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سلم ﷲ ھذا العصر لمريم العذراء  .إنه يستحق لقب عصر مريمي  .تظھر العذراء بصورة عطف  ،حنان  ،صورة األم  .سيأتي يوم سينتھوا .
َّ
ھنيئا للذي يعرف يفھم ويرى ماذا يحصل اليوم ويستفيد  .تقول العذراء تعلموا قراءة عالمات األزمنة  .إنھا نھاية األزمنة وليس نھاية العالم .
مقابل الشفاعة التي تتدخل فيھا العذراء يوجد خطيئة الوقاحة  .اليوم أصبح العالم ضائع  .شفاعة العذراء ھي مؤقتة .
في رسائل العذراء في مديوغوريه  " :سيأتي يوم وستبكون على كل كلمة قلتھا ولم تسمعوھا! " كل كلمة تقولھا العذراء ستتحقق .
ألن ھذا الكالم ھو من السماء  .كالم السماء ھو ثابت  " .السماء واألرض تزوالن وكالمي ال يزول " .
العالم بدون مريم الى أين يذھب ؟ البابا يوحنا بولس الثاني ھو عالمة من السماء  .كان ھدية من العذراء  .فرض ھيبة اإلنجيل.

كل األحداث التي تحصل ُ اليوم؟
كيف
ُ
تسير العذراء مع ﱢ
 -١ال ساليت  : ١٨٣٥قالت العذراء  ":سيأتي يوم تكون فيه الكنيسة تحت األرض  .ستحصل نقمة من الكھنة على البابا  ،إنقسامات في الكھنة ،
حروب وقتل...
ّ
ليجرب الكنيسة لمدة  ١٠٠سنة  .لكنه لم يعرف متى!
 -٢البابا الوون الثالث عشر  : ١٨٦٥رأى رؤيا أثناء الذبيحة اإللھية  :الشيطان يستأذن ﷲ
فسمح ﷲ له  .لماذا يسمح ﷲ للشيطان بذلك ؟ ألن الكنيسة قد أصبحت بورجوازية  .شيء مخيف  .لم تعد كنيسته  ،ولم يعد العالم يقتنع بكالم ﷲ .
أمام الصليب يعيد اإلنسان ﱠ
كل حساباته  .يھز الصليب كيانه وال يجعله يبقى فاتراً  .لذلك بعد الرؤيا وضع البابا الوون
فأخذ ﷲ نعمته  .ألنه دائما ً َ
الثالث عشر الكنيسة تحت حماية مار ميخائيل ّ .
وألف الصالة لمار ميخائيل  " :أيھا القديس ميخائيل رئيس المالئكة السماوية دافع عنا في صراعنا
ضد الشيطان "...حتى ال يضيع المؤمنين مع الشيطان!
ّ
يتجلى في العالم من خالل حكم واحد إسمه الماسونية  :ال أحد يستطيع أن يصل الى سلطة زمنية من دون أن يكون منتمي للماسونية
الشيطان
حاول أن يدخل الكنيسة
وإذا وصل بالغلط سيغتيل مثل جون كندي  .الماسونية ھي الشيطان يحكم العالم  (Rotary, Lyons... ) .ھذا النظام
َ
أبواب الجحيم لن تقوى عليھا " .تدعم الماسونية الكنائس البروتستانتية والتي ھي ضد الكنيسة .
" لكن
َ
غايتھا تدمير ما صنعه يسوع من خالص في اإلنجيل!
أيار  : ١٩١٧ثورة الشيوعية  (Linine,Staline) Communisteقالوا أن ﷲ ليس موجودا ً .ﷲ ھو أفيون الشعب إخترعه الكھنة والراھبات .
وحكم النظام الذي ھلك الشعب  :ھنا بدأ الشرير يفلت!
فألغوا اإليمان وحولوا الكنائس الى متاحف ،
َ
ّ
كنسية  .إبتدأ الزمن الذي سمح ﷲ فيه للكنيسة بأن
وأتت األم تقف بوجھه حتى تدافع عن أوالدھا وكنيسة إبنھا  .ھذه قراءة مؤمن وليس عقيدة
تمتحن من ِقبل الشرير لمدة  ١٠٠سنة ).سفر الرؤيا فصل  : (١٢نفس الصورة  " :المرأة الملتحفة بالشمس  ،تحت قدميھا القمر ،فوق رأسھا إكليل
وقبالتھا تنين أحمر على رأسه  ١٠تيجان يريد أن يقتل الولد الذي ستلده " أتت العذراء تريد أن تدوس ھذا التنين!
