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 1يناحملّرر  مقّدمة

دان ترد  كن للقد أردان نشر املقال التايل منذ زمن ألننا نعتقد أن رسالته مهمة ويف زمنها. 
الوس للقديس نيقو أُرسل إلينا بعد أن بدأان العمل على "درع احلقيقة الكامل"  ألنه كان قد

 مل نُرد إن يكون لدينا عملني كبريين يُنشران معًا وكالمها إعرتافيني يف وابلتايلفارشانسكي، 
مضموهنما. حاليًا حنن اقرتبنا من انتهاء العمل على كتاب القديس نيقوالوس ويسر ان أن نقدم 

هورات املرميية". سوف يكون هذا العمل طويل لكن ابعتقادان هو جدير اإلستحقاق. لكم "الظ
أيضاً من احلقيقة  ا حننهو نشأ نتيجة تواصل  بني الكاتبة وأخويتنا. فهي كانت مضطربة كما كن  

أن العديد من املسيحيني األرثوذكسيني يقومون وبشكل عشوائي ابحلج إىل مزارات مرميية وأحياانً 
ئس والرعااي ترعى رحالت احلج هذه بنشاط. هي طلبت منا اإلرشاد ولكن اتضح لنا قريباً الكنا

. متاماً ذكسية وأن رؤيتها هي أرثو  أن معرفتها عن هذه املسألة تتجاوز معرفتنا الشخصية أبشواط
ا يوماً ما هذا العم  للقد تعل منا الكثري من عملها وأنمل أن اآلخرين سوف يستفيدون أيضاً. رّب 

ليت هي هذه الكاتبة اكما هو جدير اإلستحقاق بذلك.   بكامله سوف يتم نشره يف ُكتي ب
صديقة لنا وتتواصل مع ديران منذ زمن طويل هي من املهتدين إىل األرثوذكسية املقدسة وعضو 

 يف رعية الكاتدرائية الروسية البطريركية يف إينيسمور غاردنز، لندن. 

* * * 

 

                                                           

  1 مقد مة حمر ري جملة "الراعي" The Shepherd حيث ظهر هذا املقال ألول مرة. 
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 مة الكاتبةمقدّ 

ر إهتمامي ثملاضية، املزارات املرميية مل تابستثناء والسينغهام يف زمن أايمي األنغليكانية ا
ما، ومؤخراً يطلوردز، فا –معظمها ذات األمهية  يوماً بصراحة. طبعاً كنت على ِعلم ببعض من

وكنت أعلم أيضاً أنه وابلرغم من أن الكثري من الناس )أغلبيتهم طبعاً من الروميني  –ميدوغورييه 
يعتربون أن هذه الظهورات هي إشارة مباشرة من السماء،  (Roman Catholicالكاثوليك 

وين لست كآخرون )ومعظمهم من الربوتيستانت( نوعاً من التخيل أو حىت وهم شيطاين.  اعتربها 
فكر ملياً أل أشعر أنه واجب علي أو لدي امليولعضوًا يف الكنيسة الكاثوليكية الرومية، مل 

أبمرهم. لكن حني علمت أن كاهنًا أرثوذكسياً كان حيج  يف لوردز، اثر اهتمامي وبدأت أشعر 
 ابندفاع قوي للتمع ن عن قرب ابلظهورات املرميية ومزاراهتا. 

أل فها روميني كاثوليك مصدري الرئيسي يف ما خيتص ابلظهورات شكلت الكتب اليت 
واملزارات املرميية. تفاجأت كثرياً حني اكتشفت كم هو عددهم كبري، ويف هناية املطاف اكتفيت 

 The Miraculous) امليدالية الذهبية  فقط، مع اهتمام خاص هبذه: 2خبمسة عشر كتاب
Medal)، ال ساليت (La Salette)، لوردز (Lourdes)، فاطيما (Fatima)،  بندلاغار 

(Garabandal،) زيتون (Zeitoun)ميدوغورييه ، (Medugurje) ، هريشيوو 
(Hriushiw).  مل آخذ والسينغهامWalsingham) ) بعني اإلعتبار إطالقًا ألنه يبدو أهنا

 لتجسدا جودها هو إكرام مباشر لسرخمتلف قليالً عن األخرين، كون أن سبب و  إطارتنتمي يف 
 وابن هللا أيخذ فيها الشخصية الرئيسية. أي مؤمن بروتستانيت متشدد ال ميكنه اجلدال مع تلك

                                                           

  2 أنظر الئحة أبمساء مجيع الكتب اليت استخدمت هلذه الدراسة يف قائمة املراجع يف آخر هذا املقال – املعر ب
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 مهما خالفين برأيه يف ما خيتص ابلطريقة املعينة اليت يُعطى فيها اإلكرام. النظرة،  

كل ما قرأت أكثر كل ما اقتنعت أن املسألة أبكملها هي أكثر تعقيداً من خيار بسيط بني 
اإلعالن اإلهلي من جهة والوهم الشيطاين من جهة أخرى. عدة عوامل أخرى بدت وكأهنا تلعب 

غالل عوامل سيكولوجية ومسألة اإلست –دورًا بدرجات خمتلفة من األمهية ويف مزارات خمتلفة 
ملسيحية، بكثري من ا الكنسي والتدخل البابوي، مسائل قومية وسياسية، ووجود شيئًا ما أقدم

 New Ageهلة األنثى وأخريًا إمكانية وجود رابط مع انصهارية العصر اجلديد دة اإلأي عبا
syncretism والوثنية اجلديدةneo-paganism  . 

ي مسألة ه يت أُعطي هلا القليل من اإلنتباهإحدى النواحي اليت أاثرت إهتمامي حتديداً وال
الظواهر الشمسية اليت شهدها الناس يف معظم مواقع الظهورات من فاطيما وهلم جرى. مل أكن 

 (UFO’sأعلم أن هذا سيؤدي يب إىل عامل األطباق الطائرة اجملهولة اهلوية. 
Unidentified Flying Objects .) 

أنه هناك دا األمر وكوأحياان ب – الذي وصلت إليه يف هناية املطافكان االستنتاج    أايً 
 الشخصية تم اإلجابة عليها، هو نتيجة حتلياليتتجوبة وأمور مرتوكة يف اهلواء مل أسئلة أكثر من أ

الصرفة. قد يصح األمر أن من هم مؤهلون أن حيكموا على هذه األمور أكثر بكثري مين سيفهمون 
كتشاف لألمور أكثر من أي ا  مجيع األحوال سار األمر وكأنه األمور من منظار خمتلف. يف

 شيء آخر. حني بدأت مل يكن لدي أي فكرة إىل أين سيؤدي يب هذا األمر. 

إن سرداً خمتصراً للمزارات املذكورة أعاله قد يساعد القارئ على إعطائه معلومات أساسية 
 عامة. 
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 بعض الظهورات املرميية

سكوتالندي  رانسيسكاين، وهو ف Duns Scotusكان دانس سكوتس  ،۱٢٩٥قرابة العام ) ۱
، ۱٧۰٨يف أوكسفورد، يدافع عن احلبل بال دنس ضد توما اإلكويين والدومينكيني. حبلول العام 

، تعر ضت كاترين البور وهي ۱٨٣۰أُعلن عيد احلبل بال دنس يوماً مقدساً جامعاً واجباً. عام 
ها هكذا ع"ميدالية العجائبية". هذه كانت حتصل مل راهبة شابة يف ابريس، لرؤية ما يسمى اب

رؤى، وهي قد سبق ورأت قلب القديس فينسنت، رب نا يف القرابن املقدس، واملسيح امللك. وّبا 
أن كان هلا رغبة كبرية برؤية العذراء املباركة أيضاً، طلبت شفاعة القديس فينسنت وُمنحت هلا 

ن املساء، مرغبتها. أرشدها ولد صغري بلباس أبيض )حارسها( إىل كابيال الدير يف وقت متأخر 
. يف وقت الحق من تلك السنة، ظهرت السيدة بلباس هاوملستالسيدة وهناك رأت وتكلمت مع 

أبيض ووقفت يف الكابيال وحتت رجليها أفعى حييط هبا إطار بشكل بيضاوي حيتوي هذه 
الكلمات: "مرمي، اي من ُحبل هبا بال دنس، صل ي ألجلنا حنن امللتجئني إليِك." وكان هناك 

ه اخللفي سيعطي نِعم كبرية لالبسيها. الوج األمر الذيلب من كاترينا أن تصنع ميدالية، طصوت 
يعتليه صليب سوايً مع قليب يسوع ومرمي. استمرت   "Mمن امليدالية جيب أن يُظهر احلرف "م" "

كاترينا بسماع صوت السيدة يف صلواهتا. وأضحت امليدالية جناحًا ابهراً، األمر الذي زاد من 
الناس ابلصلوات للعذراء، الوسيطة لكل الِنعم، وأدى إىل طلب شعيب متزايد جلعل احلبل بال  ثقة

حني  و  ،ألفونس راتيسبون-وهو الحقًا األب ماري، املهتدين أحد اليهودية. دنس عقيدة رمس
بعد معاينته  ۱٨٤٢سخر من صديق كاثوليكي، اهتدى إىل الكثلكة عام كان يلبس امليدالية لي

راء امليدالية العجائبية. )كان أخوه قد سبق وأصبح كاهن كاثوليكي(. وهذا كر س ما رؤية لعذ
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هيون يف درب ألخوات ص Ecce Homeى من حياته إلهتداء اليهود وبىن دير إكي هومو تبق  
 ( يف أورشليم. Via Dolorosaاآلالم )

 ۱۱ان وعمره ماكسيمييف ال ساليت يف فرنسا، عاين راعيا بقر، ومها صيب امسه  ۱٨٤٢عام ( ٢
سنة، بريقاً مضيئاً مفاجئاً ظهرت منه سيدة البسة األبيض  ۱٤سنة وفتاة امسها ميالين وعمرها 

والذهيب مع قبعة من الورود على رأسها. كانت حماطة بضوء المع وكانت تبكي. تذم رت السيدة 
مهم البذيء( اهتم )كالأن يوم األحد كان يُدن س والفالحني كانوا جيد فون على القديسني ّبسب  

وكهنة آخرين يتذمرون ابستمرار عن هذه اخلطااي ابلذات  Cure d’Ars دار يه)وكان الكيور 
اد سيفشل فاحلص –يف عظاهتم(. وإذا مل حيصل أي تغيري، سوف حتصل هناك كوارث كبرية 

لعقاب. اوالسيدة لن تستطيع بعد ذلك أبن متنع إبنها عن إنزال  –والناس سوف تواجه اجملاعة 
  "رسالة انزلة من السماء" اليت كانت تنتشر آنذاك. أعلنبيث عن الظهور كان شبيهاً للغاية احلد

كاهن الرعية أن السيدة هي العذراء املباركة؛ والظهورات مت  املوافقة عليها الحقاً من ِقبل أسقف 
غرينوبل، وبدأت رحالت احلج. أصبحت ميالين راهبة واستمر ت ّبعاينة الظهورات والرؤايت. 

 لكنه أخفق، وكان دائماً مديوانً. ماكسيميان حاول أن يصبح كاهناً 

، أصبح "احلبل بال دنس" عقيدة إميان رمسية يف الكنيسة الرومية الكاثوليكية. ۱٨٥٤عام  (٣
 ۱٦شباط إىل  ۱۱، حصلت سلسلة من الظهورات من ۱٨٥٨وبعد أربع سنوات فقط، عام 

وردز، عاينت ييل يف لبامتوز، األمر الذي أدى إىل أتسيس أشهر املزارات املرميية. يف كهف ماس
بريانديت سوبريوس ابنة الرابعة عشر من العمر "شيئاً أبيض على شكل فتاة." حتت اإلستجواب 

حت هذا ليصبح "فتاة صغرية مجيلة بلباس أبيض ووشاح مع حزام أزرق وزهرة صفراء على  وض  
نيسة الرعية ة يف ككل قدم." والحقاً أيضاً قالت أن الرؤاي شاهبت إىل حد أقصى "العذراء املبارك
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ابأللبسة والوجه...لكنها على قيد احلياة وحماطة ابلنور." والسيدة اليت كانت حتمل مسبحة 
الوردية على ذراعها، تكل مت ابللهجة احمللية بشكل مهذ ب للغاية، ودعت إىل التوبة. أُعطيت 

وعدت أبن  ن السيدةبريانديت ثالثة "أسرار" وطُلب منها أن تصلي الهتداء اخلطأة وِقيل هلا أ
جتعلها سعيدة ليس يف هذا العامل بل يف العامل اآلخر. طلب الشبح زايحًا وكابيال  وأعطى 
التعليمات لبريانديت أبن حتفر حبثًا عن ينبوع ماء، الذي كان معلومًا سابقًا أنه موجوداً. تلت 

"، مؤكدًة بل بال دنسبريانديت الوردية ودخلت يف نشوات. وأعلنت السيدة إمسها أهنا "أان احل
بذلك العقيدة اليت مت تعريفها مؤخراً. يف تشرين األول التايل، استلمت السلطات الكنسية زمام 
األمور، وكانت النتائج أن الظهورات مت أتكيدها أهنا من العذراء املباركة، ومت شرعنة عبدة سيدة 

 ت. ، مت تطويب برياندي۱٩٣٣لوردز ومت التخطيط لبناء مزار. عام 

، عاين مخسة عشر شخصاً ترتاوح أعمارهم من الستة سنوات إىل اخلامسة ۱٨٧٩يف آب ( ٤
، إيرلندا. كانت Knock والسبعني ظهورًا يف اجلملون اجلنويب لسقف كنيسة الرعية يف ْكنوك

الرؤاي على شكل لوحة مع مذبح وقف عليه خروف )محل( حتوط فوقه املالئكة وثالثة شخصيات 
توجة إبكليل، القديس يوسف، والقديس يوحنا اإلجنيلي البسًا حلة أسقفية وكأنه العذراء م –

يبش ر. كانت هذه الشخصيات بعيدة قلياًل عن حائط الكنيسة وحوايل قدمني فوق األرض.  
كانوا دون حركة، ابستثناء أنه بني احلني واآلخر تراجعوا مث تقدموا جمدداً. مل يُتفو ه أبي كلمة. 

قيوا ملا يقارب الساعتني حتت األمطار الغزيرة يتلون الوردية. هذا هو الظهور بعض الشهود ب
املعروف الوحيد للحمل. يف هناية املطاف، مت  بناء مدرج مطار ّبعايري دولية حتس باً ألعداد هائلة 

ابرك البااب بيوس الثاين  ۱٩٥٤من احلجاج ولكن لسبب ما مل حيقق املزار شعبية كبرية. عام 
ك. عام أعطى اإلذن بتتويج سيدة ْكنو و  ية ْكنوك يف كاتدرائية القديس بطرس يف روماعشر را
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جد د البااب بولس  ۱٩٦٧، قد م البااب يوحنا الثالث والعشرون مشعة مباركة ويف العام ۱٩٦۰
كوك الغفران للحجاج ومن له رابط ابملزار. يوحنا بولس الثاين زار املزار يف الذكرى صالسادس 

 ورفع الكنيسة إىل مستوى ابسيليك وقد م الزهرة الذهبية. املئوية 

، قرب قرية فاطيما يف الربتغال، أبناء عم Cova da Iria ، يف كوفا دا إيراي۱٩۱٧عام ( ٥
ات، لوسيا إبنة العشر سنوات، فرانشيسكو إبن التسع سنو  –ثالثة مجيعهم رعاة فالحني صغار 

وجاسينتا إبنة السابعة، رأوا بروق مثل الرعد ظهرت بعدها "سيدة صغرية مجيلة" فوق شجرة 
شر من إىل البقعة ذاهتا يف اليوم الثالث ع وقالت أهنا "آتية من السماء." ِقيل لألوالد أبن أيتوا

الشهر ملدة ستة أشهر، وعندها سوف يُقال هلم من هي السيدة وماذا تريد منهم. إجابة على 
أسئلة لوسيا، قالت أن لوسيا وجاسينتا سوف تذهبان إىل السماء وأيضًا فرانشيسكو، لكن 

ماء، ولكن قد تويف مؤخرًا هو يف الس"عليه أن يتلو الوردية كثرياً." صديق صغري لألوالد كان 
شيسكو الرؤية الصيب فرانمل يعاين صديق آخر هو يف املطهر "إىل هناية العامل." يف بداية األمر 

ومل يسمع شيئاً. جاسينتا رأت ومسعت لكنها مل تتكلم أبداً مع السيدة. يف أوقات أخرى ِقيل هلم 
اً" وعاينت رؤية لوسيا ُأخربت "أسرار  نريان اجلحيم. صيصاً ليُنقذوا منالوردية وليصل وا خ اأن يتلو 

مرعبة عن اجلحيم. ووعدت السيدة أبن تصنع أعجوبة يف شهر تشرين األول. لوسيا ضربتها 
والدهتا ألهنا أخربت أكاذيب، واملدير احمللي امللحد استجوب األطفال وسجنهم ملدة يومني 

 لكنهم استمروا ابإللتزام بقص تهم.

شرين األول الذي كان ماطراً بغزارة، جت مع حشد من سبعني ألف شخص ت ۱٣يف يوم 
يف مكان الكوفا متوق عني األعجوبة املوعودة. وفقًا ألحد الكهنة الكاثوليك، كانوا متحم سني 
للغاية، يركعون ويبكون ويصل ون. ظهرت السيدة معلنةً أهنا سيدة الوردية وأن احلرب سوف تنتهي 
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 قة مل تنتهي إال  بعد ثالثة عشر شهراً من ذلك اليوم(. مث اختفت وحصلتذلك اليوم )يف احلقي
"أعجوبة الشمس" الشهرية. كان املطر قد توق ف وعندما صرخت لوسيا قائلًة "أنظروا إىل 
الشمس!" )اليت فيها زعمت أهنا رأت سيدة األحزان، سيدة جبل الكرمل، القديس يوسف مع 

ي ق ابلشمس اليت بدت وكأهنا تدور حول نفسها وتعطدشد حي  الطفل املقدس، ورب نا(، أخذ احل
األمر -شعاعات ملونة مث تتحرك بشكل "زيك زاك" من الشرق إىل الغرب مث تقع حنو األرض 

مكاهنا.  مث عادت إىل -الذي جعل هؤالء يف احلضور خيافون أن هناية العامل قد حل ت عليهم 
لرغم من أن بعض األشخاص عاينوه عن بعد عشرة  هذا األمر مل يراه كل من كان يف احلشد اب

ظواهر مشسية أخرى أثناء فرتة الظهورات وبعدها ومت اإلخبار حصلت كيلومرتات من فاطيما. 
: مشس تشع ضوء فوق كل شيء مكو ن من ألوان قوس قزح على األشكال التالية كانت، و عنها

يزا "مطر الورود" الذي تلى وفاة تري ب ه ، "كرة مضاءة"، "جنماً مسائياً"، و"مطر من الزهور" )شبي
 ، الزهرة الصغرية(.Therese of Lisieux اليت من ليسيو

مثل ميالين اليت من ال ساليت وبرانديت اليت من لوردز، أصبحت لوسيا راهبة، ومثل 
، ظهرت هلا السيدة مع الطفل وأعطتها ۱٩٢٥ميالين استمرت ّبعاينة الرؤاي والظهورات. عام 

رده. ويف عام . يف السنة التالية ظهر الطفل ّبفطاهرال للقلب العبادةنتشر ترسالة تطلب منها أن 
وكان هذا أول ذكر لروسيا. عام  – طاهرأبن ُتكر س روسيا للقلب ال، أمرت السيدة ۱٩٢٩
، كتبت لوسيا شرحاً مفصالً عن الظهورات اليت تكاثرت ّبحتوايهتا  وتضمنت ظهورات ۱٩٣٧

على شكل هذا كان قد ظهر   ۱٩۱٥عام يف بقًا حيث ظهر مالك لألطفال. حصلت سا
ظهر كشاب عمره مخسة عشر أو ستة عشر سنة،  ۱٩۱٦عام يف "شخص ملفوف بشرشف؛" 

"أكثر بياضًا من الثلج" وأعلن عن نفسه أنه "مالك السالم،" وطلب منهم أن يصل وا للغري 
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قال هلم أنه املالك احلارس للربتغال، وأن  ۱٩۱٦مؤمنني وجباههم تلمس األرض. الحقًا عام 
عليهم أن يصل وا وأن يقدموا تضحية عن كل ما فعلوه )هذا األمر شبيه بقصة ترييزا ليسيو( لكي 

. والحقًا أيضاً مالقداسة" كاان خيططان ملشاريع هلحيل  السالم، وأن "قليب يسوع ومرمي الفائقي 
سان، أكثر بياضًا من الثلج، وكأنه شف اف" ، ظهر املالك "كغيمة على شكل إن۱٩۱٦عام 

 وأعطى األطفال املناولة املقدسة. 

، كشفت لوسيا عن املزيد، وهي وصفت خط يًا رؤيتها املرعبة ۱٩٤٢-۱٩٤۱يف عام 
، مستخدمة مصطلحات تقليدية مثل النريان احلمراء والشياطني ۱٩۱٧متوز  ۱٣للجحيم يف 

ت أيضًا أن السيدة قد أنذرت عن عالمة كربى حيث السوداء وصرخات األمل واليأس، وأخرب 
م سيكون ّبثابة إشارة لعقاب ما إهلي فظيع والذي يتاك ليلة يضيئها نور جمهول ستكون هن

على أيدي البااب بيوس  ۱٩٥٢. مت  هذا األمر عام لطاهرفقط بتكريس روسيا للقلب احتاشيه 
السابع، حيث ُوعد اهتداء روسيا دون شروط. وأشار الكاهن الكاثوليكي األب مارتيندايل  

Martindale  بطريقة مشكوك هبا "أن اهتداء العامل هو ليس مرتبط دون شروط للجلجثة
 . ۱٩٨۱ نفسها"! أعاد البااب يوحنا بولس الثاين هذا التكريس عام

فتح البااب يوحنا بولس الثاين الظرف املغلق الذي حيتوي على سر فاطيما  ۱٩٦۰عام 
الثالث، لكنه رفض أن يكشف عنه؛ وهو يبقى ليومنا هذا غري مكشوف عنه. اعرتف رمسيا 

 دة سيدة فاطيما. مع الفاتيكان الثاين بظهورات وعبجم

 ۱٩٦٥و ۱٩٦۱الظهورات بني عامي يف غاراابندل، إسبانيا، حصلت هناك سلسلة من ( ٦
، وهم أربعة بنات ترتاوح أعمارهن  بني العاشرة والثانية عشر سنة، ىأصر  أثناءها من عاينوا الرؤ 

 ۱٨( ظهور للعذراء ورئيس املالئكة ميخائيل. يف يوم ٢۰۰۰أهنن  قد مت  تفضيلهن  أبلفي )
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حزيران، حني كن  يلعنب، وبعد ملعة من الضوء وصوت "رعد" قام رئيس املالئكة ميخائيل أبول 
ظهور له من أصل تسعة يف ذلك الشهر. وصفته البنات أبنه حوايل تسعة سنني، البساً األزرق 

ا جيداً. ظ عليهفاوأيدي وأظافر حممع أجنحة ذات اللون الوردي، صاهر البشرة، عيناه سوداء، 
لشهر التايل، وحتت أعني مجاهري من الناس، دخلت البنات يف نشوة ملدة ساعتني. يف اليوم يف ا

التايل وأثناء نشوة أخرى، عاينوا العذراء البسة األبيض واألزرق مع إكليل من النجوم. حتدثت 
معهم عن صناعة القش وأمور يومية. أحياانً ظهرت مع الطفل الذي مسحت للبنات أبن حيملوه. 

رت هذه النشوات من دقائق قليلة لتسعة ساعات، وبينما كن  يف النشوة، كانت البنات استم
ني. وعاين لتقب لهم للمؤمن –مسابح وردية، ميداليات، وصلبان  –يعطني العذراء أشياء مقدسة 

حشد كبري اجلسد يظهر على لسان كونشيتا، عندما أعطاها رئيس املالئكة ميخائيل األسرار 
 "األعجوبة" كان قد أُعلن عنها سابقاً. املقدسة. هذه 

تضم نت الرسائل إنذارات عن عقوابت كربى ميكن حتاشيها فقط بتضحيات وأعمال  
كف ارة كبرية. ِقيل للبنات أبن يزرن السر املبارك غالباً، وأن حياولوا أن يكن  كاملني. سوف حتصل 

بيو( )الذي   والبادره بيو )األبأعجوبة عظيمة يف غاراابندل يف املستقبل، وسوف يراها البااب
طبعًا تويف دون أن يراها(، وسوف هتتدي روسيا نتيجة هذه األعجوبة. أحد الكهنة الشبان 
اليسوعيني عاين "رؤية" عن األعجوبة، وأعلن ذلك اليوم أسعد يوم يف حياته، وتويف حااًل يف 

ا، ويف إحدى ألسقفية احمللية مل تؤمن هباليوم التايل. يقال أن البادره بيو آمن هبذه الظهورات. أما ا
. األسقف ىأهنا كان عندها شكوك هبذه الرؤ  املراحل اعرتفت كونشيتا حتت اإلستجواب املطو ل

يطالب روما إبعادة فتح هذه القضية. بعض الناس هو حالياً  ۱٩٩۱الذي مت تعيينه عام  احلايل
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ت راء ذيلها مثل النار. يف إحدى املرارأوا الشمس ترقص وشوهدت أثناء هذه الظهورات جنمة مح
 حضرت العذراء على منت غيمة غامضة من "النار." 

