المعهود ذي اللونيــــن األبيـض واألزرق  ،وطرحة بيضــــاء تغطـــــي
رأسهــــا  ،حافية القدمين  ،مرتفعة عن مستـوى األرض .
بقيت الرائية مبهورة بجمال العـذراء وروعـة حضورها :
قالت للعـــــذراء :
 أهذه أنــت يا عــذراء  ،أخبريني رجا ًء ماذا تريديـن ؟العـــــــــــــذراء :
 على البشر أن يرجعوا ويتوبوا  .التوبــــــة  ،التوبــــــة  ،التوبــــــة .الرائيــــــــــــــة :
 يا عــــذراء أمــــي  ،كيف لنا ان نجلبهم الى التوبــة ؟العـــــــــــــذراء :
 هــــدايــــــاك  ( . . .ولم تستطع الرائيـــــة ان تتذكر بقيــــة كـــالم العــــذراء  ،إذ كانت الدموعتنهمـــــر مـــن عينيهــــــا ) .
ثـــم إختفـــت العــــــذراء .
رسالـــة رقـــم – – 60
اليــــــوم األربعــــــــــاء
 87كانـون الثاني 8010
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الساعة  5 : 00صباحـا
العذراء تكلمت مع الرائية وقالت لها :
 بلغي األب (ب) لكي يقيم ذبيحــــة إلهيـــــة ( قــــــــداس ) لخالص العالم  ،فـــــرح وســـــالم .رسالــــة رقــم – – 64
اليــــــوم الثالثــــــــــاء
 16شبــــــــــاط 8010
الساعة  8 : 00صباحــا
بلـّغت العذراء مريم خادمتها الرائية الرسالة التالية :
 يا اوالدي  ،طهّروا قلوبكم واجسامكم من جميع األعمال ( الشريرة )  .وإحملوا صليبكــــــم بقلبنقي وفرح  .إن كان الناس يصومون  ،لماذا يصومون وخطاياهم بلغت عنان السمـــاء ؟  .ليس هناك
صعوبة كبيرة في قولهم هـبوا ذواتكم واحملوا صليبكم وإتبعوا إبني  ،الطامة الكبرى هي ما ستسمعونه
في األخير بالجحيم  .ستفرحون لدى سماعكم عن الصليــــــب  .إن حملتمــــــوه لن تخافـوا من الهالك
يـــــــوم الديــــــن .
يا اوالدي هلموا وإسمعوا إلبني  ،فكلماته هي روح وحيـــاة  ،إنه هو الطريـــق األميــن  ،إنه هو الحق
والحياة التي ال تفنى  .حياة الفرح التي ال مثيل لها  .إن شئتم معرفة الحق آمنـــــوا به  ،وإن شئتــــم ان
تكونوا كاملين إعطوا كلما تمتلكونه وصيروا تالميذه  ،إن شئتم البقاء معه  ،إحملوا صليبكـم معه  ،فإنه
هـــــو الحيـــــاة والفـــــرح والنــــــور الحقيقـــــــي .
رسالـــة رقــم – – 65
اليـــــوم األربعـــــــــاء
 10أذار 8010
الساعة  8 : 45صباحا
بلـّغت العذراء مريم هذه الرسالة للرائية  ،قائلة :
 بنيتي ! لقد قلت لك  :إن َمن يتبع إبني ال يخاف من اآلخرة  .إبنـــي هو خبز الحياة األبديــــة  .إنههو الخبز النازل من السماء من يأكله سيحيا أبد الدهر  ،والذي يؤمن بــه يؤمن بالذي أرسلــــه  ،ومن
يراه يرى الذي أرسله  .إنــه هـــو النـــــور الذي نزل على األرض  ،والمؤمن به ال يخاف من مسلك
الظــــالم  .لقد جاء إبنــــــي ليخلـــــص العالم  ،لكن يا ناس آمنوا وفيقوا وأقبلوا الى اإليمان  ،وقرّبوا
أنفسكـــم إلبنـــــي كي يتمكن من مساعدتكم  .الحق الحق أقول لكم إن إبنــــــي هو باب الخراف الذي
يدخلـــون منه  ،وليس كما يدخل سارق الليل يدخلون  .والداخل من الباب ال يخاف .إنه هو األمــان ،
وهو الحيــــاة األبديــــة للعالـــم  .إبنـــــي هو نور العالم  ،والذي يريد السير في هذا النـــــور سيكون
ك َمن له عينان يبصر بهما  .لقد قلــت لك  ،سيأتي يوم فيه تكرمينني وتتوجينني  ،سأكون معـــــــــك .
 قولــــي لــــــه ،تسأل الرائيــة :
 لمــن أقـــــول .34

تجيـــــــــب امنـــــــــــا العـــــــــــــذراء
ك  .وما أنتَ ناو ٍ على عمله إعمله بتواضــــــــع .
ك إنني سأكون مع َ
 قولي ل ( م ر )  ،لقد قلت ل َمالحظة  :كان ( م ر ) قد طلب من الرائيـــة ان تسأل العـــــــذراء فيما اذا كانت تسمح بتوزيع هذه
الرسائل على ( االنترنت ) ؟ .
فوافقــــــت العــــــــــذراء .
رسالــــة رقــم – – 66
اليـــــــوم السبــــــــــت
أذار 8010
10
الساعـة  0 : 45صباحا
كانت الرائية تعاني من زكام شديد الوطأة وقضت ليلتها ملقاة على أريكة في غرفة االستقبـال حيث
األيقونات مصمودة  .وأخذت تشكو حالهـــــا للعـــــــذراء قائلة :
 يا عـــــــذراء عينينــــــي  ،إني ال أقــــوى على التـنـفـــس .تقــــــــــــــول العــــــــــذراء :
 أترين تلك الورود البيضاء ؟ أيــــــــــــــة ورود ؟ تلك التي عند األيقونــــــات  .حياتك وحياة َمن حواليك اصبحـــــت بيضــــاء مثلها  .إعطي وردةمنها ل ( م ر ) واخــرى ل ً ( ر ) .
 ومـاذا عن األبويـــن ( أ ) و ( ب ) ؟ حياتهمـــا بيضــــاء همــــا اإلثنـان .رسالـــة رقــم – – 67
اليـــــــوم الخميــــــــس
أذار 8010
85
الساعة  8 : 00صباحـا
( عيد بشارة مريم العذراء )
الرسالة التي بلـّغت العــــذراء مريــــــم أمنا خادمتها الرائية :
 نزل إبنـــــــي من السماء ليخلــ ّص العالم  .تح ّمـل وأكمل كل شيء بدافع الحب  ،منذ والدته حتىتعليقه على الصليـــــــــــب  ،لم ينج من المضايقات والعذابات  .هل ّموا جميعكــــــم الى إبنـــــي  ،فهو
يعينكم  .إن ملكوت هللا فيكم  .إقصدوه من صميم الفـؤاد  .إنسوا العالم وما فيه تنعمون براحة النفس .
عندما يتخلــ ّى اإلنسـان عن األشياء يمكنه التسامـــــي على األرض بخالص يطهر النفس والجســـد .
الحياة من دون إبنــــــي هي نار جهنم ال تحتمل  .والحياة مع إبنـــــــــي هي حياة طاهرة تمألها نعمة
السمــــاء  .إن كان إبنــــي معكم فلن يخيفكم شيء  ،ومن يراه يكون قد وجد كنزا ً ثمينا ً  ،وسيجــــد
هبــــــات ال مثيـــــل لها  .إنـــــــه معكــــــم .
قولي لألب ( أ ) ( الذي كلف الرائية بأن تطلب من العــــــــذراء أن تنير دربه في قضية شائكة ) :
صعوباتك تتفاقم كثيرا ً ،ولكن بمشيئة إبنــي وأبيــــــه يمكنك تذليل تلك الصعــــــاب  ،وترى الطريق
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أمامـــــك نيــــــرا ً .
ويا بني ( ر )  ،اعلم أن الصعوبات محدقة بك  ،ولكنك بتواضعــــك وتمسكــــك بإبنــــــي سترى
الـــــــدرب  ،كالـــــوردة التـــــي أهديتــك إياهــــــــا .
يا بنيتي المحترمة  ،إنك تتحمليـــــن صليبـــــــك وجروحاتك بخضوع  ،سيري في طريقـــــــــك .
يا إبنتي أنــــا وإبنــــي واآلب نكون برفقتــــــــك .
تجيــب الرائيــــــة بإمتنـان :
 أشكـــرك يـــــا أمـــــــي .رسالـــة رقــم – – 62
اليــــــــوم الخميـــــــس
 2نــيســـــــــان 8010
الساعة  0 : 45صباحا
وجهت العذراء مريم هذه الرسالة الى السيدة الرائية  ،بقولها :
 يا بنيتي  ،لقد قام إبني .تجيــــــب الرائيـــــــــة :
 المجـــــد لـــــه والصـــــالة ألمـــــه .تستطــــــــرد العــــــــذراء قائلــــــــة :
 لم يعد الناس يؤمنون  .كفاكم يا أبنائـي األحباء  ،عودوا الى اإليمان  ،تخلوا عن األعمال السيئة ،هل ّموا وارجعـــــوا الى إبنـــــــي  .ها إن أيامـــا ً عسيرة مقبلة  ،صعوبات جمة ستحل بهذا العالم مثل
الحروب وسفك دماء كثيرة وفيضانات  ،إرجعوا ايها السامعون  ،يا ناس  .قولي لهم .
تسأل الرائية  :لمن أقول ؟
تجيـــــب العــــــــــــذراء
 ل األب ( أ ) و ( م ر ) واألب ( ب ) وإبني ( ر )  ،ما هـم ناوون على عملـــــــه فليفعلـــــــوهبتواضع  .يا إبنتي  ،تحلـّي بالصبر  ،سيحل عليك ضيوفا ً أربعـــة أشخـاص ( كل إثـنـيــــن معا ً ) ،
سيكونون عونا ً كبيرا ً لكم وسيساعدونكم في تتويجي وإكرامي  ،كما وعدتــــك  ،فستضعيننـــــي في
مكـــــان وسيــــع .
ووجهت الرائيـــة سؤاالً الى العــــــذراء ،
إال أنهــــــا لـــــم تجبهــــــــا عليــــــــــه .
رسالـــة رقــم – – 69
اليــــــــوم الجمعــــــــة
 9نيســـــــــان 8010
الساعة  5 : 10صباحـا
مثلت الرائية أمام األيقونات  ،وهي تفكر في ما قالته لها العـــــذراء في األمس  ،وأرادت األستفهام
منهــــــا  ،سائلـــــــة :
يا عـــذراء  ،قلت لي سيأتيك أربعة ضيوف  ،من هم هؤالء الضيوف ؟
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 سيأتي كاهنـــان ويعودان مسروريـــــن  ،وسيأتي إثنان آخران ويرجعـــــان مسروريـــــن ايضا ً ،ستضعيننــــــي في مكان أوسع  ،وتكرميننــــــي  ،كما سبق وأن قلت لك .
رسالـــة رقــم – – 70
اليـــــــوم الثالثـــــــــاء
 10نيســــــــان 8010
الساعة  1 : 45صباحا
أفاق الرائية من سباتها طنين قوي في أذنيها  ،إيذانا ً لتستمع الى ما تمليه عليها العـذراء  ،فاسرعت
الـــى أيقونتهـــــــا وسمعتهــــــا تقــــــول :
 قولي ل ( ش ) إن ما أنت ناو ٍ على عمله أكمله حتى النهاية  ( ،كررتهــــــــا  3مــــــــرات )تســــــأل الرائيــــــــــــة :
 من هــــو ( ش )هـــذا ؟تجيبهـــــــا العـــــــذراء :
 قولي ل ( م ر ) هو يوصل الرسالة .رسالـــة رقــم – – 71
اليـــــوم األربعــــــــــاء
 14نيســـــــــان 8010
الساعة  5 : 45صباحا
كلمت العـذراء الرائية قائلة :
 يا ابونــــــا ( أ ) سبق وان قلت لك أن طريقك سيكون نيــرا ً  ،ولكني قد قلت لك يجب ان تقوم بماأنت فاعلـــه بإتضـــــاع ( ربما تعني بهدوء )  ،لكن ستالقي في ما أنت فاعله صعوبـــــات كبيـــرة ،
( وتعطيه مالحظة شخصية )  ...ستتفاقــــــم صعوباتـــــــــك إن أنت إستمررت في السيـــر على هذا
الـــــدرب  .كيـــف ستستتب المحبة والسالم بين الناس في حين ال ســـــالم ومحبــــــة بين كهنــــــــة
الكنيســــــــة الكاثوليكيـــــــة .
رسالـــة رقــم – – 78
اليــــــوم الثالثـــــــــاء
 4أيـــــــــار 8010
الساعة  8 : 45صباحا
بعد غياب طويل للعــــذراء أخذت تسأل الرائية العذراء إن كانت قد أخطأت او أتت شيئا ً مشينا ً ،
فعاقبتها على ذلك  ،وكانت قد رأت في منامها أن العــــــذراء قد أعطتها مسبحـــــــة بيضاء  ،فتسألها
عــن معنـــــــــى هـــــــــذا .
تجيبهــــــــا العـــــــذراء :
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 أن المسبحــــــــة هــــي رمـــــــز حياتــــــك البيضـــــــــاء .أما هذا الصباح فلقد اوحت العذراء الى الرائية بالرسالة التالية :
 يا أوالدي متى ما يكون إبنـــــــــي حاضرا ً بينكم لن تحل بكم الصعــاب  ،وإن غاب  ،كل شيءيكون حمله ثقيال ً  .أي فرح عارم يمأل قلوبكم لما تكونون برفقة إبنـــــــي .
يا ناس أرجوكم ان تفيقوا وأن تش ّدوا على ايدي بعضكـــم البعـــض  ،أن تكونـوا محبين لبعضكم ،
أفيقوا وعودوا الى اإليمان  ،سيروا في الدرب الذي رسمه لكم إبنـي قبل أن تدرككم أيام الهـــــــالك .
يا أبنائـــــي ايام عسيرة كثيرا ً ستقع على العالم مثل الحروب التي لم يسبق لها مثيـل في العالـم .
هلمـ ّوا أتلوا سبحة الوردية من أجل السالم  .يا ابنائي أتوسل إليكم جميعا ً أن تفكروا في نهايــــــة
العالم قبل أن يهلك خلق كثير  ،في تلك الساعة ال يتمكن إبني من إنقــــــــاذ جميع النــــــاس .
بلغي رابي ( األب ) ( أ )  ،أن الصعوبات التي تواجهها  ،تحمـّـلها كما حمل إبني صليبه .
يا بنيتي  ،إفرحي وتهللي بهذا النور الذي أغدقته عليك  ،إذ إخترتك من هذا العالم كي تشاركينـــــي
عذابي  .مصاعب جمة تحل بهذا العالم  ،لكنها ليست كبيرة قبل أن ينتهي الدهر  ،نهايـــة العالـــــــم
اقتربــــــت مــــن الهــــــالك .
ثم اعطت العـــــذراء هذه الصــــالة للرائيــــة على صورة شعر :
وأسقنـــــي العبــــرات سجـــــاال ً " .
" أطعمنـــــي خبــــز الدمـــــوع
رسالـــة رقــم – – 70
اليـــــوم األربعـــــــــاء
 5أيـــــــــــار 8010
الساعة  4 : 00صباحـا
 يا بنيتي إهتمي بنفسك قبل إهتمامك بمن تحبينهم  .إن لم يحبـــــك الناس فأنت محبوبــــــة عند هللاصلــــي الى هللا أبي  ،بقلب منسحق  ،لتحصلـــــــي على الحيــــــــاة  ( .هنا قالت لها كالما ً لم تفهمه
بالســورث أعـــادت ما قالتــــــــه بالعربيــــــــة ) :
وأسقني العبرات سجاال ً " .
" أطعمني خبز الدموع
رسالـــة رقــم – – 74
اليـــــــوم الجمعـــــــــة
 81أيــــــــــار 8010
الساعة  0 : 15صباحا
أملت العذراء مريم على خادمتها الرائية هذه الرسالة  ،قالت :
 يا ابنائي إعطوا المجال للصبر على بعضكم البعض  .يوم الدينونة قد دنا  .إبنــــي اتــــى الى هذاالعالم كي يخلص الخطأة  .إجثوا وصلوا بقلب منسحق من أجل هذا العالـــــــم .
