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5˚. Zbawcze cierpienie: Ten temat jest jednym z najważniejszych w historii objawień w Kibeho,
zwłaszcza u Nathalie Mukamazimpaka. Dla chrześcijanina cierpienie, zresztą nieuniknione w
życiu doczesnym, jest obowiązkową drogą do osiągnięcia chwały niebieskiej. 15 maja 1982 r.
Dziewica Maryja powiedziała swoim widzącym, a przede wszystkim Nathalie: „Nikt nie wchodzi
do nieba, nie cierpiąc”
. Albo jeszcze:
„Dziecko Maryi nie rozstaje się z cierpieniem”
. Ale cierpienie jest również sposobem na odpokutowanie za grzechy świata i udział w
cierpieniach Jezusa i Maryi dla zbawienia świata. Widzący zostali zaproszeni do przeżycia tego
orędzia w konkretny sposób, do akceptacji cierpienia z wiarą i radością, do umartwiania się
(„kwibabaza”) i rezygnacji z przyjemności (kwigomwa) w celu nawrócenia świata. Kibeho jest w
ten sposób przypomnieniem miejsca krzyża w życiu chrześcijanina i Kościoła.
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Wielkie cierpienia oczekują go w czasie, który nadchodzi. Tak mówiła Dziewica do Alphonsiny 15
sierpnia i 28 listopada 1983
============================================================================
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15 sierpnia 1982 roku Maryja mówiła o szczególnym znaczeniu cierpienia. Powiedziała, że jest
ono drogą, którą trzeba przebyć, aby dojść do niebieskiej chwały: Ogłosiła: „Nikt nie dochodzi do
Nieba bez cierpienia”. „Zresztą – dodała – dziecko Maryi nie rozstaje się z cierpieniem”.
Apokaliptyczna Madonna zdepcze głowę węża, ale jak zapowiada Księga Rodzaju, szatan zrani
Jej piętę. Jeśli pamiętać, że ową Niewiastą jest przede wszystkim Maryja, ale także Kościół i
każdy, kto staje pod sztandarem Matki Bożej, by walczyć ze złem w świecie, to pojawia się
biblijny wątek rzucający bardzo wiele światła na objawienie w Kibeho.

Kibeho tłumaczy, że wątek cierpienia, który przewija się przez nasze życie, wcale nie musi być
przekleństwem, choć zawsze pozostanie rzeczywistością bolesną. Maryja zapewnia, że cierpienie
jest również środkiem wynagradzania za grzechy świata i uczestniczenia w cierpieniach Jezusa i
Maryi dla zbawienia ludzi
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