من وجهات نظر عدة، كانت الظهورات فوق كنيسة القديسة مرمي القبطية يف زيتون، القاهرة ( ٧
األكثر إاثرة لإلهتمام واألكثر مصداقية. فهي اختصت ليس الكنيسة الرومية الكاثوليكية بل 
الكنيسة القبطية، وأساقفة أقباط ّبا فيهم ممثل البطريرك القبطي كانوا من بني املاليني من 

حيني واملسلمني واليهود والغري مؤمنني الذي شاهدوا ولعدة مرات الظهورات على فرتة ثالثة املسي
. اعرتفت الكنيسة القبطية ابلظهورات أهنا ظهورات حقيقية للعذراء ۱٩٧۱-۱٩٦٨سنوات بني 

مرمي املباركة، كما فعلت أيضًا الكنيسة الكاثوليكية القبطية وكنيسة الروم الكاثوليك ورئيس 
 يسة اإلجنيلية حينها الذي كان أيضاً املتكلم إبسم مجيع الكنائس الربوتستانية يف مصر. حىتالكن

مدير وزارة املعلومات العامة والشكاوى يف احلكومة املصرية قد م تقريراً لرئيسه ينص أهنا "حقيقة 
وذكسية يف ثال ميكن نكراهنا أن العذراء مرمي املباركة قد سبق وظهرت فوق الكنيسة القبطية األر 

زيتون..." الرؤية التزمت بصمت كامل. مل يكن هناك أي هتديدات ابلعقوابت وال ترويج لعقائد 
 وممارسات التينية، ال إنذارات عن هناية العامل، وال نشوات. 

الظهور حصل على قبب الكنيسة ملدة ساعتني أو أكثر كل مرة، دائماً أثناء الليل ولكن 
لمعان لدرجة شديد ال –ات منتظمة. ظهرت السيدة يف ضوء متأللئ ليس كل ليلة وليس يف أوق

بات فاض على الكنيسة كلها. سبقتها أو رافقتها بث –أن مالحمها كان يصعب رؤيتها بوضوح 
جمموعة من "احلمائم" املضيئة، "خملوقات غريبة شبيهة ابلطيور مصنوعة من الضوء،" مل ترفرف 

ائلة شبح بني القبب، ينحين ويلقي التحية على احلشود اهلجواحنها بل طارت شراعياً. حترك ال
نسمة. أحياانً ابركتهم أو رفعت غصناً من الزيتون. وصفها  ٢٥۰۰۰۰اليت ُقد رت أحياان حبوايل 
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ممثل البطريرك أبهنا "صامتة جداً ومليئة ابجملد." أحياانً شوهدت وهي حتمل الطفل أو كجزء من 
الة املسلمون يقرأون قرآهنم على سجادات الص –على طريقته  العائلة املقدسة. اجلميع صل ى

التابعة هلم، واليواننيون يرددون صلوات واألقباط يرتلون الرتانيم. "احلمائم" ذكرها شهود العيان 
غيمة محراء مشع ة، وغيوم متصاعدة  "ابستمرار. ظواهر أخرى حصلت كانت "دوشاً من األملاس،

ة مبهرة موثقة طب ياً ابلرغم من أن هذه، وكما حصل يف املزارات من البخور. وحصلت هناك أشفي
 األخرى، كانت قليلة العدد مقارنة مع األعداد اهلائلة للناس املرضى. 

يف ميدوغورييه، يوغوسالفيا، عاد املشهد املألوف  ۱٩٨۱مع الظهورات اليت بدأت عام  (٨
ني اخلامسة ة بنات وصيب ترتاوح أعمارهم بحيث الفتيان والنشوات واألسرار. أربعة مراهقني، ثالث

عشرة والسادسة عشرة سنة رأوا ضوءاً على جانب من تلة يف ذات ليلة يف حزيران. يف الضوء  
كان هناك امرأة حتمل طفاًل. اندهتم لكنهم هربوا منها. يف الليلة التالية عادوا مع صديقني 

ملعاكسة ه، ومجيعهم عاينوا على التلة اآخرين، فتاة عمرها ستة عشرة وصيب يف العاشرة من عمر 
هذه املرة الضوء العظيم نفسه حميطاً ابمرأة وكأهنا "البسة الشمس،" لكنهم مل يقرتبوا منها لشدة 
خوفهم. يف الليلة الثالثة انضم إىل األطفال الستة حشد من مخسة آالف. بعد ثالثة ملعات من 

اها زرقاوان، شعرها أسود، عين –طاعوا رؤيتها الضوء ظهرت السيدة لكن فقط األطفال الستة است
انت قريبة كلباسها رمادي مع إكليل من النجوم، تقف على غيمة بيضاء فوق األرض بقليل، و 

أن يلمسوها. إحدى البنات حاملة مرطباانً من املاء املقدس  ابستطاعتهم منهم جداً لدرجة كان
( وحصلت على اجلواب، ""أان العذراء قالت للشبح: "إذا أنت الشيطان فاذهب من هنا،" )!

 ة، وتكر رألوان قوس القزح، حزين مرمي" آتية "لُتهدي وتصاحل." الحقاً رأوها يف صليب من ضوء
 "سالم، سالم، تصاحلوا." 
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ظهرت الرؤية أسبوعيًا يف السادسة مساًء، أثناء تلو صالة مسبحة الوردية على مر 
السنوات القليلة املاضية. كانت البسة الرمادي مع وشاح أبيض، لكنها لبست رداء مطرزاً 
ابلذهب يومي الفصح وامليالد حني ظهرت حاملة الطفل. أحياانً "الغوسبا" )السيدة(  أتت إىل 

منازهلم وخاصة إذا كانوا مرضى لتصل ي معهم مدة ترتواح بني مخس دقائق  الناس الصغار يف
ونصف ساعة. أرهتم رؤاي عن السموات واجلحيم واملطهر. )يف السموات املالئكة طارت وأانس 
يلبسون أثواب من الرمادي والزهر واألصفر كانوا ميشون ويغن ون ويصل ون. املطهر كان مكان 

ضرب ابملطرقة على قضبان السجون. يف نريان اجلحيم برز الرجال ضبايب ودو ى من أصوات ال
والنسوان يف أشكال ال ميكن متييزها كمخلوقات بشرية.( أعطتهم الغوسبا رسائل تدعو للسالم 

عة أابان التلو اليومي لدستور اإلميان، يليها سب –املعر ب( والصالة  –واإلهتداء )للكثلكة طبعًا 
أعمال الكفارة، الصوم يومي األربعاء واجلمعة، واحرتام  --صالة حملية(  والسالم والغلوراي )وهي

 للدايانت األخرى. 

أخربت الغوسبا معاينيها أهنا عانت بسبب خطااي البشرية، وأهنا هي والشيطان مها يف 
مجيع  –معركة عظيمة لكسب األرواح. وميدوغورييه هو املكان األخري اليت سوف تظهر فيه 

 ستحصل يف املستقبل سوف تكون مزيفة. وسوف يكون هناك عالمة كربى على الظهورات اليت
 3أبوكاليبيت علصغار يُعتقد أهنا ذات طابلجانب التلة الهتداء الكفرة. وأُعطيت عشرة أسرار 

وحتذر من كوارث قد حتصل يف املستقبل. وكما أن الفاتيكان يرفض أن يكشف عن سر فاطيما 
 غوسبا. ال رؤىن أمهية النواحي املثرية لالفرانسيسكان يقل لون مالثالث، كذلك يبدو أن 

                                                           

  3 أي خيتص بنهاية العامل – املعر ب  
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رفض أسقف موستار السابق الكاثوليكي القبول هبذه الظهورات أبهنا أصيلة، ولكن  
كاهن رعية الفرانسيسكان األب جوزو والذي دعمه الحقًا رئيس أساقفة سبليت، دعم هذه 

 ت  الشيوعية بسبب نشاطاته املرتبطةالرؤاي حبماس. ُسجن األب جوزو على أيدي السلطا
حيث ويف الكنيسة اجلديدة  Tihalgiaابلظهورات. وحني أُطلق سراحه، أُرسل إىل رعية تيهاجليا 

الالمعة أُقيمت ِخدم شفاء للحجاج الكثر الذين أتوا ليعاينوا ويتكلموا مع الرجل الذي كان كامت 
 ۱٩٨۱عانقات والبكاء واإلغماء. بني عامي . ورافقت ظاهرة وضع األيدي املىالرؤ معايين أسرار 

وقبل اندالع الصراع يف البوسنة جاء إىل ميدوغورييه عشرة ماليني حاج من مجيع أحناء  ۱٩٩۰و
ول العامل ّبن فيهم أمريكيني وأوسرتاليني، وأيضاً لوثريني وأنغليكان وأرثوذكسيني. ومت تدوير احملص

 سيح يف السماء ومسبحة إحدى النساء حتو لت إىلشوهد امل –املعروف من القصص اهلستريية 
 وأحدهم أخذ صورة للعذراء يف كامريته.   –قرياط يف حالة أخرى  ٢٤ –ذهب 

 ادُّعي أهنا حصلت شفاءات ى.ل أربعة من الصغار يعاينون الرؤ ، كان ال يزا۱٩٩٣عام 
ومت التبليغ عن عدة ظواهر خمتلفة. الشمس دارت حول نفسها وشوهدت "احلرائق" الغريبة 
 و"قوس القزح" دون األمطار ، وصليب حجري علوه ثالثني قدماً على جانب اجلبل  دار سريعاً 

ألبيض الضوء ا " )سالم( فوق اجلبل أبحرف منMIRحول نفسه، وظهرت كلمة " وتكراراً 
 سكان ميدوغورييه. مجيعاستطاع أن يراها 

ِقيل أن العذراء ظهرت يف  ۱٩٨٧منذ قرون، ويف العام  ىلقد كانت أوكرانيا منطقة للرؤ ( ٩
، عاينت فتاة من الفالحني عمرها ثالثة عشرة سنة ۱٩٨٧نيسان  ٢٦مخسة عشر مكان. يف 

فالً أة البسة األسود ويف يدها طمر إق كابيال مهجورة. ظهرت يف النور من هرييشيو ضوءًا فو 
تقول أن األوكرانيني قد اختريوا لريشدوا الروس ليعودوا إىل هللا جمدداً. اندت الفتاة شقيقتها 
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الظهور ال بد أن يكون البوغوروديتسا ]والدة اإلله[، أي  الدهتا اللتان أعلنتا فورًا أن هذووا
نوا رية إىل أن اد عى نصف مليون نسمة أهنم عايالعذراء. منذ ذلك احلني زاد تدف ق البشر إىل الق

أاير، ذكرى ظهور فاطيما. فشلت  ۱٣البوغوروديتسا اليت حىت مالحمها ظهرت على التلفاز يوم 
ر فني عمل متطمن هو  األمرهذا أن  احلشود ووكالة "برافدا" أعلنتالسلطات الشيوعية ّبنع 

 حياولون ختريب البرييسرتويكا. 

اجلميع مسع الرسائل أو إذا مت توصيلها بواسطة فتاة الفالحني مارينا، ليس واضحًا إذا 
اليت مت  فحصها من ِقبل طبيب نفسي وأُعلنت أهنا طبيعية. بكل أتكيد، ليس كل من كان يف 

ا فالكثريون ّبن فيهم رهبان وراهبات مل يعاينوا شيئاً. مضمون الرسائل بد –احلشد عاين العذراء 
الة العامل وأن األزمنة األخرية تقرتب، وأن حادثة تشرينوبل كانت إنذاراً للعامل. أن العذراء حتزن حل

مسبحة الوردية هي سالح كبري ضد الشيطان؛ أوكرانيا، "إبنيت"، هي حتت محاية العذراء اخلاصة 
وسوف تصبح دولة مستقلة. وّبا أهنم عانوا أكثر من أي جمموعة حتت احلكم الشيوعي، اختري 

املعر ب(  –ن ليكونوا رساًل الهتداء روسيا وإذا مل هتتدي روسيا )إىل الكثلثكة مفرتضاً األوكرانيو 
سوف حيصل هناك حرب عاملية اثلثة. وإذا بقوا أوفياء للبااب سوف يُكشف عن سر فاطيما 

 الثالث. 

كما يف زيتون، كانت هذه الظهورات غري منتظمة، رآها العديد من الناس، والضوء احمليط 
ح كان "قمرايً" وليس "مشسياً"، والكلمات اليت اسُتخدمت لوصف الشبح كانت شبيهة ابلشب
"ضوء قمر لكن ليس ضوء قمر،" "ضوء فوسفوري،" "ملعة فض ية،" "تيارات من الضوء."  –جداً 

 روح مسكونية يف هرييشيو. فالرسائل مل تساهم بتخفيف األجواء املتوترةمن لكن مل يكن هناك 
 رثوذكسيني. واأل (املعر ب - الروم الكاثوليك الذين يتبعون اباب روماأي ) اليونيابني أتباع 
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 تدّخل إهلي

ر تلك الظواهدى هذه الظهورات أو مجيعها؟ وهل هل هللا فعاًل يتكل م من خالل إح
 مزيفة؟هي الشمسية املرتبطة هبا عالمات حقيقية من السماء أم هل 

ّبا أننا نؤمن أن الكنيسة األرثوذكسية هي الكنيسة اليت يوجد فيها ملء اإلميان اجلامعي، 
أي اإلميان الرسويل ّبلء طهارته وكماله، ال ميكن أن يكون هناك جمال لقبول أي شيء يناقض 

دة على الفور جيعله مشبوهاً كل مزار أو ظهور يتضمن عقيالتعليم واملمارسة األرثوذكسية. هذا 
حلبل بال دنس أو يشجع على عبادة غري أرثوذكسية ألعضاء من اجلسد، أي قليب يسوع ومرمي. ا

ن القرن السابع عشر، كان هناك حىت عبادة لقدم مرمي اليسرى وكعاب حذائها.(  )يف فرنسا إاب 

ما هو مشكوك أبمره على حد السواء استبدال "املسيح إهلنا الطويل األانة الكلي الرمحة 
تعط ف الذي حيب األبرار ويرحم اخلطأة" بشكل بشري غاضب، بعيد، ال شخصي الكلي ال

مصم م على إنزال العقاب واإلنتقام. شبح الساليت قال: "ليس ابستطاعيت بعد األن أن أمنع 
، ۱٩٦۱ذراع ابين القاسية؛" وشبح فاطيما قال:"فعاًل هو مستاء للغاية." يف سان داميانو عام 

تعبان جداً...فهو قد أطلق الشيطان الذي يزرع الفوضى." يف أوليفيتو "اآلب األزيل تعبان، 
، نسمع جمدداً: "ليس ابستطاعيت أن أمنع بعد األن ذراع ابين العادلة." ۱٩٨٥سيرتا، إيطاليا عام 

الالتني املبشرين و هذه األقوال تردد صدى التعاليم الغري املوزونة لكن الشهرية لبعض القديسني 
مملكة العدالة اليت للمسيح كانت يف مواجهة مع مملكة الرمحة اليت ملرمي. "إذا   من املاضي حيث

كان هللا غاضبًا من خاطئ ما، سوف أتخذه مرمي حتت سرت وقايتها، وهي ستمنع ذراع ابنها 
الناقمة وختلصه" )ألفونوسوس ليغواري(. "هي ملجأ أكيد للخطأة واجملرمني من صرامة غضب 
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ان هي "تقي د قوة يسوع املسيح لتمنع الشر الذي سوف ينزله ابملذنبني" )جوأثر يسوع املسيح؛" 
 جاك أوليري(. 

السخافات من الساليت تتكلم عن نفسها، حيث أن الشبح زعمت أهنا أعطت الناس 
يف   Desmond Sewardردستة أايم للعمل وحفظت السابع هلا. يقول ديسموند سيوا

  "الشمس الراقصة" أنه 

ان ، عذراء ميدوغورييه قالت أن العامل مير يف مرحلة ظلمة ال مثيل هلا...فالشيطىعاينوا الرؤ وفقاً ملن "
يشن معركة عظيمة لكسب النفوس ضد والدة اإلله اليت أرسلها اآلب األزيل لينذرهم ويشج عهم، 

 ""سوف تسحق رأسي. املرأةما قالت األفعى يف سفر التكوين، ألنه ك

الرتمجة اخلاطئة الكاثوليكية لنسخة دوايه للكتاب  ديسر ر هكذا، فإن هذا إذا كان األم
. فهي ليست املرأة بل نسل املرأة، أي املسيح، الذي ٥۱، اإلصحاح ٣، الفصل 4املقدس

 سيسحق رأس األفعى آبالمه وقيامته. 

ات ز الالهوتيون الالتني األكثر حذرًا وجديًة غالبًا ما شعروا بعدم ارتياح نتيجة جتاو 
معاصريهم، ولكن يف الكثري من األحيان برهن وزن احلماسة الشعبية أنه أقوى بكثري من أن 

(، وهو معل م يف ۱٧۱٦ماري غرينيون دي مونتفور )رقد عام -ينتصر الالهوت السليم. لويه
اجمليء الثاين بف. )اإلسكاتولوجيا( آخر األزمنةعن كثب ّبفهوم  العذراء ربطاإلفراط املرميي، 

                                                           

 4هي ترمجة للكتاب املقدس من الفولغايت الالتيين إىل اإلنكليزية قام هبا أعضاء الكلية اإلنكليزية يف دوايه، وذلك يف خدمة الكنيسة 
  الكاثوليكية. 



20 
 

جيب عليها أن و ِقبل الروح القدس لكي يظهر املسيح ويعرفه اجلميع، من العذراء سوف تُعلن 
 تلمع شارقة بقوهتا ضد أعداء هللا، ألن بطريقة ما الشيطان خياف منها أكثر مما خياف هللا نفسه.  

ط جميئه ليس فق – من جيهز الطريق جمليء املسيحهي إن فكرة العذراء أن تكون دائمًا 
تمرت إىل أزمنتنا ، قد اس—ول ابجلسد حني جتسد بل جميئه إىل نفوس البشر وجميئه الثايناأل

مرمي، كذلك  األول دون يئهجماملعاصرة. "كما أنه مل يكن ليكون هناك جميء للمسيح ابجلسد يف 
لن يكون هناك جميء للمسيح ابلروح دون مرمي لتجهز الطريق مرة أخرى." "فكما هي جهزت 

يتون، "ميكن ز )رئيس األساقفة فولتون شني(. يف هي اليوم جتهز النفوس جمليئه."  جسده، كذلك
للمرء أن يعاين الدور اخلالصي للعذراء املباركة ابلرباهني، كما كانت احلال يف فاطيما عام 

. هذا الدور هو جبوهره حتضري الطريق جمليء ابنها اإلهلي من خالل فتح نفوس البشرية ۱٩۱٧
ية." "...ّبا أهنا حضر ت له الطريق منذ ألفني سنة ليأيت بني شعبه،" هي "اآلن لنعمته الفاد

 "وال واحد منها شهد زايرة أعظم من هذهر طريقه ملاليني النفوس من مجيع األداين حتض  
يتساءل املرء ‘(. عندما املاليني شاهدت مرمي’، Francis Johnston )فرانسيس جونستون

 إذا بقي هناك شيء آخر ليفعله الروح القدس. 

ق اجمليء عصر مرميي سوف يسبب احلايل إلميانسوايً مع ا إن هذا التفكري يتناسب جيداً 
الية ذات طابع ومع النربة الع ،– مسيطر يف بعض الدوائر الكاثوليكيةوهكذا معتقد هو  – ينالثا

اليت تتميز هبا أغلبية الظهورات. لكن ّبا أن هكذا دور لوالدة اإلله ال جنده ال يف  خر األزمنةأ
 األسفار املقدسة وال يف التقليد، فهو ينشئ ثقة ضئيلة جداً بصحة هذه الظهورات. 

إحدى املميزات األكثر إاثرة للقلق يف هذه الظهورات هي أن العذراء تظهر كهيئة 
ة، هي اليت . إهنا هي اليت تبكي على حالة البشرية اخلاطئغرابةئباً بغاهو مستقلة، بينما املسيح 
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تقرر من سيتم شفاؤه )"البعض سوف أشفيهم والبعض اآلخر كال "(. مهما كانت تقوله الرسائل 
فعلياً، إهنا العذراء اليت تتكلم السماوات من خالهلا، وليس املسيح. إن الكنيسة األرثوذكسية ال 

ن دون مسيح غائب أو بعيد هو من املستحيالت، ألفكرة ة عن اإلبن وابلتايل تفصل أبداً الوالد
 ن تكونأتتوقف الكنيسة عن ملتجسد حنياها بقوة الروح القدس، سوف ا-حياة ابملسيح هللا

 الكنيسة.
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 سيكولوجية عوامل

الوحيدين  ؤىالر معايين هم يف أغلبية الظهورات اليت سردانها، كان األطفال أو املراهقون 
إذا و  أو األساسيني، األمر الذي جيعل مسألة سيكولوجية األطفال عاماًل قد يكون له عالقة.

ما هي أنواع  –والرسائل، يتوجب علينا أن نعرف الكثري عن األطفال  أردان تقييماً موسعاً للرؤى
الدايانت اليت تعر فوا عليها، ما هي العظات اليت مسعوها، ما هي التعاليم اليت تلقوها يف املدارس 

 وصفوف الوعظ، وما هي الكتب الدينية اليت قرأوها. 

ما هو معتقد اليت عاينتها مل أتيت من العدم ك برانديت، على سبيل املثال، الرؤى يف قضية
ا دائماً(، واحلبل هى معرفة ابمليدالية العجائبية )كراهبة يقال أهنا كانت تلبسغالباً. فهي كانت عل

، وابلتايل ال بد أهنا مسعت عنها تكرارًا ملدة ۱٨٥٤بال دنس كان قد أُعلن عقيدة رمسية عام 
 أربعة سنوات سوايً يف الكنيسة ويف صفوف الوعظ، وإن كانت مل تدرك معناها كلياً.