يا أبنائي  ،إن طلبتم الراحة في هذه الحياة الدنيا  ،لن تنالوها في األبدية  .ال تسعوا الىنيل سالم حقيقي
على هذه األرض  ،إنما إسعوا لتنالونه في السمـــــــاء  ،لن تنالونــــه من البشــــــر وال من العالــــــم
بـــــــل مــــن هللا وحــــــده .
تح ّمـلـوا آالمكم وشدائدكم وصعوباتكم بقلب عامر بالفـرح  ،ففي جميـــــع هذه األمور يريد إبنـــــي
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أن يمتحن الناس ليرى كيف يتحملون صلبانهـــــــم وصعوباتهـــــم  ،سيكون هو معكم حين تتحملون
الصعوبــــات والضيقــــات .
ال تخافوا وال تتضايقوا  ،اعطوا جسدكم وروحكم له هو ( يسـوع ) سيكون معكم في كل ضيقاتكم .
وتستفسر الرائيــة من العــذراء مريــــم  ،عما تفعل ( بالرسائل التي تمليها عليها ) .
تجيـــــــب العــــــــــــذراء :
 إمضوا قدما ً في ما أنتم فاعلون  ( .الموافقة على وضع الرسائل على األنترنت ) .رسالـــة رقــم – – 75
اليـــــــوم األحـــــــــــد
 6حزيـــــــــران 8010
الساعة  1 : 45صباحـا
أملت العــــذراء مريم على الرائية هذه الرسالة :
 يا ابنتي المحترمـــــــة  ،إن عذابات إبنــــــــي هي على أنواع مختلفة  ،ال تقتصر فقط على رؤيةالجروحــــات والدمــــــاء  ،بل تكون كما أسلفت بمختلـــف الطرق واألساليب  .إنك تتحملين معاناتك
بفرح  .ستريــن آالما ً واوجاعـــــا ً أثقـــــل ممـــــا تكابدينــــه اآلن .
قولي ل ( م ر )  :كل من يتبع إبني ويسير على دربه سيشاهد الملكوت السماوي  ،سيرى العالــــم
الذي ال نهايــــــة له .
ايتها المحترمة  ،قولي لألب ( ب ) يا بني إعمل جهدك لتجتذب الناس قدر إستطاعتك الى اإليمان .
إستمر في تقديـم الذبيحـــــة اإللهيــــة على نية هذا العالم  .قل للشخص الذي أتيت به أن ال يخـَـف من
مرضه ساعينه على إجـتـثـاثـه ( اي السرطــــــان ) .
قولي ل ( م ر )  ،سبق وان قلت لك إن مسلكــــك سيكــــون ناصعــــــا ً  ،فل َم انت حامل الهموم ؟
قولي لهم  { ،للقريبين من الرائية األب ( أ ) واألب ( ب ) و ( م ر ) } ان يصلوا من اجـــل األب
( و ) واألب ( د )  ،ليتبينـــا ما هما فاعالن .
رسالـــة رقــم – – 76
اليـــــــوم األربعــــــــاء
 9حزيــــــــــران 8010
الساعة  0 : 10صباحـا
أملت العذراء مريم هذه الرسالة لخادمتها الرائية  ،بقولها :
 يا أبنائي أفيقوا وعودوا الى اإليمـــــان  .هل ّموا واسمعوا أقوال إبنــــــي  ،كلماته كلها حب وروحوحياة  .إستمعوا إليها بحب وفرح وقلب منفتح  .ال تنجرفــــوا وراء األمور التي ينساق لها النــــاس .
فهي خالية من الفرح  .فرح هذا العالم ال يدوم على األرض  .كفاكم يا ناس  ،إستمعــوا الى إبنــــــــي
وأقوالــه  .أين هم أولئك الذين يخدمون ويطيعون إبني ؟ كيف ينجرفون وراء األشيـــــاء التي من هذا
العالــم  ،هذه األشياء باقية هنا  ،كل كلماته مثل ذلك الدواء الذي تتناولونـــه وقت الضيـق  .تلجأون له
حين تحيـــــق بكــم الضيقــات .
يا أبنائي أقبلوا الى إبنــــــي بقلب فرح ورحب  .في إبني تجدون الحقيقة والفرح  .كل من يسلك في
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طريق إبنــــــي لن يخاف من طريـق الشرير  .بالحقية وفي اتباع إبنـــــــي يمكنكم القضاء على جميع
الشــــــــرور .
بلغي ( ن )  ،أن إحمل صليـــــب إبنـــك بفرح  .سأعينك أنا وإبني  .هللا يمتحن البشر باألشياء التي
يمنحهم إياها  .بحيث يجعلهم قادرين على حملها وتحملها  ،كما ان إبنــــــي حمل وتحمل العذابات من
أجــــل خـــــالص العالــــــــم .
رسالـــة رقــم – – 77
اليـــــــوم اإلثنيــــــــــن
 81حزيـــــــران 8010
الساعة  5 : 00صباحا
بينما كانت الرائيـــــة تعانـــــي من ضيق نفسي وآالم شديدة في الساقين بحيث شعرت أنهما أصيبتا
بالشلل  ،بمشقة كبيرة تركت فراشها وزحفت زحفا ً على يديها وركبتيها حتى وصلت أمام األيقونــة ،
وقد كانت ممسكة بصليـــب القديـــس بندكتــــوس واخذت تتضـرع هكذا :
أيها الصليـــــب المقــــدس  ،يا هللا  ،ايتها البتول أمي هل ّمي الى عوني .
تجيـــــــــــــب العـــــــــــــذراء :
 أنا معك  .إحتملي آالمك بفرح .وللحال زالت جميع أوجاعهــــا .
رسالـــة رقــم – – 72
اليـــــــوم السبــــــــــت
 86حزيــــــران 8010
الساعة  0 : 15صباحا
سبق وأن طلب ( م ر ) لتستفسر الرائية من العـــــــذراء  ،لماذا هوى أرضا ً بعد أن صلــــى على
رأســـــه أحــــــد الكهنــــــــة .
أجابت العذراء قائلة للرائية :
 يا بنيتي ! قلت لك حين تحدث مثل هذه األمور  ،ان الــــروح القــــــدس هو الذي يحل عليكـــــم .قولي ل ( م ر ) يلزم أن تعلم هذا  :أن الروح القـــــدس ح ّل عليك  ،فيتوجب عليك أال تستفسر عن
هذا األمر  .سبق وان قلت لك إنني معك .
يا إبنتي  ،إمضي في السبيل الذي تسلكين فيه سبق وأن قلت لك  ،متاع هــــــذه الدنيــــــا باقيــــــــة
علــــــى هــــــذه األرض .
رسالـــة رقــم – – 79
اليـــــــوم الثالثـــــــــاء
 80تمـــــــــــوز 8010
الساعة  0 : 00صباحـا
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أملت العـذراء مريـــــم على خادمتها الرائية الرسالة التالية :
 يا إبنتي المحترمة أراك مكتئبة كثيرا ً على ( أحوال ) هذا العالم المتردي في اإلثم لقلة اإليمــان ،إذهبي يا بنيتي وصلي مقـ ّربة تضرعك عن هذا العالم  ،ألن خطاياهم بلغت حد إبنـــــــي  .إبنـــي هو
الخبز الذي نزل من السماء  ،من يتناول هذا الخبز يحيا حياة أبديـــــة  ،إن هــذا الخبــــــز هو جســـد
إبنـــــــي الذي بذل ذاته وحياتـــــــــه من أجل هذا العالـــــم .
يقول إبني  :الحق الحق أقـول لكم  ،كل من يأكلني ويشرب دمي يحيا حياة أبدية  .وسأقيمه معي في
اليوم اآلخر  .سيكون إبنــي وأبـــاه معكم  ،في كل أوان  .أنا وإبني وأباه نكون معكم في كل حين أينما
كنتم  .لقد جاء إبني الى هذا العالم ليخلص البشر من العذاب .
يا أبنائي أفيقوا من سباتكم وهبّوا جميعكـــــم بقلــــب واحد وروح واحدة  ،صلوا وتض ّرعوا قبل أن
تدرككـــــــم الساعـــــــة .
بلغي المطران ( ب ) إنني أمنحكم الرحمة  ،لكن هناك نواقص في الكنيســــــة الكاثوليكيـــــة  ،في
الكنيسة الكلدانية  ،في صف كبار الرؤســـــاء  ،بين األساقفـــــة والكهنــــة  ،فكيف تستقر المحبة بين
الكلـــــ دان  ،حين تنتفي المحبة بين اآلبـــــــاء  .كفى ايها الرؤساء يا أيها اآلباء كفاكم اإلنجراف وراء
اشياء زائلــة على هذه الفانية  .يا إبني المطـران ( ب ) أرجو منك أن تقدم صلواتك عن هذا الشعب ،
الذي ال يعلم ما يعمـل  ،فكما أنا أم الرحمة أطلب الرحمة من أجل شعبـــــــك .
بلغي ( ش )  ( ،على ما يبدو إستشارته إحدى طالباته في ظهــور روح لها ) أن ال ينخـــــدع بتلــــك
االمور حين أزور هذا العالم امنحهم روحا ً وشجاعة وحياة وفرحا ً  .في مجيئي ال أخيف أحدا ً  ،وما
ذكرتـ َـه هو من اإلبليس  .مريم أم الملك هي معكم لتعينكم ألنكم جميعا ً أبنـــاء الحقيقـــــــة  .األبناء ال
يخافون من أم الملـــــــــك  ،هـــا أنــــا دومـــــا ً معكــــــــم .
أستودعــــك الســـــالم والمحبــــة والفــــرح .
رسالــــة رقــم – – 20
اليـــــــــوم األربعـــــــاء
 82تمــــــــــــوز 8010
الساعة  18 : 45صباحا
أملت العذراء مريم على الرائية الرسالة التالية :
 يا بنيتـــــي المحترمـــــة ! لقد قلت لك أن الذين ذكرتيهم لي صلـ ّي من أجلهم ألنهم سالكون طريقالشــر  .الذين يتقمـ ّصهـــــم الشر لن تتمكـنين منهم  .صلـ ّي من أجلهم  .سيري في دربك يا محترمة ،
كثيرون لـــن يتمكنوا من السير عليه  .بلغي ( م ر )  ،أن سـر على الدرب الذي أنت سالــــــك فيـه ،
لكن ما تنوي القيام به لم يحن بعد أوانــــه  .هؤالء الذين تذكرهم منجرفـــون وراء أشيــــاء ليســــت
في خط هذه الكنيســـــة المقدســـــة  .أنا حاضرة بين جميع النـــاس  ،أزورهــم جميعــــــــا ً ال أخص
بزيارتي هذه المحترمـــــة فقط  ،ازور أناســــــا ً كثيريــــــن .
يا إبني ( م ر ) السيدة المعنـاة تتبع طريق خاطيء  ،صلي من أجلها  .يا إبني المحترم  ،ليكن قلبك
عامرا ً دوما ً بالفرح  .لكن متبعي الشر ال حظوة لهم لدى إبني وأبيـه  .كفاكم ياناس  ،أفيقوا إنهضــوا
وإركعوا مصلين  ،عن نية اولئك الذين قد سيطر عليهم الشـر .
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رسالـــة رقــم – – 21
اليـــــوم الخميـــــــــس
8010
آب
18
الساعة  8 : 15صباحا
أعطت العذراء الرائية الرسالة التالية :
ي من كل قلوبكم  ،واتركوا
 يا أبنائي ! إن ملكــــوت السمــاء هي في نفوسكم  .يقول هللا  :هل ّموا إل ّأشياء هذا العالـم التي ستبقى على هذه األرض وستجدون حياة النفس  .يا أبنائي تخلــّوا عن أشياء هذه
األرض على هذه األرض  .هل ّموا مع إبني وأبيه وسترون ملكـــــوت هللا  .سيستقر ملكوت السماء في
نفوسكم  .إن ملكوت هللا سالم وفرح في الروح القــدس  .إن الخطأة وحدهم السائرين في درب الشـــر
يحرمون من مواهب إبني  .كفاكم يا أبنائي هل ّموا الى إبني  ،أفسحوا له مكانا ً  ،خصصوا له موضعا ً
في قلوبكم  ،سيكون هو معكم  ،إمنحـــــوه  ،إمنحـــــوه  ،إمنحـــــوه  ،نفوسكــــم واجسادكــــم ،
شرّعوا له نفوسكـــ م وقلوبكم وأجسادكم  ،إفتحوا له قلبكم ليتمكن من المجيء اليكم ليستقر في قلبكــــم
وجسدكم  .كما قـــــــال هو  :من يتبعني ويقتفي أثري في طريقي ويتقبل كالمـــــي ساكون معـــه الى
المنتهى  ،في السمــــــاء هي الحيــــاة وكل ما في األرض زائل  ،واإلنسان زائل  .يا اوالدي إحملوا
عذاباتكــــم وضيقاتكـــــم مع إبنـــــي  .تحمـلونها من أجله إن شئتم ان يكون معكم  .كما عانــــى هــو
وتحمـّل ضيقات هذا العالـــــــــم ليخلــّصهــــــم .
وتصلي الرائية بقولها :
 يا أمــــــي أنــــــت عمري وحياتي وقلبي وروحي  .ال تتأخري في زيارتك لي  .إذ أن ( م ر )يسألنـــــي مستفسرا ً  :هل جاءتــــك العـــــــذراء أم ال ؟
تجيبهــــــا العــــذراء :
 قولي ل ( م ر ) إن مكافآتك اصبحت كثيرة لدي ولدى إبنـــــي  ،إستمر في دربك الى النهاية .رسالــــة رقــم – – 28
اليــــــــوم األحـــــــــــد
آب 8010
89
الساعة  8 : 00صباحـا
كانت الرائية تسأل العذراء وتقول :
 يا عــــذراء أمــــي  ،هذه سنتين تعطيني زيتـــــا ً  ،ماذا أفعل ؟أجابت العذراء على السؤال الذي طرحته عليها الرائيــــة بقولها :
 يا إبنتي المحترمة  ،ما ترينه هو هبة من هبات الــــرب اإلله  .استمري في توزيع الزيت لتشديدإيمان الشعب  .شعب وأناس كثيرون يـقبلون الى اإليمان .
وتطلــب الرائيـــــة :
 يا عــــــذراء أظهري معجـــزة ما للمطران والكهنة .تجيبها األم العذراء :
 يا محترمة  ،سيأتي يوم جميع أساقفة وكهنة ورهبان العالم سينساقون الى هذه البركة  .وال تهتميبالذين يسألون من أين يأتي هذا الشيء ( الزيـت )  .أستمري في فتح أبوابك من أجل اإليمان  .والرب
هو سيريك السبيـــل الــى ذلــك وسيكـــون معـــك .
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تقــــول الرائيــــــة :
 شكــــرا ً جزيــــال ً ايتهـــــا العــــذراء أمــــي .رسالـــة رقـــم – 20 -
اليــــــوم األربعـــــــــاء
 / 15أيلـــــــول 8010
الساعة  1 : 15صباحا
( عيـــد أم األحـــــزان )
أملت العذراء مريم على الرائية الرسالة التالية :
 يا بنيتي المحترمة  ،إن في الصليب الخالص  .في الصليــــــــــب الحياة  ،في الصليب قوة وحياةالنفـس  .في الصليب فرح الروح في الصليــــــب الكمال ( ولم تفهم الرائيـــــة معنى الكلمة بالسورث
فشرحتها لها العذراء بالعربية )  .ال خالص للنفس وال حياة أبدية إال في الصليـــــب المقدس  .إحملوا
صليبكم وسيروا على خطى إبني ستدركون الحياة األبدية  .لقد حمل إبنــــــي صليبـــــه وبذل ذاته من
أجلكم ومات على الصليب  .إن أردتم أنتم فبإمكانكم حمل الصليب  .وإن متــّم على الصليــــــــب مثل
إبنـــــــي  ،بموتكم معه ستحيون معه  .وإن أشتركتم في آالمه ستشتركون معه في الحيـــاة األبديـــة .
ما من سبيل آخر للحيـاة والسالم الحقيقي إال في درب الصليـــــــب .
يا أبنائي  ،أينما إتجهتم يمينا ً أوشماال ًً على هواكم  ،فلن تجدوا سبيال ً أأمن وحقيقيا ً لبلوغ السالم
 ،هذه كلها في الصليــــــب المقــــــدس  .مهما حلــّت بكم اآلالم والضيقات والصعوبات فإن أنتم تشبثتم
بالصليـــــ ب وتتبعتموه  ،ستجدون راحة ألنفسكم وأجسادكم  ،وجميع هذه المزايا هي في الصليــــــب
المقــــــــدس .