من  ١٢كوكب ُ ،حبلى تصرخ ِ
ھذا الزمن يجب أن ينتھي تقريبا ً في ٢٠١٧
 -٣فاطيما  ١٣أيار  : ١٩١٧ظھرت العذراء لثالثة رعيان  .وأعطتھم ثالثة أسرار  .لم يكشفوا أثناء ذلك إال إثنين والثالث بقي ّ
سراً لدى كل بابا
كان يأتي حتى كشفه وحققه البابا يوحنا بولس الثاني سنة  ) . ٢٠٠٠دائما ً يختار ﷲ ضعفاء وجھالء العالم ُليفھم األقوياء ! (
مجرات ّ
ّ
شفافة
السر األول  :رؤيا جھنم  :أظھرت لنا سيدتنا بحراً كبيراً من نار وكأنه تحت األرض وفي ھذه النار يغوص الشياطين والنفوس كأنھم
لماعة في شكل بشري  .كانوا يعومون فوق النار )يغلون( محمولين باللھيب المتدفق منھم مع سحب دخان ثم يتساقطون مثل شرارات في
سوداء ّ
ومرجفة من ّ
بأشكال
شدة الھول  .ولكن الشياطين مميزون
ثقل وإتزان مع صراخ وتنھدات من ألم ويأس مخيفة َ ﱢ
ٍ
وسط حريقة واسعة المدى بدون ٍ
مرعبة والباعثة الى اإلشمئذاذ بأشكال حيوانات مروعة وغير مألوفة لكنھا شفافة وسوداء .
تقول األخت لوسي ) إحدى الرؤات الثالث(  :دامت الرؤيا ھنيھة وبفضل أمنا السماوية الطيبة التي سبق فنبھتنا ووعدتنا بأن تقودنا الى السماء وإال
أظن أننا كنا ُمتنا من ّ
شدة الرعب والخوف  .وبعد ھذا رفعنا أعيننا الى سيدتنا فقالت لنا بطيبة وحزن  :لقد رأيتم جھنم حيث تذھب نفوس الخطأة
المساكين ولكي ُ ﱢ
عمل الناس بما سأقوله لكم )إعتراف ،
يخلص ﷲ النفوس من الھالك يريد أن يقيم في العالم العبادة لقلبي البريء من الدنس فإذا َ ِ َ
تلو النداء لكن لم تجاوب الكنيسة ولم يسمع الشعب .
مناولة  ،إنجيل  ،مسبحة  ،صوم ( تخلص نفوس كثيرة ويكون السالم  .كانوا ينادوا النداء ِ َ
فسوف تبدأ حرب أشد منھا بكثير".
يھينون ﷲ في أثناء حبرية بيوس الحادي عشر
السر الثاني  :القصاص " :لكن إذا ما برح الناس
َ
َ
ودمرت أوروبا والعالم  .وقالت " إذا لم تجاوبوا على ندائي أنظروا الى أين َ ّ
توصلون
قتيل
مليون
٥٦
وھكذا نشبت الحرب العالمية الثانية وحصدت
ّ
البشرية بخطاياكم ! عندما سترون الليل يشع بنور غير مألوف  ،إعلموا إنھا العالمة الكبرى التي يعطيكم ﷲ إياھا  .سيقاصص العالم على جرائمه
واإلضطھاد ضد الكنيسة واالب االقدس بواسطة الحرب والجوع  .ولكي أمنع تلك الحرب سآتي وأطلب تكريس روسيا لقلبي البريء من الدنس
عبر العالم
قبل الناس مطالبي
َ
فسوف تھتدي روسيا ويحلﱡ السالم وإال فھي ستنشر أضاليلھا ِ َ
والمناولة التعويضية في كل اول سبت من الشھر  .فإذا َ ِ َ
الصالح  ،واألب األقدس سيتألم كثيرا ً ،وأمم عديدة ُ
مثيرة حروبا ً وإضطھادات ضد الكنيسة  ،سيستشھد ّ
ستدمر .وفي النھاية سينتصر قلبي البريء
ُ
من الدنس ) ،الكالم نفسه تعود تردده في مديوغوريه ( واألب األقدس سيكرس لي روسيا التي ستھتدي فيھب العالم وقتا من السالم ".