أمرًا مألوفًا حصوله يف منطقة لوردز. العناصر األساسية  ىالرؤ  إضافة إىل ذلك، كانت
سيدة، راعية غنم )برانديت كانت ذات مرة مرتبطة بشكل مؤقت برعاية الغنم يف  –لرؤاي لوردز 

يعها  مج –اجملاورة(، كابيال ، زايحات، وينبوع ماء ذات قوى عجائبية  Bartnesقرية ابرتنس 
اليت يف القرون الوسطى كانت تقع على  Pyreneesالبريينيه كانت ظاهرة يف مزارات منطقة 

 Betharvamشاب يف بيثارفام غنم ، عاين راع ۱٤٧٥يف عام  الطريق املؤدي إىل كومبوستيال.
 Gavaisonعاينت راعية غنم شابة يف غافيزون ، ۱٥٢۰لسيدة طلبت بناء كابيال . عام  رؤية
لسيدة وأعيد طلب بناء الكابيال . إضافة إىل غافيزون، كانت هناك مزارات جماورة للعذراء  رؤية

. وكان هناك أيضًا سيدة  Pietat، وبييتات Heas، هياسPoeylanum وهي بويالنوم
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 ، سيدة نيستس Medous، سيدة ميدوس Bourisp، سيدة بوريسب Sarranceسار انس
Nestesوسيدة بوغلوز ،Buglose   . كان هناك أيضًا أربعة مراكز للحجاج يف اإلقليم، مما

رانديت ب . إن كانت أصيلة أو ال، رؤيةجعل هناك أربعة عشرة مركزًا مؤسسًا قريب إىل لوردز
 أللبيغينسينياتوافقت بسهولة مع النموذج احمللي. تلك املنطقة كانت قد تعر ضت سابقاً هلرطقة 

Albigensianإينوكينديوس الثالث ضد هذه اهلرطقة حتديداً، ُوضع  . ويف محلة قادها البااب
اهلراطقة حتت حد السيف، ودخلت حماكم التفتيش على املنطقة. واسُتخدمت األساليب املألوفة 

 للكهنة. نيحملاكم التفتيش، اتركة وراءها شعباً مستقيم الرأي يف العقيدة الالتينية لكن ليسوا حمب  
 عاً للغاية ألهنا استغنت عن احلاجة للوساطة الكهنوتية. أمراً شائ وابلتايل كانت الرؤى

كما هو معلوم، إن األطفال يف مرحلة معينة من منو هم العقلي اليت قد ختتلف إىل حد  
كبري بني الطفل واآلخر حيبون أن يكون هلم عامل سري ال ميكن للراشدين الوصول إليه، وهم 

شاهبات يكونوا فيها ذوي أمهية. هناك عدد من الت غالباً ما يلعبون سيناريوهات يف عقوهلم حيث
ىل أي حد  إدهتا قد قرأت هلا قصة الساليت. فاعرتفت لوسيا أن والقد بني الساليت وفاطيما و 

كانت رؤاي بريانديت نوعاً من التعويض يف الال وعي؟ السيدة كانت صغرية وليست أكثر طوالً 
"الغبية باحلجم الصغري اليت كانت معروفة عامة من بريانديت، وهي خاطبت الفتاة املريضة ذات 

ين "املعاي ." أما اإلنتباه الذي أعطي ألولئك الصغارvousالصغرية" بكل هتذيب بكلمة "أنِت" "
صبحت ميزة وهذه أ –"األسرار" اليت أعطيت هلم بمت تقويته أكثر فقد " نسبة لرؤايهم الرؤى

ألمر الذي ا –طفال منذ الساليت وبعدها أساسية يف الظهورات اليت حصلت للمراهقني واأل
 زاد من أمهيتهم يف أعني الراشدين الكبار. 
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 دائماً تقريباً  –أيضاً ما هو معلوم على نطاق واسع حقيقة أن عدد قليل من األشخاص 
صور ن أيظهرون قدرة ال تستهان على استحضار املشاهد، ونعين هنا  –أطفال أو مراهقني 

لك ت موجودة يف قدرة خياهلم املدركة أويف الواقع لكن غري موجودة  حمددةحية ألشياء نظرية 
يف كتاهبا  Hilda Graef، "يراها" أولئك األشخاص. تذكر هيلدا غراييف دون الوعياليت هي 

، حيث C.M. Staehlin"مرمي: اتريخ عقيدة وعبادة" جتربة مثرية لإلنتباه قام هبا عامل النفس 
ء لدي ستة صبيان بني اخلامسة عشرة والثامنة عشرة من العمر، فجعل فحص فيها قدرة اإلحيا

ان ي  باألمر يظهر هلم ابإلحياء وكأن هناك معركة بني حماربني من القرون الوسطى فوق شجرة. ص  
مل يراي شيئاً إطالقاً، إثنان "شاهدا" املعركة لكن مل يسمعا شيئاً، وإثنان شاهدا ومسعا الضجيج، 

الفرسان. ال أحد من الصبيان كان إبمكانه التواصل مع اآلخر لكن مع  حىت صرخات كل من
ة رأاي ومسعا اتفقا على كل تفصيل. يف الظهورات لدينا األمر ذاته، موافق ناللذاذلك حىت اإلثنان 

تواصلهم التخاطري الواضح مع بعضهم البعض، احلقيقة أن البعض فقط شاهدا، بني األطفال، 
 عا الشبح يتكل م. بينما آخرون شاهدا ومس

   ما هو مدى اإلحياء واستحضار املشاهد يف األدلة حني عاين يوجني ابرابديت 
Eugene Barbadette إبن الثانية عشرة سيدة بثوب أزرق وجنوم ذهبية يف مساء بونتماين 

Pontmain ؟ فسقف كنيسة رعيته كان مدهواًن ابللون األزرق والنجوم ۱٨٧۱، فرنسا عام
اجلريان الكبار الذين جتم عوا مل يشاهدوا شيء ابلرغم من أن أطفال آخرين زعموا أهنم الذهبية. 

ر، مع وجود لة أكثإىل املكان، أصبحت الرؤية مفص   ا الشبح. وفور وصول الكاهن احملليشاهدو 
إطار بيضاوي أزرق وكلمات مكتوبة داخله )تقليد للميدالية العجائبية(، صلبان صغرية بيضاء، 

عل ق فكاهن الرعية كان قد سبق و ري أمحر، وأربعة مشوع أضاءت من تلقاء نفسها. صليب كب
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صلبان بيضاء يف كل نطاق كنيسة الرعية، وكان يتقدم احلشد الصغري يف تلو "املسبحة احلمراء" 
إكرامًا للشهداء الياابنيني الستة وعشرين )األمر الذي رّبا اقرتح فكرة الصليب األمحر(، وهو 

 ماً ما أشعل أربعة مشوع بعد غروب األحد أمام متثال لعذراء احلبل بال دنس. بنفسه دائ

مع ذلك، إن قدرة استحضار املشاهد وعوامل النمو الطبيعية هي ليست كافية حبد ذاهتا 
لشرح كيف أولئك األطفال يلتزمون بقصصهم حني نرى يف بعض احلاالت كيف مت استجواهبم 

شرح النشوات جنوا. وهي أيضاً ال تسدايً الرتكاهبم "الكذب" وحىت سُ تكراراً واسُتهزئوا وعوقبوا ج
 غارابندل على سبيل املثال يف –اليت كانت أحياان تدوم لساعات واليت من خالهلا هؤالء الصغار 

د أطباء ل قت عليهم. أحمل يتأثروا ابألضواء الساطعة وحروق السجائر والداببيس اليت عُ  –
نشوة  يف غارابندل بعد عشرين لونة للطب الذي فحص معايين الرؤىاألعصاب من كلية برش

على األقل مل يقدر أن يعطي شرحًا هلذه األمور مما جعله يعلنهم أشخاص صغار طبيعيني 
 ابلكامل. 

يعرتف علماء النفس أن النشوة هي مرتبطة ابإلبتهاج الديين واخلربات الرؤيوية، لكنها 
ي ية حيث ميكن التسبب بنتائج مادية خارقة. فحاالت النشوات هقدرة العر افأيضًا مرتبطة ابل

 طبعاً معروفة جيداً عند أطباء السحر الوثنني واألطباء العر افون املشعوذون. 

سية اليت  أو الظواهر الشم ها عدد من الكبار الراشدين الرؤىيف تلك املرات اليت عاين في
 لإلهتمام شيئاً يف احلقيقة. هناك مثالً مثري عاين قد ريف احلضو من كان كانت ترافقها، ليس كل 

عن قابلية الكبار للتعر ض لإلحياء التخاطري أو اهللوسة اجلماعية جنده يف كتاب "األرثوذكسية 
يف أواخر القرن التاسع عشر،   .Fr. Seraphim Rose لألب سريافيم روز "وداينة املستقبل

 على منت ابخرة رست يف مرفأ سيلونيزيكان هناك بعض الركاب معظمهم من اإلنكليز 
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Ceylonese ساحر اموا بزايرة ، قيتهمض. وّبا أن كان لديهم بعض الوقت لتيف طريقها إىل اهلند
فقري الذي، بينما تظاهر أنه مل يالحظهم، جعل اتج الشجرة اليت كان يغربل حتتها أبن حملي 

ن املذهولون البحار. هؤالء املتفرجو ظهر فيه ابخرهتم تبحر يُ ق ال يصد  يتالشى، وجعل مظهر 
ق لسطح الباخرة واستطاعوا أن يروا أنفسهم يضحكون ويتحدثون، عاينوا منظر عصفور حمل  

صرفًا إىل عمله وحىت قرد الباخرة، نيلي، أيكل املوز. مصدر والقبطان يعطي األوامر والطاقم من
ألنه كان  5صلي صالة يسوعراهباً روسي، بدأ خبوف وبصمت ي-هذه القصة الذي كان كاهناً 

 ةسابقاً قد مارس التنجيم وأدرك مصدر القوة احلقيقية اليت كانت وراء هذه الرؤاي املزيفة. ابلنسب
 والتعجب منه.  مروا  يف مشاهدتهله اختفى املشهد بينما اآلخرون است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  5 "ريب يسوع املسيح إبن هللا ارمحين أان اخلاطئ،" وهي تعرف ابلصالة القلبية أو الذهنية يرددها الألرثوذكسيون يف أي وقت – املعر ب
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 عودة اإلهلة

ملاذا والدة اإلله دائماً هي اليت فرضياً تظهر يف هذه الرؤاي؟ هل كان األنغليكاين اإلجنيلي  
على حق عندما قال أن عبدة مرمي )هنا  Canon John of Satgeكانون جان ساجتي 

(  كسيذ ر األرثو املنظاوالدة اإلله من  بكل وضوح بني عبادة مرمي وتكرمي األرثوذكسيون سيميزون
 كان هلا جذور يف الوثنية القدمية، يف النزعة التواترية للبشر أبن يعبدوا أم إهلة. 

 حلايل لرسامة النساء للكهنوتإن مذهب الغنوسطية يرتبط بكل وضوح ابلصخب ا
 ةقريبة القدمية يبدو أهنا على صل ام اللغة الشاملة للكالم عن هللا، لكن اإلهلة الوثنيةواستخد

يف مناصب  لرجال ابملساواة مع انوسطيني مسحوا للنساء أبن خيدموا ية. اهلراطقة الغابلظهورات املرمي
كهنة وأساقفة، وهم اعتنقوا بعض املعتقدات املسيحية وحر فوها دون رمحة لتتناسب مع نظام 
الغنوسطية الديين أو الفلسفي، لكن موضوع اهتمامهم مل يكن مرمي والدة اإلله البشرية بل هللا 

عض األحيان خالدة ويف ب صوفيةنوسطيون قاموا ابخرتاع هيئة أي الروح القدس. بعض الغ "األم"،
اعتربوا العذراء مرمي أهنا إحدى جتسداهتا، لكن مل يبدو أنه ُوجد هناك أي شيء قد يؤدي إىل 

 مسيحية خمتصة ّبرمي كما حصل يف الكنيسة الرومية الكاثوليكية.  دةاعب

الكلية للوثنيني الوحيدة والعظيمة أرت نفسها أبشكال خمتلفة من الطبيعة على -هذه األم
األرض ويف السماء. مل يكن هلا شكل بشري لكن الناس عبدهتا يف األماكن املقدسة واألماكن 

العالية املتميزة ابلعواميد. الحقًا ظهرت بشكل بشري وخدمتها احلمائم واألفاعي اليت رمزات  
يعة، ويف جالبة احلياة، حاملة اخلصوبة للرجل والطبو  زقةاالر كا يف اهلواء وعلى األرض. برزت  لقوهت

 ، اإلهلام الذي يولد املوسيقى والفن والشعر. Muse دورها الالحق كمصدر وحي
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ت على آهلة حملية تفتتت اإلهلة وتعر فمع اختالط اجملتمعات وأتثريها على بعضها البعض، 
عذراء كونية "ولدت -اآلتية من ليبيا إىل مصر، كانت أم Neithمتخذة صفاهتم. يف دور نيث 

، تقول ألحد Isis الشمس وأصبحت أم قبل أن تولد األوالد من أحد آخر." يف دور إيسيس
لفة، وهي الناس بوجوه خمت "يعبدها ،الواحدة ،املتوسلني هلا أنه يف أماكن أخرى خمتلفة، هي

، أم  Aphrodite، أفرودييتArtemis أم اآلهلة، أرتيميس –معروفة أبمساء عديدة خمتلفة" 
 Persephone the Maiden العذراء ، بريسيفوينMother of the Corn الذرة

سيدة  –ك األمر سيدة الظهورات يتم تكرميها يف عدة أمكنة أبمساء ووجوه خمتلفة ذلمتياز. كاب
 بل بال دنس وإىل آخره.، عذراء الفقراء، أم التعزية، احلالوردية

عل األموات جت هناك ترنيمة اببلية لعشرتوت متدحها ّبثابة ملكة الكل اليت بداعي شفقتها
وختلص املعذبني، لكن ابلرغم من ذلك لديها جانب "مظلم" ويف ملحمة  أحياء، تشفي املرضى
على دمار البشرية. استطاع الكاتب الكاثوليكي من القرن التاسع عشر،  جلجميش تقرر نزوةً 
املظلم لسيدة  باجلان، على متييز ذلك Robert Hugh Benson روبرت هيو بينسون
 لوردز، حيث كتب:

لقد ظهرت مرمي يل يف ضوء جديد منذ زايريت للوردز. يف املستقبل ليس فقط سوف أكره  "إذاً 
إهانتها بل أيضاً اخلوف منها. إنه ألمر خميف أن تقع بني يدي تلك األم اليت تسمح لذلك املعذب 

 زاحفاً. إهنا إحدى مرميات شارتيسأدراجه مث يعود و  أبن يزحف عرب فرنسا إىل قدميهااملكسور 
Chartes  ،يس هذه هي لمهيمنة وكل شي عدا أهنا متصلبة: ، قوية، قامتةاليت تظهر نفسها هنا

  "كنسي بني املبهرجات والنردين.  تجرممرمي اليت جتدها يف 
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أو  طويل،هكذا خبصوص األم العظمى منذ زمن ليس هناك أي شك أن البشر افتكروا 
ن وإن كان محيدًا ّبا فيه الكفاية يف أثينا، لكن شريرًا وفظيعًا  كدايان اليت م ،سخبصوص أرمتي

. يف تعليقه على "أعجوبة الشمس" اليت قامت هبا فرضيا سيدة Diana of Ephesus أفسس
(: ۱٩٧٨)  Miracles يف كتابه "العجائب"Geoffrey Ashe فاطيما، يكتب جيفري آش 

مرمي هو ابلتأكيد إعرتاف أن لديها انحية مرعبة ومبهمة، األمر "حىت إن قبلت هبا أهنا صنع 
  ".جتاهها الذي ال ينسجم مع األفكار املسيحية

إذا كانت اإلهلة تلعب دوراً ما يف الظهورات املرميية، عندها تكون فرنسا يف موضع األرض 
سبق وُوجد معبداً  نة. لقدتبدو اإلهلة وكأهنا كانت لطيفة وتقدم املعو اخلصبة هلا ألنه هناك إمجاالً 

األرض  عبدة، و  Trevesقوية لألم يف إقليم تريفيه عبدة، و Soissonsإليسيس يف سواسون 
. وكان هناك عدة مزارات إلهلات صغرية كانت حامية Tarnو ،Seine، Oiseاألم يف أقاليم 

من  نابيع والصخور واملاء، وعددللينابيع. وكان هناك أيضًا حورايت ساحرة كانت حامية للي
 "السيدات البيضاء"، من ساللة األرض األم. 

األم العظيمة لآلهلة، وهي إهلة مت استريادها  Cybeleأُعطي الفضل لسيبيل يف روما، 
يزات الفريدة إحدى امل من آسيا الصغرى، إبحلاق اهلزمية هبنيبعل وحصلت على شعبية دائمة.

تتوجيها أبكاليل ومحلها من مكان إىل آخر. بطريقة مشاهبة، حصل تطوير  Cybeleلتماثيل 
آخر للظهورات بتتويج التماثيل املرميية والزايح هبا من مكان إىل آخر، وخاصة يف فاطيما. يف 

ّبوافقة اببوية )بيوس التاسع(، حلقتها  Garaison، مت تتويج عذراء غاريزون ۱٨٦٤عام 
مت تتويج سيدة  ، ۱٩٥٤وفاطيما )بيوس الثاين عشر(. يف عام  الساليت )ليو الثالث عشر(

، وّبوافقة من البااب كليمنت الثاين عشر، مت ۱٧٣٢ْكنوك، ملكة إيرلندا. قبل ذلك ويف عام 
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يف سلوفاكيا بتاج قماشي لإلمرباطور الروماين املقدس. Svata Hora تتويج عذراء سفاات هورا 
ح، لكن هي ممجدة ومتلك مع املسياملفداة البشرية يت متثل ليس هناك أي شك أن والدة اإلله ال

هذا التتويج األرضي يسعى إىل إحصائها بعيدًا عنا ويشوش احلقيقة أن اتجها السماوي هو 
كليل "ستيفانوس"، أي إ للكنه اليس "التاج القماشي" الذي هو الشعار امللكي اإلمرباطوري، 

اجملد الذي يعطى ألولئك املنتصرين يف معركة احلياة، اجلائزة للجهاد األمني الذي حيصل عليه 
 املرء ابملعاانة والتطهر، هو اإلكليل الذي مجيع املسيحيني أيملون أبن حيصلوا عليه ويُتو جوا به. 

ى النفس البشرية لألنث ّبا أهنا معبودة بشكل جامعي، قد مت اإلهلة حاجة ماسة يف
ساٍو ماألعلى الوحيد، أحيااًن كشريك  األزلية. أحيااًن هي تصر فت من حقها الذايت كاإلله

فقط عند العربانيني الذين قادهم   الزوجة/اإلبن.-رية، وأحياانً يف عالقة بني اإلهلةو لأللوهية الذك
ة، وحىت بشراسة مل يكن هناك مكان لإلهلالعنيدين والتوحيديني )أي يعبدون إله واحد( أنبياؤهم 

الوثنية. مع  ةانتكسوا إىل العباد العربانيني الذين أحاطت هبم جمتمعات متعددة اآلهلة أحياان
حواء أفاعي اإلهلة اليت هي رموز للشفاء واحلكمة إىل مرتبة اجملر ب الشرير، و  اخنفضتالعربانيني، 

ة. أما أطلقت عنان اخلطيئة واملوت على البشري اليت أم مجيع األحياء أصبحت شخصية ابندورا
احلمامة، تلك املرافق اآلخر لإلهلة، فرتبتها مل تنخفض، على األرجح نتيجة عالقتها بنوح والفلك. 

ي املعرتف به  املسيح-، واألفعى تظهر يف الشكل اليهودي"احلمائم"سيدة زيتون لديها رفاقها 
عركة لسحق ميدوغورييه ختوض م جائبية، بينما رؤيةعحتت قدمي سيدة امليدالية ال كرمز للشر

 رأس األفعى. 

سب السؤال هو كيف استطاعت كإذا كانت فرضية ارتباط اإلهلة ابلظهورات صحيحة، ف
 موطئ قدم يف الكنيسة الالتينية وبقيت دون أن يكتشفها أحد؟
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لقد انتقلت اإلرساليات الرسولية من خلفية توحيدية صارمة لتواجه جمتمعات غارقة يف 
إهليني. لكن بدون شك العديد من املهتدين إىل املسيحية مل يتمكنوا  -عامل اآلهلة وبشر نصف

 تفكريهم القدمية، حىت بعد املعمودية.طرق بسهولة أن يطرحوا جانباً 

 الكنيسة عن شيعة تتكو ن أغلبيتها من النساء كانتنستعلم من إبيفانيوس أحد آابء 
)يف بالد اليوانن(  Thrace"الكولرييديني". أتسست هذه الشيعة أساسًا يف تراقيا  بتلق ب 

 وتوس عت إىل سكيثيا العليا )تقريبًا حنو غرب ومشال البحر األسود( وإىل شبه اجلزيرة العربية يف
هارة مرمي إيليا ختتص بط-نوع-منالقرن الرابع. يبدو أنه أهلمت أبحداث اإلجنيل وأبسطورة 

قها دوهنا كإهلة من حو"عدم موهتا." يقول القديس إبيفانيوس أن "كاهنات مرمي" كانوا يعب
اخلاص، كملكة السموات، وبطقوس أقدم بكثري من املسيحية، وكانوا "يزينون كرسي أو عرش 
مرب ع يغطونه بقماش ويف زمن رمسي معني  كانوا يضعون عليه اخلبز ويقدمونه إبسم مرمي." ويستذكر 

أداهنم  ت والذين"ملكة السموات" عشرتو  لقاموا بتقدمات شبيهة  القديس هنا اليهود الذين
، وحيذر من عبادة العذراء بذات القوة اليت حذ ر هبا أيضاً ضد عدم اإلكرام الالئق النيب إرمياء 

هذه اهلرطقة التاسعة والسبعني من الئحة طويلة حتدا ها القديس إبيفانيوس، لكنها تبدو هلا. 
قة، حتت ظهورها ة الوثنية العريبطريقة ما وكأهنا داينة خمتلفة عن اإلحنراف املسيحي من داينة اإلهل

ذا األمر هؤالء أث روا على الكنيسة، هاجلديد: "مرمي." ابلرغم من أنه غري مرج ح أن الكولرييديني 
ظهر كيف تشوهات كهذه يف املعتقد املستقيم قد تنشأ وقد يكون األمر أن رواية من بعض يُ 

ني من ع بعض املهتدين من اجلدد اآلتأفكارهم أكثر إستقامًة  كانت قد جتانست روحاً وطبعاً م
أثناء العمل رها. خلطة الظروف املناسبة لتسب ب يف جتذ   تر توف  أن فبقيت هاجعة إىل  بيئة وثنية،

على دراسة الظهورات هذه، بدأت أشعر ّبا يبدو وكأنه حضور لداينة أخرى تعمل جنبًا إىل 
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 Emileؤلف الفرنسي إميل زوال جنب مع املسيحية؛ لذلك أاثر اهتمامي حني اكتشفت أن امل
Zola  "ًمن القرن التاسع عشر قد راوده شعور مماثل، وهو اعتقد أنه يلمس "داينة جديدة تقريبا

 يف لوردز. 

املسيح يف الكنيسة هو آدم الثاين، لكن يف اللحظة اليت تُعترب فيها العذراء حواء الثانية 
اإلبن. -)دون طبعًا أي استسالم للوثنية( يكون هذا عامل يذك ر الضعفاء روحيًا ّبفهوم اإلهلة

كل ب وبينما لقب "والدة اإلله"، ابلرغم من أنه خيتص فقط ابلتعليم أن املسيح هو هللا، قد يكون
األم العظمى لآلهلة، غري أن هذا ابحلقيقة هو لقب  Cybeleأتكيد قد أاثر ذكرى سيبيل 

أعظم بكثري، والدة اإلله. ومع اهنيار الوثنية وخلع اآلهلة احمللية عن عروشها، يف الكثري من 
دسة، قكانت والدة اإلله هي اليت ُوضعت يف مكاهنم كشفيعة الينابيع الشافية واجلبال املاألحيان  

وذلك لقرون طويلة مرتبطة ابحلج. يف الغرب، حيث كانت األسس الالهوتية والليتورجية رّبا 
أضعف، وأثناء القرون الوسطى، أخذت "سيدة" إحدى األحياء شخصية منفصلة تقريبًا عن 

، أحد Sir Thomas Moreالعذراء يف مزار منافس. يف هذا اإلطار، يعل ق السري توماس مور 
 Ippiswitchإبسويتش  ةلكاثوليك التودريني، قائاًل: سيقوموا ّبقارانت بني سيدالشهداء ا

 صورة واحدة لديها قوة أكثر من الثانية. ، متخي لني أن Walsingham وسيدة والسينغهام

مل حيصل أمر كهذا يف الشرق. فهناك، كوهنا متجذرة ابستقامة وبوعي يف الالهوت 
 مكاهنا الصحيح والدة اإلله يفانتسبت األرثوذكسي الصلب ومتغذية روحياً ابلليتورجيا العامية، 

تسب ب به  القدوس الذيالتشويه الغريب لعقيدة الثالوث أما وذلك بكمال موزون ومتناغم متاماً. 
مع ختفيضه )الغري مقصود تقريباً( ملنزلة الروح القدس، سواًي مع األحداث  Filioque اإلبن

،  اجتة عنهاالعواقب الناح القبائل الرببرية و التارخيية اليت اكتسحت اإلمرباطورية الغربية بشكل اجتي
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 يفكل هذه زادت من عزلة الكنيسة يف الغرب عن األرثوذكسية الطاهرة اليت متيزت هبا الكنيسة 
  الشرق. 

مع استعادة النظام واحلُكم املستقر يف هناية العصور املظلمة، وجدت الكنيسة يف الغرب 
ة على توفري فاضطر رجال الكنيسبرابرة. -يني ونصفأغلبيتهم أم   الذين نفسها أمام علمانييها

بابوية نفسها الوجدت املوظفني واحملامني الذين احتاج إليهم احلكام العلمانيني. نتيجة ذلك، 
الفلسفة و كلة على احملاميني الكنسيني وهذا ما أعطى الكنيسة الرومية اإلستشراف القانوين مت  

املنهجية اللذان مها مساهتا املميزة. وابلتايل حصلت املؤسسة الكنسية على سلطة مهيمنة، ومع 
هوت اثلوثي خاطئ، ال بتولية الكهنوت املفروضة أصبحت "الكنيسة" ابللغة العامية تعين الكهنة.

وتركيز مفرط على التعاليم األوغيسطينية املختصة ابخلطيئة األصلية والكفارة، سواًي مع أسقفية 
مجيعها أدت إىل فقدان العنصر األنثوي يف املسيحية الغربية وخلقت فراغاً على  –مجيعها ذكور 

 شكل إهلة. فأضحت العذراء مرمي املرشح الواضح مللء هذا الفراغ.

اء يف املقابل، يف الكنيسة الشرقية مت تسليم التقليد دون تغيري من جيل إىل جيل. ابستثن
احلملة الصليبية الرابعة الغادرة، بقيت اإلمرباطورية الرومانية يف الشرق غري مقهورة إىل حني وصول 

وي مل ق األتراك. وكان هناك دائماً علمانيني مستقلني وأصحاب ثقافة عليا. ومع وجود إمرباطور
وة خبضوع مجيع الق –حىت مل يكن هناك أي داعي وال حىت رغبة  –يكن هناك أي فرصة 

واستمرت "الكنيسة" تعين جسد املؤمنني الكامل، من املاضي العلمانية لسلطة البطريرك. 
. )كما ولةمعز الكهنوت املتزوج ضمن أن الكهنوت ليس طبقة واحلاضر، ّبن فيهم املالئكة. 

