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Коротка довідка про 
Суфаньє1 

 
Суфаньє – це назва скромного кварталу в Дамаску, 

що за межами старовинної стіни, на півночі, недалеко від 

                                                 
1 Із книги «Суфаньє: події та послання», написаної отцями Еліасом Заглауі та Теодором Хурі. 
Les editions St. Paul, 2000 р., Ліван. 
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воріт, які іменуються Двері Томи. У цьому кварталі є 
старий арабський будинок, який належить сім’ї Назура. 

В суботу 27 листопада 1982 року маленька ікона (8 
х 6 см), знана як Казанська Богородиця, стала 
мироточити.  

 
Складові події: 
 
І. Її тривалість 
 
1. Витік олії 
Олія вперше появилась на руках Мірни, коли вона 

молилася з кількома жінками поряд із хворою сестрою 
Ніколя, Лейлою, у понеділок, 22 листопада 1982 року. 
Вдруге олія появилася в четвер, 25 листопада, коли Мірна 
молилась зі своєю недужою матір’ю. В обох випадках 
Мірна молилась на прохання хворих жінок. Вона змазала 
олією хворі місця, після чого біль зникав, і жінки 
одужували. 

Та коли олія появилась на маленькій іконці, люди 
побігли в дім Мірни. Серед перших відвідувачів був 
вікарій Патріарха  Бульос Панделі в супроводі двох 
молодих священиків - отця Георгія Абу Захема і отця 
Георгія Ґільо. Люди йшли з різних причин, та основна 
маса – молитися. І досі  щодня приходять люди з 
Дамаску, з усіх міст Сирії, з усього арабського Сходу та з 
усього світу. Тут не збирають грошей, і двері будинку  
донині  зачиняються тільки вночі. 

Згодом олія стала появлятися на сотнях зображень 
Богоматері. Цій іконі дали ім’я скромного кварталу, в 
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якому мешкає Мірна: Богородиця Суфаньє. Під цим 
іменем вона відома у світі.  

Починаючи від 28 жовтня 1983 року, олія стала 
появлятися на обличчі, шиї та руках Мірни, у моменти її 
цілковитої відсутності у світі, тобто під час екстазів, олія 
виділялась навіть з очей. Від 31 травня 1984 року, коли це 
відбувалось, Мірні став з’являтися Ісус Христос. 

 
Виникає запитання: «Чи проводилося 

дослідження цієї олії?» 
 
Спочатку олію з ікони досліджували в лабораторії 

науково-дослідного інституту в Дамаску в 1985 році, 
згодом у Західній Німеччині, а пізніше в Парижі та в 
Римі. 

У 1986 році французький священик Жан-Клод 
Дарріґо послав цю олію на аналіз до Німеччини, не 
вказавши її походження. Усі результати аналізів були 
однакові: «100-відсоткова чиста оливкова олія». 

На Сході, як відомо, оливкова олія здавна 
вважалась ознакою достатку, здоров’я, символом світла, 
миру, боротьби та очищення душі, а в християнстві вона 
символізує Святого Духа. 

 
2. Інтенсивність молитви 
Молитва в Суфаньє залишається наріжним 

каменем цієї духовної події: проста, спонтанна. 
Молільники цілком віддаються своїм почуттям, мольбам і 
співам. Уся їхня поведінка показує, що вони благоговійно 
стоять перед своєю Матір’ю, незалежно від їхньої 
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приналежності - чи то релігійної, чи то ідеологічної. 
Залишаючись спонтанною, молитва щораз то більше 
почала опиратися на літургійні книги та знані співи. 
Також спеціально для Суфаньє було написано пісні. Ці 
пісні поширилися по всьому світу.  

 
ІІ. Численні грані Суфаньє 
 

1. Перша грань: олія 
Йдеться насамперед про витік олії з оригінального 

образу, а відтак з багатьох репродукцій у Дамаску та в 
інших місцях. Завдяки письмовим свідченням, а також 
відзнятому на відеокамеру матеріалу цей феномен вражає 
нас і далі. Витік олії з рук Мірни продовжується у  час її 
численних подорожей. 