قبل بدايتھا سنة !١٩٤٤
َ
فتحقق السر الثاني بالحرب العالمية الثانية  .وكان ھناك ليالً مشعا ً غير طبيعيا ً َ
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السر الثالث  :الرحمة االلھية والعدالة االلھية  :كشفه البابا يوحنا بولس الثاني سنة ٢٠٠٠
معد على
رؤيا  :رأينا الى جانب سيدتنا األيسر وقليالً نحوى األعلى مالكا ً يحمل بيده اليسرى سيفا َ من نار وكان ھذا السيف يلمع ويرسل شھب نار ُ َ
ما يبدو ليحرق العالم لكن ھذه النار كانت تنطفئ لدى مالمستھا البھاء الذي كان ينبعث من يد سيدتنا اليمنى بإتجاه المالك .
صور للعذراء يسطع النور من يديھا ( والمالك يشير بيده اليمنى الى األرض ويصرخ  :توبوا توبوا توبوا.
) عالمة كبيرة  :لذلك ھناك َ
) السيف ھي عدالة ﷲ والعذراء ھي رحمة ﷲ  .عندما تنتھي شفاعة العذراء ماذا سيحصل للذين ال يصلون؟ (
ورأينا نوراً عظيما ً من ﷲ  :أشبه بما يرى اإلشخاص أنفسھم في مرآة عندما يمرون أمامھا  .ورأينا أسقفا ً البسا ً ثوبا ً أبيض وقد أحسسنا مسبقا ً
وعر وفي قمته كان ينتصب صليبا ً كبيراً من جزعين خشنين
بأنه األب األقدس  .ورأينا أساقفة آخرين عديدين وكھنة وراھبات صاعدين الى جبل َ ِ
وكأن قشرتھما من جزع سنديان ونخيل  .فاألب األقدس قبل أن يصل جاز في وسط مدينة كبيرة نصفھا مدمر وفيھا كان يرتجف ويمشي بخطى
ّ
مترجرجة وھو ُ َ
قمة الجبل وسجد
مقتب الجبين من األلم والتعب  ،كان
أجل نفوس الجثث التي كان يصادفھا على طريقه  .ولما وصل الى ّ
يصلي من ِ
عند أقدام الصليب الكبير قتله َرھط من الجنود  ،أطلقوا عليه عدة طلقات من سالح نار وأسھم .
على ركبتيه َ
وبالطريقة عينھا مات الواحد بعد اآلخر  ،األساقفة والكھنة والرھبان والراھبات وكثيرون علمانيون رجال ونساء من مختلف فئات المجتمع .
ذراعي الصليب كان مالكان يحمالن كل واحد منھما بيده مرشة من بلور فيھا كانا يجمعان دماء الشھداء ومنھا كانا يسقيان النفوس التي
وتحت
َ
كانت تدنو من ﷲ  ) .كانت النبؤة إلصابة البابا يوحنا بولس الثاني (
وتوصل األخت لوسيا الطلب الى البابا بيوس الحادي عشر سنة  . ١٩١٧تسلمه الرسالة وتقول له أن العذراء تطلب أن تكرسوا روسيا والعالم لقلبھا
ّ
الشيوعية ( .
الطاھروھي كفيلة بأن تنھي ھذا النظام )
تلو البابا يقرأ السر وال ينفذه وال يعلنه ويضعه جانبا ً .
لكنه كان يأتي بابا َ
ّ
كالم وتھويل .
العسلية المباركة  .كان كله
إشاعات كثيرة منھا أن الدنيا ستظلم لثالثة أيام ولن نتمكن من إضاءت الشموع إال
أثيرت على ھذا السر
ٍ
ٌ
وكانوا ينسبون ھذا الكالم الى السر الثالث ولكن ھذا ليس صحيحا ً ألنه لم يكن قد ُأعلن وكشف من ِقبل البابا يوحنا بولس الثاني !
الى أن أتى البابا يوحنا بولس السادس قرأ السر وقابل األخت لوسي  .ولم يعلن الفاتيكان شيئا ً.
ّ
بأوجھا .
أتى البابا يوحنا الثالث والعشرون الطوباوي كتب فعل تكريس خجول! ولم يكن ھذا فعل التكريس الذي طلبته العذراء بقيت روسيا
وبالفعل ماذا فعلت بالكنيسة وبأوروبا وكم من أنظمة أنشأت!