ميكن أن  كاهن القرية يف قربص  –لكاهن يسكن يف ذات نوع املنزل كأبناء رعيته نرى اليوم، ا
 ليكون أيضًا صانع األحذية يف القرية، والباابس )أي الكاهن( اليوانين البسًا جبته وقبعة ا
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Stove Pipe اليد الثانية.( ق يفه الصغرية بيد وسلة تسو  ماسكاً صبيه أو ابنت ميكن أن نشاهده 
ان يف الالهوت أبم لؤه يف األرثوذكسية. وكوهنا مرساةاك فراغ على شكل إهلة ليتم ممل يوجد هن

والرتانيم األرثوذكسية، بقيت العذراء القديسة اليت هي أكرم من الشريوبيم وأرفع جمداً من السريافيم 
نسبة ألمومتها اإلهلية، إمرأة هلا طبيعة بشرية يف مجيع النقاط مثل طبيعتنا، تطه رت ابلكامل 

( Logos لة بشرية للكلمة )اابلروح القدس حبلول البشارة وذلك لكي تتمكن من إعطاء طبيع
 األزيل. 

قي دهتا حركة  زايدةمت حل قت إىل مرتفعات جديدةة ياملبالغة املرمييف الكنيسة الالتينية، 
لقد أضافت العذراء "نوعًا ما من الكمال لصانع اإلصالح الربوتستانيت فقط بشكل موجز. 

ويف  ذلك املأخوذ من األسفار املقدسةالذي يناقض املنظار  وهو –الكون" ّبنحه طبيعة بشرية 
ه كان غنياً "ابلرغم من أن –األرثوذكسية، حيث يرى التجسد ّبثابة "إخالء الذات" عند املسيح 

 Bernadine of Siennaبرياندين اليت من سيينا لتصو ر أغرب فهو أصبح فقريًا ألجلنا." 
ر التجسد اننية أكثر مما تليق من س"إغراء هللا" ُوصف بلغة تليق أبسطورة زوس اليو  باملعروف 

العظيم. العذراء أصبحت أعلى من الكنيسة...كان هلا سلطة على إبنها يف السماوات...هي 
اسرتضت العدالة اإلهلية ومنعت هللا من أتنيب اخلطأة...هي والروح القدس أنتجت املسيح يف 

! لألسف ائحها ابسحقاق"النفوس. "حىت لسان الروح القدس" كان "ابلكاد يكفي الحتفال ّبد
 هني والواعظون به غالباً ما مت تطويبهم، األمر الذي اخُتذ كعالمة موافقة رمسية.املمؤلفو هذا اهلراء 

األقل   اليت ُتصنع منها الظهورات املرميية. فاإلهلة، أو علىهذه التشويهات قد تكون األشياء  ثلم
 إهلي، قد عادت. -كائن نصف
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 John Henry (Cardinal)اجلدير ابلذكر هنا أن جون هنري )كاردينال( نيومان 
Newman  أرعبته كل هذه التجاوزات. ابلرغم من قبوله للحبل بال دنس، هو اعترب هذه

تقلق الضمائر، أبهنا "ُمعد ة عن قصد لالتجاوزات الشعبية واإلحنرافات األخرى عن التعليم األابئي 
يف ملسة وطنية طريفة هو أشار أن كل هذه  ولتعمل على هالك النفوس."لتستفز التجديف، 

 العبادات والتعاليم هي من الواضح من عمل الغرابء وليس رجال إنكليز!

أن "املادوان ليست  البااب يوحنا الثالث والعشرون وجد أنه من الضروري تذكري رعاايه
املناخ  تعترب غري مرغوبة يفجتاوزات ال داعي للقول أن هكذا و مسرورة بوضعها فوق إبنها." 

 ۱٩٨۰املسكوين احلايل. ال أعرف ما يقوله كتاب الدليل احلايل ولكن الدليل الرمسي للوردز عام 
تكل م ضد "العبادة املفرطة للعذراء، اإلتكال على احللي واملسابح وامليداليات: اإلحنراف عن 

م لكن لدي شعور أن تلك اإلهلة لن يت "ايف.الداينة األصيلة، األمر الذي يالمس املعتقد اخلر 
  إزاحتها بسهولة.
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 سياسة، قومية، وتدّخل كنسي

كيف حظيت هذه الظهورات على شهرة وطنية وحىت عاملية؟ على سبيل املثال، كيف 
ميكن لظهورات فتاة صغرية إن كانت حقيقية أو خيالية أبن حتو ل لوردز ليس فقط إىل مركز ديين 
رئيسي للكنيسة الكاثوليكية بل أيضاً إىل صناعة سياحية رئيسية، ديزنيالند ديين، لديه حج اج 

رض املقدسة، فنادق أكثر من أي مدينة يف فرنسا ابستثناء ابريس ونيس، معمل أكثر من األ
ينتج أكثر من طنًا من الشموع يومياً، ومتاجر لبيع التذكارات حيث ميكن شراء عذارى يف 
عواصف ثلج، عذارى يف تلفاز، زجاجات للماء املقدس على شكل املادوان علو ها مرتًا مع 

هذه الروح التجارية املؤسف عليها  ن فتحها للتعبئة؟ ابلطبع كلكأغطية ميكتيجان من الذهب  
 والال طعم هلا ليس هلا أتثري على أصالة هذه الظهورات أو غري ذلك. 

السياسة والتالعب الكنسي )وحىت اخرتاع القطار( لعبت أدوارها. يف فرنسا، ردة الفعل 
مع  للكنيسة وروح العقالنية. الرؤاي املرميية كانت تتناسب-بدأت ضد الثورة الفرنسية املعادية

ة إنعاش هي أصبحت مهمة يف إعاد ،هلا السلطات الكنسيةتشجيع املطالب الشعبية، ونتيجة 
القرن  ملتضعضعة. يف حقيقة األمر، أعطت لوردز هذا الكم من قوة الدفع للمرميية يفالكثلكة ا

التاسع عشر لدرجة أنه نشأت هناك حركة مناهضة تشج ع احلج إىل مزارات مرتبطة بشكل 
مباشر ابملسيح. وهنا نرى جمدداً اإلنفصال بني الوالدة واإلبن. ميكن القول هنا أن أحد األسباب 

، إىل عدم اإلقتناع أبداً  Mother Vauzouلمة بريانديت املبتدئة، األم فاوزواليت دفعت مع
 أن رؤاي بريانديت هي أصيلة هو أن تفانيها الشخصي كان يرتكز على املسيح وليس على مرمي. 
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، كاهن الرعية يف لوردز الذي دعم بريانديت وبىن كابيال يف Peyramale األب بريامال
حمرتفون   Revivalistsرعة من ِقبل آابء غاريزون، الذين هم إحيائيون املغارة، مت اجتيازه بس

يف لوردز كجزء من محلة  ليستلموا زمام األمور Tarbesكان قد أرسلهم أسقف اتربيس 
ذلك األسقف منذ البداية اعرتف ابلظهورات وشر ع العبادة. ُوضع آابء غاريزون ليديروا  إحيائية.

مي التبشريية لتكون منفصلة عن كنيسة الرعية، ويبدو أن التبادل الكالزمام أمور إرسالية احلجاج 
موت  عدب جداً. استمرت العداوة بني املغارة والرعية بينهم وبني األب بريامال كان الذع وانتقامي

لوحشي فاهلجاء ا "التعقيد الرهيب."بقضائية اتسمت األب بريامال وتورطت فيها دعاوى 
 قيقة مؤكدةكان مبين على ح  إكلرييكية" -قبة-أتكل-إكلرييكية-"قبةللمؤلف زوال الذي يقول 

(Alan Neame: The Happening at Lourdes). 

 للت أعما، فحصللملكيني-اعتربت اجلمهورية الثالثة أن املظاهرات الدينية هي داعمة
نظيم فكان رد السلطات الكنيسة تشغب معادية للكاثوليك تضمنتها اعتداءات على احلجاج. 

حضره تسعة أساقفة وعشرين ألف شخص، األمر الذي رفع  ۱٨٧٢جتم ع وطين كاثوليكي عام 
 من قيمة لوردز كمركز ديين. 

ويوحنا بولس الثاين أعطى  Marianists6 وات املعاصرين كانوا من املرميينيمجيع البااب
 تعزيز إضايف للوردز من خالل دعمه الشخصي وزايرته للمزار، وهي األوىل اليت يقوم هبا اباب. 

يف زمن ظهورات فاطيما، كانت الربتغال متر يف مرحلة قاسية من املعاداة للكهنة. فالنظام 
ئم وعم  ضراابت واجلراامللكي القدمي كانت قد أخذت مكانه مجهورية يسارية، وحصلت هناك اإل

                                                           

Society of Mary 6  أعضاء يف مجعية مرمي  
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الفساد وأُلقيت القنابل وضرب التضخ م ونقصان املواد الغذائية سوايً مع التعقيد املضاف املمتثل 
ابحلرب العاملية األوىل.  واعُتربت الكنيسة الكاثوليكية الداعم الرئيسي للنظام امللكي املخلوع 

، ۱٩٢٦لعام حللهم الكهنوتية. بعد اوُوضعت القيود على الكهنة يف تبشريهم وُمنعوا من لباس 
والفاتيكان الذي شج عه جناح لوردز كان له دور فع ال يف استعادت الكنيسة موقعها األسبق. 

 انطالقة فاطيما كمزار منافس يف مكانته وأصالته. 

التدخل البابوي يف فاطيما ملحوظ للغاية. بيوس الثاين عشر الداعم بقوة لفاطيما 
قام  ۱٩٥٤، ويف العام ۱٩٤٢واملناهض الشيوعية بعنف كر س العامل لقلب مرمي الطاهر عام 

د احلياة اليت كانت ال تزال على قي قًا إلرشادات لوسيا معاينة الرؤىبتكريس خاص لروسيا وف
يود أن يعطي العذراء لقبًا آخر، "أم الكنائس"، زار فاطيما ادس الذي كان بولس السآنذاك. 

. البااب يوحنا بولس الثاين صاحب شعار "أان لِك ابلكلية اي مرمي" والذي يبدو أنه ۱٩٧٦عام 
أبن خُيي ط على ثيابه، هو ]كان[ أيضًا داعمًا محاسيًا لفاطيما، وبعد  M"م"  لطلب حرف ا

ان )سيدة( و وضع الرصاصة يف إكليل ماد لة )هو عزا جناته لسيدة لوردز(اشحماولة اغتياله الف
لغري مسبوقة اليت اإلقتناص اوراء محلة  فرتاضية املختصة بروسيا هي حالياً لتوجيهات اإلافاطيما. 

 يف روسيا. الفاتيكان ها يشن  

يف  Turzovkaيف املواجهة مع الشيوعية كان هناك أيضًا بُعدًا سياسيًا يف تورزوفكا 
قومي وفاتيكاين  ني األخريتني كان هناك عنصرتسلوفاكيا، يف ميدوغورييه، يف هريوشو، ويف اإلثن

رثوذكسية يف هريزيغوفينا ذات األغلبية األكرواتية تشك ل ميدوغورييه منطقة مطو قة  قوي جداً. 
كون كروايت الرومية )"لت والقومية الكرواتية دائماً ما سارت جنباً إىل جنب مع الكثلكةواملسلمة. 

عليك أن تكون كاثوليكي"(. أثناء احلرب العاملية الثانية ونتيجة خوفه املذعور من الشيوعية، مل 
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صريب أرثوذكسي  ٧٥۰۰۰۰يفعل بيوس الثاين عشر أي شيء لوقف اجملزرة اليت أدت إىل مقتل 
ليت أنشأها "دولة كرواتيا املستقلة" الدمية ا لعلى أيدي حزب األوستاشي الكروايت الفاشي التابع 

رأى يف الكنيسة األرثوذكسية شراً  Zagrebكاردينال زاغرب   Stepinacالنازيون. شتيبيناك 
"أعظم من الربوتستانتية" والرهبان الفرانسيسكان هم الذين أوكلت إليهم إدارة معسكرات 

فل من ورييه رُمي مخسني رجل وامرأة وطاإلعتقال األكثر شهرة يف سوء مسعتها. يف جوار ميدوغ
جرف منحدر صخري، ومجيع الرهبان من دير أرثوذكسي جماور دفنوا أحياء. اجلدير ابلذكر  أعلى

، Pavao Zanicهنا أنه بينما أسقف موستار السابق الكاثوليكي، املونسينيور ابفاو زانيك
اهن رعية ان واملرض،" تبن اها حبماس كاستنكر الرؤاي معترباً إايها "كل من مثار اإلحتيال، العصي

يف حال مت  .معايين الرؤىميدوغورييه الفرانسيسكاين الذي مسع "صوت" يقول له أن حيمي 
تكون ميدوغورييه سصل ذلك، بقة ويف الوقت الذي حيتدبري املشاكل يف بالد يوغوسالفيا السا

 زاً عاملياً للحج. جاهزة لتواصل دورها كجزء من صناعة السياحة الكاثوليكية ومرك

ملدة قرون ويف البالد املعروفة اليوم أبوكرانيا ُوجد هناك تشنج بني الكنيسة األرثوذكسية 
(، الذين هم جمدداً يشنون محلة عدائية نضالية Uniatesدين )والفاتيكان نتيجة نشاطات املوح  

فاطيما يف اهبتها لّبشنمط هندسها متطرفني قوميني ودينيني. تنتمي هريوشيو بسهولة هلذا ال
ًا هلذا أن األوكرانيني هم اختريوا خصيصالزاعمة هتداء روسيا ويف الرسائل من الشبح دعوهتا ال
 العمل. 

 ابختصار ميكننا أن نذكر أيضًا اخللطة القومية/الدينية يف عذارى غوادالوبيه
Guadalupeاملكسيك، وشيستوهواي ،Czestohowa  ظهرت ۱٥٣۱، بولندا. عام ،

( وقالت له أن يطلب من األسقف أبن يبين Aztecذراء "داكنة" أو هندية لفالح أزتيكي )ع
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مزارًا على البقعة اليت ظهر فيها الشبح، اليت صادفت أن تكون موقع مقدس ذات األمهية يف 
داينة اهلنود سكان األرض األصليني. وطُبعت صورهتا أبعجوبة على ثياب الفالح، األمر الذي 

د احرتامهم الذايت بوجه الشعوب البيضاء بينما السلطة الكنسية ابتهجت ألهنا رحبت أعاد للهنو 
الهتداء مثانية ماليني هندي إىل الكثلكة الرومية يف غضون أربعة سنوات. يف عام معونة أساسية 

 ، أعلن البااب بيوس العاشر عذراء غوادالوبيه أهنا "إمرباطورة األمريكيتني."۱٩۱۰

فهي مرادفة للقومية والكثلكة Jasna Gora أما عذراء شيستوهواي يف دير جاسنا غورا 
الرومية البولندية. تقع الكابيال اليت حتتوي على األيقونة يف وسط "جمم ع ضخم، وهو مركز 

نهار يتم الكشف عن العذراء أربعة مرات يف الللحجاج منظ م بدقة،" يديره األابء البولسيني. 
ستارة فضية ببطء على جلبة صاخبة من نفخ األبواق. من الواضح أن مجيع املزارات  حني ترتفع

املرميية الكربى حتمل طابعني مزدوجني مها الكفاءة الرومية )الكاثوليكية( وإدارة حمرتفة لشؤون 
 اوبقرار رمسي من الربملان البولندي، مت تتويج "ملكة بولندا ودوقة ليثواني ۱٧۱٧يف العام املسرح. 

 العظمى" رمسياً. 

للقب السامي، صاحبة العلمانية تبدو وكأهنا غري الئقة بغرابة حني مُتنح لهذه األلقاب ا
تيين فيبدو أن كلمات كاتب كاثوليكي ال والدة اإلله، الذي ال ميكن زايدة أي جمد إضايف عليه.

ؤقتة اليت للبابوية "معقالً للقوة امل  –تفوه هبا عن لوردز تنطبق ابلتساوي على مزارات مرميية أخرى 
 املعصومة." 

]مالحظة احملرر: ميكن ذكر نقطتني هنا. النقطة األوىل هي أن يف شيستوهواي، األيقونة 
لعبادات ااإلعرتاضات هنا هي على  –املذكورة هي طبعًا أرثوذكسية ولديها مكاهنا يف تقومينا 

الرتويج  ك مزار مرميي، كنوك يف إيرلندا، الذي قد يكوناليت حتيط هبا. النقطة الثانية هي أنه هنا
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األول له قد بدأه وجدان معادي للقومية وليس وجدان قومي. لقد سبق واقرُتحت الفكرة أن 
ة الربيطانيني وجدوا فكرة الرتويج للعبادات أبهنا مفيدة للغاية لتشتيت اإلهتمام القومي أثناء فرت 

  ،ةور" وحىت األزمنة األخرية، كانت السلطات الكنسية الكاثوليكيما متوترة. طبعاً، يف زمن "الظه
احلال ي للقومية، كما ه موالية ونكتلربيطانيا بدل من أن  " كنيسة الرمسية،" موالية لل ةكداعم

  [ملموسة عموماً.اليوم 
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 الظاهرة الشمسية

 ، السبعينية(۱٨:۱)املزمور  "السماوات تذيع ّبجد هللا، والفلُك خيرُب أبعمال يديه"

إذا مسحنا بفرضية اإلحياء الذايت واملخيلة املفرطة يف النشاط والتظاهر برؤية أمور لكي 
ليتضح األمر أنه حصلت  هبم املوثوقنتشبه أبانس آخرين، يبقى هناك ما يكفي من الشهود 

المات ر طبيعية، عهناك عدة حاالت من الظواهر الشمسية املذهلة يف املزارات. فهل هي ظواه
حضور والدة اإلله، أم هي جزءاً من محلة "العالمات واآلايت الكاذبة" اليت  قفمن السموات ترا

 حتض ر جمليء املسيح الدجال؟

يف العهد القدمي، تقف الشمس يف مكاهنا ليشوع )يشوع بن نون( وترجع إىل الوراء 
 الكنيسة س تظلم عند صلب املسيح. يفإلزيكياس، بينما يف األانجيل لدينا جنم بيت حلم والشم

، ٣٥٧حنن نعلم بصليب ]القديس[ قنسطنطني الكبري، الصليب الذي شوهد فوق أورشليم عام 
 . ۱٩٢٥والصليب فوق أثينا عام 

لقد شوهدت عرب التاريخ أمور غريبة يف السماء ومت تدوينها. يف بداية القرن العاشر، 
مساًء مليئة بنجوم بدت وكأهنا "تصدم  Utrechtأسقف أترخت  Radbodسج ل رادبود 

ببعضها البعض"، وهذه عالمة تبعتها العديد من الكوارث الطبيعية والتارخيية. مذن ب هايل الذي 
أثناء حرب  Bayeux.7يف إنغلرتا، هو مزخرف على قماشة ابيوه  ٦٦۱۰متت معاينته عام 

رت قبل معركة، األمر الذي جعل قائد الورود، دو ن مؤرخ معاصر "ثالثة مشوس يف واحدة" ظه
من  أأبن يعلنها فأل خري ألهنا رمزت إىل الثالوث األقدس، مما هد    اليوركيني، إدوار الرابع العتيد،

                                                           

https://en.wikipedia.org/wiki/Bayeux_Tapestry 7  
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خماوف عسكره. واستخدم ويليام شايكسبري هذه احلادثة عندما ذكر هذه العالمة يف مسرحيته 
 رؤى غريبة يف السموات" يسجل فيه، مت نشر كتاب "عالمات ۱٦٤٦"هنري السادس." عام 

، وهو عامل فلك Walter Maunder، نشر والرت ماوندر ۱٨٨٢لظهورات عدة، ويف العام 
، تقريرًا عن أروع شيء رآه أثناء فرتة سنوات عدة من التحديق Greenwichمن غرينويتش 

ري ذي ين قرص دائري كباابلنجوم. سواًي مع املئات من الناس يف سائر أحناء بريطانيا، هو ع
ضوء أخضر امتد يف طوله إىل شكل سيجار، طوله مخسني مياًل على األقل، وذلك يف موقع 
يعلو عن األرض أكثر من مئة ميل، ويتحرك بسرعة قصوى تقارب العشرة ميالً يف الثانية. علماء 

 Auroralاليوم ميكن أن يشرحوا ذلك كجزء من عرض األضواء القطبية )أو الشمالية( 
displays وكانت قد حصلت يف ذلك الوقت عاصفة مغناطيسية عنيفة، فاهنمرت جسيمات .

مشحونة من الشمس إىل داخل الغالف اجلوي لألرض وأضيئت مثل ضوء النيون. شعاع 
اجلسيمات ميكن أن خيلق مظهر الكائن الصلب الذي يتحرك بسرعة. وحني ينفق الشعاع كل 

ثل الغيمة، كما حصل فوق أورواب. ليس هناك من شك أن العديد قوته، عندها ببساطة يتناثر م
 من "العالمات الغريبة يف السموات" هي يف حقيقة األمر عوامل طبيعية. 

أشعة الشمس عرب   تنفذإحدى العوامل الطبيعية املعروفة جدًا هي "اهلالو" حيث 
كريستاالت الثلج، فتشكل صورة الشمس صليبًا والشمس يف وسطه. هناك مشوس وأقمار 
"زائفة" معروفة لعلماء الفلك، والكوكب زهرة حني يُنظر له خالل اهلواء امللو ث قرب سطح 

، ظهر هناك برانمج ۱٩٩٣األرض يبدو وكأنه يغري لونه ويقوم حبركات غريبة. يف ميالد العام 
على التلفاز عن جنم بيت حلم. أحد العلماء/الفلكيني قال أن الظواهر الطبيعية حتصل كل سنة، 
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وإذا أعطته الكنيسة اترخيًا حمددًا للميالد، عندها ميكنه أن يكشف ماذا رأى اجملوس حتديداً، 
 ألن مجيع تواريخ حتركات الكواكب معروفة. 

أن تدل هنا على العدد الكبري للظواهر  ]مالحظة احملرر: ابلرغم من أن كاتبتنا أرادت
الطبيعية اإلستثنائية، يف حقيقة األمر هذا العامل كان على خطأ ألن جنم بيت حلم مل يكن ظاهرة 

عن إجنيل القديس مىت للقديس يوحنا الذهيب الفم(.  ٦طبيعية بل ظاهرة روحية )أنظر العظة 
لإلحتفال ابأللفية الثانية حلدث لمامونيني ل املسعورة، وابلرغم من التحضريات األكثر من ذلك

 يبدو أهنم ال يؤمنون به )!( يبقى التاريخ احملدد مليالد خمل صنا غري معروف لنا.[ 

بعض الظواهر الشمسية اليت متت معاينتها يف املزارات العديدة حول العامل هي من دون 
شك يف مصدرها طبيعية صرفة. لكن املئات من الناس الذين يزعمون أهنم رأو الشمس "ترقص"  

ة. ألعصاهبم البصري بسهولة ولفرتات طويلة دون أي أذى الشمس إىلكان إبمكاهنم أن ينظروا 
رأى الشيء ذاته ابلضبط، والبعض مل يروا شيئًا إطالقاً، فإذا من الواضح هنا  ولكن ليس الكل

أن الشمس الراقصة مل يكن هلا سبب طبيعي، ورّبا هلا عالقة بنوع ما من اهللوسة اجلماعية. 
 ابلتأكيد ال ميكن للشمس أن تكون فيزايئيًا قد دارت على نفسها وحتر كت بشكل متعرج وإال  

 النظام الشمسي. ذلك هناية لكان 

د الذين و مجيع احلوادث املوثقة عن "أعجوبة الشمس" يف فاطيما تشدد على رعب احلش
شاهدوا الشمس تغزل يف دوامة جنونية، مث تفصل نفسها  –لكن ليس اجلميع  –العديد منهم 

 عن السماء وتغزل حنو األرض بكتلة انرية ضخمة، مث تعود إىل مكاهنا. هذه احلركات أعيدت
ررت مرتني. بينما البعض من احلاضرون يف املزار مل يشاهدوا شيء، آخرون على بعد مخسني  تكو 

ت لوهنا فأعطت اللون  كيلوميرتاً عاينوا املشهد واعتقدوا أن هناية العامل قد حل ت. الشمس غري 



45 
 

األمحر مث األصفر مث اللون البنفسجي. يف "الشمس الراقصة،" يستعني الكاتب ديسموند سيوارد 
Desmond Seward  ّبقطع من حدث غري منشور ألحداث تورزوفكاTurzovka يف .