 
2. Друга грань: явлення Марії 
Діва Марія являлась Мірні 5 разів. 
Перший раз явлення було увечері 15 грудня 1982 

року. Другий – увечері 18 грудня 1982 року. Третій раз – 
увечері 8 січня 1983 року. Четвертий – увечері 21 лютого 
1983 року. Останнє явлення – 24 березня 1983 року. 

У всіх цих явленнях Пресвята Діва говорила, за 
винятком першого, бо Мірна втекла, коли раптом 
побачила перед собою освітлену святу постать, яка їй 
усміхалася. 

 
3. Третя грань: зцілення 
Зцілення двох типів: зцілення тіла й зцілення душі 

(навернення). Ми знаємо численні випадки тілесних 
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зцілень, які відбулися в «домі Богородиці» та поза ним. А 
можливо є випадки, про які ми не знаємо. 

Про зцілення душі нам відомі деякі випадки від тих 
людей, які отримали це благо і стали чудовими 
помічниками в Суфаньє. Вони за свій кошт друкують 
фотографії, книги і розповсюджують їх в Сирії і за 
кордоном. Можемо бути певні в тому, що є зцілення, про 
які ми не знаємо, але знає Той, хто єдиний Серцезнавець.  

 
4. Четверта грань: екстази 
У п’ятницю, 28 жовтня 1983 року, з Мірною 

сталось щось нове, що повторювалось 35 разів до 
листопада 2001 року. Під час молитви олія текла з її 
обличчя, шиї і рук. Мірну поклали на ліжко, і вона 
втратила усі відчуття. У четвер, 31 травня 1984 року, олія 
вперше потекла з її очей перед тим, як вона увійшла в 
екстаз. 

Ми дізнались від самої Мірни, що під час екстазу 
вона бачила або яскраве світло, або Богородицю. Однак 
кожного разу, коли вона бачила Ісуса, перед екстазом 
олія текла з її очей. Ісус та Марія передавали Мірні 
послання арабською мовою. Ті послання завершували 
явлення Богородиці і Христа. Час екстазу тривав від 
п’яти хвилин до півтора години. 

Екстаз відбувався у присутності різних людей і 
зокрема медиків, спеціалістів з різних країн. Вони 
спостерігали подію, ретельно обстежували Мірну і 
піддавали її численним кропітким дослідженням. Ці 
екстази відбувалися у різних місцях. Більшість з них у 
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«домі Богородиці», а також у селі Хабаб, в місті Гасаке в 
Сирії, інші в ліванському місті Маад, у США та Бельгії.  

 
5. П’ята грань: стигми 
Стигми відкрились у Мірни на руках, на стопах та 

збоку. По обіді в п’ятницю, 25 листопада 1983 року, коло 
16:30 год., і загоїлись коло 23:00 год. вечора. Після цього 
стигми появлялись на тілі Мірни 4 рази. Відбувалося це у 
страсні четверги у ті роки, коли католики й православні 
святкували Пасху разом, а саме у 1984, 1987, 1990 та 2001 
роках. 

Знаменно, що в ті роки, коли святкували Пасху 
порізно, згідно з двома календарями, з Мірною нічого не 
відбувалося, навіть ікона залишалась сухою. 

 
6. Шоста грань: послання 
Незаперечна істина, що послання є серцем явища 

Суфаньє, тому що вони чітко виражають кінцеву мету, 
якої прагне Той, хто цього бажав і оточив її численними 
знаками й чудами. 

Треба зазначити, що Ісус Христос і Богородиця 
уперше говорили арабською мовою. 

Ідеї, які несуть ці послання, згідні з Євангелієм, 
християнською вірою та загальним вченням Церкви. 

 
 
Висновок 
Відтоді Суфаньє стало щоденним місцем 

паломництва для людей з Дамаску та з цілого світу. 
Однак «дім Богородиці» залишається таким самим 
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скромним, як і в перший день. Сім’я Мірни і Ніколя з 
їхніми дітьми Міріам і Жаном-Еммануелем живуть 
звичайним життям, як і кожна інша сім’я, приймаючи 
усіх відвідувачів у простоті і безкоштовно. Нехай це буде 
на прославу Господа, який продовжує через чуда 
дарувати світло тим, які можуть бачити і чути! 