) مثالً في كوبا والصين ال يزالون يموتون من الجوع .الشيوعية ما زالت لليوم تحكم فيھا(.
ُ
وإضطھدت في األمكنة الذي حكم فيه ھذا النظام!
كم تعذبت الكنيسة
والعذراء كانت قد أعطتنا عرض) ّ : ( Occasion
كرسوا روسيا والعالم لقلبي فأنھي لكم ھذا النظام!
بعدھا إنتخبوا البابا يوحنا بولس األول يعيش  ٣٠يوم وبطريقة عجائبية يموت .
ويأتي من قلب النظام الشيوعي الرجل البولوني  .البابا يوحنا بولس الثاني  .أتت به العذراء!
وشرعوا كل النوافذ حتى يتمكن طفلي من سماع التراتيل من الكنيسة
سيامة البابا يوحنا بولس الثاني  :قبل ذلك عند والدته قالت أمه إفتحوا
ﱢ
كرس البابا نفسه للعذراء قائالً العبارة المشھورة ّ :
كلي َِ
وكرسته للعذراء مريم  .وعند سيامته ّ
المجاورة  .أفضل من أن يسمع غير شيء! ّ
لك .
مرات في مديوغوريه يروھا الرؤات ّ
عدة ّ
تقبل صورته وتقول  " :إنه إبني المدلل" .
قرأ السر وقال للعذراء كما تريدين  .كان يحبھا ويكرمھا كثيراً  .كانت المسبحة دائما ً في يده !
قلب المحنة  .يا أم الكنيسة ّ
علمي شعبك ...
 ١٣شباط  " : ١٩٨١إلى حماية
رحمتك نلتجئ يا أم ﷲ القديسة ال تردي صلواتنا ونحن في ِ
ِ
كان فعل التكريس الذي ألفه البابا يوحنا بولس الثاني الذي سيكرس فيه روسيا والعالم لقلب مريم الطاھر.
وأعلن أن  ٦حزيران سيكون نھار عيد الروح القدس وأعلن الموعد الذي سيتم فيه التكريس من الماري ماجور في روما .
 ١٣ايار  : ١٩٨١يصاب البابا بثالث رصاصات )ذكرى فاطيما وتحقيق السر الثالث( لم يكن قد أعلن التكريس بعد فنجى بأعجوبة .
عندما أتى البابا عند المجرم علي أقجري ليغفر له قال المجرم له  " :أنا قاتل محترف  .لقد َ ﱠ ُ
صوبت على الرأس .
فكيف إنحرفت مسار الرصاصة الى الكتف؟ " قال البابا  :ھي يد أم ﱠ
وجھت مسار الرصاصة فأوقفت البابا على عتبة الموت .
أنا لم أفشل في حياتي
َ
العذراء سمحت أن يتألم البابا ولكن ال أن يموت .وبالفعل بعد ذلك تألم كثيراً .
 ٦حزيران  : ١٩٨١من فراشه بالمستشفى أعلن البابا تكريس روسيا لقلب العذراء ِعبر كاسيت بصوته وأرسلھا الى الماري ماجور .وقتھا جعل
العالم يبكي من شدة التأثر  .وفي ذلك الوقت يأتي على حكم روسيا رج ٌل ال نعرف كيف  ،إسمه غورباتشيف يغير نظام الشيوعية ينزل تماثيل لنين ،
يلغي الحكم ّ ،
يرد الحرية الدينية  ،يذھب الى الفاتيكان ھو وزوجته ويركع أمام البابا ويقول له بأن يسامحه ويغفر له على ما فعله شعبه بالكنيسة .
رجل شيوعي ملحد ال يؤمن با يركع في الفاتيكان ويزور البابا !
بفضلك وقع ھذا الحائط ! "
كتب عليه " :
َ
يوجد في حديقة الفاتيكان قطعة من حائط برلين أھدوه للبابا ُ ِ َ
إمبراطورية كانت تھدد العالم ،أميركا ال تقدر عليھا  ،بليلة "ما فيھا ضوء قمر" أنزلتھا العذراء من دون أي حرب  .نعرف عادةً أن عملية التحرير
كم تكلف من دم وشھداء  .وبدأ ھذا النظام يسقط دولة تلو األخرى  .لكن ال تزال بعض الدول تحتاج الى قليل من الصالة لتتحرر .
بإحتفال كبير .