، يُقال أن والدة اإلله ظهرت لساكن أحراج عمره إثنني وأربعني سنة وهو "مؤمن ۱٩٥٨العام 
أبمجعهم  .عاين إمرأة مجيلة البسة األبيض حتمل مسبحة الوردية وتطوف يف السماء غامض،"

ذات املكان والزمان أسبوعياً. قيل لساكن األحراج أن يصلي حصل هناك سبعة ظهورات يف 
للمصاحلة ولكي يكف ر العامل عن خطاايه؛ وحصلت هناك اإلنذارات املعتادة األبوكليبتية والتشديد 

ع ماء سلوفاكي إىل هذا اجلبل وانفجر نبية. أتت احلشود من مجيع الريف العلى مسبحة الورد
اءات. وضعت السلطات الشيوعية ساكن األحراج يف يف مكان الظهور وحصلت هناك شف

 ۱٩٦٣مأوى للمختلني عقلياً لكنها أطلقت سراحه الحقاً. مت التبليغ عن أضواء غريبة ويف عام 
ن تندفع شتعل وحيرتق وألسنة النريايحصلت هناك أعجوبة الشمس. "هذا املدار الناري بدا وكأنه 

لرؤاي بذعر كان هناك فقط انذهال صادم. بعد شخص يعاينون ا ٥۰۰منه...ومن بني أكثر من 
حلظات قليلة انتشر فوقنا وحولنا ضوء عل شكل كوز هائل، مثل اخليمة املتضخمة املصنوعة من 

تكو ن من كل ضوء جتده يف سلم األلوان، من األمحر إىل قطع طويلة ملونة بوضوح. هذا 
  شجار وأغصاهنا واألرض والناس.البنفسحي...وحول املكان غط ت القطع امللونة السماء واأل

انتشرت القطع من نقطة إرتكاز واحدة كانت الشمس داخلها. رأيت أشخاصاً إىل جانيب ألواهنم 
ت عندما حتر كوا. اجتمعت ثالثة فرق موسيقية حناسية مع غأرزق  امق وأصفر فاتح وألواهنم تغري 

إشارة عن  ألن الكل اعتقد أن هذه احلجاح وعزفوا ترنيمة فورتيسيمو "حني يك ألف مرة اي مرمي"
حضور والدة اإلله. عندما تقرأ عن هذا احلدث مرة اثنية، حيصل املرء على انطباع وكأنه نوع من 

 الديسكو الديين اخلارق، لكن لكاتبه كان "غريباً ومؤثر للغاية وغامر...وخيتص ابهلل." 
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 UFOs يةق الطائرة اجملهولة اهلو األطبا أكن أختيل أبداً أنه قد يكون هناك رابط ما بني مل
يف كومة من الكتب  UFOs لواملزارات، إىل حني أن لفت نظري وابلصدفة كتاب عن ا

ني وجدت أن من حاملستعملة يف حمل لبيع األنتيكا. بينما كنت أتطلع عليه بسرعة، تفاجأت 
 ، إثنان منهما كانتا مألوفة ابلنسبة يل. ۱٩٦٧بني الظهورات اليت مت التبليغ عنها يف إنغلرتا عام 

 Stokeترينت -أون-أرض ملكية يف ستوك يفاألوىل اختص ت ابمرأتني جارتني يعيشان 
on –Trent  ،رأوا "صحن طائر" حيط وعندهايلعبان سوايً مع بعض األطفال يف الشارع  كانتا  

. احلقل "بدا ۱٩٦٧أيلول  ٢يف حقل ليس بعيداً عن امللكية حوايل الساعة التاسعة مساًء يوم 
وكأنه حيرتق مثل املوقد،" "بدا األمر وكأن أحدهم أشعل موقدًا ضخماً." يف غضون دقائق 

، لكن كل شي كان يف الظالم والبحث يف ضوء النسوةوصلت الشرطة اليت أرسلت وراءهم 
يف ميدوغورييه، وابإلضافة إىل مشس تغزل  ۱٩٨۱ف عن أي شيء. يف آب النهار مل يكش

وتبعث أشعة متعددة األلوان، وأقواس قزح دون أي مطر، وظواهر أخرى، ظهر حريق وكأنه 
 يندلع على جبل الظهورات، لكن حني وصل فوج اإلطفاء مل يكن هناك أي أثر له. 

  حتقيق ٨۰٨حصل هناك  ۱٩٦٧و ۱٩٥٩الثانية اختص ت ابلصليب الطائر. بني عامي 
قامت هبا وزارة الدفاع ّبساعدة من   UFOsاألطباق الطائرة اجملهولة اهلويةبشأن مشاهدات 

 املرصد الفلكي امللكي، مكتب األرصاد اجلوية، سالح اجلو امللكي، وسالح اجلو األمريكي
املتمركز يف بريطانيا، مؤسسات رادارية، جهاز مراقبة املالحة اجلوية والشرطة، ابلرغم من أنه مل 
يكن هناك أي استفسار من أعلى مستوى علمي. األغلبية املطلقة من املشاهدات تبني  أهنا 

اء لرصد األحوال اجلوية، أشي دأقمار إصطناعية وحطام، مناطي –طبيعية صرفة يف مصدرها 
ئية )كوكب زهرة، إخل(، طائرات، عوامل طبيعية مثل مشوس وأقمار ومهية، إنعكاسات من فضا
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اليت ال تفسري هلا، البعض منها ارتبط حباالت مل  ٨٤ لالغيوم واخِلدع احملتومة. من املشاهدات ا
تكن فيها املعلومات كافية الختاذ قرار، لكن الصليب الطائر كانت إحدى احلاالت الباقية اليت 

  توثيقها جيداً لكن مل يستطيعوا إجياد تفسرياً هلا. مت

، عاين أكثر من إثين عشر شاهدًا موثوق هبم، ّبن ۱٩٦٧خالل شهر تشرين األول 
طارت ببطء مث رفرفت وشك لت  ، أضواءً BBC لفيهم رجال شرطة ومهندسني من حمطة ا

 للغاية. كان لكنه كان بر اقاً صليب ومث حتر كت من مكاهنا بسرعة خارقة. "مل يكن الضوء اثقبًا 
مظهره متألأل ابلنجوم، كأنك تنظر عرب زجاج رطب. هذا "الشيء" دائماً ما متت معاينته مساًء 
أو يف الساعات الباكرة. أحد قادة اجلناح املتقاعدين من سالح اجلو امللكي كان يقود سيارته 

ي أي سبعة أضواء طائرة مل تعطمع زوجته يف هامبشري ذات ليلة من تشرين األول عندما رأوا 
مثايل  Vضجة، سبعة أضواء ساطعة يف تشكيلة يف السماء. يف البداية شك لت األضواء شكل 

 –نتظموا اثنية يف شكل صليب. "بكل أتكيد كانوا حتت نوع ما من السيطرة لكن الحقًا ا
 فالتشكيلة كانت مثالية،" قال قائد اجلناح.

هود الذين إىل وصفات الش وابلفعل أحياانً كان مطابقاً  ة،باهذا الوصف بدا شبيهًا بغر 
عاينوا الظهورات فوق الكنيسة القبطية يف زيتون، القاهرة، بعد ستة أشهر. أحد األساقفة 
األقباط، غريغوريوس، وهو املسؤول عن الدراسات العليا واحلضارة القبطية واألحباث العلمية، 

مام ن حتصل الظهورات، بعض العصافري اليت تشبه احلالذي عاين الشبح عدة مرات قال، "قبل أ
تظهر يف تشكيالت خمتلفة...هذه ال ترفرف أجنحتها  لكنها تقوم بطريان  –ال أعرف ما هي  –

شراعي....وأي تشكيلة يصنعون يبقون عليها. أحياان يبلغ عددهم سبعة يطريون يف تشكيلة 
فقط  –. ال ميكن مشاهدة ريش إطالقاً صليب. يطريون بسرعة هائلة. وهم...مضائني ابلكامل
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شيء ساطع. إهنا خملوقات مشع ة، أكرب من حجم احلمامة." وأعلنت جلنة خاصة من 
امات نها البااب القبطي يف تقريرهم الرمسي: "...يف ليلة أخرى رأينا محاإلكلرييكيني األقباط عي  

ندها ة إىل السماء مباشرة. عابللون الفضي الساطع والنور يشع منهم. طارت احلمامات من القب
جم دان هللا الذي مسح لألرضيني أبن يعاينوا جمد السماويني..." وقال البااب القبطي كريللس السادس 
يف بيانه الذي يؤكد أصالة الظهورات أن الشبح الالمع "سبقته أشكال ما روحية مثل احلمامات 

 اليت انتقلت بسرعة كربى." 

وحوادث زيتون. هل من املمكن أن ذلك  UFOs لوادث اقمت بقراءة وإعادة قراءة ح
أبن يظهر جمدداً يف مصر  ۱٩٦٧"الشيء" الذي شوهد لفرتة وجيزة يف إنغلرتا يف تشرين أول 

بعد ستة أشهر ليبقى لفرتة مطولة متتد ثالثة سنوات لكي يصبح "الكائنات السماوية" لكهنة 
 األقباط و"األشكال الروحية" لبااب األقباط؟

دفة غريبة وحني كنت أكتب هذا املقال، دعاين زوجي يف إحدى الليايل من أوائل بص
حزيران ألعاين مشهد غروب مشس غري مألوف للغاية. كان املشهد لغيوم مع تشكيلة رائعة 

د للغاية. "إهنا وردي جمي-لوادي وتلة ذات اللونني البنفسجي والزهر الغامق، مضاء بتوه ج ذهيب
هتف زوجي. جبانبها كان هناك "خريطة" للبحر املتوسط مع شكل اجلزمة صحراء اليهودية!" 

الذي إليطاليا واضح جداً، سوايً مع خط شواطئ البحر املتوسط أبكمله. من وراء الغيوم احمليطة 
ذات اللون الوردي الغامق أتت شعاعات قوية من النور الذهيب. مل يعاين أحد من ا هذا املشهد 

ع عليه إىل أن تالشى.  لقد كان ابلفعل مجيل ومذهل لدرجة ال تصد ق، من قبل، ووقفنا نتطل
وبطريقة ما خربة روحية، ألن الفكرة املهيمنة وراءها كانت "اجملد هلل""، ومع ذلك كان املشهد 

 أبكمله طبيعي.
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 ت، الذي عاين۱٩٧٤يف غارابندل عام  ذلك ّبعل مة الرايضيات اإلنكليزيةافتكرت بعد 
ة" ومسيح مشو ه يف السماء وخرائط لبلدان عدة سوايً مع شعاعات لضوء عظيم "الشمس الراقص

شعرت أنه يعين حضور "كائن كلي القوة" أخذته هي ليعين اآلب األزيل الذي كان يرسل 
يها لت لنفسي ماذا كان سيكون رأالرهيب على لندن يف اخلريطة. تساءشعاعات من الغضب 

 غارابندل أو يف مزار آخر.يف هي من غرويب "أان" إذا عاينته 

إذا حسمنا العوامل الطبيعية، إال  إذا آمن ا أن "احلمامات" والشموس الراقصة هي عالمات 
أصيلة من السماء أُرسلت لنا لتثبيت اإلميان ولتدل على احلضور الكرمي للعذراء ولتحذر من  

نوع ما من اهللوسة  مكانيةكوارث ميكن حتاشيها فقط ابلتوبة، عندها يبدو أنه مل يبقى لنا سوى إ
 سيح. امل-اجلماعية، أو جزءاً من محلة "العالمات والعجائب الكاذبة" اليت حتضر جمليء ضد

وفقاً إلجنيل القديس لوقا، يف األزمنة األخرية سوف يكون هناك "أهوال وعالمات عظيمة 
ذ ر من ة، حيف السماوات." القديس إغناطي براينشانينوف الذي كتب منذ أكثر من مئة سن

املسيح -اقرتاب الزمن الذي ستحصل فيه الكثري من العجائب املزيفة املدهشة. "...عجائب ضد
سوف تظهر بشكل رئيسي يف نطاق اهلواء حيث الشيطان لديه سلطانه خصوصاً. هذه 
العجائب ستؤثر قبل كل شيء على حاسة النظر، فاتنًة وخادعًة إايها. القديس يوحنا الالهويت 

املسيح سيصنع -اين يف سفر الرؤاي األحداث اليت سوف تسبق هناية العامل، يقول أن ضدالذي ع
عجائب عظيمة وحىت سوف "ينزل انرًا من السماء إىل األرض، على مرأى الناس." )رؤاي 

د ابة أكرب عالمات ضث(. هذه هي العالمة اليت تدل عليها األسفار ّب۱٣:۱٣القديس يوحنا 
 المة هو يف اهلواء." العديد من الظهورات تنبأوا عن حصول عالمة كربى. املسيح ومكان هذه الع
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 أوهام

ملاذا هذه الظهورات يتقبلها بسهولة معاينوها أنفسهم وعدد ال حيصى من احلجاج؟ إن 
املسيحيون الزاندقة يعرفون القليل جدًا عن إحدى املفاهيم األساسية يف التعليم النسكي 

 –)معروف ابليواننية بكلمة "بالين"  - prelest -وهو اخلداع الروحي األرثوذكسي أال 
هناك عدة أمثلة من سري القديسني حيث رهبان حيث يُفهم الوهم خطًأ أنه حقيقة.   املعر ب(

ونساك، حقق العديد منهم قداسة أصيلة، وقعوا يف الوهم فاستقبلوا شياطني هبيئة مالئكة وحىت 
لى "إعالانت" وعاينوا "ضوء" يف قالليهم ومسعوا "الرب" يتكل م "املسيح" نفسه، فحصلوا ع

معهم. أحيااًن "املسيح" منحهم مواهب "النبوة" وقدرات مذهلة. القديس دايذوخوس فوتيكي 
حذ ران من قبول ِخداع الشرير هبيئة ضوء أو شكل ما انري، والقديس مسعان الالهويت احلديث 

 سبب خِبدع عديدة وخمتلفة يف اهلواء. حذ ران من األرواح الشريرة اليت ت

إن الصالة اخلالية من التخيالت كما عل مها نساك وشيوخ الكنيسة األرثوذكسية تناقض 
متامًا تلك اليت لشخص، على سبيل املثال، الذي يبحث عن املعونة عند إرسالية الشفاء 

، والذي قد يُقال له يف حصة الصالة اليت Protestant Healing Missionالربوتستانتية 
أبن يتخي ل ضوء ذهيب يشع عليه من السماوات، وهي تناقض أيضاً ممارسات تسبق خدمة الشفاء 

املعروفة يف الغرب منذ قرون، حيث ُيشج ع املرء على ختي ل مشهد معني   meditationالتأمل 
أن  ب. القديس مرقس الناسك حيذرانوحياول أن يتصو ر الطفل يف املغارة أو املسيح املصلو 

"ّبجرد ما رافقت التخيالت أفكاران، نكون قد سبق وأعطيناهم موافقتنا." هذه القدرة على 
إنتاج التخيالت ميكن استخدامها عند أولئك املتقدمني روحيًا بطريقة خال قة، كما نرى يف 

كرارًا يتم عامًة، لكن مرارًا وتإيقونوغرافية القديس أندري روبليف ورامسي األيقوانت األتقياء 
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حتذيران أن أولئك الذين ال يزالون يفتقرون إىل التمييز الروحي عليهم أن ينتبهوا من أن يتم إغراؤهم 
 ويقعوا رهينة الظهورات اخلد اعة. 

األمر الذي ال يدركه هواة الظهورات املرميية هو أن الظواهر الروحية هي مألوفة تقريباً هذه 
جموعات اخلمسينيني/الكاريزماتيني سرعان ما حيددوا هوية خرباهتم ابلروح القدس، األايم. فم

املعر ب(  –متامًا  كما اإلحيائيني الربوتستانت يف أندونيسيا يف السبعينات )من القرن املاضي 
ملقدسة برقم اقبلوا بدون تردد "األصوات" و"املالئكة" )اليت كانت تقتبس بثبات من األسفار 

ريبة "املسيح" والشفاءات واألضواء العجائبية اليت ترافق املبشرين والنريان الغ األية( ورؤىالفصل و 
من السماوات اليت أحرقت التماثيل الكاثوليكية، أبهنا أصيلة. إن الناس الذين جيلبون أفكار 
"مسيحية" إىل جتارهبم غالبًا ما يفرتضون وبكل سهولة أبهنا خربات مسيحية من عمل الروح 

لقدس، واندرًا ما يتوقفوا ليسألوا أنفسهم عن إمكانية أن يكون مصدرها روح من نوع آخر  ا
 كلياً. 

حىت عندما تكون هذه التجارب مسيحية أصيلة، تشك ل يف هذا اإلطار كلمات أحد 
والظهورات  ،، حتذيرًا مناسباً: "مجيع الرؤىقديسي الكنيسة الكاثوليكية، يوحنا الصلييب

السماوات، مهما كن  هلا اإلنسان الروحي تقديراً، هي ال تساوي يف قيمتها  واإلنطباعات عن
أصغر عمل من التواضع؛ ألن هذا جيلب مثار اإلحسان، الذي ال يعتقد أو يقد ر نفسه أبداً أنه 

 صاحل، لكن فقط اآلخرين."

ال ساليت، والسلطات الكنسية يف  برؤى Cure D’Arsدار  يهكيور   لمل يقبل كهنة ا
ابندل مل تكن متأثرة، واألسقف الكاثوليكي السابق على موستار استنكر ظهورات غار 

ميدوغورييه. ابلتأكيد بعض الظهورات يبدو أهنا مبدئيًا نتيجة عوامل سيكولوجية )نفسية(. 
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يلة ذايت مطو ر بقوة. نعلم القليل جداً عن أنفسنا ولدينا معرفة قلمعظمنا ليس لديه شعور بوعي 
ل العقل الدون الوعي الغريبة لكن الطبيعية ابلكامل وابلنتائج اليت قد تسفر عنها. جداً عن أعما

 ابستثناء اخلداع الذايت، هناك إمكانية مشاركة وسيط من الال وعي أو حىت وهم شيطاين مباشر. 

لو بريانديت اليت تلو ح ّبسبحتها يف "أكويرو" وصغار ميدوغورييه الذين يتمس كون 
ون "الغوسبا"  بهوا "إذا أنت الشيطان، فارحل من هنا" فعاًل استش بّبراطبني املاء املقدس ويوخب 

 حبضور شيطان، فهم بكل أتكيد استخف وا جد اًي ابلقوة اليت كانوا يتعاملون معها. "إين ِ أ ْعِرفُ 
، أمَّا أنْ ُتمء ف م ْن ت ُكونُون ." )أعمال الرسل  (. حني سئل ۱٩:۱٥ي ُسوع ، و بُوُلُس أْعل ُم م ْن ُهو 

(، أبن ينقذ راهباً ۱٩۰٨الشيخ العجوز املتوشح ابهلل ومعرتف جبل آثوس، األب سااب )+ 
 آخر كان قد اً سكنه شيطان، صل ى وصام صوماً كامالً ملدة أسبوع قبل القيام بذلك، وأنقذ راهب

خدعه "مالك حارس" مزي ف كان قد صل ى وتكل م معه يومياً ملدة سنتني، وذلك ابلسجود "أبمل 
 ودموع مصل ياً للرب أبن يشفق على عبده ويطرد األرواح الشريرة."

مراراً أن يعطي  لأمفروزي ستاريتز أوبتينا الذي كان راهباً ومرشداً روحياً عظيماً والذي سئ
واألصوات، اعتمد على تعاليم األابء األساسية وحذر أولئك الذين استشاروه  لرؤىنصيحة عن ا

خبصوص هذه األمور أبال  يثقوا ابألصوات اليت ُتسمع أثناء الصالة أو ابلتغيريات يف األيقوانت 
ال  يعطوها اليت قد تظهر وكأهنا صاحلة، بل أب –مثل العطر واأللسنة النارية اليت تنبعث منهم  –

 أمهية ألن هذه األمور أتيت أيضاً من خداع العدو. أي 

 "نسيسكاين، ُسئل إحدى "معايين رؤىأثناء جلسة أسئلة وأجوبة مع شخص فرا
ميدوغورييه ملاذا إيفانكا، الفتاة اليت كانت أول من عاين الشبح، قالت فورًا :"إهنا العذراء 

ل ه؟ أم صغرية مذهلة مع طفل وإكلياملباركة." وكان اجلواب، "م ن غريها كان ميكن أن تفكر ب



53 
 

على رأسها. األمر كان واضحاً." الشبح قُبل بدون ترد د على أساس أنه العذراء وحصل الكالم 
معه قبل اللجوء ألي رش من املاء مقدسة )األمر اليت نصحت به النساء األكرب سناً يف القرية(. 

ت الطلب ب  ل لصغار( طلبوا آية، والرؤيةعلى ا "مالئكيت" )وهو اإلسم الذي أطلقه الشبح تكراراً 
 بكرم جبعلها عقارب ساعة أحد املعاينني تدور من تلقاء نفسها. 

، قامت الغوسبا، استجابًة لطلب إيفانكا، ۱٩٨٥أاير  ٧إليفانكا يوم  يف آخر رؤية
وجعلت والدة الفتاة اليت كانت قد رقدت قبل شهور من بدء حصول الظهورات، أبن تظهر. 

سألتين ما الذي أرغب به وطلبت رؤية والديت األرضية. عندها سيدتنا ابتسمت، وهز ت  "سيدتنا
رأسها، وللحال ظهرت أمي. كانت تبتسم. سيدتنا قالت يل أبن أقف. وقفت، وعانقتين أمي 

 وقب لتين...عندها تك لمت مع إيفانكا واختفت."

شج عها ، وهي ثقة كان يلقد أُعطيت الثقة الكاملة من ِقبل الصغار لشبح ميدوغورييه
الفرانسيسكان الذين كانوا بصفة املقر بني منهم ومرشديهم الروحيني. مل يكن هناك أي مفهوم 
للخداع الروحي، وبدا األمر أنه مل يكن هناك أي إدراك لفكرة "الظالم املخيف" الذي للعقل 

 –ارها" تُعرف من مث"الشجرة  –الساقط. احلجة ذاهتا اليت ُتستخدم لدعم أصالة ميدوغورييه 
يني" استخدمها "الكاريزمات –الصلواة احلارة، اإلهتداءات، الشفاءات، الشعور ابلسالم والفرح 

واإلحيائيني الربوتستانت، واإلجنيليني يف إندونيسيا، وعدة حركات مهرطقة عرب التاريخ. 
احلارة اليت  وىاهلندوسيون والبوذيون من دون شك يقولون األمر نفسه حني يدل ون على التق

م يتميز هبا أتباعهم أثناء رحلة احلج اجلماعية إىل املعابد، والشفاءات املزعومة اليت حتصل يف مزاراهت
 على أيدي رجاهلم القديسني. 
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اع يذك ران القديس إغناطي برينشانينوف يف حتذيراته للمسيحيني األرثوذكسيني خبطر اإلخند
مل يتعر فوا دائمًا على الشياطني اليت ظهرت هلم بشكل من األرواح الشريرة. "إذا القديسون 

القديسني واملسيح نفسه، كيف ميكن لنا أن نعتقد أنفسنا أننا سنتعر ف عليهم دون خطأ! معل موا 
ت فجأة، وأال  إذا ظهر  ال  نثق أبي نوع من ختي ل أو رؤيةاجلهاد املسيحي القديسون...أيمروننا أب

بِي قني حازم بعدم استحقاقنا وعدم أته لنا ملعاينة األرواح القديسة ندخل يف حوار معها..." لكن 
أبن نتضر ع هلل أبن حيمينا من كل الشِ باك واخِلدع  اليت تضعها ّبكر األرواح اخلبيثة الصطياد 
البشر." ... "املدخل الصحيح الوحيد إىل عامل األرواح هو عقيدة وممارسة اجلهاد املسيحي. 

 واح هو التقد م والكمال املسيحي.دراك احلس ي لألر املدخل الوحيد لإل
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 هيئة الشفاء

البعض يفرتض أن الظهورات ال بد أن تكون أصيلة ألن هناك أشفية حصلت يف املزارات، 
يل الشفاءات هو يف احلقيقة ضئ ضروري أي صلة بني اإلثنني. إن عددلكن ليس هناك من ال

جدًا نسبة جلماهري األانس املرضى الذين يتدف قون إىل املزارات. يف لوردز، ويف فرتة املئة وإثنني 
، فقط أربعة وستني حالة شفاء أُعلنوا يف هناية املطاف ۱٩٨۰و ۱٨٥٨وعشرين سنة بني عامي 

تملة. من بني مخسة آالف حالة حم –أي ال عالقة هلا بسبب طبيعي أو طيب   –أهنا عجائبية 
ابلرغم من أنه من الطبيعي على السلطات الطبية أبن تكون حذرة، ابلفعل يبدو األمر  مصطنع 
ومتغطرس حني تعلن رمسيًا جمموعة من األانس البشر أن هللا ليس فقط صنع عجيبة فحسب، 

 بل أنه صنعها بصواب، ولرضاهم.

عذراء قالت أهنا سوف تشفي البعض، لكن ليس أُفيد أن ال يف العديد من املزارات،
آخرين، وألن نقرأ أن "إصبع هللا سيربق إىل أسفل دون التنبؤ لذلك" هو بطريقة ما يُدخل عنصر 
التقل ب، األمر الذي هو مقلق، بغض النظر عن كم يريد املرء أن يبتهج ابلشفاءات حبد ذاهتا. 