رسالـــة رقــم – – 24
اليـــــوم الخميـــــــــس
 00أيلـــــــول 8010
الساعة  8 : 00صباحا
كانت العذراء على موعد مع السيدة الرائية لتملي عليها الرسالة التاليــــة :
 يا إبنتي المحترمة ! ال تتكدري وال تضايقي روحك وجسدك طالما أنا وإبني معك  .بلغي إبنـــــيالمشمول بالبركة والنعمة .
تسأل الرائيــــة :
مـــــن هــــــو ؟
تجيب العذراء :
األب ( ب ) ( الذي يقيم القـداس اإللهي في مسكن الرائية بين حين وآخر )  ،بما أن إيمانك عظيــــــم
بــــــي وبإبنـــــي وبكافة القديسيـــــن فال تغتم  .من يقومون بهذه األعمال ال يعلمون ما يفعلون كونهم
ينقادون ألشيــاء ال قيمة لها  .تمسك أنت بي وبإبني وسنآزرك حتى النهايـة .
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رسالـــة رقــم – – 25
اليــــــوم األربعـــــــــاء
 6تشرين األول 8010
الساعة  0 : 45صباحا
( الظهــــــور رقــم ) 0
بينما كانت الرائيــــة مستلقية على فراشها وقد جفاها النوم  ،كان ابنها الصغير يعاني من األرق هو
اآلخر حتى الثانية والنصف فجرا ً  ،قالت له الرائية  :لنصل معا ً فتنام  ،وفعال ً نام بعد قليل  ،وما أن
م ّر بعض الوقت وهي تتقلب في فراشها  ،وإذ بنــــور ساطـــــع يمأل أرجاء الغرفـــــة  ،فهرعت الى
األيقونة وركعت تصلــّي وتفاجأت حين رأت العـذراء وكأنها خارجة من كرة من نور وتقف أمامها ،
إنهمرت الدموع غزيرة من مقلتـَي الرائية  ،وإستوت في جلستها لتشاهد العــذراء واقفة على شبه كرة
أرضية مرتفعة قليالً عن مستوى األرض  ،كانت العـذراء تسبح في النور مرتدية ثوبا ً أزرق ومالءة
بيضاء وجمالها يفوق الوصف والحظت أن قدميها عاريتان بديعتي التركيب  .كانت الرائية تعاني من
آالم شديدة أوهنتها الى درجة أراد زوجها ان يأخذها الى المستشفى فامتنعت  ،وتوسلت الى العـــذراء
أن تسمح لها بأن تلمسها  ،لكن العذراء باركتها باسم الثالـــوث األقـــدس  ،وإذ بالرائية تتعافى من كل
وجع وتشعر بقواها تعود كاملة إليها  ،عبرت عن ذلك بقولها " صـرت كالحديد "  .مكثت تصلي أمام
األيقونـــات حتى الخامسة صباحــــــــا ً .
وقد وجهــــــت العــــــذراء إليها هذه الرسالـــة :
 صعوبات العالم اصبحت كثيرة لدى إبنــــــي .ال يستكثـــر الشعـــب مسبحـــة ورديـــة واحـــدة فـي النهـــار إذا مـا صالهــــا .
وتتوسل الرائيـــــــة من العـــــــذراء قائلـــــــة :
 أيتهــــا العــــــ ذراء إفرجيها على البشر وليسد سالمك العالم بأسره  ،وإفرجيها بوجه أسرة ( ط )( خالتها )  ،وا ظهري الحقيقة للعالم ( مع تخصيص لم تبح به ) ويستتب فيه السالم .
تجيبهـــــــا العـــــــذراء :
 الحقيقـــ ة ساطعة ظاهرة للعيان  .لقد جئتم الى هذا العالم عن حب  ،وتغادرونه بحب  .لتحل بركةالسماء عليك وعلى أسرتك وعلى الذين من حولك .
رسالـــة رقــم – – 26
اليــــــوم الخميــــــــس
 4تشرين الثاني 8010
الساعة  5 : 00صباحا
بعد معاناة شديدة دامت طيلة يومين او ثالثة ( كالمعتاد ) أملت العــــذراء الطوباويـــــة على السيدة
الرائيـــــــة الرسالــــة التاليـــــة :
 إب نتي المحترمة ! يقول إبني  :من يريد ان يتبعه لن يسير في طريق الظالم  ،ليتأمل كل إنسان فيحياة إبني يسوع المسيــــ ح  .لو عرفتم عن ظهر القلب كل الكتاب المقدس وكلماته  ،ما الفائدة من ذلك
إن كنتم خالين من محبــة هللا ونعمته  ،كل شيء باطل ما خال محبة هللا وعبادته  .متى ما يتبع اإلنسان
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طريق السماء يترك أشيـاء هذا العالم على األرض  .إن العالم سائر وراء أشياء زائدة تلك التي ستبقى
على هذه األرض  ،بإقتناء تلك األشياء ينسى البشر هللا ونعمته  .هنيئا ً للذين يفهمون ماهية محبة إبني
وإحتقار الذات ( لم تفهم الرائيـــة معنى هذه العبارة األخيرة إال أنها مع ذلك سجلتها حرفيا ً ) من أجل
إبني  .محبة العالم خ ّداعة ال تدوم  .فقط محبة إبني يسوع المسيح تدوم الى ما ال نهاية  .عندما تسألون
من إبنــــــي شيئـــا ً تنالونـــــــه .
كفـــــى  ،كفـــــى  ،كفـــــى  ،أفيقــوا وهلمـّــوا الى اإليمــــان  .يا ناس عودوا الى اإليمان ،
أقبلوا الى النور  ،كل من يتبع إبنــــي يــرى النـــور .
وتطلب الرائيــــــة هذا الطلب من العــــــذراء مريـــــــم  :افرجيها بوجه ( م ر ) ومكــّنيني من أن
أفـــــي لــه ذمتــــــي .
تجيبها العــــــذراء :
ك يــــــا ( م ر ) ستحصل على ما
 يا إبنتي المحترمة  ،بلـّغيه إن مكافآته أصبحت كثيرة  .بإيمانــــ َتبتغيه  .إنك تخلص عددا ً كبيرا ً من الناس  .صل وتضرع لكي يــقـبل أناس كثيرون الى اإليمــــان .
الســـــالم معــــــك .
رسالــــة رقــم – – 27
اليـــــــوم السبـــــــــــت
 6تشريـن الثاني 8010
الساعة  5 : 15صباحـا
العـــــذراء مريــــــم أعطت رسالة خاصة الى ( م ر ) .
رسالـــة رقــم – – 22
اليـــــــوم الثالثـــــــــاء
 9تشرين الثاني 8010
الساعة  0 : 45صباحا
أعطت العــــذراء مريــــم الرسالة التالية الى الرائيـــة :
 يا إبنتي الموقــرة ! إن ما تعملينه تقومين به بتواضع .ثم أعطت العذراء مريــــم رسالة خاصة الى ( م ر ) .
وطلبت العذراء من الرائية و ( م ر ) ان يبقوا الرسائل الخاصة بهم ألنفسهم .
رسالـــــة رقــم – – 29
اليــــــــوم األربعـــــــــاء
 84تشرين الثاني 8010
الساعة  4 : 00صباحــا
العـــــذراء اعطـــت رسالــــة خاصــــة الـــى ( م ر ) .
رسالــــة رقــم – – 90
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اليــــــــوم الثالثــــــــــاء
 00تشرين الثاني 8010
الساعة  5 : 05صباحـا ً
في فجر هذا اليوم  ،أملت العــــــذراء مريــــــــم على الرائية بالرسالة التالية :
 بنيتي المحترمة ! جميع تلك األزهار والرياحين سائرين في طريق الشرير .تسأل الرائيـــــة :
 ومـــن هـــــم ؟تجيب البتـــــول :
 األطفال الصغار  .كفى يا ناس  ،عودوا أنتم وأطفالكم الصغار الى اإليمــــــان  ،وإال سيتعــرضجميع هؤالء األطفال للهالك  .قربوهم من الكنيسة المقدسة  ،الى اإليمان  ،الى إبنـــــــــي  ،قبل فوات
األوان  .ترى ما ذنب هؤالء الصغار لتتركوهم سائرين في درب غير سوي .
رسالـــة رقــم – – 91
اليــــــــوم الجمعــــــــة
 17كانون األول 8010
الساعة  0 : 15صباحا
كلمت العذراء مريــــــــم خادمتها الرائية  ،قالت :
 يا ابنتي المحترمة  ،ميالد إبنـي في هذا العالم ليس ليزيّـنوا ذواتهم ومظهرهم الخارجي  ،ميــــالدإبني هو لتزيين القلـــب والجســـد معا ً  ،كثيرون مهتمون بأشياء باقية في هذه الدنيا  ،يا ناس إهتمــوا
بزينة قلوبكــــم وأرواحكــــم بالمحبــــة والســــالم .
رسالـــة رقــم – – 98
اليـــــــوم الخميــــــــس
 10كانون الثاني 8011
الساعة  8 : 00صباحا
( الظهــــــور رقــم ) 4
بعد معاناة نفسية وجسمانية لمدة أيام  ،والرائيــــة تتشكى من التهابات في الكليتين  ،واليوم موعدها
مع الطبيب  ،تأتي لتركع أمام األيقونة وتصلي بحرارة راجية من العــــذراء أن تخفف معاناتها  ،وإذ
بنور باهر ينبعث امامها ويتوسع  ،ومن داخله تظهر العــــــذراء  ،وتضع يديها على رأسها وكتفيها ،
وفـورا ً تحـــس بتالشـي آالمهـا ( ولم تعد بحاجة لمراجعة الطبيــــب ) .
وتوجه اليها العـــــــــــذراء هذه الرسالة :
 لقد خلت المحبة من قلب العلمانيين بينما العالم قد اوجده الحـــــب .تســـــــأل الرائيــــــــة العـــــــــذراء :
 ايتهــــــا العـــــــــذراء  ،ما الذي ترغبين عمله معي ؟ هل تأخذينــي ؟ دعينــــي األن فاوالدي ال46

زالوا صغارا ً  ،خذيني عندما يكبــرون .
تجيبهــــــــا األم السماويـــــــــــــــــة :
 لم يحن أوانك بعد  .أكملي شوطـك .يا عــــــــذراء أرى أنك ال تعطيني الوقت الكافي ألصارحك بما أريد .
ال تـــــرد عليهــــــــا األم العـــــذراء .
وتأوي الرائية الى فراشها  ،ثم تعود الى األيقونة في نحو الخامسة وعشر دقائق  ،وتسأل العذراء :
هـــــل أعطيـــــــك للمطــــــــــــران .
 كال  ،ال تقدمـي على ما نويت عمله  .إستمري في سيرك كالمعتاد  ...إفرحــــي وإبتهجـــــــي معالذين يذكرونك بالخير ويمتدحون أعمالــــــــك .
لقد خال قلب العلمانييــــــن من الحب  ،والحال إن حياة اإلنسان قائمة على الحب والسالم  .لكن هذا
العالم خال من الحب  .الحـــــب  ،الحـــــب  ،الحـــــب .
كفى يا أوالدي  ،هلمـّوا الى إبنــــي وضعوا المحبة والسالم في قلوبكم  ،في زمن الخالص لن يبقى
مجال للرحمة لكم  ،ما أكثر الناس السائرين في طريق الظالم  .وإبنـــي ال يرغب أن يرى هذا العالم
في الظالم  .كل من يتمسك بإبنــي سيرى النـــــور  .ومن ال يسير في إثره سيرى صعوبات وضيقات
جمة  .يا أبنائي  ،هل ّموا عودوا الى النـــــور الذي يمنحكم إبنــــــــي قبل أن تسلكوا في الظلمة  .هل ّموا
إحتموا في ظلــّـــــــه .
ك.
ك وجسد َ
ك تعاني من صعوبات وضيقات  ،لكن ال تدعها تسيطر على نفس َ
بلـّغــــي ( م ر )  ،إن َ
ك ايها المحترم .
ك وإيمان َ
فلقد منحــتَ الكثير من اإلنعامات  .كل ما تريده ستحصل عليه  ،سر في درب َ
ال تجلس وتفكر في األشياء التي تريدها  ،ألقي بكل شيء على إبنـــــي وهـــــو يعينــــــك .
رسالـــة رقــم – – 90
اليــــــوم السبــــــــــت
 86شبــــــــاط 8011
الساعة  4 : 15صباحا
 يا إبنتي المحترمة ! سيمر هذا العالم بصعوبات كبيرة  ،ألن الناس ال يــقبلون الى طريق إبنـــي .كفاكم ياعالم  ،هل ّموا الى إبنـــــي لكي يتمكن من مساعدتكم  .أقول لكم هل ّموا مقبلين الى النور  ،كفاكم
تخبطا ً في الظلمة  .لقد جئتم الى األرض في النور  ،غادروها في النور  .لقد حمل إبنـــي الصليــــب
وتحمـل جميع أصناف العذابات ألجل هذا العالم كيال ينتهي الى الهالك  .إحملوا أحد صلبان إبنــــي ،
أولـ َم يبح صوتــي معلنة أن حطام هذه األرض سيبقى على هذه األرض  .كل انسان سيترك جســـــده
على هذه األرض دون ان يأخذ شيئا ً معه ألنه ال يعلم اين هو في تلك اللحظة األخيرة .
ثم وجهت العذراء كالمها الى ( م ر ) قائلة :
قولي ل ( م ر ) لما قلبك حزين ؟ إن إيمانك كبير بي وبإبني  ،لكن الشرير تغلب عليك في األشياء التي
لم تحسب لها حساب  .األشياء التي انت تعملها مقبولة مني ومن إبنـــي وابوه  ،أال تعلم ان ما هو على
األرض سيبقـــى عليهــا .
يمكنك ان تعمل وتساعد كثير من الناس بطرق عديدة  .ال تدع الشرير يتغلب عليك .
يا إبني ال تفكر بأنني لست معك  ،انا وإبني واباه األزلي معك من اآلن والى النهاية  ،وسوف نكافئك
على اعمالك بالطيبة والسعادة .
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السالم لك يا إبني والى كل من تصلي له بقلب فرح .

رسالــة رقــم – – 94
اليــــــوم االثنيـــــــــن
آذار 8011
7
الساعة  4 : 15صباحا
كلمت العــــذراء الرائية قائلة :
 يا بنيتي المحترمة  ،ما يحدث ليس منك  ،إنمـا هــو بإرادتــــه ( تعالــــى ) ليس لك يد فيه أنت ،كل ما يحدث هو بإرادته  ( ،نضـــوح الزيــــــت من األيقونـــــة ) ما يجري على هذه األرض يحدث
بإرادتـــــــــه .
ّ
ليكف الكثيرون منكم عن السير في طريق
أفيقوا من سباتكــــم يا أيها الرؤســـــاء وهلـ ّمـوا الى النور ،
الظـــــــــالم .
رسالـــة رقــم – – 95
اليــــــــوم األربعـــــــاء
آذار 8011
00
الساعة  5 : 00صباحا
الرائ يـــــــة كانـــــت تصلـــــي وتطلــــب من العــــــــــذراء :
 افرجيها على الناس الذين يعانون الضيق وساعدي ( م ر ) .اجابت العـــــــذراء :
 ( م ر )  ( ،م ر )  ( ،م ر ) المصاعب التي تواجهها سوف تزال عن طريقك .رسالــــة رقــم – – 96
اليـــــــوم الثالثــــــــــاء
 18نيســـــــــان 8011
الساعة  0 : 00صباحا
أملت العـــــــــذراء على الرائية بالرسالة التاليــــــــــــة :
 هل ّموا جميعكم يا اوالدي مقبلين الى إبنـــــــــــي  ،هو يريكم ويعينكم  .هذا الخبز الذي يعطيكم هوجـسـده  ،خذوا وكلوا منه  ،إنه جسدي الذي أعطيته لكم من أجل خالص البشر  .كل َمن يأكل جسـدي
ويشرب دمي يكون معي وأنا معه ما أقوله هو روح وحياة .
