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Maria, een muziek uit de 

hemel!  

  

 

Mijn lieve vrienden! 

  

In deze tijd, van wat voelt als de voorspelde apocalyptische beproevingen, is Maria dichter 
bij ons dan ooit. Ze is volledig bij ons.  
  

In vreugdevolle verwachting van het feest van Onze-Lieve-Vrouw van Guadaloupe (12 
december), heb ik een brandend verlangen om de schat met u te delen die verborgen is in een 
beeld dat niet door de mens is geschilderd (acheiropoieta). Dit is een recente en 
overweldigende ontdekking betreffende de Tilma van St. Juan Diego, in Mexico. Kent u dit 
wonder? Velen van jullie weten al dat deze afbeelding wetenschappelijk onverklaarbaar is 
vanwege de 13 tekens die zichtbaar zijn in het netvlies van Maria's ogen. 
  

Hier is de verbazingwekkende ontdekking, een echte primeur: professor Fernando Ojeda, 
een wiskundige en specialist van de Tilma, heeft er muzieknoten op gevonden. Hij is erin 
geslaagd om de harmonieën die aanwezig zijn in de gouden zonnestralen achter het silhouet 
van Maria, de harmonische verhoudingen van de bloemen die haar jurk bedekken en de sterren 
op haar mantel in muziek te brengen. Het resultaat is hemelse muziek! U kan de muziek hier 
beluisteren. 

  

Deze muziek lijkt erg op de liederen van de engelen die zijn opgenomen tijdens 
genezingsmis die door de beroemde Italiaanse priester, pater Matteo Lagrua, op Sicilië werden 
gevierd.  
  

Sluit je ogen en ontspan: Zoek een rustige plek waar je je kunt herinneren en een 
goddelijke ervaring kunt hebben; laat deze muziek de dorre en dorstige ruimtes in je hart 
overspoelen. Het zal je meenemen in een contemplatief gebed waar je iets zult proeven van 
de ongelooflijke vrede die Maria en het kind dat ze draagt, schenkt. 
  

Deze muziek voert ons ook naar de velden van Bethlehem waar de herders met 
verbazing luisteren naar de engel die de geboorte van de Heiland aankondigt, en de 
engelenkoren die zingen ter ere van de Allerhoogste. 
  

Deze melodie voedt ons als een hemelse balsem die ons geruststelt en onze wonden 
geneest van angst, angst, angst en zelfs wanhoop. Vandaag de dag wil de Boze ons meer dan 
ooit met zijn eigen angsten onderdrukken en is hij verheugd de mensheid in duisternis te zien 
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afdwalen. Het is geen toeval dat deze muziek in onze moeilijke tijd werd ontdekt: de hemelse 
Vader heeft het ons nu geopenbaard omdat hij weet hoeveel we het nodig hebben!   
  

Open uw hart, verwelkom dit geschenk van genade en laat de Maagd Maria, de Dame 
bekleed met de zon, uw ziel strelen en genezen. 
  

Dat Mary zingt, hoeft ons niet te verbazen. Tijdens de eerste verschijningen in Medjugorje 
leerde ze de leden van de gebedsgroep zingen met hun hart, als een echte koorleraar. Maria 
zong een lofzang, de zieners luisterden naar haar en herhaalden dan voor de leden van de 
groep wat ze hadden gehoord.  
  

Het is ook goed om een woord te herinneren van de jongste van de zieners, de kleine 
Jakov Colo die toen ongeveer 10 was. 

Vader Jozo Zovko (die destijds niet in de verschijningen geloofde) vroeg hem: ‘Gospa 
met je gesproken? '. 'Ze praat niet, ze zingt', antwoordde het kind. 'Wat bedoel je, ze zingt?' 
Het kind antwoordde: 'Haar stem is als muziek!' 

Zuster Emmanuel + 

Gemeenschap van de 
Zaligsprekingen 
(Vertaald uit het 
Frans) 
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