ن تد عي الشفاءات لناس من كل األداين أو الذيلكن املزارات املرميية هي ليست الوحيدة اليت 
يكانية للشفاء غلنال دين هلم، ابلرغم من أهنا حتظى على أكرب حصة من الدعاية. إرسالية لندن األ

The Anglican London Healing Mission   تصدر الئحة بعدة شفاءات مذهلة
ة اءات، متامًا مثل مجاعكل شهر، واجملموعات اخلمسينية/الكاريزماتية أيضًا تد عي الشف

، ويف Spiritists (The National Federation of Spiritual Healers)الروحانيني 
سجل حافل من  Christian Science Movementذروهتا كان حلركة الِعلم املسيحي 

 الشفاءات. 
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يُقال أن ال أحد يصاب ابلعدوى من جراء اإلستحمام يف لوردز، لكن ليس هناك من 
سجل يدو ن اإلصاابت، وعلى كل حال، الناس يف إنغلرتا يف قرين السابع عشر والثامن عشر  

العصرية )ساميويل بيبيس يف  (spa)كانوا معر ضني لذات اخلطر من مياه املنتجعات الصحية 
لديه شكوك خطرية حول احلكمة من استخدام املياه هناك(، لكن ابلرغم كان    Bath"احلم ام" 

من ذلك ليس هناك من أي سجالت مدونة عن إنتشار أوبئة التيفوئيد والكولريا. السلطات يف 
لوردز يعرفون متاماً أهنم ال ميكنهم اجملازفة ابنتشار وابء عدوى وإال  احلم امات هناك سُتجرب على 

صنابري )حنفيات(  لتايل ُيشجَّع احلجاج ذوي الصحة اجليدة أبن يغتسلوا علىإغالق أبواهبا، واب
املياه بدل اإلستحمام. اجلدير ابلذكر هنا أن بريانديت نفسها مل تستخدم مياه لوردز ألمراضها  

 ( جماور.spaالشخصية، لكنها عوضاً عن ذلك طلبت الشفاء يف منتجع صحي )

راه مناسباً، ومن احلماقة أن حناول فرض حدود على هللا يعمل أبساليب خمتلفة كما ي
كسيني أنفسهم ليسوا حباجة إىل طلب الشفاء خارج الكنيسة. ذ  رمحته، لكن املسيحيني األرثو

دائمًا ما عرفنا صانعوا عجائب وأشفية. الستاريتز أمربوزي الذي ذكرانه سابقاً كان صانع  نحن
حيصى من الشفاءات ال تزال حتصل بشفاعة والدة أشفية، كما كان آخرين ال حيصوا، وعدد ال 

، وبشفاعة Maleviوماليفي  Tinosاإلله، على سبيل املثال من خالل أيقوانهتا تينوس 
، والقديس يوحنا St. Xenia of Petersburgالقديسة إكسينيا سان بيرتزبزبوغ 

 )ماكسيموفيتش( شانغهاي وسان فرانسيسكو. 

العديد من الغري أرثوذكسيني سيتفاجؤون جداً إذا علموا كم مرة يُذكر شفاء اجلسد سوايً 
مع شفاء النفس يف صلوات الكنيسة. يف صلوات التحضري والشكر للمناولة املقدسة خصوصاً، 
نصل ي تكراراً "لشفاء وتنقية واستنارة ومحاية وخالص وتقديس النفس واجلسد،" ولكي متأل النعمة 
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ية حواسنا اخلمس ومفاصلنا وعظامنا كما ايضًا عقلنا ونفسنا ومشاعران. كذلك األمر، إن اإلهل
خدمة املسحة ابلزيت املقدس مل تقام فقط ملن حيتضرون لكنها تقام أيضاً يف تقدمة عيد امليالد 
ويف أربعاء األسبوع العظيم حني مُيسح مجيع املؤمنني ابلزيت وأي كان ميكن أن يطلب هذه 

 مة يف أي وقت حسب حاجته. اخلد

البعض يرك ز على التعاطف الكبري الذي حيظى به املرضى يف لوردز، وعلى الوقت والطاقة 
ب ان جي نة، وابلتايل هم يشعرون أن الرؤىاليت ينفقها ألجلهم املساعدون األمناء سنة بعد س

ي فقط. ياز مسيحتكون أصيلة إذ أييت منها هذا الكم من اخلري. ولكن التعاطف هو ليس إمت
فالتعاطف مع كل خملوق حي هو من ميزات البوذية والكثري من الناس من مجيع األداين ومن ال 
دين هلم يقومون بعمل تطوعي غري معلن وبصمت يف املستشفيات أو مع املعاقني عقليًا أو 

اك نجسدايً يف أحيائهم. الشفاءات والتعاطف هي ليست دلياًل على أصالة الظهورات. ليس ه
ّبا أن  و  ،شك أن شفاءات قد حصلت، ولكن طبيعة كل شفاء قد ختتلف بني احلالة واألخرى

كل من فئيت الربوتستانت والروحانيني لديهم نتائج ملموسة، يكون من الغري حكيم القبول دون 
ن و حتف ظ ابآلاثر الدينية للشفاءات يف املزارات املرميية واستثمارهم بتفسري هم منطقيًا غري قادر 

 على حتم له. 
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 املسكونية، اإلنصهار، واملسيح الدّجال

التبشري و  هلا مصاحل لغاايت الربوابغاندا هورات مت استغالهلا من عدة فرقّبا أن الظ
انيون بنفس الطريقة يعتنقها حبماس داعمو املسكونية. فاألنغليك ،والقومية والدعاية الكاثوليكية

واللوثريون وحىت األرثوذكسيون يزورون املزارات. "املادوان هي للجميع." أو "تفض ل إىل داري، 
قال العنكبوت للذاببة." فكما البااب تكل م عن "اهتداء روسيا" حتت راعي واحد، "خليفة 

 –لثابتة إلعادة توحيد مجيع من تبقى منا هي سر معلن بطرس،" كذلك خطة الفاتيكان ا
 اخلضوع للحرب الرومي. 

يف التسارع "يف احلوار مع  8يف الوقت عينه، تستمر املسكونية اليت تتخطى املسيحية
األداين الغري املسيحية،" ابلرغم من أن احلوار الصادق ال يبدو وكأنه ما يبتغيه جملس الكنائس 
العاملي. "اجلماعات الدينية العظمى لن ختتفي...اليهود سيبقون يهوداً، املسلمون سيبقون 

 – وطاويني" هندوسيني وبوذينيمسلمون، وأولئك املنتمني إىل األداين الشرقية العظمى سيبقون 
سكنون يف "سي ستمرون يف أخطائهم ورفضهم للمسيحالذين ي ومع ذلك وبطريقة ما اجلميع

 ملكوت هللا دون أن يصبحوا أوالً مسيحيني مثلنا."

ُوجد من حقيقة يف الدايانت األخرى، لكن كما  أقل ماهللا ال ميكن احتواءه وهو مصدر 
، أن تكون مسيحيًا فعاًل يعين أنك تعتقد أنه حيث C.S. Lewisأشار سي. إس. لويس 

ختتلف املسيحية عن الدايانت األخرى، املسيحية هي على صواب وتلك هي خطأ. هو استخدم 

                                                           

  8 أي مسكونية حوار األداين – املعر ب  
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، ومجيع األجوبة األخرى هي على  م ث ل اجملموع: هناك فقط جواب صحيح واحد جملموع معني 
 ون صح مقارنة مع األجوبة األخرى. خطأ، لكن بعض األجوبة اخلاطئة هي أقرب إىل أن تك

وأهنا   ن أن العذراء جتلب رسالة مسكونية يف زيتون وميدوغورييهو ن املسكونيو يعتقد املرميي
كأم للعائلة البشرية أبكملها لديها دور خاص تلعبه كمركز للوحدة واملصلح بني األوالد 

 ايُفس ر أهن له بقيت صامتة. هذااملشاكسني، إذا جاز التعبري. هم يشريون أن يف زيتون والدة اإل
لفتة من براعة األمومة ودعوة "لكل من يف احلضور إىل إحتاد مع هللا يف الصالة، بغض النظر عن 
معتقداهتم )وهو حالياً أصبح ابألمر الطبيعي يف اجتماعات "احلوار مع األداين الغري مسيحية" 

لكان  ت قد أعلنت نفسها أهنا والدة اإللهوهو يتوافق مع أفكار جملس الكنائس العاملي.( لو كان
املسلمون رفضوا الرؤية؛ ولو عر فت عن نفسها أهنا احلبل بال دنس لكان األقباط رفضوها. هم 
يشددون أن العذراء مذكورة يف القرآن كاملختارة من هللا وطهارهتا وفضائلها مفخمة، لكنهم 

 –دة آخرين ترب ليس أكثر من نيب بني عحيذفون أن يتبعوا ذلك إبعالهنم أن املسيح نفسه يُع
 وأن صلبه وقيامته مها مرفوضان متاماً.   –وهو أدىن منزلة من حممد 

، زايرته Eastern Churches Reviewوصف أحد املراسلني األنغليكان جمللة 
. هذا أخرب قصة املسلم املرموق الذي كان يسكن قرب الكنيسة ۱٩٧۰لزيتون يف طبعة ربيع 

رمي احلجارة  عنحجارًا على احلجاج. ظهرت له العذراء وطلبت منه أن يتوقف  وكان يرمي
صليبًا كبرياً  ورسم أربعني ه. هذا احلدث أقنعه أبصالة الرؤىوأمرته أن يرسم الصليب على بيت

ابللون األبيض على مجيع جدران منزله. لكن يبدو أن هذا كان عماًل دون فائدة ألن الرجل 
بقي مسلماً ميارس إميانه ومل يهتدي إىل املسيح الذي يبدو يف حقيقة األمر أنه مل يتم ذكره والذي،  

 كما أصبح معتاداً، كان غائباً بشكل غريب عن هذه األحداث.
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يف ميدوغورييه أعلنت العذراء أهنا أتت "لتهدي وتصاحل."  يُعترب املزار كمفتاحًا ممكناً 
مون "الغوسبا" ميكنها مصاحلة الكاثوليك واألرثوذكس واملسللللسالم يف املنطقة حبيث أن فقط ا

ون دألن مجيعهم يوقروهنا. جمددًا جند أنفسنا أمام هذه الفكرة اإلستثنائية للمصاحلة والوحدة 
ت الكاثوليك يف املنطقة إلهانتهم جرياهنم األرثوذكس واملسلمني، ابلرغم من  املسيح. الغوسبا وخب 
أن هذا مل يكبح الربوابغاندا املعادية للصربيني يف بعض الكتب اليت تتحدث عن شبح 

 ميدوغورييه. 

بري ك  هي أعلنت ان "ابجلوهر مجيع الدايانت شبيهة،" األمر الذي يبدو أنه يشبه حلد
، ذلك املبشر اهلندوسي إىل الغرب من Swami Vivekanandaتعليم سوامي فيفيكاانندا 

ئل القرن العشرين، والذي قال أن مجيع الدايانت هي يف عمقها اأواخر القرن التاسع عشر وأو 
سيح. اإلنسان يسوع امل-متشاهبة. إن أساس وحمور املسيحية هو الثالوث القدوس وقيامة اإلله

 اية واإلسالم أيضًا يؤمنون إبله يطلب من البشر العيش بطريقة "صاحلة" وأن يواجهو اليهود
"الشر"، بينما اهلندوسية كما فهمتها ألبعد حد تؤمن أن هللا يتجاوز مفهومي "الصالح" 
و"الشر،" أن كل شيء يف االعامل هو جزء من هللا، وأنه إذا حنن فقط رأينا األمور من وجهة النظر 

عندها سوف نرى أن األمور اليت ندعوها سيئة من وجهة نظران البشرية احملدودة هي اإلهلية، 
، األم الرهيبة اليت توح د األضداد Kali أيضاً "هللا." سوامي فيفيكاانندا، بكالمه عن اإلهلة كايل

قول أن قال، "من يستطيع ال –احلياة واملوت، اخللق والدمار، الرمحة والرتهيب  –يف شخصها 
؟ ال ُيظهر نفسه شريراً متاماً كما هو صاحلاً؟ لكن فقط اهلندوسي يتجرأ أن يعبده ّبثابة الشرير هللا

 مجيع الدايانت لديها قاسم مشرتك يف بعض األمور، لكن هناك خالفات جوهرية. 
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الغوسبا قالت أيضًا أن البااب سيكون أابً جلميع الشعوب وليس فقط الكاثوليك. ويبدو 
بولس الثاين، الذي يُقال عنه أنه يؤمن ابلظهورات، قد أخذ كالمها ّبجمل اجلد  أن البااب يوحنا

العاملي للصالة،  Assisiوجعلها مصدر الوحي خلطوات مسكونية إضافية. ابستثناء يوم أسيسي 
هو يصف اليهود ابإلخوة األكرب للمسيحيني، ويف خطابه لشب ان مسلمون يف املغرب، هو أشار 

يا ة وستني مرة. هذا ابإلضافة إىل "محلة الفاتيكان التبشريية" يف روسيا وأوكرانإىل اآلب هللا ست
ة والتدخل الفاتيكاين يف البلقان، يف كرواتيا، البوسنة، وسكوجبه. يت ضح أن البااب يرى أن األلفي

الثالثة هي زمن جديد للتبشري، هي عصر جديد لإلميان، وأعطى دعمه ملشروع "تبشري عام 
الذي من خططه عمل بشاري يف مجيع أحناء العامل، مع أورواب غرابً وشرقاً أولوية. كل " 2000

هذه هي "عالمات تدل ليس فقط على جتم ع املسيحيني بل على اعتناق مجيع األداين والثقافات 
، ملكة األنبياء، Dudley Plunckettت ية مشرتكة أمام هللا" )داديل بلنكيضمن هوية بشر 

(Queen of Prophets فران فرانيك رئيس أساقفة سبليت قال: "أان أرى بشكل خاص .
 امهية دور ميدوغورييه يف العمل املسكوين يف الكنيسة." 

هل من املمكن أن من عاينوا رؤاي ميدوغورييه هم ُيستخدمون )ولو حبالة ال وعي( كجزء 
د املسيح. ففي جمليء ض من هنج تلييين أوسع ليجهز الطريق إلقامة داينة عاملية جامعة كتحضري

احلقيقة، إنه من جوهر اخلداع الشيطاين احلاذق جعل األمور تبدو صاحلة وشبيهة ابملسيح، 
، الهويت Samuel Horsley بتقدمي ممكلة الشيطان وكأهنا مملكة املسيح. سامميول هورسلي

هللا على  ةالقرن الثامن عشر األنغليكاين، كان سيحزن لو رأى كلماته تتحقق اليوم: "كنيس
األرض سوف يقل حجمها كثرياً يف زمن ضد املسيح ابلتخلي العلين عنها من ِقبل أقوايء العامل. 
هذا التخلي سوف يبدأ بال مباالة معلنة جتاه أي شكل من أشكال املسيحية حتت شعار 
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التسامح اجلامعي...من التسامح مع أكثر اهلرطقات وابءاً، سوف يذهبون حنو التسامح مع 
مدية )أي اإلسالم( واإلحلاد، ومن مث أخريًا حنو التسامح مع اإلضطهاد اإلجيايب حلقيقة احمل

 املسيحية."

 Nicholasيف الوقت عينه، لكان كاردينال بداية القرن اخلامس عشر نيقوالوس كيوسا 
of Cusa  ابتهج ابحتمال حتقيق رؤيته الذي عاين فيها "طوائف متناحرة تتصاحل بشكل هنائي

نظام واسع من الوحدة الدينية،" حيث الوثين واملسيحي خيتلطان يف ترتيب ملف يف 
 ي، إسكيذي، فارسي، سرايين،طايل، هندوسي، عريب، كلداين، يهودللنظر،...يوانين، إي

إسباين، ترتي، أملاين، بوهيمي، وأخرياً رجل إنكليزي،" وذلك ألن "كل نظام حيتوي على درجة 
ط من خالل دراسة األنظمة املختلفة ميكن للمرء أن حيظى على معرفة معينة من احلقيقة،" و"فق

 ‘." وحدة احلقيقة اليت يتعذ ر احلصول عليها’حمدودة عن 

إذا كان هناك من هيئة لضد املسيح يف ميدوغورييه، فهي تتوافق متاماً مع اإلهتمام املتزايد 
اة من خالل إىل حد كبري من احليابآلايت والعجائب. إن العنصر اخلارق للطبيعة قد مت  سحبه 

العقالنية واملادية والتهويل من ِقبل العلوم والتيكنولوجيا. وهناك عدد متزايد ممن شعروا هبذا النقص 
، والشموس الراقصة واملخدرات والشفاءات "ابإلميان" واإلحيائية UFOs للوا ملء الفراغ ابو حا

الظهورات. املعتقد و   –الكاريزماتية والروحانيني والوثنية ذات العصر اجلديد وحىت عبادة الشيطان 
 اخلرايف يستمر يف اإلزدهار. متثال للعذراء يبكي دم من عني واحدة فيتدفق اجلريان ليصلوا املسبحة

ألعني على ا دة الصمغية اليت اْسُتخدمت لتثبيته. )حسب رأي املصن عني، املاالوردية أمام
وهذا حيصل دائماً.( إمرأة مكسيكية تقلي خبزة التورتيال لعشاء زوجها، وترى  –األرجح ذابت 

أهنا أخذت شبه وجه املسيح املكلل ابألشواك، وها قد حصلت عجيبة! ففي األشهر اإلثنيت 
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( الذي املعر ب –شخص كر موا اخلليط )أي خليط خبزة التورتيال  ٨۰۰۰عشر اليت تلت ذلك، 
 الورود والشموع، بينما رئيس األساقفة احملرج يسعى عبثًا )دون حبماية زجاج حتيط به ضعوُ 

 جدوى( على وقف عبدة خبز املقالة املقدس. 

ت روحيًا بسبب املزارات. الكا وليك ثاآلالف من البشر يد عون بصدق أن حياهتم تغري 
التقليديون، وخاصة املرمييون، يرون املزارات أهنا أتكيدًا على إمياهنم. املتضعضعون الذين هز هتم 
التغيريات الليبريالية املعاصرة يف الكثلكة هم يبحثون وجيدون اطمئنااًن فيها. أما املبتكرون 

ن العفوية والعامية،" مالليتورجيون، فهم يشعرون حبرية التفر ط يف ِخدم تتميز "بكميات متزايدة 
لألطفال املرضى يف لوردز، حيث وبعد تقديس   Party Massعلى سبيل املثال "قداس احلفلة" 

 اخلبز ميتلئ اهلواء ابلبالوانت والالفتات وميسك احملتفلون أبايدي بعضهم البعض ويصعدون على
 Sivaة، سيفا )يف احلقيق Lord of the Danceاملمرات وهم يغن ون أغنية "رب الرقصة" 

اإلله اهلندوسي(. بعض الراهبات يستمرون يف عيش احلياة القدمية لكن معظم أخوات صدقة 
)رهبنة بريانديت( قد وضعوا جانبًا الرداء الديين  Sisters of Charity of Neversنيفريز 

تلفة خم وأصبحوا جزءاً من العامل املعاصر. حىت بريانديت نفسها قد مت التالعب هبا من جمموعات
"ثوار" املسيح العامل، ألهنا كانت فقرية ومن الطبقة العاملة وعمومًا من  –تد عي أهنا بطلتهم 

ألهنا عاينت رؤاي ومسعت صوت السماء مباشرة، بصرف النظر عن  ،احملرومني؛ "الكاريزماتيني"
 الرائسة الكنسية الرمسية. 

منازل لتوليد الطاقة الروحية، أماكن لألمل والشفاء، منفذاً للمعتقد اخلرايف، جنة للصوص 
الصغرية )وفقاً لباتريك مارهنام، حتتاج لوردز لفرقة كبرية من شرطة اللباس املدين يف الفصول ذات 

اص، طريقة نالنشاط املرتفع( واملستغل ني التجاريني، دعمًا للسياحة، عذرًا للقومية وأعمال اإلقت
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زرات تشك ل أمور يبدو أن امل –لتلبية املطالب الشعبية املتكررة إلهلة حتت قناع مسيحي حمرتم 
 عديدة ألانس عديدة. 
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 الكثرة من كل شيء

أختم كما بدأت ألؤكد ان هذه الدراسة عن حوادث الظهورات هي رأي شخصي حبت. 
وليس لدي شك أن عامل أو أكثر من تلك اليت عاجلتها قد لعب دورًا ما يف كل حالة من 
احلاالت، لكن لن أغامر وأقول أكثر من ذلك. كل شخص حيق له رأيه أو رأيها اخلاص أبن 

ور املزارات أو يتحاشاها، لكن أي أرثوذكسي قد يفك ر يقبل أو يرفض الظهورات، أبن يز 
ابحلصول على شفاء يف هذه املزارات أو يذهب يف رحلة حج إىل هناك ليكر م والدة اإلله جيب 

 ابعتقادي أن يفك ر ملياً عن ماهية هذه األماكن فعاًل. 

 ىلالكاهن األرثوذكسي الروسي، األب سريجيوس بولغاكوف، وبعد أن حج  شخصيًا إ
لوردز، كتب ما يلي: "إن ذكر هذا املكان احملن ط حبضور لوالدة اإلله الفائقة القداسة ال يرى 
أبعيننا، لكنه ملموس بوضوح يف أنفسنا، سوف يبقى من أعز  الذكرايت يف حياتنا. أقل ه يف 
قلوبنا، ذلك احلائط الداخلي الذي يفصلنا عن كنيسة روما قد فقد معظم غالظته." لكٍل ما 
خربته اخلاصة لكن هذا الكالم جيب أن يوازيه ذلك الذي للكاثوليكي روبرت هيو بينسون 
املذكور سابقاً، الذي اخترب اجلانب الظالمي لسيدة املغارة. ورّبا جيب ان نتذكر أيضًا أن 
صوفيولوجية األب بولغاكوف اليت هي قيد الشك الكبري عند الالهوتيني األرثوذكسيني قد تكون 

يضاً مل هي خملوقة لكن أ –ت على خربته. "الروح القدس ينجلي من خالل العذراء مرمي قد أث ر 
تعد خملوقة." وبعكس ما يعتقد بعض األرثوذكس ومن ضمنهم كهنة، ليس هناك من كابيال  

 أرثوذكسية يف لوردز. 
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هنا مريايم، كما هي عادهتا، ختطئ بواجب اللطافة. فتعاليم بولغاكوف مالحظة احملر ر: ]
مل تُعترب جمر د مشكوك هبا، لكنها أُدينت بشكل رمسي من ِقبل أساقفة الكنيسة الروسية يف 

 [. من ِقبل بطريركية موسكو ۱٩٣٥املهجر، ويف عام 

عليها، ابلرغم  همليس واجبًا على الكاثوليك القبول ابلظهورات حىت مع موافقة كنيست
ان  يرغبون بتغيري ذلك قائلني أن املوافقة الرمسية تتخطى السماح ابإلميمن أن بعض املرمييني

 . تشك ل عصمةً و 

ن قبول فكرة مصدر إهلي ألي م من التفكري اجلد ي، أان لست قادرة على كبري بعد كم  
الظهورات )ابلرغم من أن بعضها قد يكون خارقاً للطبيعة يف مصدره( أو أن أؤمن أن هللا يتكل م 
مع العامل من خالهلا. كوين أرثوذكسية، هي تبدو يل غري ضرورية. لدينا األسفار املقدسة وتعاليم 

شدان. واألكثر من كل ذلك، لدينا الروح سنة لرت  ٢۰۰۰الكنيسة واحلكمة الروحية املرتاكمة منذ 
القدس ّبثابة طي ار ومرشد الكنيسة، والرب يسوع املسيح احلاضر دوماً والرأس الوحيد للكنيسة. 

ليعود إىل السماء  اإلنسان-ابستثناء زيتون، مجيع الظهورات ظهرت يف نطاق كنيسة دفعت ابإلله
زان عن اخلطأ، رجل موقعه وقوته يتعز وعي نت رجاًل يف منصب انئبه على األرض املعصوم 

ويتوس عان هبذه الظهورات. يف هذا اإلطار، عل ق الالهويت الصريب الكبري ]األرمشندريت[ 
ن عدم منطق اي له م –يوستينوس بوبوفيتش ]صاحب الذكر املغبوط[ قائالً: "انئب املسيح 

 مأساوي: لتعني  انئباً وممث اًل للرب واإلله الكلي القدرة." 

، عامل النفس املذكور Staehkin ستايكني .يل، هناك ببساطة الكثري من الرؤىلنسبة اب
سابقاً، قام أبحباث على أكثر من ثالثني جمموعة من ظهورات العذراء تتضمن ثالثة مئة ظهور، 

. عدا عن امليدالية العجائبية اليت يبدو أهنا أشعلت األمر أبكمله ۱٩٣٥-۱٩٣۰بني عامي 
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يف الياابن )حيث رأت راهبة صفحات  Akitaوالظهورات اليت سبق وذُكرت، لدينا أيضاً أكيتا 
من الضوء يف قاليتها وعاينت أكثر من مئة رؤاي حيث تكل م فيها متثااًل للعذراء، وبكى ونزف 

ت املتحدة دماً(، راواندا، األرجنتني، نيكاراغوا، فينيزويال، كوراي، هنغاراي، بلجيكا، هولندا، الوالاي
 ون معاين للرؤىر هناك سبعة وأربعاألمرييكية، الصني، سوراي، الفيليبني، إيطاليا وإيرلندا. وظه

 آخرون خارج نطاف ميدوغورييه ويف رعااي أخرى من أبرشية موستار. 