رسالــة رقــم – – 97
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اليـــــوم الخميــــــــس
 82نيســـــــان 8011
الساعة  8 : 15صباحا
كلمت العــــذراء مريــم الرائية بقولها :
 قــــــــام ملــــــــــــــك الملــــــــوك .تجيب الرائية على تحية العــــــــذراء :
 المجــد لـه والصلوات ألمه  ،أنت .تستطرد األم السماويــــــــة قائلــــــة :
 كفـــى يانـــاس  ،كفاكـم غافين في سبات عميق  ،متى ستفيقـن من سباتكـــــــم هذا العميق وتأتونلاليمان  ،هوذا إبني قدم ذاته لخالصكم  ،في أي يوم  ،وفي أي وقت ستستيقضون وتأتون تائبيـن الى
إبنــــي ملك الملوك  .أال ترون ما يحدث للعالم ( من كوارث ) ؟ عندما يقع الناس في مصائب كبيــرة
ي والى إبنـــــي  ،إن كانت قلوبكـــم خاليـــــة من
ي والى إبني  .ما نفع لجوئكم إلــ ّ
حينئذ ٍ يلجـــأون إل ّ
الفرح وغير نظيفة ؟ إن لم تنالوا مبتغاكم تنسون إبنــــــــي وأبــــــــــاه .
رسالـــة رقــم – – 92
اليـــــوم الثالثـــــــــــاء
 84ايــــــــــار 8011
الساعة  4 : 15صباحا
أملت العذراء مريم على الرائية الرسالة التالية :
 يا بنيتي المحترمة  ،ال تحزني من جراء ما يحــدث ( حادثة نتكتم عليها لخطورتها  ،لئال تسبـــبق بركة بيتك في بيتك ( أي ال تغادر األيقونة الى مكان آخر ) .
معثرة  )...فلتب َ
قـَد َم أصحاب الدرجات العليـــ ا وهم ال يعلمون ما يعملون  ،إن كانوا هم سائرين في ركاب أمور هذه
الدنيا  ،كيف يكون وضع الشعــــب الذي هم يسيرون أمامه  ،المفروض أن يكونوا نموذج يــقـتـــــدى
به لهـــــــــذا الشعـــــــــــب المسكيـــــــن .
أوصيتك ان تصلي من أجــــل األب ( د ) .
قولي لألب ( أ )  ،ألم أقل لك أنا معك  ،ال تكتئب وال تدخل في الجدل معهم ( اي المتجاهليـــــــن لهذه
الظاهرة ) أنا معك  ،أكمل سعيَـك على الدرب الذي أنت سائر فيه .
قولــــي ل ( ت ) يكفيك استمرارا ً بما أنت فاعله  ،ال تشتـــرك في أعمالهـــــــــم .
يا اصحاب المراتـــب العاليـــة ( كررت هذه العبارة ثالث مرات ) كيف تسكنون بيت هللا وهومليء
بالصعاب والمشاكل  ،والقلــــوب حاقدة على بعضها ؟ كيف تريدون أن يـقـبل هذا الشعب الى اإليمان
بالــــــــرب ؟
إفرحـي يا بنيتي وأبتهجي  ،إدعي الناس ليأتوا ويروا هذه البركة  .قدر إمكانك  .أعطي من هذه البركة
( الزيــــــــت )  ،لكي يـقبل الشعب الى اإليمان .
رسالـــة رقــم – – 99
اليــــــــوم اإلثنيــــــــن
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 00ايـــــــــار 8011
الساعة  8 : 00صباحا
( الظهـــــور رقــم ) 5
احست الرائية وكأن سكاكين حادة تنغرز في جسمها  ،وكانت في نومها قد رأت عيني العـــــــذراء
منفتحتين واألب ( ب ) جالس على الكرسي المجاور لمذبـــــح األيقونـــــــات فقالت له  :أنظر يا أبانا
الى هذه األيقونـــــــة .
بينما كانت ( الرائية ) في غرفة النوم فجأة سطع شعـــاع نـور قوي أضاء ارجاء الغرفة  ،عندهــا
خرجت الى غرفة اإلستقبال وجدتها متوهجة بنور ساطع  .وعلى حين غرة شاهدت شمســا ً مبهــــرة
ومن وسطها خرجت العــــــذراء مريـــــــم فإستقبلتها بقولهـــــا :
 يا عذراء أمي  ،أنت هنا ؟ أيتها العــــذراء إفرجيها في وجه العالــــــم  ،إرحمي هذا العالم فأنت أمالرحمة  :تجيب العــذراء :
 بركــــــات ملكــــــوت السمــــاء حالـّـة عليــك وعلى من يحيط بك .أصحاب الرتب العالية ( كررتها  3مرات ) ملتهون بامــور أخرى .
وتترجى الرائيـة العـــــذراء مريــــــم :
 أيتها البتول القديسة أر هم عالمة ما .تجيـــــــــــب :
 الــــــــــى أن يحيـــــــــــــن األوان .رسالـة رقــم – – 100
اليــــــوم الخميــــــــس
 14تمــــــــــوز 8011
الساعة  5 : 15صباحا
كلمت العذراء السيدة الرائية  ،قالت :
 يا إبنتي المحترمـة  ،إنك تتحملين حزنك وآالمك بقلب مسرور وبتواضع ووداعة  ،وهذا ما اقدره أناوإبني تقديرا ً كبيرا ً .
إبنـــــــي حزيـن على هذا العالم كونهم مبتهجين بأمور هذه الدنيا  ،كفى يا ناس استيقظوا من سباتكم
العميق الغارقين فيه  .ألن زمن الخالص قد دنا  .كفاكم يا بشر  ،هلموا وافرحوا وعودوا الى ملــــــك
الملــــ وك الذي ال يريد أن يرى الناس يهلكون  ،لقد حمل وتحمل جميع عذابات هذا العالم لكي ال يرى
إنسانــــا ً يهلـــــــك .
جميع هؤالء البشر هم ضيوف على األرض  ،الحياة الحقيقية وحياة الفرح هي في العالم الذي ليست
لـــــــــه نهايــــــــة .
رسالــة رقـم – – 101
اليــــــوم الثالثــــــــــاء
 86تمــــــــوز 8011
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الساعة  4 : 15صباحا
كلمت العــذراء المجيدة السيدة الرائـية بقولها :
 قولـــــــي لــــــه .تسأل الرائيـــــــــة :
 اقـــــول لمـــــن ؟تجيبها العـــــذراء :
ل (مر).
 يا إبنـي المحترم  ،ل َم أنت غارق في الحزن ومتخبط في الضيق ؟ أال تعلم أن بعد كل ضيق فرج ؟يا إبنتي المحترمة  ،هؤالء الناس القادمين لينالوا بركــات ملــــك الملـــوك الذي جاء الى األرض ،
كثيرون منهم ال يؤمنون بمجيئه وال باألشياء التي صنعها وأظهرهــا للناس  .لم يؤمنــــــــوا بتلــــــك
األشياء  .عدد كبيـر من الذين يزورونك يأتون لغرض سيء  .فال تحزني او تتضايقي  ،ألم أقـــل لـك
إننــــــي معـــــــك ؟
( توجه العـــــذراء كالمها ل ( م ر ) ) تعتقد بأنك تجتذب الناس الى اإليمـــان  ،هذا أمر مفرح .
لكن عدد كبير من الناس ال يأتون من أجل اإليمان بل يأتون بنية سيئة .
رسالــة رقـم – – 108
اليـــــــوم السبــــــــــت
8011
آب
6
الساعة  0 : 15صباحا
أعطت العذراء للرائية هذه الرسالة :
 يا أيتها األبنة المحترمة  ،متى سيفيق هذا العالم من السباة الغارق فيه عميقا ً ؟ لقد بذل إبنــي ذاتهليخلص هذا العالم  ،ألن خطاياهم قد بلغت إليه فأخشى أن يهلكوا  .أقول وأطلب راجيــــــة من هؤالء
الناس أن يصلوا ويـقبلوا الى اإليمان بقلب فرح ومبتهج كيما يتمكن إبني على مساعدتهـــم في الساعة
األخيرة تلك  .اظهـر نفسي وأتوسل من جميع الذين أظهرلهم  .ال فقط هذا الشعب ال يؤمـن  ،فإن كان
البطاركة واألساقفة والكهنة ال يؤمنون فكيف يريدوا أن يـقبل هذا الشعب الى اإليمان  ،ويؤمنوا بــــي
وبملـــــــك الملــــــــوك ؟
إبنــــــي حزين وقلبه منفطر على هذا الشعب  ،أوال تعلمــــون كم يحبكـــــــم إبنـــــي وأبــــــــوه ؟
أريدكــــم  ،أريدكــــم  ،أريدكــــم  ،أن تـقبلوا الى إبنـــي وأبيــــه وتتوسلون إليهما بقلوب منكسرة
وبإيمان لكي يتمكنا من مساعدتكم فــــي وقــــت الخــالص .
بلغي ( م ر ) ألم أقل لك أن الشيطان يالحقك ؟ اريد بإيمانـــــــــك أن تبعده وتسحقـــه  ،بإيمانـــــك
بالصليــب المقـــــــدس .
الذي ترغـــــب فيه سيحصـــــل  ،ال تــــدع الشريــــــر يغلبــــك  .ايهــــــا اإلبــــن المبـــــــارك
إعـــط وساعـــد  ،إعـــط وساعـــد  ،إعـــط وساعـــد  ،لكـــــل هــــــؤالء المحتاجيـــــــــن
والمتضايقين  ،سيكون أجرك عظيما ً لدى إبنــــي وأبيــــه .
بلغي أيضا ً ( ز ) ألم أعدك أنني سأكــــون معــك ؟ فقط ال تكتئب وال تـثـقـل قلبــــك باألمور التي
تجري  .فأنا معك ومع الذين تذكرهم  .بقدر إمكانك سر باإليمــــــــان  ،وكذلك الذين معك  ،سأكون
عونــــــــا ً لكــــــــــــــم .
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رسالـة رقـم – – 100
اليـــــــوم السبــــــــــت
آب 8011
80
الساعة  4 : 15صباحـا
تخاطـب العــــذراء مريـم الرائية قائلة :
 أيتها اإلبنـــــــة المحترمة  ،قولي له .تجيب الرائيــــــــة :
 أقــــــول لمــــن ؟تقـــول العـــــذراء :
 ل ( م ر ) يا إبنـــي المحترم  ،لـ َم قلبك كئيب  ،لماذا انت حزين ؟ ألم أقل لك ال تغتـَم وال تتضايقوتفكر  ،فأنا معك  ،وكل ما يحدث فبإرادته هو ( تعالى ) .
رسالــة رقـم – – 104
اليــــــــوم األحـــــــــــد
8011
آب
82
الساعة  8 : 00صباحا
وهو الذكرى الثالثة لرشح الزيـــــــت من إيقونـــــــة العـــــــــذراء .
كلمت العذراء السيدة الرائية  ،بقولها :
 أيتها اإلبنة المحترمة  ،ال تتضايقي وتضغطي على نفسك  .قولي له .تسأل الرائية :
 أقول لـ َمن ؟ترد العذراء :
 قولي ل ( م ر )  ،إنك أحد َمن إخترتهم  ،ألم أقل لك بأننــي وإبنــــي معك  .إصطفيتـــــــك لكيتساعد هذه المحترمة التي تالقي عذابا ً ومضايقـــات وصعوبـــات ال يمكن وصفها  .أيا إبني المحترم
أريدك أن تكون معها  ،معها دوما ً  .سيأتي زمن تضعوننـــــي  ،كما سبق وقلــت  ،في مكان رحب ،
ألكون مع هذه المحترمـــــــــة ( الرائيـــــة ) .
تســــأل الرائيــــــــة :
 َمن تقصديــــن  ،إن كنت تقصدين زوجته  ،فهو معها حاليا ً  .وعندما كانت متوعكة وقف معها .تر ّد العـــذراء بقولها :
 ال يا محترمة  ،بل سيكون ( م ر ) حيث أكون أنا .بلغي األب ( أ )  ،أن كل شيء سيحدث في أوانه ووقته المحدد  ،ورقـــــة واحــدة من شجــــــرة ال
تسقط إال بإرادتـه هـــو .
يا أيتها اإلبنة المحترمة ال تتضايقي  ،بلغي ( م ر ) بأنني معك  ،وما ترغبونه سيتحقق بإرادتــــه .
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رسالـة رقـم – – 105
اليــــــوم اإلثنيــــــــــن
 0تشرين األول 8011
الساعة  4 : 15صباحا
أعطت العذراء هذه الرسالة للسيدة الرائية  .قالت لها :
 يا إبنتي المحترمة  ،اقول واعلن ألبناء هذا العالم ليرجعوا الى اإليمـان  .ألست أقول أن قد إقتربالوقت  .الوقت  ،الوقت  ،الوقت  ،أزفت الساعة  .متى ستعودون وتقبلون الى إبنـي والى
اإليمان ؟  .ألم يبذل إبني نفسه وجسده من أجل خالص العالـــم ؟ لقد نــــــزل على هذه األرض  ،لكن
اناسا ً كثيرين لم يؤمنوا بمجيئه  .ال يريد إبني أن يرى العالم يهلك  .يريد ان يخلـــــص العالــــم اجمع
حتــى البرغوثـــــة التــــي علــــــى وجــــــه األرض .
يا ابنائي إن سعادتكم لن تكون باألسترخاء على هذه األريكة األرضية  .فلتكن سعادتكــــــم في ذلك
العالـــــــ م الذي ال نهاية له  .العالم الذي تعيشون فيه له نهاية  .إال أنكم عندما تكونون في صحبــــــــة
إبنـــــــــي ستسكنون عالما ً بال نهاية وفرحه سيكـــــــون فرحكــــــم .
بلغي ( م ر ) أن تعاط َ مع شؤونك برواق  ،ألم أقل لك واكرر القول مرة أخرى  ،ال تثقل قلبـــــــك
بالهم وال تكتئب  .ألم أقل لك بأن كل ما يحــــدث هــــو بإرادتــــــــه ؟
رسالـــة رقـم – – 106
اليـــــــــوم الثالثـــــــــاء
 15تشرين الثاني 8011
الساعة  4 : 15صباحــا
املت العذراء على الرائية الرسالة التالية :
 يا ابنائي انتم ابناء الحقيقة  .ايام الخالص اضحت على األبواب  ،والذي يخلـ ّص نفسه يعيش حياةجديدة في الملكوت السماوي الذي ال نهاية له  .ليست حياة اإلنسان على هذه األرض التي فيها انتــــم
منساقون وراء الخطيئــة في امور شريرة متواجدة على هذه األرض  .الحياة األبديـة هي في الملكوت
السماوي مع إبني  ،الذي بذل حياته ودمه إلفتداء هذا العالم وصـلب معلقا ً على الصليـــب  ،أليس هو
ذلك الذي حمل وإحتمل العذاب وسفك دمه على األرض من أجل خالص أنفسكم مــــن خطاياكـــــم ؟
إن شئتم أن تكونوا مع إبني  ،صلــوا  ،صلــوا  ،صلــوا  .هل ّموا الى اإليمان  ،صلوا من أجل خالص
هذا العالم المتردي في الخطيئة  .أترجاكم ان تعودوا الى اإليمان  .ارغب في أن تطهــروا قلوبكـــــــم
واجسادكــم من األشياء التي ال قيمة لها  .يا اوالدي هل ّمـــوا هل ّمـــوا الى اإليمــــــان .
رسالـة رقـم – – 107
اليــــــوم األربعــــــــاء
 7كانـــون األول 8011
الساعة  0 : 45صباحا
( الظهـــــور رقــم ) 6
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والرائية مستيقظة لم تذق طعم النوم طوال الليل  ،إذ بنــــــور يسطع في غرفة النوم  ،نهضت على
الفور وإتجهت الى صالة األيقونة  ،وشاهدت العذراء وكأنها تخرج من قرص شمـــس باهرة بمختلف
األلوان القزحية  ،بحيث لم تق َو على التحديق بها  ،بينما اخذت تنهمر دموعها بغزارة وهي راكعـة في
خشوع بال حراك  .توجهت الرائية بالتضرع الى العذراء  ،قائلة :
 ايتها العذراء افرجيها عن هذا العالم  ،إعملي شيئا ً ما  ،أنقذيني من أفواه هذا الشعب الذي يلوكنيبالسنته  ،اريهم شيئا ً ألنهم ال يؤمنون .
تجيـــــــب العـــــــذراء .
 يا إبنتي المحترمة ألم أقل لك إنني معك ؟ ملك الملوك نزل الى هذه األرض ولم يغيرها  ،من أنتلتتمكني من تغييرها  .أناس كثيرون يدخلون بيت هللا لكن قلوبهم وأجسادهم مليئة بالشر .
وتتوسل الرائية ضارعة :
 ايتها العذراء افرجيها عن هذا الرجل ( م ر )  ،فترد : ألم أقـــل له إنني معـك .الناس منشغلون بأشياء ال طعم وال معنى لها  .هؤالء الذين يفترون عليك  ،دعيهم لسيــــــف هللا .
