في  31أيّار /مايو ،1996وبعد استشارة مجمع العقيدة
سمح سيادة المونسينيور’هِـندريك بو َمرْ ز‘
واإليمان،
َ
( )Hendrik Bomersأُسقف هارلِم  -أمستردام،
باال ّتفاق مع مُعاونه سيادة األُسقف ’يوسف بونت‘
( ،)Joseph Puntباإلكرام الشعبي ِل ُ ّم َّ
للا
الكليَّة القداسة ،ب َل َقب „س ّيدة جميع ال ُّ
شعوب“*.
ظهرت أ ُ ُّم َّ
للا بهذا ال َّل َقب المرأ ٍة بسيط ٍة ُتدعى
فقد
َ
’إيدا ِبرْ دِمان‘( )Ida Peerdemanفي أمستردام في
ْ
وأعربت لها عن رغبتها
السنوات ما بين 1959-1945
ب:
ل
ب
ق
الجميع بلق ِ
ِ
َ
في أنْ ُتعْ َر َ
ف وأنْ ُت َحبَّ مِن ِ
ِ
ُ
ُّ
ُّ
„ سيّدةُ
ب „.
جميع الشعوبِ„ أو“ أ ُّم
جميع الشعو ِ
ِ
ِ
وقد أوضحت من خالل ظهورا ٍ
مؤ ّثرة،
ت نبويّة َ
ووضْ َع العا َلم الحال َّييْن.
َوضْ َع الكنيسة َ
وقد كشفت مري ُم العذرا ُء في رسائلها،
عن م َُخ َّطط َّ
للا الّذي يُريد به أن يُخلّص العا َلم
ُ
ُ
ُّ
َ
ب واأل َم ِم
منح الشعو ِ
بواسطها ،هي األ ّم .ولذا فهي ت َ
ُ
جميع ال ُّشعوبِ،
ة
ّد
صور ًة وصال ًةُ .ت ْظ ِهرالصورة سي
ِ
ور َّ
ً
واقفة على ال ُكر ِة األرضيّة أمام
للا،
وهي مُشِ عَّة ب ُن ِ
صليب ابنها م َُخلّص العالم ،الذي َت َّتحِد به ا ّتحا ًدا
ً
كامل ال ينفصم أب ًدا .أمّا يداها ف َتنبثق مِنهما ثالثة
ُ
ّ
ّالم ،التي أعْ طِ َي لها أن
أشِ عَّة :ال ّنعم ِة
ِ
والخالص والس ِ
ويطلبون شفاعتها.
ئون إليها
َ
ذين يلت ِج َ
ُت َو ّزعها على الّ َ
إنّ قطيع الخراف حول ال ُك َر ِة األَرضِ يّة ي ّ
ُمثل ُ
شعوب
بأسرهِ ،الذين لن يجدوا الراحة الى أن يرفعوا
العالم
ِ
نظرهم إلى الصَّليب ،ألّذي هو محور العالم.
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وقد أَ َ
عط ْ
ت سيّدةُ
قصير ًة
ب صال ًة
جميع ال ُّشعو ِ
َ
ِ
ث التي
وفا ِئ َقة القِوّ ة لكي تحفظنا مِن الفسا ِد والكوار ِ
ت َه ِّددنا ،والحروبِ.
 ″أنتم ،يا ُ
شعوبُ هذا ّ
الزمن ،أرجوكم كونوا على
ّ
يقين أ ّنكم تحت حماية سيّدة جميع الشعوب! إرفعوا
ال ُّدعاء لها ،فهي محامية ل ُكم ،واطلبوا منها أن ُتبعِد
عنكم الكوارث ،واسألوها أنْ تزيل الفساد مِن هذا
العا َلم .فمن الفساد تأتي الكوارث ومن الفساد تنشأ
الحروب .عليكم أنْ تطلبوا بواسِ طة صالتي هذه أن
قوة
كون مدى َّ
ب العالم ك ّل هذا الشرّ ! أنتم ال ُت ْد ِر َ
ي َُج َّن َ
َ
وعظمتها عند هللا.″
هذه الصّالة ومدى قيمتها َ
( 31أيّار/مايو )1955
َترجو سيّدةُ
ب ك ّل منا أنْ
يصلي هذه
جميع الشعو ِ
َ
ِ
الصّالة مرّ ًة واحد ًة في اليوم على األقل″ .إ ّني أُؤكدِّ
لكم أنّ العا َلم سوف يتغيّر 29( .″نيسان/أبريل )1951
ِبن كأ ُ ّم جميع ال ُّشعوب،
ُرس َلة من ِق َبل اآل ِ
فهي م َ
َ
ب واإل ِ
ل َتحمل إلى العا َلم الوحدة والسالم ،إذ أ َنه أُعْ طِ َي لها
″بهذا اللَّ َقب وبواسطة هذه الصّالة أن ُتنق َِذ العا َلم مِن
كارثة عالميّة كبيرة 10( ″أيار/مايو )1953
لذلكَ ،تطلب سيّدة جميع ال ُّشعوب بإلحاح كبير القيام
بمه ّمة عا َلم ّية كبيرة لنشر صالتها وصورتها هذهِ.
ِّ
″وظفوا إذاً ُك ّل طاقاتكم واسهروا على نشرها ،كل
على طريقت ِه الخاصةِ 15( .″حزيران/يونيو )1952
* لمعلومات إضافيّة حول الموقف ال َكنَسي من الظهورات ،الرجاء
اإلطّالع على الموقع اإللكترونيwww.de-vrouwe.info :
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