١٩٨٤
وبعد أن خرج البابا من المستشفى شكر العذراء وأھداھا الرصاصة فوضعھا في تاجھا في فاطيما  .وبعدھا أعاد التكريس سنة
ٍ
ً
ّ
صحيا ً ومعنويا ً  .كان مضطھدا وحمل آالم من
غير كثيراً من وضع الكنيسة  ،دمر الشرير وكل أعماله  .وتألم
وبزيارة البابا للبلدان خاصة كوبا ّ َ
وينتقد على كل األعمال التي كان يقوم بھا .
يحارب ُ
الكنيسة  ،كان ُ َ
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قال يسوع للقديسة فوستين)رسولة الرحمة اإللھية( سنة " : ١٩٣٨إن بقيت بولونيا طائعة إلرادتي  ،منھا ستظھر الشعلة التي تحضر العالم
لمجيئي األخير  ".وسنة ُ ١٩٧٨ينتخب بابا من بولونيا  ،البلد الذي لم يكن أحد يحلم أن ُينتخب بابا منه ! ! !
يكرس البابا روسيا لقلب مريم  ،كانت ستحصل سنة  ١٩٨٥حربا ً نووية بوسعھا أن تلغي
قالت األخت لوسي في مذكراتھا سنة َ " : ١٩٨٥لو لم ﱢ
الحياة عن األرض" .ھنا نفھم ما معنى المالك الذي كان يحمل سيفا ً من نار ليحرق األرض والعذراء تمتص النار  .فبفضل تدخل العذراء مريم
خلصت األرض! أحداث فائقة الطبيعة  ،إنھا تنطبع في النفوس بشكل يصعب نسيانه .
ُُ َ
فيتحقق آخر سر لفاطيما وبتحققه إبتدأ زمن مديوغوريه  .فنجد الترابط بين الظھورات .
َ
 -٤مديوغوريه  ٢٤حزيران  : ١٩٨٢إبتدأت ظھورات مديوغوريه .
التواريخ كلھا في عناية ﷲ ليست صدفة  .لھا كثير من المعاني والرموز  ٢٤ .حزيران ھو عيد مار يوحنا المعمدان  .كي يبقى عيد مار يوحنا
المعمدان ثابتا ً جعلت العذراء ظھورات مديوغوريه في  ٢٥حزيران من كل شھر .
حضر لمجيئه األول .
لماذا ظھرت العذراء في  ٢٤حزيران ؟ ألن مار يوحنا المعمدان ھو السابق ليسوع الذي
ﱠ َ
إن ٢٤حزيران ھو للعذراء التاريخ الذي تحضر فيه المجيء الثاني إلبنھا يسوع  .وإذا قرأنا في سفر الرؤيا  ":المرأة ھي التي تحضر إلبنھا مجيئه
ّ
لتحضر المجيء الثاني إلبنھا !
الثاني" إذن بظھور العذراء بعيد مار يوحنا المعمدان تريد أن نعرف نقرأ أنھا آتية
ُ
جئت ألكمل ما بدأته في فاطيما ".
ما زالت العذراء لغاية اليوم تظھر في مديوغوريه في  ٢٥من كل شھر! وتقول " :
مديوغوريه  : ١٩٨٢تردد العذراء من جديد الكالم الذي ورد في رؤيا البابا الوون الثالث عشر.
لك :
قالت لماريانا  :عفواً عما سأقوله ِ
ومثل ذات يوم أمام عرش ﷲ وسأله السماح له بإخضاع الكنيسة للتجارب طوال فترة محددة فسمح له ﷲ بأن يجربھا على مدى
الشيطان موجود َ َ َ
قرن  .تقول العذراء أن ھذا القرن الذي نعيش فيه ھو خاضع لسلطان إبليس .لكن ما أن تتحقق األسرار العشر لمديوغوريه التي أمنتكم عليھا
سيغضب ﷲ على سلطان الشيطان  .ومنذ اآلن بدأ سلطانه يضعف ِلذا بات ّ
يتخذ مواقف عدوانية ھجومية بدأ يفسخ الزيجات  ،يثير اإلنقسامات بين
الكھنة  ،يخلق الوسواس ُيحدث اإلغتياالت  ،وعبادات الشيطان....
ّ
تتحصنوا بالصوم والصالة والذبيحة اإللھية واإلعتراف والمياه المباركة والشارات ) األيقونات و والمسابح والصور والكتب
تقول العذراء يجب أن
المباركة ( إنھا سالح ضد الشرير  .ضعوا دائما ً شيئا ً مباركا ً قرب رأسكم في الليل .