رسالــة رقـم – – 102
اليـــــــــوم األحــــــــــد
 85كانون األول 8011
الساعة  4 : 15صباحا
( عيد ميالد سيدنا يسوع المسيح )
( الظهــــــور رقــم ) 7
بينما كانت الرائية مستلقية على فراشها رأت نورا ً فاسرعت الى أيقونـــــة العـــذراء  ،ومن وسط
نور وهاج تخرج العـــــــذراء لتقف امام الرائيـــــــة ،
تسأل الرائية العـــذراء مريـــم :
 ما هي الهديــــــة التي تقدمينها لي في هذا اليوم ؟تجيب العـــــــذراء :
 ولـد ملك الملـوك .تقول الرائيــــــــة :
 المجد له والصلـــوات ألمـه .وتستطرد العــــــــــذراء قائلة :
 ليكن ميالد ملـــــك الملـــــوك للخير على الشعب ليعود الى اإليمان .وترجو الرائية العـذراء بقولها :
 عينينـــي انـــــت يا عـــــــذراء ما الذي يتوجـــــب علينــا فعلـــــه ؟إكتفت العــذراء بهذا  ،وأخذ النور يخفت تدريجيا ً  ،واختفت العذراء .
رسالــة رقـم – – 109
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اليــــــــوم األحـــــــــــد
 88كانون الثاني 8018
الساعة  0 : 45صباحا
بينما كانت الرائية تصلي في غرفة النوم  ،طنت اذنها إيذانا ً لدنو الوقت لتملي عليها العــــــــــذراء
برسالتها  .فأتت الى ايقونة العذراء وركعت امامها  ،فاملت عليها العذراء الرسالة التالية :
 يا إبنتي الم حترمة  ،لقد إقتربت أيام الخالص  .العالم باجمعه غاط في سبات عميق  .لم يعد هنـاكال رحمة وال محبة وال سالم بين الناس  .لم يعد هناك رحمــــة ومحبـــــة وســــالم حتى بين أب وأخ
أو أخت  .إن إبني قد بذل ذاته ليخلص هذا العالم  .بذل ذاته ليظهر لهذا العالم مدى سالمه وحبــــه ،
متى سيستفيق هذا العالم من سباته العميق ؟  ،سيأتي إبني الى هذا العالم ليشعرهم بمحبته وسالمــــه .
مجيئــــه الى هذا العالم سيكون مثل اشراقة الشمس  ،سوف لن يعرفوا الوقت والساعة التي سيظهـــر
ي والى إبني لكيما يمكنه ان يترحم عليكم .
فيها نفسه لهم  .كفى يا ابنائي هل ّموا إلجأوا ال ّ
رسالــة رقـم – – 110
اليــــــــوم األحـــــــــــد
 18شبــــــاط 8018
الساعة  5 : 10صباحا
كانت الرائية مريضة مرضا ً ثقيال ً  ،واخذت تتوسل من العذراء لتساعدها  ،وصارت تخاطبهـــا ،
متضرعة اليها في ضيقتهـــــا :
 يا ايتها العذراء امي ! الجأ إليــك كي تساعديني وتعينيني على التحمل والصبر على هذا العذاب .إن شئت أن تأخذيني فخذيني ولو إنـــــي ال اريد أن اترك اطفالي وهم صغار السن  ،فانت ساعديني .
تجيــــــــب العـــــــــــذراء :
 يا إبنتي ألم أقل لك إنك ستعانين من اآلالم والضيقات  ،تحملي هذا العذاب بصبــــــر وفــــــرح ،فالمعاناة التي تعانينها هي صليب من صلبان إبنـــــــــي  .كما سبق وان قلت لك  ،لم تحن بعد ساعتك
ووقتك  ،ألن مهمتي معك لم تكمل بعد .
رسالــة رقـم – – 111
اليـــــــوم االثنيــــــــــن
8018
 18آذار
الساعة  4 : 15صباحا
حلمت الرائية في تلك الليلة بالمرحوم والدها  ،ولما افاقت من نومها قصدت أيقونـــــة العـــــــذراء
لتسألهـــــــــا :
 يا عذراء ! ما الذي يريده والدي ؟ قولي لي هل هو فرح ام ال ؟اجابتها مريم العذراء :
 يا إبنتي الموقرة ألم أقل لك إن مكانــــــه ( ابـــــاك ) معنـــــــــا .وقولـــــي لهــــــــــا :
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 اقـــول لمـــــــــن ؟ قولي ألمك  ،أنه معكم  ،بركته حالة عليكم  ،قولي لها أال تحزن وتأكل هما ً  ،بركته هي لكم  ،أالتعلمين أن بركاته كلها لكم .
 أيتها العذراء  ،أنت أمي  ،فعينيني  .ما تعطينه أتحمله بقلــــــب فــــرح . سترين ضيقات اخرى ،لكن تحمليهـا كما قلت لك فإن صعوباتــــك وعذاباتـــــك ستخلــّص اناسا ًكثيرين واقعين في ضيقات  .صلـــــــوا واطلبوا من األب شفيعكم القديــــس يوســــف لكي يعينكم في
هذا الشهر فينجيكم من عذاب اآلخرة  .ايام الخالص  ،نهاية هذا العالم آتية قريبا ً  .لما يأتي إبنــــــــي
في ساعة وزمن غير معلوم  ،سيكون مجيئه مثل إشراقة الشمس فجأة وفي هذه الشمـــس ترون نارا ً.
في تلك اللحظة لن يكون بمقدور إبنـي أن يخلـص اناسا ً كثيرين ( اولئك الذين رفضوه الى النهاية ) .
ايا أبنائي اطلب اليكم في هذه األيام المتبقية من حياتكم ان تصلوا وترجوا بقلب منسحق وإيمان لكي
تعودوا الى اإليمان والى إبنــــــــــــي .
رسالـــة رقـم – – 118
اليــــــــوم الثالثـــــــــاء
 10نيســـــــــان 8018
الساعة  0 : 80صباحا
( الظهـــــور رقــم ) 2
شاهدت الرائية في غرفة النوم نورا ً باهرا ً يومض وينطفيء فاسرعت الى حيث أيقونة العــــذراء
وركعت امامها  ،وترآت لها دائرة نــــــور ساطـــــع في الزاوية الشمالية للغرفة ومن خاللها خرجت
العذراء ببهائها وثوبها األزرق الهفهاف ووقفت العـــــذراء إزاء الرائية على إرتفاع ما يقرب القدمين
تحيط بها هالة من النور البهي الساطع فلم تتمكن الرائيـة من التحديق به لقوته  .وبادرتها األم العذراء
بالكالم في نبرة فرحة :
 قام ملك الملوك ليخلص هذا العالــــــم .تجيــــب الرائيـــــــة :
 المجد إلسمه وصالة العذراء ( معنا ) .تنهض الرائية لتأتي بقلم وورقة لتسجل ما تمليه عليها العــــــذراء  ،وتعترض العــــــــذراء قائلة :
 سماعا ً إستمعي فقط  .تتوسل الرائية الى العذراء بقولها : يا عذراء إفرجيها على العالم .تجيـــــــب العـــــــذراء :
 الضيقـات التي تعانين منها يخف ويزول نصفها والنصف الثاني إحمليه وتحمليه من اجل خالصنفوس كثيرة  . . .تالوة مسبحة وردية واحدة في النهار تجلب السالم والمحبة للعالم .
بلـّغــــــي األب ( أ )  ،ألم أقل لك  ،وانت تعلم  ،بأني معك الى األخير  ،قم بنشاط إلحالل الســــالم
وغــــرس اإليمـــــــــــان .
بلغي األب ( ب ) ليقـم ثالث ذبائـــح إلهيــــة من أجل خالص العالم قبل ان يدرك العالم الهـالك .
تسأل الرائيـــة :
 أين يقيمهـــا ؟تجيب العذراء :
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 الواحـــ دة هنا بهذا المكان  ،لكي ال يتمكن الشرير من اإلقتراب الى هنا  ،الذبيحة الثانية يقيمها فيمنزل ( ر ) لكي ال يلحــــــق الشرير ضررا ً باوالده  .والثالثـــــة  ،حيـــث يشـــاء .
بلغي ( م ر )  ،جميع صعوباتـــك وضيقاتك تزول متى ما تتحملها بالصبر  .ال يتمكن اإلنسان على
الحصول على مبتغاه وعلى الفـــــ ور  ،لكن بأناة وطول البال  ،كما عانى إبني وتحمل جميع العذابات
بصبــــــر جميــــل .
وتلقي الرائية سؤاال ً ال تعيره العذراء إهتماما ً :
 يا عذراء إنك دائما ً تذكرين األشياء مرات ثالثة  ،فلماذا ؟ ال تجيب العــــذراء .هنا  ،وضعت العــ ذراء يديها المباركتين على رأس وكتفي الرائية  ،فإنطرحت هذه على األرض ال
إراديا ً  ،لكنها أحسـت بالراحة وزال وجعها وقامت متعافاة عاودتها قوتها .
في هذا الظهور كانت العذراء منشرحة الخاطر ولهجتها تنم عن البهجة .
رسالــة رقـم – – 110
اليـــــوم الجمعـــــــــــة
 12ايــــــــــــار 8018
الساعة  0 : 45صباحا
كانت الرائية نائمة في غرفة األيقونــــات ( غرفة اإلستقبال ) لما سمعت وشوشة في أذنيها  ،إشارة
لها من العذراء  ،وأملت عليها الرسالة التالية :
 أيتها اإلبنة المحترمة  ،كل شيء يأتــي في ساعته واوانه  .بلغيهم أنه ليس هذا الوقت المناسب لماتريدون القيام به  ،ألم أقل لكم أن هذا سيتم حســب إرادة هللا  ،كالورقة التي ال تسقط من الشجرة بدون
إرادته  ،لما يحين األوان سالهمهم بما يحــــــدث  ( .تتساءل الرائية بينها وبين نفسها  ،لمن ستلهم ؟ )
تجيب العـــــــذراء :
 لذوي المناصــــب الرفيعـــــة كي ينشر كل شيء امامهـــــم بجــــــالء .بلـّغـي األب ( أ )  :أن سـر في دربك قدما ً واكمل رسالتك حتى النهايـــة .
بلغي ( م ر )  :ألم أقل لك أن تتعامـــــل مع األمور برواق  ،ما نويتـــــه سيتحقــــق  ،ولكن بهدوء
وإتضـــــــاع .
يا إبنــة مباركــــــة  ،ستأتي أيام ضيـق اكثر مما عانيتيه لحد األن  ،لكن بهذه الصعوبات ستسعفين
عددا ً كبيرا ً من النفوس  ،وتنقذين اناسا ً كثيرين  .انا معك في كل كبيرة وصغيرة .
رسالــة رقـم – – 114
اليــــــوم اإلثنيـــــــــــن
 12حزيـــــــران 8018
الساعة  0 : 00صباحا
كانت الرائية مستلقية على األريكة تتلوا صالة مسبحـــــــة الرحمــــــة اإللهيــــــة  ،فسمعت طنينا ً
ينذر بمبادرة العــــــــــذراء لتـملي عليها برسالة  ،قالت :
 ايتها اإلبنة المحترمة  ،قولي له .تسأل الرائية :
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 اقول لمـَن ؟ قولي ل ( ر )  ،ستواجه صعوبـات وضيقات كثيرة  .لكن ال تتضايق  ...ال تسمح للشر أن يتغلبعلى اإليمان  .قولي له ما أخذه ( تمثـــــال العــــــ ذراء ) أن يعيده الى مكانه ( اي حيث كان في منزل
الرائيــــــــة ) .
رسالــة رقـم – – 115
اليــــــوم الثالثــــــــــاء
 19حزيــــــران 8018
الساعة  4 : 15صباحا
كانت الرائية مستلقية على األريكة تتلو سبحـة الوردية  ،فسمعت طنينا ً إنذارا ً يسبق دوما ً الرسالة
التي تريد العذراء إمالءها على الرائية :
سألـــــــت الرائيــــــــة تلقائيــــــــا ً :
 يا عذراء  ،أهذه انت ؟تجيب األم العــــــذراء :
 يا إبنتـــي المحترمة  ،معاناتك تشتد وتثـقل عليك  ،لكن ال تنسي أنني معك  .بهذه اآلالم تـخلصيناناسا ً كثيريــــــن .
يا إبنتـــي المحترمـــــة  ،قد قلت  ،واكرر القول مرة أخرى ان أيام الخالص على األبواب  ،لقد دنا
مجيء ملك الملوك  .ال اصرّح لك بهذه األمور كي اخيف الناس  ،ال يأتي إبني لكي يرعب البشر  .ال
يجيء ليخيفهم  ،بل ليكن خوفهم على هذه األرض وبهذا الزمان واألوان العائشين فيه  .ال يكن خوفهم
عندما يكونون بصحبة إبنـــي  ،يرغب إبني في أن يــنقذ اعدادا ً كبيرة من البشر من الضيق المتردين
فيه  .هل ّموا يا اوالدي إركعــــوا وصلــــوا من اجل خالص هذا العالم  ،وسيكون مجيء إبني من اجل
خالص هذا العالم الذي ال يدري اين يبحث عن سعادته  .ستكون سعادته في العالم غير المتناهي  ،في
الملكوت التي ال نهاية لها في ملكــوت السمـــاء .
يا أبنائي  ،ال اريدكم أن تفزعوا ويستتب الرعب بقلوبكم  ،هل ّموا قربوا صلواتكم إلبني لكي يتمكن من
إنقاذكم .
قولـــــــــي لـــــه .
تسأل الرائيـــــــة :
 لمــــن أقـــــــول ؟تجيب العـــــــذراء :
 قولي ( م ر )  ،وإن كانت صعوباتــــك كثيــــرة  ،لكن ال تدع مجاال ً للضيق ان يستحوذ على قلبكوجسمك  .ال تدع مجاال ً للشرير أن يتغلب على إيمانك  .ليكن إيمانــك بإبنـي وبأبيـه إيمانـا ً وطيـدا ً .
رسالـة رقـم – – 116
اليــــــوم الجمعـــــــــة
 80تموز 8018
الساعة  0 : 45صباحا
58

بينما كانت الرائيــــــــة مستلقية على األريكة في غرفة اإلستقبال حيث األيقونات مصمودة  ،اخذت
تناجي العـــــــــذراء معاتبة اياهـــــــا قائلـــــــة :
 أين أنت ياعذراء  ،لم اعد اراك وال اسمعك ؟تجيبهـــــــــا العـــــــــذراء :
 ايا إبنتي المحترمــــة  ،إن ضيقاتك وعذاباتك في تصاعد مستمر  ،قدر إمكانك صلي واطلبي كييلهمك إبنــــــــي الصبر  ،كما حمل وتحمل هو آالم هذا العالم الوسيع  ،فآالمك تخلص وتقرب اناسا ً
كثيرين الى اإليمــــــــــان  ،انت والمحيطين بك  ،تحملوا اآلالم حتى وإن كانت مثل تلك المرارة التي
شربها إبني في اآلالم التي تحمــل .
يا بنيتي حينما أقول أن أيــام الخـــالص قد دنت  ،ال يخـ َف الناس من األيام القادمة  ،فمن يتبع إبني
سيدخل ملكوت السماء  ،وتنفتح أمامه ابواب السماء بالتهليل واألناشيد .
هل ّموا يا اوالدي قربوا ذواتكـــم لكي تأتوا وتدخلوا ملكوت السماء  ،التي ال نهاية لها  .ليكن فرحكم
مع إبني وابيه ومالئكته في السمـــاء  ،فرحكم على األرض ال يدوم ذلك ألن أناسا ً كثيرين ال يؤمنون
بمجـــــيء ملـــــك الملــــوك .
رسالـة رقم – – 117
اليــــــــوم األربعــــــاء
آب 8018
15
الساعة  0 : 05صباحا
( عيد انتقال مريم العذراء الى السماء )
( الظهــــور رقــم ) 9
بينما كانت الرائية تصلي في غرفة النوم  ،سطع نور خاطف  ،إيذانا ً بحضور العــذراء  ،فغادرت
فورا ً غرفة النوم متجهة الى حيث األيقونات  ،وإذ بها تشاهد دائرة من النور متعددة األلـــوان  ،ومن
الدائرة تخرج العذراء مريم ( وهذا ظهورها التاسع ) بظهورها اضاءت جميع األيقونـــــات والتماثيل
المتواجدة على المنصة  .وقفت العذراء بقامتها المهيبة مرتدية ثوبا ً بلوني األزرق واألبيض  ،وتبادر
الرائية بالكالم قالت :
 يا عذراء أمي  ،مبــــروك عيــدك ( أي عيد إنتقالها بالنفس والجسد الى السماء )  ،أعيني األنفسالمطهرية في هذا اليوم المبارك وإفرجي عن هذا العالم .
