
Untitled
يعارض من يھمنا وال واقع أمر العذراء ظھور: العذراء السيدة كنيسة كاھن .

.بالوراق ميخائيل والمالك العذراء كنيسة كاھن"المالك عبد ابراھيم داود/القس "
ا ھناك وأن ليالً  الخميس يوم العذراء ظھور موضوع عن سمعنا ً ا كثيرة مناطق في رأته الناس وأن السماء في نور ً *الرتفاعه نظر .

*العذراء السيدة يد إلى الجناحان تحول وبعدھا السماء في تسبح بل تطير ال جدًا كبيرة حمامة:كاألتي وكان بيتي شباك من بجماله المنظر رأيتُ  .
*الكنيسة أمام موجودة الناس من جدًا كبيرة كميات ھناك كانت .

*الناس رأي نرى حتى الجمعة قداس خالل الظھور عن نفصح لم .
*الموبايل على التجلي تصوير نشاھد وتجعلنا الظھورات عن تتحدث بدأت الناس .

ا المسلمين إخواننا رأيتُ  *التجلي عن يتحدثون أيضً .
*الكنيسة حول متجمعين شخص ألف  عن يقل ال بأنه مساءا الجمعة يوم فوجئنا 15-10 .

*ورجولة قوة كل أظھروا حيث معنا وقفتھم على األمن رجال وأشكر تحرك األمن .
ا المرور ورجال المركزي باألمن االستعانة تم ً *العدد لكثرة نظر .

*والنور الحمام بنفسه ورأى الكنيسة إلى جاء الجيزة عام أسقف .
*العذراء باسم ويھتف جدًا سعيدًأ كان كله الشعب .

ا اإلعالم ً ًا رأيًا ليقول أحدُا نجبر ال ونحن ينفي من وھناك يؤيد من فھناك معين، أمر على يتفق ال دائم *حر إنسان فكل.. معين .
*يعارض من يھمنا فال واقع أمر ھناك يكون عندما .

*مصر شعبي مبارك"وقال الرب باركھم الذين مصر أوالد ألوالدھا جاءت السالم رائدة وھي العذراء السيدة ولكن واألزمات التجارب على اعتادت الكنيسة ".
*هللا مع تصالحوا "برسالة جاءت العذراء السيدة ".

 
كامل يسطس/أبونا

*الكنيسة قبة على تجلت العذراء السيدة إن لي يقول أقاربي أحد ووجدت الكنيسة من بالقرب أعيش .
*متر قطر في تتحرك السحاب داخل كبيرة حمامة وجدتُ  20-15 .

*بالزيتون رأيناھا كما المعتادة بمالبسھا العذراء السيدة وظھرت الخارجية الكنيسة قبب على التجلي منظر بدا .
ا الرابعة الساعة تمام في االثنين يوم ً ا رأيت فجر ً ا وتعطي تكبر وبدأت الكنيسة قبة من تخرج بدأت مضيئة حمامة:وھو عجيبًا منظر ً *التجلي منظر فكان ضوء .

 
لطفي بشاي/أبونا

*الكنيسة ناحية من جاءت قوية بإضاءة الخميس يوم الناس فوجئ .
ا ھناك أن الحظت الناس ً *العذراء السيدة تجلت حتى الكنيسة قبب وعلى الكنيسة حول يطوف بدأ حمام .

ا الناس وأخبروا مسيحيين غير كانوا الموجودين معظم *ينتشر الخبر وبدأ جميعً .
*الكنيسة على بكثافة تتوافد الناس .

*الروحية الظواھر ھذه استيعاب عليه يصعب مسيحي الغير اإلنسان .
 

بالكنيسة خادم"خير وليم/أ "

*مبھر بشكل جناحتھا تفرط كبيرة حمامة السحاب قلب في وجدتُ  .
*نوراني بشكل للغرب الشرق من تذھب كانت الحمامة .

*بالوراق تجليھا في سبب وألوالدھا للمنطقة العذراء محبة .
*العذراء بظھور توصف ال سعادتنا .

 
عوض صدقي يسري/أ

ا وجدتُ  البداية في ً *الكنيسة حول ويأتي يذھب السحاب في نور  .
*كذلك يكن لم ولكنه ليزر إنه قالوا أشخاص ھنالك .

ا ھناك أن ربنا حكمة ھي فھذه..التجلي وال النور وال الحمام يرون وال واقفين أشخاص ھناك كان ًا يروا لم واأخرون بالفعل رأت أشخاصً *شيئ .
*الخارجية والقبة الكنيسة في يتوالى بدأ الظھور .

*بأكملھا الوراق مدينة في تجول النور الجمعة يوم . 
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