 
Послання й екстази 
 
І. Послання  під час явлення 
 
1) Друге явлення: субота,  18 грудня 1982 року2 о 

23:37 год. вечора. 
«Діти мої, споминайте Бога, тому що Бог з нами. 
Ви знаєте все і не знаєте нічого, ваше знання 

недосконале, але настане день, коли ви будете знати все, 
так само, як знає мене Бог. Чиніть добро тим, хто робить 
зло. Не поводьтесь з ніким погано. 

Я дам вам олії більше, ніж ви просили3, і дам вам 
те, що набагато сильніше від олії. Покайтесь, вірте і 
споминайте Мене у ваших радощах. Проповідуйте мого 
Сина Еммануїла. Хто проповідує – спасенний, а хто не 
проповідує, того віра даремна. 

                                                 
2 Перше послання було передано в час другого явлення, тому що під час першого Мірна 
злякалась і втекла, кричачи від страху і показуючи на дах, де вона побачила Діву Марію. Її 
віднесли в кімнату, де з нею зустрівся священик Еліас Заглауі після молитви близько 23:45 год. 
вечора, поряд з нею стояв православний священик Жорж Абузахем і декілька її родичів. Вона 
розповіла їм про те, що сталося. Отець Заглауі сказав Мірні: «Без сумніву, Діва Марія хотіла 
тобі передати якесь послання, а коли побачила, що ти дуже перелякана, нічого не промовила». І 
закликав її молитися спокійно та впевнено, щоб підготуватися до можливого явлення 
Богородиці в майбутньому. 
3 Так сказала Діва Марія у відповідь на прохання батька Мірни, який просив під час явлення: 
«Пресвята Діво Маріє, не залишай нас без олії!» 
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Любіть один одного. 
Я не прошу, щоб ви давали гроші церквам, і не 

прошу, щоб давали гроші бідним. Я прошу любові. 
Роздавати гроші церквам і бідним, але без любові до них, 
це ніщо. Відвідуватиму ваші доми частіше4, тому що ті, 
хто ходить до церкви, інколи не йдуть молитися. 

Не хочу, щоб мені будували церкву, а місце для 
відвідин5. Давайте. Не відмовляйте нікому, хто просить 
допомоги. 

 
2) Третє явлення 
Субота,  8 січня о 23:37 год. вечора 1983 року 
 
Богородиця плакала. Вона сказала Мірні: «Нічого 

страшного…» 
Мірна також плакала і кричала: «Діва Марія 

плаче!», а невдовзі Богородиця повільно відійшла, і до 
того, як зникла з поля зору Мірни, ласкаво усміхалась. 

 
3) Четверте явлення 
Понеділок,  21 лютого о 21:30 год. вечора 1983 

року 
Мої діти, нехай це залишиться між нами, я 

повернулась сюди. Не сваріть гордих, які не мають 
смирення. Смиренний має спрагу отримати зауваження 
                                                 
4 Слова Діви Марії: «Відвідуватиму ваші доми частіше…» здалися нам зовсім незрозумілими. Та 
коли олія стала появлятися на сотнях копій ікони, починаючи від кінця жовтня 1983 року 
протягом цілого листопада того ж року, в «домі Богородиці» в Суфаньє та за його межами, і 
коли люди почали вивішувати копію цієї ікони в своїх домах і молитися перед нею, тоді ця 
фраза стала дуже зрозумілою. 
5 Сама Діва Марія пояснила нам в іншому випадку, що саме слід зробити: «Зніміть один камінь з 
фасаду будинку і поставте на його місце ікону, напишіть фразу «На подяку Її Синові 
Ісусу». Ми це виконали на початку травня 1983 р. 



 9

від іншого для того, щоб виправити свої недоліки. Тоді як 
гордий, окутаний невіглаством, бунтує, стає ворожим. 
Прощення – це щось найкраще.  