تجيب العـــــذراء بصوت كئيب ( ابكى الرائية ) :
 يا بنيتـي المحترمــة  ،لما أقول ان ايــام الخـالص قد إقتربت  ،فعال ً قد إقتربــــت  ،إقتربــــت ،فصلـــــــوا  ،صلـــــــوا  ،صلـــــــوا .
هناك اناس كثيرون مسرورون في هذا اليوم يقصدون بيـوت العبـــــادة لكن قلوبهم واجسادهم غير
نظيفة  .عندما كان إبني على الصليب حتى شعره كان مبتال ً بدمــه  ،من أجل خالص النفوس  .يجب
أال تذهبوا الى بيوت العبادة وتتناولون جسد إبنــــي وقلوبكم غير نظيفة  ،نظفوا أنفسكم واجسادكم قبل
أن تتناولوا جسد إبني  ،يا إبنتي عذابك وصعوباتك تخلــّـص اناسا ً كثيرين .
هنا كأنما الرائية تفكر بما يقول الناس  :إن كانـــت العــــــذراء تظهر لها وتكلمها فلماذا ال تشفيها ؟
( قرأت العذراء افكارها فاجابت ) :
ألم أقل لك  ،انا معك ومع الذين حولـــــــك  ،الجالبيــــن النفوس الى اإليمان ؟ العذاب الذي تحملينه
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يخلص اناسا ً كثيرين  ،ال تعطي أذنا ً صاغية لما يخرف به الناس ( كالما ً بال ذوق وال طعــــــم ) .
ليكن قلبك وسيع وفرح .
وهنا تختفي األنوار وتختفي العذراء مريم .
رسالــة رقـم – – 112
اليــــــوم األحـــــــــــــد
8018
آب
86
الساعة  4 : 00صباحا
استقبلت الرائيـــــــــة في اليومين السابقين بعض الزوار بعضهم لم يتصرفوا بطريقة الئقة فتجرأوا
وأخذوا بعض األيقونات وصاروا يمسحون منها الزيـــت  ،الذي اخذ يسيل ثانية  ،على مشهد منهـم .
واخذوا يسألون الرائية بعض األسئلة المحرجة  ،اجابتهم الرائية في حينها على أسئلتهم بإلهام رباني .
وفي اليوم الثاني علقـــــــت العـــــــذراء على ما حدث في األمـــس :
 يرغب هللا في أن يختار من يشـاء  .هذا ليس بإرادتـــك وال بإرادة إنسان آخر  .ورقة من الشجرةال تسقط من دون إرادته  .الذين زاروك باألمس  ،قد سيطر عليهم الشـــــر  .تصرفهم كان شيطانيا ً .
ال يقوم اإليمان على ما يريدون هم القيام به  .ألم أقل أن كل شيء هو بإرادتــه  .يا بنيتي المحترمــة
ال تتضايقي وتضغطي على جسدك  .اناس كثر امثالهم قد غلبهم إبليس .
رسالــة رقـم – – 119
اليـــــــوم الجمعـــــــــة
 82ايلــــــــــول 8018
الساعة  0 : 15صباحا
( الظهـــــور رقــم ) 10
ظهرت العــــذراء مريــــم للرائية وكلمتها قائلة :
 العــذراء  :إبنتي المحترمة ! ال تشغلي بالـــك من أين ادخـل ومن أين أخرج  .لن يحل سالم علىاألرض ما لم تتحد القلوب مع بعضها  .صلوا مسبحة الوردية ليحل السالم على األرض .
كثيرون يزورون األمكنة التي تظهر فيها مريـــم العــــــذراء  ،او ليست مريــم في كل مكان  .هذه
الزيارة ما فائدتها إذا ما كانت القلوب غير صافية ؟
اعداد كبيرة يأتون بيت العبــــــادة وقلوبهم خالية من اإليمــــان  .اقول وأنادي ليرجع هذا العالم الى
اإليمان  ،الى إبني لكي يتمكن من ان يرحمكم  .يا ما اكثر الذين يدعونه ويلجأون اليه عندما تحيق بهم
الضيقات  .يا أيها الشعب المبارك إهتدوا الى إبني قبل مجيء زمان الضيق الكبير .
قولي لألب ( ج ) أن يعمل األشياء بهدوء .
قولي ل ( م ر ) أنك أنت ومؤمنون آخرون تقربون الناس الى اإليـمــان  ،وستنالون أجرا ً عظيما ً
لدى إبنـــي وأبيـــه .
ليرجمكم الناس ويشهرون بكم لكن اكملوا سيركم في الطريق التي انتم سالكونها .
( الرائية تتساءل بينها وبين نفسها  ،إن كانت تلــك الراهبــــــة التي زارتها بعثتـهـا انت  ،اعطيني
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عالمة )
ستفتح قلبها لك وأنت تفتحين قلبك لها  ،أولم تعطك هدية  ،هذه الهديــــــة هي بركــــــة عليـــــك .
 ترد الرائية  :أنت هديتي . إن عذابك وعذابها ( الراهبـــــــــــة ) متكافئان  ،ولكن معاناتها هي أشد من معاناتك  .ستأتي أيامستصبح عذاباتكمـــا لخالص اناس كثيرين .
رسالــة رقـم – – 180
اليــــــوم الجمعـــــــــــة
 18تشرين األول 8018
الساعة  0 : 15صباحـا
لقد كانت الرائية متضايقة من إلحاح الناس لزيارتها ومن كثـــرة المخابــــرات  ،في وقته وفي غير
وقته  ،فجاءت رسالة العذراء لترفع من معنوياتها  ،قالت لها :
 يا إبنتي المحترمة ! ال تدعي قلبــــك وفكرك يتضايقـــــــان  .ال بد من إرضاء هذا الشعب  .وكلما تعملين ال يسرهم  .ما أكثر الناس اآلتيـن ( للزيـــــارة ) ولكن ليس فيهم إيمان  ،إن هم يقصدونني
من اجل الزيـــــت  ،فمن األفضل اال يأتــــوا  .ألست أقـــــول  ،صلـــــوا ( كررتها  3مرات ) ألن
أيـــام الخالص على األبواب  .وإن إبنــــــــي لن يتمكن من خالص اناس يستسلمون للهالك  .كم من
الناس يلجأون الى مريم العذراء وإبنهــــا عندمـــا يقعون في الضيق  ،وعندما ال ينالون مرامهم تخلوا
نفوسهم مـــــن اإليمـــــــان .
يا اوالدي إن قلب األم يكتوي بالنار عندما ترى اوالدها يأثمون وسائرين الى نار جهنم .
رسالـــة رقـم – – 181
اليـــــــوم األثنيــــــــــــن
 89تشرين األول 8018
الساعة  0 : 00صباحــا
( الظهــــــور رقــم ) 11
اضاءت غرفة نوم الرائية بنور ساطع  ،وهذه عالمة على قدوم األم السماويــــــــة  ،فهبت الرائية
مسرعة الى غرفة األيقونات  ،وركعت  ،وسرعان ما ظهرت لها العـــذراء المجيدة  ،وبادرت الرائية
بالقــــــــول :
 يا عذراء أمي أهذه أنت ؟ يا إبنتي المحترمة  ،ارجو واتوسل من هذا الشعب أن يعودوا الى إبنــــي  .إبنــي متضايق ومتألمجدا ً الجل هذا الشعب  ،إنكم ال تدرون إنه يرى كم من الناس يهلكون  ،ال علم لكم بما هي نــــــــار
جهنم  .ستنتاب هذا الشعب ضيقات كبيرة  .اترجاكم أن تعودوا الى اإليمان  .لما أقول لكم أن ايـــــــام
الخالص قد إقتربت  ،إنها هذه ايام الضيقات والنكبات .
ولقد كانت العذراء كئيبة وتذرف الدموع  ،وقبل أن تغادر وضعت يدها على رأس الرائية .
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رسالـــة رقـم – – 188
الـيــــــــوم السبــــــــــت
 84تشرين الثاني 8018
الساعة  0 : 15صباحــا
كانت الرائية تصلي امام األيقونات مكلمة العـــــــذراء قائلة :
 ايتها العذراء أمي  ،كلـّميني وقولي لي شيئا ً ما وأريحيني . يا أبناء الحقيقة  ،منحكم إبنـي الحب والحنان ليع ّدكم لخالص هذا الزمن  .يا أوالدي  ،ال ترفضوههذه المرة  .إنه آت ٍ لخالص هذا العالم من الهالك األبدي  .هو يفيض عليكم مواهب وحياة أبدية كونه
يحبكــــــــــم .
يا أوالدي  ،إبنـــــي ال يريد ان يـدخل الرعب الى قلوبكم  ،يريد ان ينبهكم الى هذه الحقيقة وهي أن
هناك يوم سيجيء فيه .
يا أوالدي  ،ال تدعوا الشيطان ينتصر عليكم فيبعدكم من إبنــي  ،فهو قد بذل نفسه ليخلـّـصكم ومات
على الصليب واعطى حياته من أجل خالصكم  .إنه يرجو ويتوســـل طالبا ً أال تهلكوا في األخيـر  .يا
أبنائي  ،لقد بكي إبني وذرف الدموع لكي ال تهلكوا وتنقادوا لإلبليس وأعماله  .كثيــــرون يعتقدون أن
إبنــــي يخاطبهـــم قائال ً لهم ان يعودوا الى اإليمان  .يا أوالدي  ،إن إبنــــي ال يدخل الرعـــــــب الى
قلوبكم  ،إنما يهيئكم لاليام التي تقترب  ،يا أبنائي  ،هل ّموا وإرجعوا وصلـــوا  ،ال تصلــــــوا فقط من
أجل أنفسكم  ،بل صلوا ايضا ً من أجل األخرين .
ي  ،إن الذين يعطوكم الرسائل هذه  ،هي منـ ّي ومن إبنـــي وأبيه .
ارجوا جميعكم انتم المستمعين ال ّ
يا أوالدي  ،إن الكثيرين ممن هم في بيت العبــــادة  ،سائرون على درب الشيطان  ،إسمعوا اقوالهم
ولكن ال تعملوا أعمالهم .
رسالـــة رقــم – – 180
اليـــــــوم االثنيــــــــــــن
 86تشرين الثاني 8018
الساعة  0 : 45صباحـا
( اُعطيـــــت برؤيـــــــا )
العـــــذراء أ َرت الرائية كيف سيكون مجي يســـــوع المسيــــــح الثانــــي  ،وكذلك أرتها جهنـــم .
الرائيــــــ ة لم تستطع ان تصف ما رأته بالكلمات  ،وهذا ما روته عن ما حدث خالل هذه الرؤيـــا :
الرائيــــــة رأت نفسها واقفة في مكان أبيض مملوء بالمالئكة  ،ورأت المالمح الخارجية ليســـــوع
والعــــــذراء واقفة بجانبه  ،محاطــــــــون بالمالئكـــــــة  ،فقالت يا عــــــذراء اين انا ؟
العـــــذراء  :انظري ها هنا وساريك شيئا ً آخـــــــر .
الرائيــــــة رأت هوة سوداء واسعة يخرج منها النار .
الرائيــــــة  :يا عذراء هل ستأخذيني الى هذا المكان ؟
العـــــذراء  :كال  ،ولكن فقط لكي تري كيف سيكون مجــيء إبنـــي وما هي نار جهنم .
الرائيــــــة  :رأت شيئا ً شبيها ً بغيوم من ماء يخرج منها بــرق  ،متجهة نحو األرض .
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الرائيــــــة صاحت يسوع  ،مريم ومار يوسف  ،وإستفاقت .
رسالــة رقـم – – 184
اليـــــــوم اإلثنيــــــــــن
 17كانون األول 8018
الساعة  0 : 45صباحـا
( الظهــــور رقــم ) 18
بينما كانت الرائية تصلي أمام األيقونــــات  ،رأت قرص نور وهاج  ،ومن خالله ظهرت الـعـذراء
المجيدة  ،ووقفـت مرتفعة قليال ً عن األرض .
تقــــــــول الرائيــــــــة :
 أهذه أنت ايتها البتول ؟ترد العــــــــذراء قائلة :
 يا أوالدي  ،لقد ذاب قلبي وأنا اكرر مترجية متوسلة الى هذا الشعب لكي يعودوا الى إبنـــــــــي .ي وترجــــــوا طالبين كي أتمكن من إعانتكم ويعينكم إبنـــي  .السبيل الذي انتم سالكين فيه له
هل ّموا ال ّ
نهاية ( وخيمة )  ،اما السبيل الذي تسلكونه معي ومع إبنــــي وابيـــه فال نهاية له  ،كونه الطريق الى
األبدية  .لما اعلن مصرحة أن قد أتت وقربت األيام  ،فارجوكم ان تعودوا تائبين .
( تفكر الرائية بينها وبين نفسها  ،إن ما تقولينه لي يا عــــــــذراء  ،يحسبه الناس هذيانا ً وخرفا ً )
 يا إبنتي المحترمة دعي الناس يسخرون منك  ،بهذا يزداد أجرك لدى اآلب وإبنـــه  ،فليفرحوا فيهذا العالم الزائل  ،استفيقوا يا قوم وهلموا إتبعوني  ،تمسكــــــوا بيــــــدي كي أتمكن من مساعدتكم .
اظهر نفسي واتكلم لكي يرجع هذا الشعب الى إبنـــــي وأبيـــــه .
رسالــة رقـم – – 185
اليــــــــوم الثالثـــــــــاء
 12كانون األول 8018
الساعة  0 : 05صباحـا
كانت الرائية مستغرقة في الصالة  ،فاح ّست بطنين في اذنيها إيذانا ً بما ستمليه عليها العــــــذراء ،
فتبادرهــــــــــا بالقــــــــول :
 أهذه انت ايتها العـذراء ؟تقـــــــول العــــــــــذراء :
 ل َم يتزين الناس في عيــــــــــــد ميـــالد إبنــــي ملـــــــك الملــــــــوك  ،في حين خلت قلوبهم منالمحبة والسالم والرحمة ؟ في عيــــد ميــــالد إبنـــي لتكن قلوبهم مليئة سالما ً ومحبة  .كيف يريدون
أن يأتي إبني في حين ال محبة وال سالم في هذا العالم ؟ ليت فيهم محبة مقدار حبة خردل .
رسالـة رقم – – 186
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اليــــــــوم الثالثـــــــاء
 1كانـون الثاني 8010
الساعة  4 : 15صباحا
( الظهـــور رقــم ) 10
بينما كانت الرائية تصلي أمام األيقونة  ،إذ فجأة تنورت الغرفة بنور ساطع  ،ظهرت العــــــذراء ،
بـوجــــــه حـزيــــــن .
سألتهــا الرائيــــــة :
 يا عذراء أهذه انت ؟ أستكون هذه السنة سنة خير وبركة لهذا العالم ؟تجيــب العـــــذراء :
 أيتها اإلبنـــــة المحترمة  ،سيالقي الناس في هذه السنة الجديدة صعوبات وضيقات كثيرة  .ألستاكرر القول بأن كفاكم تماديا ً  ،افيقوا من سباتكم العميق  ،وتمسكوا بي لكي أكون سندكم لدى إبنـــي .
تقـــــول الرائيـــــة :
 ماذا نقول للناس وهم يسخرون منا ؟ وإن رجموك وقطعوك تكلمـي وبلـّغــــي ( رسالتي )  .أوال تعلمين إنني معك ومع الذين حولك .ومع كـــــــل من يبلـ ّــــــغ رسائلــــــي هــــــذه الى النـــــاس .
وينطفيء النور وتغادر العذراء تاركة وراءها رائحة زكية .
رسالــة رقـم – – 187
اليـــــــوم السبـــــــــــت
 86كانون الثاني 8010
الساعة  4 : 44صباحا
كانت الرائية مستلقية على األريكة في غرفة األيقونات  ،كلمتها العـذراء القديسة  ،واملت عليهـــــا
هذه الرسالــــــة :
 ايتها اإلبنة المحترمة  ،ألم أقل لك أننـــــــــي جئت عندك  ،وإن كانت هذه القشة كحبة الخردل لنتخرج من هذا المكان  .ألم أقل لك  ،سيأتي يوم الهمهــم  .شيء صغير يتسرب خارجا ً شيء غيـــــر
جيد  .أليسوا هم أولئك الذين إستهزأوا وسخروا منك ؟ يا بنيتي أنـــــا هي أم جميع هذا العالم  ،مريـــم
البتـــول أم ملــــــــك الملــــــوك التي تتكلم بجميع اللغات والتي هي مع جميع الناس .