بها عدة قد تسب هبا بل مصدر اخلربات، ألن الرؤى ليست اخلربات هي اليت مشكوك
ة طبيعية للعرافة والوساطة، او وهم شيطاين. فالشياطني ال ترتدد من عوامل سيكولوجية أو قدر 

اإلستغالل الكامل لعقولنا الساقطة وافرتاضاتنا املزيفة وكربايؤان الروحي وأوهامنا املرتكزة 
 العظماء، ابء الروحينيلكنيسة حتذران من خالل النساك واألسيكولوجياً، األمر الذي يفسر ملاذا ا

 روحياً وعلى انتباه دائماً لئال  يتحول اخلداع الذايت إىل خداع شيطاين.  أبن نكون يقظني

هناك عدد فائض من اآلايت الشمسية. منذ فاطيما، أصبحت الظواهر الشمسية ميزة 
أضواء، نريان، أقواس قزح، مشوس راقصة، أمطاراً من بتالت الورود، صلبان  –يف معظم املزارات 

متياز يف زيتون. وعندما نضيف إىل هذه عالمات اإلحيائيني انرية، مع عرض دراماتيكي اب
أعمدة من انر، "املسيح" يف السماء، غيوم تتبع املبشرين وحتميهم من احلرارة،  –الربوتستانت 

املذكورة سابقاً، ال ميكن للمرء إال  أن يتعج ب إذا كان هناك برانمج  UFOs لاومجيع ظهورات 
كرم تقدم   والشياطني بكل –ميشي عل قدم وساق معد عن قصد ليليب  جيل يسعى وراء اآلايت 

ا رؤية واحدة أو إثنتني قد تكوانن مقنعتان، لكن ليس حرفياً  ما حنن مستعدون الستقباله. رّب 
 املئات. 
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شعبية إبفراط. فاإلعالانت بشكل شخصي شيء، لكن معظم هذه الظهورات هي 
الة ي" أييت وسط رسالظهورات حصلت يف وسط ختمة من الدعاية اإلعالمية. الزائر "السماو 

ضحوا مرتكز  غالبًا ما أ هري من املتفرجني. ومعايين الرؤىغالبًا ما حتصل أمام مجا عاملية والرؤى
ة والتمل ق. املغارة يف لوردز امتألت ابلشرطة ومفوض الشرط كمية هائلة وغري صحية من اإلهتمام

نسمة. بريانديت دوماً ما ُأخذت من دروسها  ٢۰۰۰۰ لورئيس البلدية ومعاونه وحشداً يقارب ا
لإلستجواب، وكمنوا هلا يف الطريق، وضايقتها احلشود اليت حاصرت منزهلا، متله فني لرؤيتها ولو 

التذكارات. حشود شبيهة طاردت أطفال فاطيما ساجدين للمحة والطلب منها الصلوات و 
أمامهم ومرتج ني إايهم الدخول إىل منازهلم والصالة ألقارهبم املرضى. حىت جداول شعر لوسيا 

شد من ِقبل صيادي الرفات. رؤاي زيتون عاينها املاليني، مؤمنني وغري مت القص منها يف احل
 مؤمنني على السواء. 

الكاملة للدعاية املعاصرة، أصبح معاينو ميدوغورييه وبسرعة  مركز  يف وسط هذه البهرجة
اهتمام على مستوى عاملي، يعطون النصائح ألولئك الذي تدافعوا إىل منازهلم وينقلون أجوبة 
من سيدة ميدوغورييه استجابة ألسئلة احلشود. متت مقابلتهم بال هناية والتحقيق معهم من ِقبل 

كفوءة لاداث ميدوغورييه مت الرتويج هلا من خالل محلة بروابغاندا أطباء وعلماء النفس. أح
تستخدم كل السبل املتاحة: من خالل وسائل صحافة ختتص فقط ابألحداث،  اليتشاكسة املو 

أرقام هاتف دولية ملن يرغب ابإلتصال ليحصل على رسائل شهرية من الغوسبا، راديو يبث على 
يه رات، أشرطة فيديو وكاسيت، وعدة كتب. )املرميي رينمستوى عاملي وبرامج تلفزيون وحماض

 تب على األقل.( أحد معايين الرؤىّبفرده كتب عشرة ك Fr. Rene Laurentinلورينتني 
شريك لكتاب "ألف لقاء مع سيدة ميدوغورييه"؛ معاين آخر، ومن خالل السفري -هو مؤلف
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 عليه(. وميخائيل غورابتشوف )ريغن رد  األمريكي إىل اجلماعة األوروبية، كتب إىل روانلد ريغن 
هناك مراكز ميدوغورييه خاصة منتشرة يف العامل. وكل هذا قبل أن تتوصل السلطات الكنيسة 
املختصة إىل قرار رمسي خيتص ابلظهورات. ويبدو أن احتمال أن تقوم هيئة وتكون مستعدة يف 

نسبة احلماس غاندا الناجحة للغاية و هناية املطاف لتعطي حكم سليب أخذاً بعني اإلعتبار الربواب
الديين الشعيب هو أمر مشكوك به، وخاصة أن البااب قد سبق وقال انه يعتقد أن ليس هناك أي 

 شيء إال  اخلري يف ميدوغورييه.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 
 

 ميدوغورييه، احلركة الكاريزماتية، وقضية هريسيغوفينا

بينما كنت أقرأ عن أحداث ميدوغورييه ُصدمت بتشاهبات حمددة مع احلركة الكاريزماتية، 
خاصة يف الرسائل وسلوك الداعمني، هلذا السبب مل تكن مفاجأة عندما وجدت أنه منذ البداية 
األحداث يف ميدوغورييه كانت بني أيدي أانس كاريزماتيني: األخ جوزو زوفكو، األخ 

، انعقد مؤمتر دويل لقادة ۱٩٨۱وآخرين، أو عندما أدركت أن "يف أاير توميسالف فالسيك 
احلركة الكاريزماتية يف روما. أحد القادة الذين حضروا من يوغوسالفيا كان األب توميسالف 
فالسيك....إحدى القادة اليت كانت تصلي معه، األخت برييج ماك ينا، عاينت رؤية عقلية 

حييط به حشد كبري: جدول من املاء كان ينبع من كرسيه.  شاهدت فيها األب فالسيك جالساً 
 وهكذا عاد األب فالسيك إىل‘ ال تقلق، اان سأرسل لك أمي.’وقال إميل اترديف، متنبئاً: 

يوغوسالفيا. بعد أسبوعني من عودته، بدأت سيدتنا ابلظهور جملموعة من الصبيان والبنات يف 
 حياة جديدة كانت تنبع."الرعية الفرانسيسكانية يف ميدوغورييه. 

ثة ملدة ثال لروحي ومرتجم وحامي معايين الرؤىاألب فالسيك املذكور كان املرشد ا
 سنوات. للبعض هو "رجل صاحب قداسة ال عيب فيه؛" آلخرين هو "ساحر كاريزمي."

حتصل  الظهورات اليت تصدق الذي هبا يقبل معاينو الرؤىهناك ذات السهولة اليت ال 
يزماتيني يقبلون "مواهب الروح" وكأهنا من هللا. األمر الذي ليس جمرد هلوسة، بل معهم والكار 

ة البشرية، هو ليس ابلضرورة رؤية أصيلة معطاة النعمة ويبقى كذلك. خارج حدود املعرفة واخلرب 
و"السالم"  أيضًا الرتكيز ذاته على "احملبة قد يكون ببساطة ثقة خبربات عر افية مجيلة. هناك

 و"الفرح" يف الرسائل. 
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. الوسطاء ال Spiritismهنا يبدو أنه هناك تشابه مع ظاهرة أخرى هي الروحانية 
يرتددون بقبول مرشديهم الروحانيني كرسل النور ورسائلهم أيضاً هي تعزي وتظهر احملبة بثبات، 

م جيلبون لوسطاء يد عون أهنعادة توقريية مع إشارات متكررة إلله معبود، ومع تعاليم أخالقية. ا
ألولئك الذين طلبوا األجوبة من  رسائل من عامل علوي. معاينو الرؤاي أوصلوا رسائل من الغوسبا

ل الغوسبا إذا ابستطاعتها أن تسأ قفة سبليت سأل إحدى معايين الرؤىخالهلم. حىت رئيس أسا
 إذا كان هناك أي رسالة له. 

 ا عن النبوؤات أثناء إجتماع أمريكي: "دائماً ما كانتتقول إحدى الكاريزماتيني يف كالمه
الرسائل مصدر تعزية كربى وفرح من الرب."ويقول أحد داعمي ميدوغورييه يف كالمه عن رسائل 

 الغوسبا: "هذه الرسائل هي منجم من اإلرشادات والتعزايت اجلميلة." 

د زماتيك(. "اليوم أري"أمد يدي لكم. أنتم فقط عليكم أن اتخذوها وأان أرشدكم" )كاري
أن ألف عباءيت حولكم وأرشدكم مجيعًا على طريق اإلهتداء.")الغوسبا(. "كونو مثل شجرة 
تتأرجحون إبرادته/ متجذ رين بقوته، ساعني إىل حمبته ونوره" )كاريزماتيك( "إفتحوا قلوبكم هلل 

 مثل زهور الربيع العطشى للشمس." )الغوسبا(. 

ء يف كنيسة األب جوزو زوفكو املذكور سابقًا كانت  من الواضح أن ِخدم الشفا
كاريزماتية، األمر الذي يشرح ملاذا الناس سقطوا على األرض، يعانقون بعضهم البعض، يبكون 

اماتيكية ، وهي نسخة أقل در ‘الراحة يف الروح’ويُغمى عليهم. بشارة األب جوزو حالياً تتضمن 
 يبدو يزماتية والذي عر فه عليها أحد األمريكيني واليتمن بشارة "الذبح ابلروح" اخلمسينية/الكار 

 أهنا تسببت "ببعض اخلجل" يف الرعية. 
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يعود الصراع مع الفرانسيسكان يف هريسيغوفينا إىل األزمنة الرتكية حني استمر اإلخوة 
أُعيد أتسيس اسقفية نظامية وكان هدف  ۱٨٨۱برعاية الكاثوليك يف غياب األسقف. يف عام 

ملقدس منها أن الكهنة العلمانيني يستبدلوا تدرجيياً الفرانسيسكان الذين كانوا مسؤولون الكرسي ا
عن الرعااي. تسبب هذا األمر حبقد وتوتر شديدين بني اإلخوة والناس من جهة وسلطات 
األبرشية من جهة أخرى. بقيت ميدوغورييه رعية فرانسيسكانية. واستمر الدكتور زانيك الذي  

ار يف زمن بداية الظهورات بتطبيق هذه السياسة يف وجه معارضة واسعة. قام كان أسقف موست
أخوان وأعلنا العصيان فعل ق األسقف مهامهما معاً وطردهم رؤساؤهم من أخويتهما. على الفور 
طلب األخوان مساعدة معايين الرؤاي الذي أحالوا املسألة إىل سيدة ميدوغورييه ليس أقل من 

اصطف ت بشدة إىل جانب األخوين الربيئني الال ذنب هلما والذين عوقبا  ثالثة عشر مرة. هذه
"...األسقف ال يتصرف وفقًا إلرادة هللا...األسقف تصر ف بشكل متسر ع...  هبذه الطريقة!

األسقف مذنب!" تكل مت الغوسبا عن قضية هريسيغوفينا هذه وانفجرت ابلضحك وقالت أهنا 
بدأت ابلضحك. مث أان وايكوف عشنا نوابت من  هي وحدها ستسوي األمور. "عندها

الضحك." "إذا )األسقف( مل يقبل هبذه األمور )أصالة الظهورات( ويتصرف كما ينبغي، سوف 
 يسمع قضائي وقضاء إبين."

بقي األسقف وآخرون مراتبون من األمر معلنني أنه أبكمله خداع ونصب واد عوا أن 
 شخصية. " لغاايهتم الن "معايين الرؤىف هم يستغل و جمموعة من اإلخوة يرأسهم األب توميسال
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 "من مثارهم"

يرى املؤيدون يف ميدوغورييه إاثرة هنضة دينية عظمى وهم متحم سون بشدة، بينما آخرون 
 من كهنة وعلمانيني وحىت عائالت من القرية يستمرون يف ال مباالهتم أو معارضتهم للموضوع. 

ة املعتادة وهي ذاهتا اليت ُتستخدم جلميع املزارات، كما أيضاً هراطقاملؤيدون يقد مون احلجة 
هم يسألون  اليوم، سوايً الكاثوليك والربوتيستانتيني. "من مثارهم تعرفوهنم." ف املاضي والكاريزماتيني

كيف ميكن للشيطان أن يكون العامل هنا حني الرؤاي تشدد على الصالة والصوم، وحني يكون 
 وأشفية. هناك اهتداءات 

يستخدم الدكتور فرانيك، رئيس أساقفة سبليت، هذه احلجة يف رسالة إىل روما عام 
حيث يكتب: "يف الثالث سنة والنصف املاضية أتى أكثر من ثالثة ماليني من احلجاج  ۱٩٨٥

إىل ميدوغورييه من القارات اخلمسة كلها، ومجيعهم بعد احلج عادوا إىل دايرهم مهتدين أو أُعيدوا 
 احلياة املسيحية من الال مباالة الدينية أو من اإلحلاد املطلق، جمددين تواصلهم ابلصالة إىل

واملمارسات الدينية مثل الصوم، عادة يوم اجلمعة، ويف بعض املنازل أيضًا يوم األربعاء، حيث 
 طعامهم يتضمن اخلبز واملاء، بكلمة هم تصاحلوا متاماً مع هللا واإلنسان. 

بية منهم إىل دايرهم يف حالة من النشوة املؤقتة فهذا حمتمل جداً؛ أن البعض أن تعود األغل
ا عدد جيد كثري قد بدأ ابلعيش حياة مسيحية أكثر جدية وعاين املسيح وجهاً لوجه  منهم ورّب 

نا أنه كان إذا افرتض –للمرة األوىل هو ابلتأكيد ممكن ، لكن أن يكون الثالثة ماليني مجيعهم 
ل قد تصاحلوا متامًا مع هللا واإلنسان فهذا سيكون ابلفع –ماليني يف بداية األمر هناك ثالثة 

عجيبة، عجيبة ميدوغورييه، لكن من املرج ح أكثر بكثري أن هذا فقط تفكري تو اق من ِقبل رئيس 
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األساقفة. يكفينا فقط أن نستذكر مثل الفريسي والعشار لندرك أن الصوم والصالة أو أي 
 ة" أخرى ال تكفي ّبفردها للتصاحل مع هللا واإلنسان. "ممارسة ديني

إن األشفية كما نعلم حتصل يف عدة أماكن غري املزارات املرميية، وأيضاً يف الدايانت الغري 
مسيحية. الشفاء، كما عدد احلجاج، كان سببًا للخالف إذ ي دعي املعارضون أنه ليس هناك 

ئك الذين  يف لوردز أعطى جواابً سلبياً، وأن بعض أولدليل للكثري من األشفية، أن املكتب الطيب
   اد عوا أهنم "شفيوا" هم يف احلقيقة ماتوا. يف إحدى رحالت احلج، أعلن أسقف موستار أنه

 تقدير األب فالسيك. معاينو الرؤىب ٢۰۰۰۰۰ لحاج مقارنة مع ا ٣۰۰۰۰كان هناك فقط 
 . ۱۱۰۰۰۰سألوا "سيدة ميدوغورييه" عن الرقم األدق. أجابت 

 اخلالفات بني أنصار املزارات املرميية الألخرى )تقليداً خلالف –هناك أيضًا مثار معف نة 
إكلريكية  -سيدة ويلسينغهام ضد سيدة إيبسويش(، وقصة ملحمية مؤسفة أخرى من طراز قبة 

إكلريكية حيث جمددًا تضمنت تبادالت الذعة على مستوايت رفيعة. يف  –قبة  –أتكل  -
ة ألطف، يعطينا ديسموند سيوارد )"الشمس الراقصة"( سرداً مسلياً عن عظة طويلة أثناء مالحظ

تضم نت سردًا مؤثرًا عن معاانته يف  Kentuckyقداس إنكليزي لكاهن من والية كنتاكي 
 اإلقالع عن شرب الكوكا كوال بعد أن استجاب لدعوة العذراء أبن يقوم بعمل كف ارة. 
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 معاينو الرؤاي

الدة م يعتقدون أهنم رأوا و أي مدى معاينو الرؤاي انفسهم هم مقنعون، الذين مجيعهإىل 
 يإن سبب القلق احلقيقي هو ما يبدو أنه غياب استثنائي للحذر الروحي، األمر الذ اإلله؟

حد اليت يعاينوها أهنا فعاًل العذراء املباركة. استذكروا كلمات أ يؤدي إىل قبول بدون تردد للرؤى
 ن غريها ميكن أن يكون؟ األمر كان واضحاً!""م   –الرؤاي يف ميدوغورييه  معايين

زيتون تنفرد ابختالفها عن الظهورات األخرى ألن، كما ذكران، الشبح عاينه ملدة ثالثة 
سنوات أعضاء كبار يف الكهنوت القبطي والكاثوليك والربوتيستانت واملسلمني واليهود 

اصيل تشابه ابرز بني تفاصيل الظواهر الشمسية يف زيتون والتف وامللحدين. وإذا مل يكن هناك من
، لكنت وجدت هذه اجملموعة من الشهود موثوق منهم ومثريين UFOs لااملذكورة سابقًا عن 

لإلعجاب، ابلرغم من أنه مع ذلك ال يزال ُيستصعب إدراك ملاذا العذراء جيب أن تظهر يف هذه 
ع الغري السواء، حني املسيح نفسه مل ينتهز الفرصة أبداً إلقنا الطريقة الشعبية للجميع على حد 

ا ومجيع الناس  ودس وقيافمؤمنني بظهوره يف مساء أورشليم حيث كان ميكن أن يراه بيالطس وهري 
 قيامته.  كربهان على

ت يف سلوك ، وهي ابشر دالية العجائبية كانت تعشق الرؤىكاترينا البور اليت رأت املي
ية. إن إضاف ي هو خطري للغاية( ابلبحث عن رؤىكيم )من منظار أرثوذكسالطريق الغري ح

زدراء، قائلني اب من الشياطني دائماً رفضوا الرؤى النساك الذين كانوا على معرفة بكيفية خداعنا
أهنم غري مستحقني لرؤية مالئكة. لقد برهنت صالة امليدالية العجائبية أهنا مادة بروابغاندا 

ممتازة لعقيدة احلبل بال دنس، وتوفيت كاترينا وهي تعلم أن املاليني من )تضليل إعالمي( 
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 امليداليات قد مت توزيعها يف مجيع أحناء العامل. هويتها الشخصية اليت كانت من املفرتض أن تبقى
 سراً اكُتشفت بطريقة ما، وابلتايل مت تطويبها من ِقبل الكنيسة الكاثوليكية يف روما. 

 اللذان من ال ساليت يبدو أهنما كاان طفالن غري ظريفني وحياهتما  ماكسيمني وميالين
ككبار أيضًا مل تكن وطيدة جداً. األسقف دوابنلوب وجد ماكسيمني "مقرف من مجيع 

اليت قابلته أيضًا قالت، "إذا ما خيربين هذا الطفل هو   Cure D’Artsلاالنواحي،" ومجاعة 
 م من ذلك انتصر صوت احلماسة الشعبية واإلستنتاجصحيح، ال ميكن ألحد أن يصدقه." ابلرغ

 الرمسي كان لصاحل الشبح.

بريانديت تبدو لنا طبيعية، مع الكثري من حنكة الفالحني القاسية ومنطقهم السليم. بعد 
التحاقها بدير للراهبات مل تعاين أي رؤية إضافية ومل تعمل شيئًا جلذب اإلنتباه هلا أو لتهندس 

ت ستحصل عليها. عانت من أمراضها اجلسدية بشجاعة وحتم لتها بنزاهة. الشهرة اليت كان
ويتضح أهنا اعتقدت أهنا مل تشأ أبداً أن تصنع أي شيء سيء يف حياهتا، وهي اعتقدت أيضاً 
أهنا مل تسمع أبدًا ]سابقاً[ كلمات "احلبل بال دنس." هذا اإلدعاء األخري يستحيل تقريبًا أن 

كانوا حيتفلون بعيد احلبل بال دنس كيوم واجب   Pyreneesينيس يصدقه أحد ألن سكان بري 
 ۱٧۰٨مقدس منذ املئة واخلمسني عامًا اليت مضت، أي منذ قرار كليمنت احلادي عشر عام 

)بيوس التاسع هو جمر د أن حد د العقيدة وفرضها كعقيدة إميان(. وابلتايل كان ميكن لبريانديت 
كانون األول كذلك    ٨إىل الكنيسة يوم  ذكاثوليكي أن تؤخعلى مدار فرتة طفولتها يف جمتمع  

وابرتباطها ۱٨٥٤كما كانت تذهب يف أعياد امليالد والفصح واإلنتقال. بعد حتديد العقيدة عام 
مع امليدالية العجائبية الشهرية مع صالهتا إىل "مرمي اليت ُحبل هبا بال خطيئة،" ال بد أن يكون 

 مسمعها مر ات ال حتصى.احلبل بال دنس قد ذُكر يف 
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اينة وفقًا لألخت لوسيا، معمنوذجًا مثاليًا معاينو رؤى فاطيما الصغار كانوا يشك لون 
اليت بقيت على قيد احلياة، مع ما رافقه ذلك من نوع غري طبيعي من التقوى تقشعر له  الرؤى

م أن هللا مل دهتاألبدان. فهم لبسوا حبااًل حول خصورهم على اجللد إىل حني أن أكدت هلم سي
يشأ أن يناموا وهم البسون احلبال، لكن فقط أن يلبسوها يف فرتة النهار. هم كبحوا شهواهتم يف  

نبات، أنفسهم عن قصد أبقراص ال كل طريقة ممكنة، أحياان رافضني الطعام والشراب، والسعني
يدة: "اي الس ، قائلني كل مرة الكلمات اليت عل متهم إايهاقطعاً علوا تضحية من كل شي وج

مي الطاهر." لب مر يسوع، هذه حمبة لك، الهتداء اخلطأة، وتعويضًا عن اخلطااي املرتكبة ضد ق
لرؤاي واإلعالانت  ؛ لوسيا استمرت ّبعاينة اسن الطفولةكالمها توف يا يف   األصغر سناً  معاِيين  الرؤى

 كراهبة.

ولثمانية مرات  ۱٩٣٣هي فتاة بلجيكية زارها عام  Marlette Becoمارليت بيكو 
شبح لديه تشابه خارق لسيدة لوردز اليت أيضًا طلبت كابيال  وأنتجت ينبوعًا وأعطت الطفلة 
سراً. كانت ماري إبنة احلادية عشرة، يف عمر املا قبل املراهقة الذي يتميز ابلعواطف، غالبًا ما 

السيطرة عند  ن"وتبكي بشكل خارج ع تيجة الظهورات، تبكي أثناء الرؤىفقصت ابلبكاء ن
عدم ظهور سيدهتا" يف الليايل حني مل حيصل شيء، وتشعر ابملرض والتعب وُتصاب ابإلغماء، 
ابلرغم من أن األطباء أعلنوا أهنا بصحة اتمة جسدايً. يف هناية الظهور األخري وبُعيد مغادرة 

عدة حتوزق "عذراء الفقراء"، الفتاة "رمت نفسها على األرض الرطبة حيث استلقت يف كومة جم
بتشن ج بينما كانت حتاول أن تتلو صلواهتا."اعرتفت السلطات الكنسية أن مارليت  وتنتحب

لتصبح مركزًا للحج مع املساحة  Banneuxبيكو قد رأت العذراء املباركة، فازدهرت ابنوه 
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اإلعتيادية إلقامة اإلستعراض ومباركة املرضى، وتوجد فيها مستشفى ومنطقة إلقامة خمي م. وهناك 
 تنظ م رحالت احلج وتنشر املعلومات.  Banneuxمجعية يف ابنوه 

لقد ُوصف صغار ميدوغورييه أبهنم يعيشون يف عامل روحي راقي وأهنم أمثلة المعة تعيش 
واإلنفصال عن الشر الذي يرتبص جبيلهم وأصدقائهم وهم "حياة مثالية من الصالة والصوم 

هلة لبااب." ولقد مت وصفهم أيضاً أبهنم "كذبة صغار" "بيادق جليظهرون حمبة صادقة لللكنيسة و 
حدى معايين ت املدجنة." إيف لعبة ال يفهموهنا،" مع "غرور منفوخ" ويتصرفون مثل "الروبوات

 نرات لكن عوضًا عن ذلك تسمع صواًت داخلياً. فتااتال تعود تعاين الظهو ، مريايان، الرؤى
شاد ييلينا ومارايان، اللتان يف بداية األمر كانتا حتت إر ومها ، أخريتان ليستا من معايين الرؤى

أيضاً  –ان املرشد الروحي ملعايين الرؤى القائد الكاريزمي الذي ك –األب توميسالف فالسيك 
ة العذراء وهي تعطيهم رسائل شخصية ورسائل جملموع يسمعان صوت داخلي يعتقدان أنه صوت

صالة حملية وللرعية وللعامل. لقد مت توزيع أكثر من مليون نسخة جمااًن لكتب لألب فالسيك 
حتتوي على أتمالت على الرسائل وتتضمن "معادالت لتكريس لقلب يسوع املقدس وقلب مرمي 

ية أيضاً لى صلة ّبيدوغورييه واحلركة الكاريزماتالطاهر، أوامر من سيدتنا لييلينا." كهنة أخرون ع
يتلق ون "تعابري كالم داخلية" يُقال أهنا إدراك داخلي جلي لرسالة ال تشبه أي نوع من أشكال 

 التواصل البشري. 