توبوا بأسرع ما يمكن وافتحوا قلوبكم للرب  .وبالنھاية إن قلبي سينتصر .
الزمن الذي تكلمت عنه العذراء في ال ساليت في  ١٨٣٥أن الشيطان سيحارب الكنيسة لمدة  ١٠٠سنة لم تقل العذراء متى سيبدأ ومتى سينتھي .
اليوم في مديوغوريه  ١٩٨٢إنھا تعلن أن ھذا الزمن الذي نعيش فيه ھو تحت سلطانه )الشيطان( وما أن تتحقق األسرار سيغضب ﷲ وينتھي
الزمن  .وبالنھاية إن قلبي سينتصر  .وھنيئا ً للذي ھو تحت أجنحتھا ُ ّ
يربح معھا ! "والذي ھو بعيد عنھا ھالك ھو " !
ومكرسٌ لھا فسوف
ُ
أعطت العذراء العالم في فاطيما  ٣أسرار )وكم من كوارث حدثت( وبمديوغوريه أعطت  ١٠أسرار  .سمحت أن يعلن فقط السر الثالث .
السر الثالث في مديوغوريه :سيأتي يوم  ،لم تعلنه لمريانا  ،ستظھر عالمة مرئية على جبل  Podbordoللظھورات في مديوغوريه سيراھا
الجميع  ،ستكون ثابتة ال تزول  .وحسب تقديرات األب مروان خوري ُيمكن أن تكون على شكل صليب من نور .
ألنه يوجد آية في اإلنجيل يقول يسوع :
" في نھاية األزمنة سيأتي إبن البشر وتظھر عالمة إبن البشر في السماء )الصليب( وستنوح أمامه كل قبائل األرض  .وقبل ھذه العالمة سيكون
مجاعات وحرب وأوبئة وزالزل وبراكين "
الكالم نفسه تردده العذراء في مديوغوريه  .لھذا تقول إقرأوا اإلنجيل تفھموا .
وأيضا ً تقول ّ :
صلوا حتى تفھموا عالمات األزمنة التي تعيشون فيھا  ،علينا أن نقرأھا باإليمان وليس بالسياسة  .إنھا عالمات من ﷲ لكي نفھم .
ھذه العالمات ستعطي برھانا ً  ،وھي وسيلة على إرتداد الناس الى اإليمان  .ھذه المھلة القليلة ھي فترة توبة ومصالحة .
سيحذر العالم  ٣مرات بشكل أحداث أرضية وستكون مريانا شاھدة عليھا .
قبل أن تعطي البشرية العالمة المرئية ﱡ َ
)عمرھا  ٤٠سنة في سنة  (٢٠٠٦فقط مريانا ھي ُمخولة بأن تعلن األسرار !
ستعلم العذراء مريانا لتنبه بدورھا كاھنا ً تختاره  ،فيصوموا على الخبز والماء ) .إختارت منذ اآلن األب
قبل عشرة أيام من وقوع ھذه األحداث
ِ
تلو اآلخر.
توليزار مرشدھا( ) كل فترة يتصل بھا ويسألھا  :مريانا ھل تريدين شيئا ً مني ؟ ( وفي اليوم السابع سيعلن األب األسرار واحد َ
وعلى الفور سيتحقق كل ّ
سر بدوره !
السران التاسع والعاشر خطيران ينطويان على معاقبة خطايا العالم  .وھذه المعاقبة ال َ ّ
مفر منھا إلستحالة األمل بإرتداد العالم كله .
ّ
وإنما قد َ
تخفف بالصالة والتكفير  ،ولكن ال يمكن تحاشيھا .
ّ
السر السابع أمكن النجاة منھا بفضل الصالة والصوم  .ولذلك تستمر العذراء
لقد أكدت مريانا أن إحدى الكوارث التي تھدد العالم وقد إنطوى عليھا
القديسة التشجيع على الصالة والصيام  .فھي ال ّ
تنفك تكرر  ":لقد نسيتم أنكم بالصالة والصوم تستطيعون تحاشي الحروب وتعليق األنظمة
بعيد التحذير األول بقليل سيتم الباقي  .وھكذا يتسع الوقت للناس كي يتوبوا  .ھذه المھلة القليلة ستكون فترة نعمة وتوبة .