ايتها اإلبنــة المحترمة  ،بالشيء الذي عندك تخلـّصين نفوسا ً كثيرة  .واناس كثيرون هم غارقــون
في سبات عميق ال يستفيقون منه حتى مجيء إبنــــــــي  .كوني انت مثل القديسة برناديت مهما فعلت
ومهما حكت لم يصدقها ذوو الرتــــب ( الكنسية ) العليــــــــا .
اطلب واترجى منك ان كل ما تصنعينه  ،أنت والذين معك ان تصنعوه بتواضع .
رسالــة رقـم – – 182
اليــــــــوم الثالثــــــــاء
 5شبــــــــاط 8010
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الساعة  8 : 45صباحا
( الظهــــور رقــم ) 14
بينما كانت الرائية جالسة على األريكة  ،فجأة ظهرت لها العـــــذراء قادمة من الزاوية اليسرى من
مذبح األيقونات  .ركعت الرائية وسألت العــــذراء :
 أهذه انت ايتها العـــذراء ؟تجيــــــب مريــــــــــــــــم :
 ايتها اإلبنــــــة المحترمـــ ـــة  ،سكان هذه األرض ليسوا ابرارا ً صالحين  .لقد قلت واكرر القولوقلبــــي يتألــــم ويتوجـــــع .
ترد الرائيـــــة على الفور :
 بل فليتألم قلبي ويتوجع  ،ال قلبك انت .وتستطرد العـــــذراء :
 أقول وأترجى ان يأتي هذا الشعب الى إبنـــــــــي فالحياة األبدية ليست على هذه األرض  ،الحياةاألبدية هي في الملكوت السماوي  .هناك الحياة التي ال نهاية لها .
هلمـّــــوا  ،هلمـّــــوا  ،هلمـّــــوا  ( ،لفظتهـــا العـــــذراء بنبـــرة قويــــة ) عودوا الى اإليمــــان .
يا إبنتي إن ما حدث عندك  ،الم اقل لك إن الـــروح القــــدس معك وانا ومالكك الحارس معــــك .
يا بنيتي المحترمة ال تدعي الحزن يستولي على قلبك  ،وال يتضايـــــق عقلك باألمور األتيـــــة من
الشرير  ،قلت واكرر القول إنني معك ومع الذين حولك .
ايام الخـــــــالص قد اقتربت  ( ،كررتها ثالث مرات ) .
رسالـة رقم – – 189
اليـــــــوم األحـــــــــــد
 84شبـــــــــاط 8010
الساعة  4 : 15صباحا
( الظهــــور رقــم ) 15
ظهرت العذراء للرائية وأملت عليها الرسالة التالية :
 أيتها اإلبنة المحترمة ! انك تتح ّمـلين عذابك بفرح كما اردت انا  . .انا معــــــك ألساعــــدك علىحملها  .يا إبنتي إن إبنـــــي يرى الكثير على شاكلتهم يهلكـــــون مثل القش يتساقطون في الخطيئـــــة
ويهلكون  .ليس الصيام لمن يقول انا صائم  ،الصوم هو في تنقية قلوبكم  ،هذا هو الصوم الحقيقـــي ،
ليس كل من يقول أنا صائم  ،لماذا يصومون وقلوبهم متفحمة سوداء كنار جهنــم  ...لما اقول لـكــــــم
إتبعوا إبنــــي وغيّروا اجسامكم وعقولكم وإحملوا صليبـــــه وإتبعوه  ،انها أيام صعوبــات وضيقــات
وعذابات كثيرة إلبنــــي  .من يريد الرجوع الى إبنــــي فهذه هي اآلن األيام المناسبة لذلك .
يا أبنائي اترجاكم هذه األيام التي فيها يحمل إبني صليبه  ،إرجعوا وساعدوه على حمل صليبــــــه .
رسالـة رقـم – – 100
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اليــــــــوم اإلثنيـــــــــن
8010
آذار
4
الساعة  4 : 45صباحا
بينما كانت الرائية تصلي  ،سمعت طنينا ً في اذنها ينذرها برغبة العــــــذراء في تلقي الرسالة التي
ستمليها عليها  .قالت :
 ايتها اإلبنة المحترمة  ،اني اشعر بعذابك  .ألم أقل لك اننـــي معـــك ومـــع الذيـــن مــن حولـك .يا بنيتي  ،هؤالء الناس لم يعد يفتشون عن إبني وأبيه  .إن إبنـــــي يشعر وكأن حربا ً اعلنت عليه .
اوليس إبنـــــي يرجــــــو ان يتقربـــــــوا ليلتفــــــوا حولــه  .استـركـم بإزار محبتـــــــي  .هلمـــــــوا
صلـــــوا  ،صلـــــوا  ،صلـــــوا  ،وعـودوا الى إبنــــــي  .ما اكثر البشر الذين يهلكون هالكا ً ابديا ً .
كم إن قلب إبني المسكين يعاني من الضيقات والعذابات من هذا الشعب المصر على عدم العودة اليه .
يا ناس ارجعوا وصلوا وقوموا باعمال التوبة  .اترجاكم متوسلة اليكم أن ترجعوا الى إبنـــــــــــي ،
اناشدكم ان تصلوا  ،الورديـــــة  ،الورديـــــة  ،الورديـــــة  .ذلك الذي يصلي مسبحة الورديــــــــة
يحصل على نعم غزيرة  .صلوا سبحة الوردية كونها شيء قوي وكبير لي والبني  .تنالون بالوردية
التي تصلونها نعمة الخالص  .صـــــالة الورديــــة تخلص نفوس كثيــــــــرة .
رسالـة رقـم – – 101
اليـــــــوم السبــــــــــت
8010
آذار
9
الساعة  0 : 15صباحا
( الظهــــور رقــم ) 16
في هذا الوقت سطــع نـــور على هيئة دائرة صغيــرة كما لوكان منبعثا ً من قرص الشمـــس بدأت
تتسع دائرته ومن وسطها تظهر العـــــــذراء المجيـــــدة  ،وهذه المرة  ،كانت الكآبـــــة مرتسمة على
وجهها  ،فبادرت الرائية بالكــــــــالم :
 ايتها اإلبنة المحترمة  ،اناس كثيرون ال يتوبون  .لذا سينـــــزل اآلب السمـــاوي على هذا الشعبعذابا ً وضيقا ً كبيرا ً  .سيكون اشد هوال ًً من الطوفان  ،سينزل نــــــارا ً من السماء  .في هذه المحنة
سيهلك جمع كبير من هذا الشعب  ،ويباغت الموت الكهنة والمؤمنين  .لن يبقــــــى على وجه األرض
اناس كثيرون إال اولئك الذين يؤمنـــون وسيطلبــــــون موتهــــــم من هللا  .إال انهم سيعانون الكثير .
والمتبقون على وجه األرض سيتضايقـون كثيرا ً  .صالة  ،صالة  ،صالة  ،يا ناس صلوا على نية
البابــــــا والكهنة  ،كثيرون منهم ال يؤمنـــون بمجيء إبنـــــي  .اعداد غفيرة يتهاوون في نار جهنم ال
يوجد من يصلــــــي من أجلهم  .أطلب من جميع الناس أن يصلوا من أجل األنفس المطهريــــــة ومن
أجل ذواتهم وذويهـــــم  ،ما نفع من يدعي بانه مسيحي  .إن كان مسيحيــــــــــا ً فليسـر على درب هللا
بحرص شديد  .ما اكثر الذين يصلــــون ولكن من شفاههم فقط  .فلتكن صلواتكـــــــم نابعة من أعماق
قلوبكم  ،لتـقـبـل من إبنـــي وأبيــــه  .صلـــــوا  ،صلـــــوا  ،صلـــــوا  ،ال فقط أثناء الضيـــــق
لكن صلــــوا أيضا ً في افراحكم  .أسألكم مترجيـــــة منكــــــم ومن كافة الناس أن تصلــــوا بقلــــوب
منسحقـــــــــة كي تـستجاب صلواتكم وكي ما أتمكن من مساعدتهم .
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رسالــة رقـم – – 108
اليــــــــوم األربعـــــــاء
آذار 8010
10
الساعة  4 : 05صباحـا
بينما كانت الرائية تصلي امام األيقونــــــات  ،احست بطنين في اذنيها إنذارا ً بموعد إمالء العذراء
برسالتها  ،فسمعتها تقــــــول :
 ايتها اإلبنة المحترمة  ،ألم أقل ليس كل مسيحي مسيحيا ً ( حقا ً ) ما لم يتبع إبني وأبـــاه  .يحترققلبي على إبني جراء العذاب الذي يعانيه والمضايقة التي يتحملها من هذا الشعب  .كل إنســــان يسمع
ويرى شيئا ً ال يتكلم وراء ظهر ذلك الشخص بل يقف وجها ً لوجه ويتكلم كما فعــــل إبنـــــي  .إن ما
يحدث هو من جراء اإلثم الموجود في العالم  .ألم أعلن قائلة بأن عددا ً غفيرا ً من الكهنة واألساقفـة ال
يؤمنــــــون بإبنــــــــي وال بمجيئـــــــه .
بنيتي  ،هذا الشيء الذي عندك هو موجود بإرادته هو حين أقول دعيني في مكاني  ،لي غايـــة في
ذلك  .فال ينقلونـــــي الى مكان آخــــــر .
أين يأخذونك يا عذراء  ،تسأل الرائية .
 الى الكنيسة المقدسة  .ستكون الشياء باقية هنا  ،اشياء زائلة ارضية .قولي للمــ رأة التي حكت  ،اولست تطلبين من السيدة مريم العذراء كي تعينك  .اين إيمانك ؟ كل هذا
مـــن عمــــل اإلبليــــس .
بلغي ( ش ) أن امه بخير  .صلـــــوا من أجلهـــا وشاركوا الذين ليس لهم َمن يصلي من أجلهـــم .
بلغي القس ( أ )  ( ،ذكريه ) ألم أقل له انك ستعانــي من المضايقات والصعاب  ،لكن في جميعهــا
سأكــــــون معــــــــــك .
ايتها اإلبنة المحترمة  ،ألم أقل لك إن ما يحدث هو بإرادتــــه  .اولم يشهد الناس ما حدث في فاطمة
ولورد ؟ ال تتضايقي  ،اجل إن هذه األمور مؤلمة  ،لكنني أنا معك ومع الذين من حولــــــك .
رسالــة رقـم – – 100
اليــــــــوم الجمعــــــــة
آذار 8010
15
الساعة  4 : 10صباحا
( الظهــــور رقــم ) 17
بينما كانت الرائية في غرفة النوم إذ بنـور يسطع ثالث مرات  ،فغادرت الرائية غرفة النوم قاصدة
مكان األيقونات  ،وحاال ً ظهرت لها العــــــذراء في بهائهــــــا السمـــــاوي  ،وبادرتها بالكالم قائلة :
 ايتها اإلبنة المحترمة  ،عذابك ومعاناتك هي كبيرة وإنك تتحملينها بفرح  .بهذه العذابات تخلصيننفوسا ً غفيرة  .يا بنيتي اطلب منك وارجو من هذا الشعب أن يصلــــــوا ألنهم سيعانون من صعوبات
وعذابات كبيرة  .حين أقول صلـــــوا  ،صلـــــوا  ،صلـــــوا  ،ألن بالصـالة تنفتح ابواب السمــــــاء
وبالصالة تنالون نعما ً غزيرة  .عودوا وهل ّموا يا أبنائي .
صلوا من أجل األطفال الصغار كي يدركوا معنى اإليمان والمحبة  .صـلــــوا ليبقوا تحت حمايتي .
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صلوا لكي تضع الحروب اوزارها في العالم  .ما اكثر الذين ال يصلون  ،اقله ليكرسوا لها ساعــــــــة
اوبعض الوقت وإن كانوا منشغلين بأعمالهم  .صلوا على نية البابـــــــا لكي يتمكن من االقيام بمهامه .
صلوا من اجل هذا الشعب الذي يحيق به خطر مدلهم ويعاني من ضيـــــق كبير يوما ً إثر يوم  .صلوا
لكي ال تقعوا في براثن الشيطان الخبيث عدو الكنيسة الكاثوليكيـــة  .صلوا من اجل الكهنة والشمامسة
ومن اجل من يسألكم ان تصلوا من اجله  .جميع هذا الشعب بحاجـــــة ماسة الـــــى الصــــالة .
رسالـة رقـم – – 104
اليــــــوم األحــــــــــــد
اذار 8010
01
الساعة  4 : 05صباحا
( عيـد القيامـة المجيـد )
( الظهــــور رقــم ) 12
ظهرت العذراء من خالل هالة من النـــــور الساطــــــع للرائية  ،وقفت مرتفعة عن ارضية غرفة
األيقونات  ،بثوبيها األبيض وإزارها األزرق ولما رأتها الرائية قالت لها :
 أهذه انت يا أماه ؟تجيـب العـــــذراء :
 ايتها اإلبنة المحترمة لقد قـــــام ملـــــك الملـــــوك . المجـــــد لـــه  ،ومعنــــا صلـــــوات مريم امـــــه . يطلب ويترجى إبني من محبيه ( ليســـــــوع )  ،كي يقوموا ويخلصوا من الخطيئة ومن الخوفوالكسل والكآبة واإلرتياب  ،أال افيقوا وهل ّموا الىعذوبة قيامة إبنـــي  ،وإلى حياة القداسة والى الفرح
والسالم .
يا اوالدي  ،يقول إبنـــــــي  ،انا معكم كما كنت مع تالميــــــذي  .إنه معكم ليساعدكم ويبارككــــم .
يا أبنائي هذا الشيء هو بركة حياتكم التي ال مثيل لها (القيامـة )  .يقـــول إبنـــــــي أغفــــــــر لكل ما
ترجونه مني  ،كي تعو دوا منذ هذا اليوم وتبدأوا حياة جديدة  .إن الطاعة هي المفتاح الذي يفتــــح باب
السمـــــــــاء  .اطلب وأترجى منكم ان تحبوا وتطيعوا بعضكم بعضا ً  .حياة القيامـــــة المملوءة محبة
وسالما ً بإنتظاركم  .قوموا وانهضوا وهل ّموا الى نور ساطع مثل الشمس كي تصبحوا معه .
محبـــــة  ،محبــــة  ،محبــــة  ،صلـــوا كثيـــرا ً من اجـــل البابـــــا لكــي ال يالقــــي صعابـا ً .
صـلــــــوا كـثـيــــــرا ً لـتـمـتـلـئـــــوا مـحـبـــــــــــة .
رسالــة رقـم – – 105
اليـــــــوم الخميـــــــس
نيسان 8010
4
الساعة  0 : 15صباحـا
بينما كانت الرائية تصلي طنت اذنيها إنذارا ً من العـــــــذراء التي تريد ان تكلمهـــــــا  ،قالت لها :
 يا إبنتي المحترمة  ،الكالم الذي جرىعندك  ،كل شيء هو وفق مشيئة هللا  ،كانا حاضريـــــــــن ( م68

ر ) واألب ( أ )  ،قولي لهما إن كنتما انتما تتكلمان بهذا الشيء الناس ماذا سيقولون .
كما سبق وأن قلت إن هذا األمر هو بمشيئتـــه  ،اي إنــــه من الــــــــروح القـــــــدس .
صلـــــوا  ،صلـــــوا  ،صلـــــوا  ،من أجـل هـــذا البابـــــا ( فرنسيس ) لكي ال يالقي صعوبــــات
كثيرة  .إنه إنسان بسيط  .أسألكم وأترجاكم أن تصلـــــوا وال تدعــــوا المجــــال لكــــالم النـــــــاس .
رسالـة رقـم – – 106
اليـــــــوم السبــــــــــت
8010
آيار
4
الساعة  0 : 15صباحـا
املت العــــذراء مريــــــم على الرائية الرسالة التالية :
 يا بنيتي المحترمة  ،لقد مات إبنــــي على الصليــــب من اجل خالص العالم  .وقام ألجل خالصالعالم  .بموتــــــــه وقيامتــــــه خلــ ّص عددا ً كبيرا ً من البشر  .مريـــــم أمـــــه تتحمل كل وزر هذا
الشعب لكي تساعدهم وتهيأهم ليتمكن إبني على إعانتهم .