لقوا ألن ، عليهم أال  يقول الظهورات نتيجة شكوكهم ابلرؤىولكي ال أحد يرتدد عن قب
لغري مقنعني ا خاصة من الصاحلات اإلهلية لتغطي معايين الرؤى ها اجلواب. فهناك فئةروما لدي

– Gratiae gratic datae – حالةللاألخذ بعني اإلعتبار مينحها هللا دون  وهي صاحلات 
 . ين الرؤىاعمل لروحيةا
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 ؟والدة اإلله أو اإلهلة

إلله امن هي هذه السيدة اليت ظهرت آالف املرات ويهلل هلا املاليني؟ هل هي والدة 
الذي نعرفها يف األرثوذكسية من األسفار املقدسة وِخدم وتعاليم الكنيسة. األمر يبدو تقريباً 

 –دة الظهور املرميي هلا حياة وروح شعيب خاص هبا، وكأهنا داينة منفصلة حبد ذاهتا اوكأن عب
زية. السماوات كاملسيحية مغطاة بعبادة اإلهلة والروحانية. العذراء وليس املسيح هي الشخصية املر 

تتكلم من خالهلا وليس من خالله. ابلرغم من تعليم روما الرمسي الذي ال يزال مينع وضع مرمي 
وضع  Geoffrey Asheيف نفس املستوى مع ابنها، هي اليت تسيطر. ويبدو أن جيفري آش 

تمد عليها عأصبعه عليها حني قال: "حيوية كنسية املسيح الرومية الكاثوليكية يبدو غالبًا أهنا ت
 عوضاً عن اإلعتماد عليه." 

 كارول ‘شعوري جتاه العذراء املستقلة اليت تتصرف من تلقاء نفسها أك ده األب مايكل أو
Michael O’Carroll  الذي يقول أن الرب قد اختار أن يفو ض مهمته ذات الرمحة والتجدد

ال هللا اإلبن "مل يكن هللا اآلب و إىل العذراء مرمي املباركة. يف حديث له يف ميدوغورييه، يقول: 
املتجسد وال هللا الروح القدس هو الذي أخذ املبادرة يف ميدوغورييه. لقد كانت سيدتنا." ويتابع  
كالمه ليقول أن امليزة الرئيسية مليدوغورييه هو ظهور "الدور املهيمن واملستمر والواثق من نفسه 

 املعطى لسيدتنا."

الذين يشعرون أن هللا قد مت استبداله يف ميدوغورييه ابلكالم هو يسعى لطمأنة أولئك 
ح القدس يف املئتني وثالثة رسالة اللوايت قرأت، ذُكر الرو  عن "ذِكر الغوسبا تكراراً للروح القدس."

ألطفال "أدعوكم أيها ا –ستة مرات فقط، مرتني منهما بطريقة جعلته جمر د شاهد للغوسبا 
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ب الروح القدس الذي حتتاجونه لكي تشهدوا حلضوري ولكل ما أان أن تصل وا ملواهاألحباء 
  "أعطيكم إايه... روح احلق هو ضروري لكم لكي توصلوا الرسائل متاماً كما أعطيكم أان إايها.

كارول هي مصاغة يف مصطلحات تبدو غريبة على مسع األذان ‘إن "طمأنة" األب أو
 دتهفق جيدًا مع إعادة إحياء عقيهو ملحوظ ويتوااألرثوذكسية. "الذكر املتكرر للروح القدس 

والتعبد له خالل العمر األخري: فهو كان جزءاً من قانون اإلميان املسيحي ويقبله املؤمنون ويكر م 
يف بعض الصلوات املشرتكة." ويضيف بشكل ذي أمهية: "لكنه ليس من زمن بعيد منذ أن ظهر 

، أو منذ أن استطاع أن يؤكد أحد أسياد احلياة عمل روحي خيتص به بعنوان "املعزي املنسي"
الروحية العظام، دوم كولومبيا مارميون،  أن ابلنسبة للبعض نظرهتم للموضوع سوف يُعرب  عنها 

 هذا‘" وحىت مل نسمع إذا كان هناك من روح قدس.’يف نص منهم من كتاب أعمال الرسل: 
ين وما تال ذلك من تقليل ألمهية الروح يالالت Filioque لاأك د مرجعي السابق إىل إضافة عبارة 

القدس، والدور الكبري الذي ابعتقادي لعبه هذا التشويش يف عقيدة الثالوث يف الظهورات 
املرميية. احلاجة إىل األنثى األزلية هي موجودة يف عمق العقل البشري. هذه احلاجة يلبيها الثالوث 

ليم الثالوثي غري موزون والروح القدس ُمهمل، القدوس، قلب األرثوذكسية. حيث يكون التع
عندها على األرجح سوف تظهر اإلهلة جمدداً إما بشكل اإلفراط املرميي أو حتت غطاء الغنوسطية 

 ومطالبتها ابلكهنة النساء ولغتها الشاملة خبصوص هللا. 

ملشرق ا يف العهد اجلديد نرى اجلمال الروحي الذي ال يقاس لوالدة اإلله. فهي بتواضعها
دائمًا ترشدان بعيدًا عن ذاهتا. كوهنا أم املسي ا هي بكل تواضع تعر ف عن ذاهتا أهنا أمة هللا. 
ومديح قريبتها أليصاابت هلا يدل فوراً إىل هللا الذي نظر إىل تواضعها. فهي ال تعتزم على إصدار 
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ال الرسل كتاب أعم  أوامرها اخلاصة للخدام يف قاان بل بصمت تنصحهم على طاعة أوامر ابنها.
 مبادرة خاصة، لكنها تنتظر ابلصالة مع جسد املؤمنني أبكمله.ي يصفها غري متورطة أب

عكس ذلك، إن سيدة الظهورات مجيعها تبقى بثبات يف وسط املسرح حيث الضوء 
مسلط عليها إىل ما ال هناية. وهي تصد ر عناوين جديدة لنفسها: احلبل بال دنس، سيدة 

لتعزية، عذراء الفقراء، ملكة السالم. وهي تبحث عن تعديل وتعزية نتيجة جراحات الوردية، أم ا
"نش فوا الدموع على وجهي، اليت أذرفها بينما أعاين ما تفعلون" )ميدوغورييه(،"  -أصيبت هبا: 

أنظروا إىل قليب احملاط أبشواك جيرحين هبا يف كل حلظة بشر جاحدين بتجديفاهتم ونكراهنم 
ك العديد من النفوس اليت تدينهم عدالة هللا خلطااي اقرتفوها ضدي لدرجة أنين أتيت للجميل. هنا

 ألطلب تعويض: ضح وا أبنفسكم هلذه النية" )فاطيما(.

تقول لنا سيدة ميدوغورييه بلغة اإلهلة: "أان ال أُك ل. أانديكم حىت حني أنتم بعيدون عن 
سهولة  جتاه كل من ُيضي ع طريقه، فأان أسامح بعن قليب. أان األم، وابلرغم من أنين أشعر ابألمل

معلنًة  ۱٩٨٦وأفرح بكل من أييت إيل من أوالدي." ظهرت على اجلبل مع مخسة مالئكة عام 
ملعايين الرؤاي أن ما يرونه هو "شبيه ابلتجلي على جبل اثبور." وهي سوف تعطي الناس مجيع 

خرين." ينزلوا من اثبور ويعطوا الربكات لآل الِنعم اليت هم حيتاجوهنا. ابركتهم وقالت هلم "أن
"حيثما آيت يكون ابين معي،" هي تقول. يف احلقيقة، حيثما يكون اإلله املتجسد، أيضًا فيه 

ب معونتهم. لدينا مودة معهم ونطل –وفقط به  –حتضر والدته وقديسيه ومالئكته وأبراره. به 
ح، لكنها تل أرفع منصب، األقرب إىل املسيوالدته هي حقًا والدتنا كلنا يف الكنيسة، حيث حت

عم، وليست الشريكة النِ كل ال تتصر ف ابستقاللية عنه. فهي ليست أم الكنيسة، وليست وسيطة  
 هذين اللقبني األخريين مها كامنني يف كل مكان يف رسائل ميدوغورييه.  –يف عمل الفداء 
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كن ون الوعي عند اإلنسان، هي مي"مطل قة من موقعها يف األانجيل وُمطو رة من ختي الت د
أن تكون أي شيء، من حلم إحساس إىل كوهنا قامتة، غامضة، متصلبة، متاماً مثل اإلهلة القامتة 

 يف الفكر الوثين" )نيوبولت، "العذرء املباركة"(. 
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 الرسائل

يف هناية املطاف جيب أن تكون حمتوايت الرسائل حبد ذاهتا هي اليت تلهم القبول أو رفض 
الرؤاي. كما ذكران سابقاً، هلذا السبب مل حنسب والسينغهام من ضمن املزارات املرميية، ألن 
الرسالة، إن كانت قد أُعلنت لرخييلديس يف رؤاي خاصة أو يف حلم، كانت طلب بسيط لبناء  

 كرمياً للتجس د. كابيال ت

ي مسألة ه ي رسالة وابلتايل غاية هذه الرؤىيف زيتون، وقبلها يف كنوك، مل تُعطى أ
ال تزال أساسية حدة و لكن  يف املزارات املختلفةالرتكيز يف هناك اختالفات أن من ابلرغم ختمني. 

 ختتلف عنهم بعدة طرق. لوردز  بدو أني، بني الرسائل قائمة

هناك رونق التهذيب واإلحرتام. "اقرتبوا اي أطفال، ال ختافوا: اان هنا ألخربكم أخبار أواًل 
سار ة،" يف ال ساليت. "هل تتلط فون معي وأتتوا إىل هنا ملدة أسبوعني؟،" يف لوردز. سيدة زيتون 

كل   ةتنحين يف حتيتها إىل احلشود اجملتمعة. وغوسبا ميدوغورييه تكرر الزمتها الُغرابية يف هناي
 رسالة: "شكراً الستجابتكم لدعويت." 

هناك غياب املسيح ذاته، أو أقل ه هتميشه كشخصية إنتقام بعيدة، الذي غضبه العادل 
ترد ه العذراء. يف ميدوغورييه هو أيضاً بعيداً لكن ليس خميفاً وحنن مدعوون "لنفكر أكثر ابملسيح" 

لى أي "إجلب زهرة كعالمة ع –ملسيح،" يف يوم عيد امليالد و"أن نصنع شيء ملموس ليسوع ا
 قرب من السريرزهرة واحدة ابل حبوزتهختل يك ليسوع املسيح. أريد كل فرد من العائلة أبن يكون 

 لكي يرى يسوع ويرى والءك له."
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هناك ذات األسرار واإلنذارات األبوكاليبتية والنصيحة اجليدة للذهاب للكنيسة وكيفية 
للمحبة" و"التوبة" و"الصالة." رسالة ابنوه كانت حرفيًا "صل وا  التصر ف هناك، والدعوات "

كثرياً." الصالة هنا تعين الوردية اليت كانت ُتذكر ابستمرار. وابلرغم من أن مؤيدو ميدوغورييه 
يد عون أن القداس هو الذي يُرك ز عليه ّبثابة الصالة الرئيسية، تبقى الوردية هي صاحبة التفوق 

 كارول(. "الوردية هي سالح قوي‘نوع األوحد من الصالة اليت تفضلها مرمي" )أوإهنا "ال  عامًة.
ضد الشيطان...علينا سحق الشيطان ومسابح الوردية يف أيدينا ..." )ميدوغورييه(. املعونة يف 
ساعة املوت توعد هبا فاطيما ألولئك الذين يعرتفون ويتناولون األسرار يف أول يوم سبت من 

لية ويرددون عدد حمدد من الوردايت لكميات حمددة من األوقات بنية صاحلة. مخسة أشهر متتا
صالة. للالشعيب تلو لامجيع معايين الرؤاي قاموا بتلو الوردية، وشبح ميدوغورييه ظهر ابنتظام أثناء 

ين فاطيما أُعطي الوعد أبنه سيذهب إىل السماء لكن "عليه تلو عدة وردايت." أحد االصيب مع
معايين رؤاي ميدوغورييه حصل على وردية من السيدة شخصياً )ليس واضحاً إن كان هذا األمر 

 فعاًل جتس داً( والبااب أُرسل واحدة ابركتها الغوسبا خصيصاً له. 

ب لبااب وذات الرتكيز على قلب يسوع املقدس وقلهناك ذات التعليم عن املطهر ورائسة ا
مرمي الطاهر. البااب يوحنا بولس الثاين وبشكل مشابه يشد د على القلب الطاهر ويربطه ابلقلب 
املقدس. أولئك الذين يعتنقون القلب الطاهر يُقد م هلم اخلالص يف فاطيما وغوسبا ميدوغورييه 

 وع. نصنع كفارة عن خطاايان اليت هبا أُهني قلب يستدعوان لنكر س أنفسنا للقلب الطاهر وأن 

 ةهناك ذات الصفقات املرحبة والوعود والتهديدات، واإلغراءات على األعمال الصاحل
عرب املنفعة الذاتية. إذا قمت هبذا، أعدك أن أقوم بذاك: إذا أمهلت القيام هبذا أو بذلك، هذا 

 نِعم ذين يلبسون امليدالية سيحصلون علىاألمر أو ذلك سوف حيصل أو لن حيصل. "أولئك ال
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عظمى، خاصة أولئك الذين يلبسوهنا حول عنقهم." "إذا فقط اخلطأة اتبوا، احلجارة والصخور 
سوف تتحول إىل كومات من القمح" )ال ساليت(. "إذا الناس فعلت ما أقوله لكم، العديد من 

كبري"   غري، سوف يكون العقابالنفوس سوف ختلص وسوف حيل السالم" )فاطيما(. "إذا مل نت
 )غاراابندل(.

أمر خمتلف وبشكل ملفت. الوردية هي بذات الشهرة والشبح  لوردز هي من جه ات عدة
حتمل وردية على ذراعها وتسمح ابحلبوب أبن يفلتوا بني أصابعها حني تركع بريانديت وتتلو 

لوب أيضاً أي ذكر للق الصلوات. لكن ابلرغم من أنه ليس هناك أي ذكر للمسيح، ليس هناك
تضمن يواملطهر والتهديدات األبوكاليبتية والصفقات املرحبة. الكالم هو قليل جدًا وخمتصر، 

بشكل أساسي وصااي قصرية: "إذهب وقب ل األرض ألجل اهتداء اخلطأة؛ إذهب واشرب من 
  وسبا ميدوغورييهغ النبع ...؛ إذهب وقل للكهنة أبن يبنوا كابيال  هنا." فالفرق بينها وبني ثرثرة

 ال ميكن أن يكون ملحوظاً أكثر من ذلك. 

إن عبارة الرؤاي القصرية، "أان احلبل بال دنس" كان له التأثري األكرب مقارنة مع أي رسالة 
أخرى من املزارات. الربوتيستانتيون مييلون إىل اعتبار ذلك ليس أكثر من انعكاس لقدرة بريانديت 

 رف والنحو لديها. الالهوتيون الكاثوليك آنذاك أصيبوا ابحلرية وشعرواالعقلية وحالة قواعد الص
بعدم ارتياح ألهنا كانت شبيهة لدرجة مزعجة لعبارات من العهدين القدمي واجلديد تفوه هبم هللا 
واملسيح، وبدت أهنا توازي "أان هو القيامة،" "أان هو الطريق واحلق واحلياة." املتطرفون املرمييون 

ملا اعتربوه تكرمي إهلي معطى للعذراء يف السماوات وهم انتظروا آملني إبعالانت أخرى  ابتهجوا
من ظهورات عتيدة تقول: "أان وسيطة كل الِنعم" و"أان الشريكة يف الفداء". لكن لغم هم خاب 

 ة"أان سيدة الوردية" و"أان عذراء الفقراء." املرمييون املعتدلون من جهبأملهم وارتضوا اإلكتفاء 
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أصر وا أن العذراء كانت عن تعم د حتد من امتيازاهتا للحبل بال دنس وابلتايل كانت تعين  ىأخر 
أهنا ليست وسيطة كل الِنعم وال شريكة يف الفداء. يف حماولة لتربير قبوهلم الشخصي لظهور 

قائلني أذار،  ٢٥لوردز، حاول بعض األرثوذكسيون ربط أمهية التاريخ اليت قيلت فيه العبارة، أي 
أن العذراء مل تكن تدل على حبلها الشخصي من القديسة حنة، لكن إىل احلبل بال دنس 

 )الوحيد( للرب يسوع املسيح يف يوم البشارة. 

، ۱٨٥٨]مالحظة احملر ر: هذه ليست حجة مقنعة جداً ألن يف اتريخ ظهور الشبح عام 
ذي يف ذلك الوقت  ، ال"القدمي"مجيع املسيحيني األرثوذكسيني كانوا يتبعون التقومي الكنسي أو 

 كان يسري إثين عشر يوماً وراء التوقيت البابوي.[ 

هذه العبارة قد تبدو مبهمة كما هي احلال يف الكثري من عبارات عر افة ديلفي. األمر 
نس عام اب وثبتتها. بفرض عقيدة احلبل بال دالذي فعلته هو أهنا دفعت بعقيدة عصمة البا

، تصر ف البااب من ابب سلطته اخلاصة بدون موافقة جممع كنسي عام. هلذا السبب مت ۱٨٥٤
لومه بشدة يف بعض الدوائر الكنسية. عندما أعلنت سيدة لوردز إمسها ابمتياز "أان احلبل بال 

ها أيضاً ما خيتص ابلعقيدة، لكن دنس"، هي ليست فقط برهنت أن البااب كان على صواب يف
أكدت على قدرته على التصرف من تلقاء نفسه، أي ّبعىن آخر أن السلطة العليا هي للبااب 

 ،Alan Neame نيامه. بكلمات أالن ۱٨٧۰وحده. أصبحت عصمة البااب عقيدة رمسية عام 
 Oldلوردز لدرجة ما والدة عصمة البااب وجد ة الكاثوليك القدامى  لقد كانت سيدة

Catholics   .الذي ذهبوا إىل اإلنشقاق عوضاً أن يقبلوا هبا 

إذا أحدهم بطريقة غري مناسبة استذكر أن ]القديسة[ كاثرين سيينا ]القرن الرابع عشر[ 
جواابً  اديهبال دنس، فمجددًا روما ل أثناء معاينتها لرؤية قد قالت هلا سيدتنا أهنا مل حُيبل هبا
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على ذلك. حىت الناس القديسون يسيؤون فهم الظهورات اليت حتصل معهم، وكاثرين كانت حتت 
أتثري أساتذهتا الدومينيكان، الذي عارضوا هذا التعليم، لدرجة أهنا "حىت يف اختطافها ابلروح 

إلقرتاح." ية ابهلل للتغل ب على هذا اهذه اإلمرأة املقدسة مل يكن ابستطاعتها غوص نفسها كفا
 )رئيس أساقفة سبليت(. 

ال مع معايين هي احل يتم التخلص منها بسهولة متامًا كما وابلتايل الرسائل الغري مقنعة
ري بل . وفقاً للدكتور فرانيك، رئيس أساقفة سبليت، ليس فقط اإلقرتاح البشالرؤى الغري مقنعني

 ا بكل سهولة اخرتاق هذه الرسائل، وابلتايل كل رسالة جيب النظرأيضاً األرواح الشريرة ميكن هل
األمر الذي يؤدي إىل  إليها بشكل منفصل. يف احلقيقة، الرسائل الغري مالئمة ميكن إلغاءها،

 هلية، ورسائلإ ثوقيتهم مشكوك هبا ويفو ضون برؤىرؤية مبي ضة )مغسولة(. مع معايين رؤاي مو 
قديسون، أو حىت تلف فها األرواح الشريرة، وأسباب خارقة  و رؤىإهلية قد يسيء فهمها معاين

ة ، قد يبدو األمر أن كل هذه أرض متحركليت قد تكون املصدر الوحيد للرؤىللسيكولوجيا ا
 وليس هناك من أي شيء ميكن اإلتكال عليه. 

إن العنصر اجلديد يف رسائل ميدوغورييه هو العنصر املسكوين. لقد شارف قرن جتربة 
الكنيسة على اإلنتهاء والغوسبا تنبأت حتديداً فورة يف اإلميان يف روسيا "حيث سيمجد هللا أكثر 

وحدين ا خبصوص روسيا، ودعوة هريوشيو للممن أي مكان آخر." أربط ذلك مع إعالن فاطيم
( ليكونوا مبشرين يف روسيا، واهتمام البااب الكبري يف روسيا ودعمه حلملة  Uniates)اليونياتيني
مع تشديدها على أورواب غراًب وشرقًا وعندها ال ميكننا القول أننا مل نُعطى  ٢۰۰۰تبشري عام 

 إنذاراً. 
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لقد قالت الغوسبا أن اإلنقسامات يف الدين هي صنع البشر، ويقال عنها أيضًا أهنا 
يضبط يف كل األداين كما يفعل امللك يف عامله، ابلرغم من أنين مل أجد هذه  أعلنت أن هللا

صل منذ ّبا أن الظهورات حت قرأهتا، األمر الذي هو غري مفاجأالعبارة األخرية يف الكتب اليت 
زمن طويل مع املئات من الرسائل مما جيعله مستحيالً احتواء كل شيء. أيضاً، وكما أشار األب 

 ني يف إحدى مقاالته، إن روما قلقة بشأن بعض الرسائل اليت بدت وكأهنا تعين الالرينيه لورينت
مباالة الدينية، وابلتايل يرج ح أن عبارة مثرية للجدل كهذه سوف يتم قمعها من أي منشور داعم 
للظهورات، ألن هكذا موقف مسكوين ابمتياز هو عموماً غري مقبول )بعد(. لقد قمت ّبراسلة 

ورييه يف لندن للتوضيح حول هذه النقطة لكنين مل أتلق  جواابً. يبدو أن نوعاً ما من مركز ميدوغ
الوحدة دون املسيح يتم تصو رها لدى األداين الغري مسيحية. لبعض الوقت اآلن مبدئياً يناقش 
املسكونيون الغربيون احلاجة ملراجعة ممكنة أو تعديل يف الرؤية التقليدية للتجسد حيث املسيح 

فريد من نوعه وآخر ظهور من هللا لإلنسان، وذلك على أساس أن هذه الرؤية ال تتوافق مع  هو
احلوار بني األداين. ليكن ما يكون، إن انطباعي من دراسة رسائل بعض املزارات )فاطيما، 
زيتون، هريوشيو، ميدوغورييه( وتعليقات عدة كت اب خبصوصهم هو أن البااب سوف يكون رمز 

يني الذين سوف يتحدون جمددًا بغض النظر عن اخلالفات العقائدية )خضوع وحدة املسيح
 للبابوية من دون وحدة يف اإلميان( وأب لشعوب مجيع األداين واحلضارات )داينة العامل اجلديدة(.

إن ردة فعلي األوىل على قراءة الرسائل من املزارات كانت خيبة أمل كبرية. فهم ابلكاد 
لل. . الرسائل من ميدوغورييه حتديداً بدت وكأهنا عليلة واتفهة ورتيبة لدرجة املبر روا زايرة مساوية

وكان هناك عدد يفوق الكثرة منهم. إذا كان هللا فعاًل حياول أن يتكل م، لكان من املستحيل 
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تقريبًا مساعه بسبب ثرثرة السيدة املتواصلة. بشعور من التعج ب الشكور والفرح واإلرتياح 
 دت جمدداً إىل غىن وعمق صلواتنا األرثوذكسية. عُ  ،الكبريين

هناك أماكن قليلة جداً يف اإلجنيل املقدس مسج ل فيها أن والدة اإلله تكل مت، لكن كل 
منها هي يف غاية األمهية. ميكن للمرء أن ميضي أوقات عمره ابلتأمل أبقواهلا وال ينفذ من معانيها. 

مة، يتكلم. ليس هناك من أي شيء ميكن أن يتفوق عدا عن ذلك فهي صامتة لكي إبنها، الكل
ايها أمة الرب، وذلك الذي أعطتها إ –على اللقبني الساميني للعذارء القديسة: خيارها اخلاص 

، والدة اإلله. وليس هناك من شيء أكثر أمهية ميكن أن  Theotokosثيوتوكوس –الكنيسة 
 ن يف اإلجنيل، والذي ال يزال رسالةيضاف إىل الكالم الذي تفوهت به آخر مرة حسب ما دو  

 "إفعلوا كل ما أيمركم به." –جامعية وثيقة الصلة وصحيحة إىل األبد 
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