Хто брехливо виказує перед людьми невинність і 
любов, той заплямований перед Богом. Я маю до вас 
прохання. Слово, яке ви викарбуєте у вашій пам’яті і 
будете завжди повторювати: «Бог мене спасає, Ісус мене 
просвітлює, Святий Дух – моє життя, тому я не боюсь». 
Хіба не так, мій сину Юсефе?6 

Терпіть, прощайте, несіть набагато менше, ніж 
переніс Отець. 

4) П’яте явлення 
24 березня 1983 року о 21:30 год. 
Мої діти, моє завдання скінчилось. У цю ніч мені 

Ангел сказав: «Благословенна ти між жінками». Я не 
могла йому сказати іншого, крім того, що: «Ось я, 
слугиня Господня». 

Я радісна. Я недостойна вам сказати, що ваші 
прогрішення прощені. Це мій Бог вам сказав. 

Збудуйте церкву, я не сказала: збудуйте 
матеріальну церкву. Церква, яку вдочерив Христос – це 
єдина Церква, тому що Христос один. Церква – то 
Царство Боже на землі. Хто її ділив, той помилявся, і той, 
хто радів її поділу, той помилявся. Коли Христос її 
будував, вона була маленькою, а коли збільшилась, то 
розділилась. Хто її розділив, в тому немає любові. 

                                                 
6 Юсеф – це ім’я священика на прізвище Малюлі. Це питання - відповідь на молитву, котру він 
читав у своєму серці відразу після дискусії між Ніколя і двома священиками, які повернули 
ікону додому. Ця дискусія турбувала отця Малюлі і він мав натхнення на молитву, яку нам 
повторив пізніше: «О Діво, просвіти нас, щоб ми не зробили помилок, які могли б перешкодити 
Твоєму задуму». 
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Збирайтесь! Я кажу вам: Моліться, моліться і 
моліться! Які гарні мої коліноприклонні діти на молитві.  

Не бійтесь, я з вами. 
Не роз’єднуйтесь, як старші роз’єднались. Ви 

навчите покоління слову Єдності, Віри, Любові. Моліться 
за мешканців землі й небес7. 

 
ІІ.  Послання під час екстазів 
 

1) п’ятниця,  28 жовтня 1983 року (Діва 
Марія): 
Не бійся, це все для того, щоб славити ім’я Бога. 

Не бійся, буду виховувати моє покоління в тобі. 
 

2) п’ятниця,  4 листопада 1983 року (Діва 
Марія): 
Спускайся і скажи їм, що ти Моя дочка ще перед 

тим, як стала їхньою дочкою… Серце моє згоріло через 
страждання за мого єдиного сина, та не повинно згоріти 
за всіх моїх дітей. 

 
3) п’ятниця,  25 листопада 1983 року 

(Діва Марія): 
Це все, що я хочу. Я не прийшла роз’єднувати. 

Твоє подружнє життя зостанеться таким же, як і було… 
Приходи… 

                                                 
7 Наприкінці цього явлення і перед тим, як Мірна прийшла до пам’яті, вона промовила: «…Отця 
Вседержителя, Творця неба і землі…». Присутні продовжили читати Символ Віри за Мірною, 
яка закінчила словами: «Слава Богу на висотах, а мир на землі людям доброї волі». А коли 
прийшла до себе, її спитали, для чого вона зробила те, що зробила, і говорила те, що говорила. 
Мірна відповіла: «Діва Марія сама почала, і я за нею продовжила». 
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Досить того, що ти хочеш прийти8. 
 

4) четвер, свято Вознесіння, 31 травня 
1984 року (Ісус Христос): 
Моя Дочко,  
Я – початок і кінець. 
Я – правда, свобода і мир.  
Мир усім вам. Твій мир не зміниться від слів інших 

людей, що говорять добре або погано, думай про себе 
погано. Бо хто не добивається згоди людей і не боїться 
незгоди, той володіє справжнім миром, і це здійснюється  
в Мені. 