 يا اوالدي هلمـ ّوا إقتربوا من إبنـي فهو الدواء لكل عللكم وضيقاتكم  .هلمـّوا إقتربوا من إبني هويدلكم على الطريق  .إقتربـــــوا  ،إقتربـــــوا  ،إقتربـــــوا منه وليكن كل فكركم وعقلكم وحياتكــم
وأعمالكم في حضوره  ،لن يقوى الشرير ان يـلحق بكم األذى إن كنتم معه ( إبنـــــــي )  .تمسكـــــوا
بإبنـــــي فلتكن كل قواكم وسالم وطهارة قلوبكم وفرحكم في تسبيـــح الـــرب مــــع إبنــــــي  .إنـــــه
برفقتكم وهو دليلكــم ومرشدكم وصديقكم  .إنــه يسألكـــم  ،المحبـــــة  ،المحبـــــة  ،المحبـــــة ،
فكروا في أن أكون انا وإبني وابيه ما بين ظهرانيكم في األبدية .
رسالــة رقـم – – 107
اليـــــــوم الثالثـــــــــاء
آيار 8010
14
الساعة  0 : 05صباحا
( الظــــهور رقــم ) 19
كانت الرائية تتلــوا ورديـــــة الرحمـــــة االلهيـــــة امام األيقونــــات فظهـــرت لها العــــــذراء من
خالل قرص من نور ،
وكلمتها بقولهــا :
 يا بنيتي المحترمة ! إن قلبــك لحزيـــن  ،ألم اصرح لك إنني معك  ،إن ما يحدث هو بإرادة هللا .ي كي اتمكن من مساعدتكم لتكونوا قريبين من إبنــــي  .اقول
الست اقول وأترجى  ،هل ّموا وتم ّسـكوا ب ّ
لهذا الشعب واتوسل اليهم  :هل ّمــوا إقتربـــــوا  ،إقتربـــــوا  ،إقتربـــــوا  ،من إبنــــــي الحاضــــر
بينكم  ،لماذا تبعدونه منكم  .هل ّموا إقتربـــــوا مـن إبنـــــــي  .ما اكثر الذين يتعاملون مع هذا األمــــر
بسخرية  ،كثيرون هم الذين يستهزئون من هذا األمر  ،فإن تمسكتـــم بإبنــــي في أيام الخــــــــالص
سترون امورا ً لستم ترونها على هذه األرض  .الضيقـــــــات التي تعانـــون منها سترون أشد منها .
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عــودوا إلى إبنـــي  .إن قلبي يحترق ويكتوي من جراء إستهزائهم بإبنــــــي .
رسالــة رقـم – – 102
اليـــــــوم الخميــــــــس
8010
آيار
80
الساعة  0 : 45صباحا
بينما كانت الرائية تصلي سبحـــة الرحمــــة اإللهيـــــة عن نية األنفس المطهرية وعن نية الرؤساء
الروحيين  ،سمعت طنينا ً في اذنيها إنذارا ً وتمهيدا ً للرسالة التي ستمليها عليها العـــــــذراء :
 ايتها اإلبنة المحترمة ! لماذا قلبك حزين مكتئب ؟ اوال تعلمين ان هذه الدنيا ال تـدوم ال لألغنيـــاءوال للفقراء  ،ال للملوك وال للسالطين  ،ألم أقل لك انني معك ال تغيـّري ما تعملينــــه وما تقصدينــــه
اؤيّـده واكون معك  ،ومع الذين معك  ،فهذا األمر هو بإرادته  ،وما يصنعونه ( تسأل الرائية َ :من؟ )
رؤســـاء الكنيســــــــة المقدســـــة  ،إنها ال تأتـــي منهـــــم  ،ألن الشــــر يتغلـــــب في هذا الشيء ،
ليكونوا رعاة صالحيـــــن لهـــذه الرعيــــــة التي يسوسونها  ،ليكونوا هم خـ َ َد َمــــة لهذه الرعية ولهذا
الشعــــــب المحتاج الى الصـــالة واالرشــــــاد .
رسالـة رقـم – – 109
اليـــــــوم األربعـــــــاء
 5حزيـــــــــران 8010
الساعة  4 : 00صباحا
( الظهــــور رقــم ) 80
تظهر العـــ ذراء مريم للرائية للمرة العشرين خارجة من وسط قرص من النور واملت على الرائية
برسالتها التالية :
 يا اوالدي  ،ابناء الحقيقة  ،إن إبنــــي آت ٍ ( كررتهــا  0مـــرات ) وانتم باحوج ما تكونوا إليه ،كونـــــه حياتكــــــم ومدبّـــــر جميـع ايامكـم  .إنـــه حاضـر بين ظهرانيكـــم  ،فهـــــو مستقبلكـــــم ،
إقتربــــوا منـــه ( كررتهـا  3مرات ) لتكن افكاركــم واموركم فيه  ،لن يتمكن إنسان وال شيطان ان
يؤذيكم  .سبحوا ( كررتهــــا  3مرات ) وقولوا وك ّرروا  :أشكرك يا ربــي  .ليفض قلبكم بالتسبحة هلل
فهو شفاؤكم وفرحكم  .إنه معكم في جميع ما تسألونه  .إنه آت ٍ  .أفال تعلمون أنه بينكــــم ويقتـــــرب
منكــم لكنكم ال تسمعون وقع خطواته  .ساعة قدومه قد دنت هل ّموا تحدثوا معه فهو ظهرانيكــم  ،إدنوا
منـــه ( كررتها  3مرات ) لكي تشاهدوا وطن الملكـــوت  .يا اوالدي إذكروا اسم إبنــــــــي ليس فقط
عندما تكونون في الضيق  ،ال فقط حين تحتاجون الى العون  .نادوا على إبنـــي بشوق من أعمــاق
ت  :كـي تحيــون حيـاة تطفـح بالحـب
قلوبكـــــم  ،فهـــــو يسمعكم  ،إطلبوا ملكوت السماوات ها إنه آ ٍ
والسـالم والفـرح فـــي الحيــــاة الجديـــــدة الحيــــــــاة األبديـــــــــة .
رسالـة رقم – – 140
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اليـــــوم األربعـــــــــاء
 19حزيــــــران 8010
الساعة  0 : 05صباحا
( الظهــــور رقــم ) 81
شع نور من يمين زاوية الغرفة  ،من خالله ظهرت العذراء مريم ووقفت في وسط الغرفـــــة علـى
إرتفاع قدمين تقريبا ً  ،وفاحت رائحة عطرية عبقت بها الدار  ،وبادرت الرائية بالقول :
 يا إبنتي المحترمة ! إني لشاعرة بضيقاتك واوجاعك  ،ألم اعدك بانني معك ؟ إنك تنقذين وتعينيناناسا ً كثيرين  .انتم يا ابناء الحق  .ألم اص ّرح بأن مجيء إبنــــــــي بات وشيكا ً  ،ومجيئه هذا متوقف
عليكم انتم البشر ألنكم تحولون دون مجيئه مؤخرينه  ،ذلك ألن اناسا ً كثيرين ليسوا الى جانب إبني ،
معتمدين على األشياء األرضية  .سالكين في دروب الشر  .يا ابنائي إن شئتم أن تعيشوا حياتا ً جديــدة
فبرهنوا عن محبتكم إلبني فهو يريد أن يهــب الســالم لكل قلب لجميع األحياء المشتاقين اليه  .الحياة
والسعادة هما في ملكوت السماوات التي ال نهاية لها  .اقبلوا الى إبنـــــــــي وال تخافوا  ،هبوه جسدكم
وعقلكم ليسعفكم  .اقبلوا الى إبنــي ببهجة  ،فابني هو الحق ذاته  .إقتربـــوا  ،إقتربـــوا  ،إقتربـــوا
إليــــه  ،اتوسل إليكم ان تدنوا منه وتنصاعوا له  .هل ّموا عودوا إليه لكي يريحكـــم فهـــو ظهرانيكــــم
شرّعوا لــ ه ابواب قلوبكم  ،ليتمكن من العودة الى قلوبكم  .سيكون مجيء إبني ألجل خالص العالــم .
ترى متى تصحون يا ناس من سباتكم العميق  .ال تسمحوا ألمور هذا العالم ان تغويكـــــم وتتغافلــــوا
عن إبنــــــــي .
صلـــــوا ألجـــل البــــابــــــا الجديــــد النـــه يواجـــه صعوبـــات كبيـــرة .
رسالـة رقـم – – 141
اليــــــوم الخميــــــــس
 87حزيــــــران 8010
الساعة  0 : 50صباحا
( الظهــــور رقــم ) 88
بينما كانت الرائية تصلي امام األيقونات تراءت لها العذراء المجيدة  ،وبادرتها بالكالم  ،قالـــــت :
 يا اوالدي انتم في الحقيقة أبنائـــــــــي  ،المهمة الملقاة على عاتقكم هي ان تساعدوا اآلخرين علىالخالص  ،ال تـ َ َدعوا يفوتكم يوم واحد دون ان تم ّدوا يد المحبة الى الناس الضالين والبعيدين من إبنـي
ومنكم  .ساعـــدوا  ،ساعـــدوا  ،ساعـــدوا  ،كي تحصلوا على الفرح  .لتمتلــيء قلوبكــم فرحــــا ً
( كررتهـــــــا ثـــــالث مــــــ رات ) في الفرح الخالص  ،الفرح المؤدي الى اإليمان  ،الفرح الشافي
الفرح  ،الفرح  ،الفرح  ،للنــور المشع من نور الشمس  .إن إبني مقيم معكم  ،إبنـــي هو ظهرانيكم ،
لقد اعطى إبني ذاته من اجل خالص العالم  .حمل وزر هذا العالم  .القوا بأثقالكم على إبنـــــي ليتمكن
من مساندتكم وإغاثتكم  .لقد صـلب إبنــي واشب َع عارا ً وقـتـل  .كل هذا من اجل خالصكم  .ألم انبهكم
بأن أشياء هذه األرض تبقى لألرض  .كفاكـــــم يــا اوالدي  ،افيقـــــوا  ،افيقـــــوا  ،افيقـــــوا  ،لكي
يتمكن إبنــــي من المجيء  .كيف له ان يأتي الى هذه األرض وكثيرون منكم بعيدون عنه  ،ال يريدكم
تهلكــــون  ،ليتمتع قلبكم بالروح معي لكي يتمكن إبنــــــــــي من مجاورتكم ألنه ضابط الكل  .إنه هو
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مخلصكم ال يستطيع اإلنسان ان ينقذكم من الخطيئة  .إبنــــــي هو القادر على خالصكم من الخطيئة .
ال تخافوا  ،هل ّموا تشبثوا به  .تخلـّوا عن اشياء هذا العالـــم للعالم  .ما من شيء اصعب وأسوأ من ان
تفارقوا إبني  .ألن إبنــــي هــــو الحيــــاة والحـــــق .
رسالـة رقـم – – 148
اليـــــــوم األثنيـــــــــن
 2تمــــــــــــوز 8010
الساعة  0 : 10صباحا
بينما كانت الرائية في غرفة النوم تصلي مسبحـة الرحمــة اإللهيـــة  ،املت عليها العـــــــذراء امنا
هـــــــذه الرســالــــــــة :
يا إبنتي المحترمة  ،ألست اقول لك عودوا الى إبني  ،ألن إبني هو الذي يخلـ ّصكم  ،إبنــــــــي َمـن
ينقذكم من صعوبات هذا العالم ومن مشقات الحياة  .هو ينجيكم من الصعاب  ، ،هو الذي يكلمكم في
جميع اموركم  .ال تظنوا انه ليس معكم فهو خالصكم وعونكـــم  .ثـقـــــوا  ،ثـقـــــوا  ،ثـقـــــوا ،
وال تهابــــــوا شيئا ً البتة  .حبال الحياة حبال نجاة  ،حبال تربط بين نفـــــوس البشــر وبيــن هللا  ،بين
إيمــــان النفـــوس  ،وهذه الحبال متينة  .يا ابنائي  ،إن إبنـــــي قادم ليغفـــر لكـــم  ،مهما طلبتم منه ،
وإن كنتم نسيتموه وازحتموه عن قلوبكم  .تشبثوا بإبنـــــي  ،وعاودوا العيش معه بحيـــــاة جديـــــدة ،
لقد إقـترب درب الصعوبات  ،هلـ ّمـوا قربـوا ذواتكــم إلبنــــــي بالصــــالة  ،فاشياء كبيرة آتية إليكم .
فرح ومحبـة وامان وطمأنينة وصحة  ،عبئوا قلوبكم بمحبة إبنــــــي ليمنحكم نعما ً وبركــــات غزيرة
مشحونة سالما ً ومحبة وفرحا ً في ملكــــــوت السمـــــاء  .إنها حياة ابديــة وليس حياة هذه األرض .
إنها اشياء باقية على هذه الفانيـة  .إبنـــي قريــــب منكـــم لكنكــــم أنتــــم ال تشعـــرون بحضـــوره ،
إبنـــي ملـــــك الملــــوك  ،الذي هــــــو األمـــس واليـــوم والــى األبــد  ،هـــو الباقـي الـى النهايــة .
رسالـة رقـم – – 140
اليـــــــوم األربعـــــــاء
 10تمــــــــــوز 8010
الساعة  0 : 10صباحا
الرائيـــــة مستيقظــــة في فراشها ومصليــــ ة  ،إذ بها تسمع طنينا ً في أذنيها  ،إيذانا ً بحدوث شيء
كالمعتاد  ،فغادرت غرفة النوم وجاءت وركعت امام األيقونات  ،لشعورها بان العـــــــــذراء تريد ان
تستودعها رسالة  ،وفعال ً كلمتها بقولها لهـــا :
تلك الدموع التي ذرفتـها ( البارحة ) هي دموعي من اجل هذا العالم  .ألست أص ّرح قائلة  :إن قلبي
يحترق من اجل هذا العالم  ،اي على ابنائي  .لم أعد قادرة على رؤية إبنــي متضايقا ً ومحتمال ً آالما ً
شديدة  ،ألست اص ّرح مترجية من هذا الشعب  ،لقد جبلتم من التراب واليه تعودون  ،لن تأخذوا شيئا ً
معكم  .قلبي ينسحق ويلتهب من اجل ان تعودوا راجعين الى إبنـــــي ألن األيام ( األخيرة ) وشيكة ،
وال يقدر ان يخلص اناسا ً كثيرين  ،في حين ان الحاضرين هنا حصلـــــوا على بركات ونعم إبنـــــي
( اي المشاركيـــن فـــي الذبيحـــة اإللهيـــة ) .
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رسالـة رقـم – – 144
اليـــــــوم الجمعــــــــة
 19تمــــــــــوز 8010
الساعة  4 : 10صباحا
( الظهـــور رقــم ) 80
بينما كانت الرائية تصلي امام األيقونات  ،سطع نور باهر  ،من خالله ظهرت العــــذراء المجيدة ،
ووقفـــت امــــام طاولــــة األيقونــــــات بقامتهــــــا المديـــــــدة وثوبهــــــا األبيــــــض واألزرق ،
واملـــت علـــى الرائيـــــة الرسالـــــة التاليـــــة :
ايتها اإلبنة المحترمة  ،ألم اقل عودوا الى إبنــــــــي واصلحوا سبلكم  ،هلـ ّمـوا الى إبنـــــي فانه هو
خالصكم  .إبنــــــــي ينقذكــــم من جميع الصعوبات  ،هو الذي يخلصكــــــم من جميع مخاوفكـــــم ،
ال تـخـافـــــوا  ،ال تـخـافـــــوا  ،ال تـخـافـــــوا  ،الخـوف هو من الشرير  ،فرح اإلنسان هو الذي
يبعد الخــــوف من القلوب التي يسكنها إبنــي  .في كلمــــة إبنـــــي توجد الحيــاة  ،النظيفة ( الشفافة )
بالشفاء والقـــوة  ،لقد أزفت ساعة الضيق  ،إرجعــــوا الى إبنــــي  ،فإبنــــي معكـــم  ،ال تخافوا ألن
إبنـــــي مليء محبـة  .عودوا راجعين الى إبنــــــي فهو اإلله الحقيقي  ،وال يستطيع التخلي عنكم  .يـا
اوالدي  ،إنه مقيم معكم لكي يعينكم ويبارككم  ،إنـــه في صحبتكـــم  ،وهذه بركة حياتكـــــــم التي ال
تثمن بثمن  .افيقـــوا من مخاوفكم  ،ع ّرضوا انفسكم لنـــور الشمس ليتمكن إبنـــــــي من مصاحبتكم ،
فمجـــــيء إبنـــــي متوقـــــف عليكـــــم  ،انتــــــم يـــــــا اوالدي .
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