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الكاتب: فادي قشوع

  

رسالة السيدة العذراء مريم عن لسان السيدة التي ظهرت لها وكيف حدث ذلك... 
5/4/2012 

10:45 p.m 
       

في عشية خميس الأسرار في كنيسة السيدة العذراء في كفرون سعادة حين كان المصلون يسهرون من القربان على ضوء الشموع
يرنمون ويصلون 

كانت السيدة التي شاهدت الظهور وتلقت الرسالة من أمنا مريم  تعترف عند  الكاهن في أخر الكنيسة وعندما انتهت واعطاها البركة
شعرت بوعكة وعادت إلى  مكان جلوسها على مقعد الكنيسة وتقيأة وخرج الزيت من فمها على الشال الذي  كانت تضعه على رأسها مع

انها لا تتناول الزيت ابدا.. 
وحين كان الكاهن والمصلين يرنمون ترنيمة 

أمام كأسك تنحني الرؤوس 
تخفق القلوب تتمتم الشفاه 

وتحلم العيون بنورك المضيئ 

حينها نظرت نحو المذبح فرأت مجموعة من الملائكة في الهيكل وصليب أبيض  وأمنا العذراء راكعة أمام الصليب مع تلميذ المسيح
يوحنا الحبيب فانطلقت من  أخر الكنيسة إلى أمام المذبح وسجدت أمامها وفاض الزيت من يديها ووجهها وبدأ  الإنخطاف... وبدأت

تتمم بكلمات اعطتها إياها السيدة العذراء... 

باسم الثالوث القدوس 
باسم الثالوث القدوس 
باسم الثالوث القدوس 

سلامي معكم  ... سلامي اعطيكم ... 
يا أولادي كأس رحمة ولدي قد فاض وكأس عدله قد ابتدأ  

يا أولادي احملوا هذا الشرق في قلوبكم 
آلم وآلام ستصير ولكن بمحبتكم لبعضكم البعض سأنشر السلام في بلدكم 

صلو لأجل الكنيسة الممزقة المجروحة 
أتألم لأجل أولادي الكهنة (هنا بكت العذراء) لكنهم يجرحون قلبي وقلب ابني 

بركتي تكون معكم(هنا أعطت البركة) ومع الأطفال الذين كانو موجودين هنا (يد العذراء كانت على رأس كل طفل حاضر وباركتهم
جميعهم..) 

صلوا .... صلوا ... صلوا   
لأجل رئاسة هذا البلد 

صلوا .... صلوا ... صلوا   
لأجل رئاسة هذا البلد 

صلوا .... صلوا ... صلوا   
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لأجل رئاسة هذا البلد 
وصلوا لأجل قداسة البابا ولأجل كرسي مار بطرس لأن آلام فظيعة ستحدث هناك (هنا تبكي العذراء كثيرا.) 

توبوا ... توبوا ... توبوا ... 
اذهبو بسلام...بركتي معكم... 

أمكم العذراء مريم... 

(طوبا لمن آمن ولم يرى)
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