Живи своїм життям, радісним і незалежним. Нехай 
тебе не зламають труднощі, які ти долаєш заради Мене, 
бо я можу тобі віддячити, твої труднощі не будуть довго 
тривати, і твій біль не вічний. Молись з вірою, тому що 
вічне життя вартує цих мук. 

Молись, щоб в тобі відбулася Божа воля і кажи: 
«Любий Ісусе, дай мені спочити в Тобі, понад 

усяку річ, понад усе сотворене, понад усіх Твоїх ангелів, 
понад усяку хвалу, понад усяку радість, понад усяку 
славу й честь, понад усе небесне військо. Тому, що Ти 
єдиний Всевишній. Ти єдиний Могутній і Добрий понад 
усе. Прийди до мене і втіш мене, і визволи мене від моїх 
оков, і дай мені свободу. Бо без Тебе моя радість неповна, 
без Тебе мій стіл пустий».  

Тоді Я прийду до тебе, щоб сказати: «Ось Я 
прийшов тому, що ти Мене кликала». 

 
                                                 
8 Мірна хотіла піти в бік Діви Марії, але не змогла. 
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5) п’ятниця, 7 вересня 1984 року 
(Діва Марія): 
Живи своїм життям. Та життя хай не заважає тобі 

далі молитися. 
 
6) середа, 1 травня 1985 року (Діва Марія): 
Мої діти, збирайтесь. Серце моє зранене. Не 

давайте моєму серцю ділитися через те, що ви розділені. 
Моя дочко, я дам тобі подарунок за твою працю. 
 
7) 4 серпня 1985 року, м. Хасаке (Діва Марія): 
Церква – то Царство Боже на землі. Хто її ділив, 

той помилявся, і той, хто радів її діленню, теж помилявся. 
Я задоволена. Не бійся. Я з тобою. Буду 

виховувати твоє покоління в тобі. 
 
8) середа, 14 серпня 1985 року (Діва Марія): 
Із святом вас. Я святкую, коли бачу вас, зібраних 

разом. Ваша молитва – моє свято. Ваша віра – моє свято. 
З’єднання ваших сердець – моє свято. 

 
9) субота,  7 вересня 1985 року (Ісус Христос):  
Я – Творець. І я створив її, щоб Мене створила. 
Радуйтесь небесній благодаті тому, що вона 

народилась – дочка Отця, Божа Мати і наречена Святого 
Духа. Радуйтесь земній благодаті, тому що ваше спасіння 
відбулось. 

 
10) вівторок,  26 листопада 1985 року (Ісус 

Христос): 
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Моя дочко, 
«Ти хочеш бути розп’ятою чи прославленою?» 
Мірна відповіла: «Прославленою». 
Усміхнувся Христос і сказав: «Від кого ти хочеш 

бути прославленою? Від Творця чи від людини?» 
Мірна відповіла: «Від Творця». 
Ісус сказав: «Це буде через розп’яття, тому що чим 

більше дивишся на створеного, Бог відводить свій погляд 
від тебе. 

Я хочу, моя дочко, щоб ти  трудилась в молитві  й 
упокорювала себе. Той, хто упокорює себе,  стає 
сильнішим і більш шанованим Богом. 

Я був розп’ятий в ім’я любові до вас. І я хочу, щоб 
ви носили і терпіли ваш хрест заради мене з покорою і 
любов’ю, з терпінням, і щоб ви чекали мого приходу. З 
тим, хто брав участь в моїх муках, я розділяю славу, і 
немає спасіння душі без хреста. 

Не бійся, моя дочко, я дам тобі від своїх ран, звідки 
платяться борги грішників. Це є джерелом, з якого 
втамовує спрагу кожна душа. І якщо моя відсутність 
триває довго і світло сховалося від тебе, не бійся – це все 
для моєї слави. Іди на цій землі, де поширилося тління, і 
будь там у Божому мирі. 

 
11) середа,  26 листопада 1986 року (Ісус 

Христос): 
Моя дочко, 
яке гарне це місце, я збудую в ньому моє царство і 

мій мир. Даю вам своє серце, щоб володіти вашими 
серцями. Прощаються ваші прогрішення, тому що ви 



 14

дивитесь на мене. У тому, хто дивиться на мене, я 
намалюю свій образ. Велика кара тим, хто, служачи мені, 
продав мою кров. 