والكوارث الطبيعية "َ َ ُ .
فبعد العالمة المرئية  ،من كان بعد على قيد الحياة سيحظى ببعض الوقت كي يتوب .
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ولھذا السبب تلح العذراء القديسة في دعوتھا على التوبة والمصالحة  :توبوا بأسرع ما يمكن وإفتحوا قلوبكم.
ھذا العصر ھو حامل بركات وويالت .ونحن في الوسط مدعووين أن نأخذ قرار الى أية ضفة نريد أن نذھب ؟
نريد أن نسمع لمريم  ،نذھب الى تحت أجنحتھا ّ ،
نتبنى رسائلھا  ،كلماتھا ونحقق دعوة إرادة إبنھا على األرض  ،حتى ينتصر قلبھا وتنكسر مملكة
سمح ﷲ ( أن ندير ظھرنا ونستمر في مشاريعنا وال نعرف ماذا ينتظرنا .
الشرير  .أو يمكننا ) ال
َ
لتنبھنا بأن القرار الذي ما زلنا نأخذه والطريقة التي نعيش فيھا ستوصل الكون الى كارثة من كل النواحي .
تأت العذراء لتخيفنا بل ّ
لم ِ
) من ناحية العناصر الطبيعية  :تسونامي الى إنفلونزا الطيور الى الكانسير والسيدا......الى الحروب( ....
تتحور .
نتائج عالمنا اليوم ھي خطيانا ! وليس ﷲ الذي يقاصصنا  .ھي نتائج القرار الخاطئ الذي يأخذه اإلنسان  ،يجعل الطبيعة وعناصرھا
ّ
نحركھا  .بذھابنا ناحية ﷲ تدور األرض لخدمتنا  .وإذا ذھبنا بعيداً عن ﷲ ستكون األرض ألذيتنا  .نحن إذاً أسياد على الدنيا !
األرض نحن من ﱢ
تقول العذراء أن األسرار العشر ھي ليست للمؤمنين الذين يحبوني  .الذين يحبون ﷲ ھم أعداد ال ُتذكر بالنسبة لعدد سكان البشرية !
قالت العذراء لألخت لوسي ستبقين على قيد الحياة حتى يتحقق السر الثالث  .والبابا الذي سيتمم ھذا السر سترافقيه بصالتك وبعدھا تموتين .
وھكذا بقيت على قيد الحياة وماتت قبل موت البابا في  ١٣شباط  ،٢٠٠٥ليلة عيد القديسة فوستين  .وبعدھا مات البابا بنيسان ليلة عيد الرحمة
اإللھية  .يعني بعد تحقيق السر الثالث أتت العذراء وأخذتھما إليھا  .وھكذا سيحصل لمريانا  .ستبقى على قيد الحياة  .وفي حياتھا ستتحقق األسرار
العشر!
إلھي أنا أؤمن وأسجد وأحب وأستغفرك لمن ال يؤمنون وال يسجدون وال يحبون .
يا يسوع أفعل كل ذلك حبا ً بك ومن أجل إرتداد الخطأة وتعويضا ً عن الخطايا التي ترتكب بحق قلب مريم الطاھر .
وطرب لألذن !
شھد للفم ،
فرح للقلب ،
ٌ
َ ٌ
إسم مريم ٌ
إن مريم ھي حبيبتي ألنھا أمي وھي ھدية من يسوع  .وبقدر ما أتعلّق بالھدية يزداد حبي لمن أھداني إياھا .
الوردية
ّ
يصلي مع الجمع صالة المسبحة شاھد في رؤيا  " :برج كبير جميل ّ
جداً في بحر ،وفيه العذراء جالسة على
القديس دومينيك عبد األحد بينما كان
عرش ،والناس بأعداد ھائلة يتلون المسبحة ويرى من ضمنھم الناس الذين كانوا يصلون معه وكلما ينتھي الشخص من تالوة السالم عليك...يرى
مالكا ً ينزل من السماء يقطف وردة من فمه ويصعدھا الى العذراء على عرشھا ويزرعا في تاجھا  .وعند نھاية تالوة المسابح يرى تاج العذراء
الذي أصبح جماله ال يوصف ! وعندھا يطير المالئكة الى تاج العذراء ويرشوا الورود نِ َعما ً على المصلين ".

عن األب مروان خوري

4
ظھورات مريم العذراء في ھذا العصر وتأثيراتھا