Моліться за грішників, кожне слово в молитві я 
зрошу своєю кров’ю заради одного грішника. 

Моя дочко, ніщо земне не повинно тебе тривожити. 
Завдяки моїм ранам ти здобудеш вічність. Хочу обновити 
свій біль. Хочу, щоб ти пригадала свою місію, ти не 
можеш увійти в рай небесний, поки не закінчиш свою 
місію на землі. 

Іди з миром. Скажи моїм дітям, щоб приходили до 
мене кожної години, а не тільки тоді, коли відзначаю 
свято моєї Матері. Я з ними весь час. 

 
12) Світла субота, 18 квітня 1987 року (Ісус 

Христос): 
Я дав вам знак, щоб ви благословили Мене, 

продовжуйте свій шлях, Я з вами. А то… 
 
10) четвер, свято Вознесіння, 28 травня 1987 

року (Ісус Христос): 
Любіть один одного і моліться з вірою. 
 
14) середа, 22 липня 1987 року, Ліван, м. Маад 

(Ісус Христос): 
Не бійся, моя дочко, я виховаю моє покоління в 

тобі. 
Моліться, моліться і моліться. 
Під час молитви кажіть: «Отче наш, заради свого 

улюбленого Сина, спаси нас». 
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15) п’ятниця, 14 серпня 1987 року (Ісус 

Христос): 
Моя дочко, це Моя Мати, яка Мене народила, і хто 

Її шанує, той і Мене шанує, хто Її відкидає, той і Мене 
відкидає. Хто просить у Неї, той і отримує, тому що Вона 
– моя Мати. 

 
16) понеділок, 7 вересня 1987 року (Ісус 

Христос): 
Марі9, хіба це не ти, котру я вибрав, та спокійна 

дівчина, серце якої наповнене любов’ю і добром? Мені 
видалось, що ти нічого не можеш терпіти заради мене. Я 
даю тоді можливість вибору. І будь впевнена, якщо ти 
втратиш мене, то втратиш прощення усіх навколо тебе, і 
знай, що носіння хреста є неминучим. 

 
17) четвер,  26 листопада 1987 року (Ісус 

Христос): 
Моя дочко, я ціную, що ти вибрала мене, але не 

тільки на словах. Хочу, щоб ти притискала своє ніжне 
серце до мого серця, тоді наші серця об’єднаються, цим 
ти спасеш змучені душі. Не відчувай ненависті ні до кого, 
а то твоє серце буде незрячим до моєї любові. 

Люби всіх так само, як любиш мене, особливо тих, 
хто ненавидить тебе, і тих, які говорять погано про тебе, і 
за це ти здобудеш славу. Продовжуй своє життя як 
дружина, мати, сестра. Тобі не повинні заважати 

                                                 
9 її справжнє ім’я 
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труднощі й біль, які переноситимеш. Я хочу, щоб ти їх 
переборола, я з тобою, інакше ти втратиш моє серце. 

Іди і виховуй по всьому світу і скажи без страху, 
щоб трудились задля єдності. Не ганьблять людину плоди 
її рук, а ганьблять людину плоди її серця. Мій мир в 
твоїм серці буде благословенням на тобі й на тих, які 
співпрацюють з тобою. 

 
18) неділя, 14 серпня 1988 року, Лос-Анджелес, 

США (Ісус Христос): 
Мої діти, я даю вам мій мир, а ви що мені дали? 
Ви – моя церква, ваші серця належать мені, якщо 

лише інший бог не захопив ваші серця. 
Я сказав: «Церква – то царство небесне на землі, 

хто її ділив, той помилявся, і хто радів її поділу, той 
помилявся». Мені стане легше, коли хоча б один 
безбожник повірить мені, ніж бачити тих, хто тільки 
представляється, що вони люблячі і віруючі і клянуться 
моїм іменем. 

Ви повинні гордитися тільки Богом! 
Моліться за тих грішних, які прощають у моє ім`я, і 

за тих, хто заперечує Мою Матір. 
Мої діти, я даю вам весь свій час, дайте мені 

частину вашого. 
 
19) середа, 7 вересня 1988 року (Ісус Христос): 
Моя дочко, я тобі сказав, щоб ти подолала усі 

труднощі, і знай: поки що ти пізнала лише трошки. 
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Скажи моїм дітям, що я прошу у них єдності, я її не 
хочу від тих, хто вдає, що працює для єдності. Іди і 
просвіти, і де б ти не була, я з тобою! 

 
20) понеділок, 10 жовтня 1988 року (Ісус 

Христос): 
Моя дочко Марі, чому ти боїшся, коли ти зі мною? 

Ти повинна говорити голосно правдиві слова про те, хто 
тебе створив, щоб проявилась моя сила в тобі. А я тобі 
дам із моїх ран, щоб ти забула страждання, заподіяні тобі 
людьми. 

Не вибирай свій шлях, тому що я тобі його 
накреслив. 
          21) субота, 26 листопада 1988 року (Ісус 
Христос): 

Мої діти, хіба все, що ви робите, з любові до мене? 
Не запитуйте, що робити, тому що це моя справа. 

Ви повинні постити і молитися, цим ви побачите 
мою правду і протистоїте усім ударам. 

Моліться за тих, хто забув свою обіцянку мені, 
тому що вони скажуть: «Чому я тебе не відчував, Боже 
мій, хоч ти був зі мною?» 

Усе, що я хочу від вас, щоб ви збиралися усі в мені, 
бо я в кожному з вас.  

І тебе, моя дочко, я поки що залишаю. Не бійся, 
коли довго не почуєш мого голосу, а будь сильною, твій 
голос повинен бути мечем, який говорить у Моє ім`я. 

Будь впевнена, що я з тобою і зо всіма вами. 
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22) п’ятниця, 18 серпня 1989 року, Лос-
Анджелес, США (Діва Марія): 

Не бійся, моя дочко, це все для того, щоб 
прославилося ім`я Бога. А ти радуйся, тому що Бог 
дозволив тобі прийти до мене, для того, щоб я тобі 
сказала: «Не турбуйся про те, що говорять про тебе, а 
будь завжди в мирі, тому що творіння дивиться на мене 
через тебе. Скажи всім, щоби багато молились, тому що 
вони мають потребу в молитві, щоб сподобитися Богові. 

Боже благословення нехай зійде на тебе і на всіх 
тих, хто співпрацював із тобою через любов до Нього». 

 
 23) неділя,  26 листопада 1989 року (Діва 

Марія):  
Мої діти, 
Ісус сказав Петрові: «Ти – камінь, і на ньому я 

збудую мою Церкву». 
І я тепер кажу: «Ви – серце, в якому Ісус збудує 

свою єдність, хочу, щоб ви присвятили свої молитви за 
мир, відтепер і до споминання Воскресіння». 

 
 24) Світла субота, 14 квітня 1990 року (Ісус 

Христос): 
Мої діти, ви навчите покоління словам єднання, 

любові і віри. Я з вами. 
Але ти, моя дочко, почуєш мій голос лише тоді, 

коли Пасха об’єднається! 
 
25) середа, 15 серпня 1990 року, Бельгія (Діва 

Марія): 
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Мої діти, моліться за мир, особливо на Сході, тому 
що ви усі – брати в Христі. 

 
26) понеділок,  26 листопада 1990 року (Діва 

Марія): 
Не бійся, моя дочко, як тобі скажу, що це останнє 

послання, поки не об’єднається Пасха. 
Отже, скажи моїм дітям: «Хочуть вони бачити і 

згадувати рани Мого Сина в тобі чи ні? Якщо їм все одно 
дивитися, як ти страждаєш двічі, то я – Мати і не хочу 
бачити Мого Сина, який страждає багато разів.  

Будь у мирі, будь у мирі, Моя дочко. Іди до Сина 
Мого, щоб Він дав тобі мир і ти могла його поширити 
серед людей. 

А олія появлятиметься на твоїх руках, щоб 
прославляти Мого Сина Ісуса, коли він захоче. І куди б ти 
не пішла, ми з тобою, ми з кожним, хто прагне, щоб 
Пасха об’єдналась. 

 
27) Світла субота, 14 квітня 2001 року (Ісус 

Христос): 
Мої діти, Я дав вам знак, щоб ви славили мене, 

продовжуйте свій шлях, я з вами, а то зачиню небесні 
ворота перед вами. 

Тут є Мати, яка страдає, молиться, каже мені: 
«Боже мій, ти увесь – любов». А я кажу: «Не сумуй, ти – 
ворота неба, це тому, що я їх люблю і хочу отримати 
їхню любов і віддачу». 

Мої діти, трудіться, щоб бачити себе в істиннім 
світлі, і щоб бачити, наскільки ви вірні в досягненні 
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єдності ваших сердець. Зміцнюйтесь терпінням, 
мудрістю, і не бійтеся, як у вас щось не вийде. 
Зміцнюйтесь надією! Вірте мені. Я ніколи не залишу тих, 
хто робить так, як я велю. 

А ти, моя дочко, будь завбачливою, захищайся 
Моєю благодаттю, яку тобі даю. Будь терпеливою, 
мудрою, скромною, неси ці страждання з радістю. 

Бо Я сказав тобі: Твоя втома не буде довго тривати. 
Дивися на мене, і ти знайдеш віру і спокій. Бо це Я даю 
тобі силу. Це Я кидаю тебе в боротьбу і це Я вириваю 
тебе, щоб провадити до небесної радості. Наполегливо 
молись, щоб твій піст супроводжувався роздумуванням 
та зосередженням, тоді почуєш мій голос в своєму нутрі. 

Довіряй мені, я ніколи не залишу тебе, твою сім’ю і 
всіх, хто брав участь з тобою в благословенні заради 
мене. 

 
28) понеділок,  26 листопада 2001 року (Ісус 

Христос): 
Яка прекрасна сім’я, котра живе в єдності, у вірі і 

любові. Її дорога – моя дорога. Її підтримка – Богородиця. 
Мої діти, я дарую вам себе. 
Мене радує коліноприклонність, роздуми, подяка і 

духовний супровід. Та вони не будуть досконалими, лише 
через вашу єдність навколо вівтаря. Я дарую вам своє 
тіло, мою кров на знак моєї любові і вірності. Приймайте 
від мене цю тайну причастя з довірою і з вірою. Ця тайна 
утішить вас, дасть вам силу і мудрість, і наповнить вас 
добром. 
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Наступлять важкі дні, будуть заворушення в 
Церкві, і той, хто не володіє справжнім миром, тому 
загрожує небезпека роз’єднання. 

Не піддавайтесь невдачам. Не звертайте уваги на 
те, що інші говорять про вас. Не захищайте себе. 
Вимагайте тільки того, що я вам підготував, я все для вас 
зроблю, тому що ви творіння моїх рук. 

Доведіть мені вашу любов, тому що я буду йти з 
любов’ю поряд з вами і в Тайнах об’єднаюсь з вами. І не 
забувайте, що я – причина вашого існування на землі, і я 
– причина вашої радості на небесах. 

 
 29) четвер,  8 квітня 2004 року (Ісус Христос): 
Це джерело, з якого втамує спрагу кожна душа. 

Рана мого серця – джерело любові, а рани – результат 
злочину, якого я не чинив. 

 
30) Великодня субота, 10 квітня 2004 року (Ісус 

Христос):  
Мій останній вам заповіт: верніться кожен в свій 

дім, носіть Схід у ваших серцях, звідси йде світло заново, 
ви його промені у світ, який думає тільки про 
матеріальне, про бажання слави, про похіть. Цей світ ледь 
не погубив усі свої достоїнства. А ви бережіть свої східні 
традиції, не дозволяйте нікому вкрасти вашу волю, вашу 
свободу і віру в цей Схід.  

 


