نبوءات َّ
تتحقق يف هناية األَزمنة هذه  -بقلم فاسوال
َّحت بسرعة البعض منها
كل هذه َّ
من بني رسائل احلياة احلقيقيَّة يف هللا العديدة الَّيت ُمنِحناها َّ
السنوات ،تصف ُ
ب يدعوان بدافع حبِه اجل ِم ،منذ
عما حيدث يف أ ََّّيمنا مع كوفيد .(Covid-19) 19-كان الَّر ُّ
الَّيت يبدو أ ََّّنا تتنبَّأ َّ
عام ِ 1985من خالل رسائله ،إىل التَّوبة ،إىل حياة صالة ،إىل أن نتصاحل معه .كان ينادي كنيسته لتتَّحد،
جاهدا أن خيرجنا من جحودان ِ
ِ
ومن رضاان عن ذاتنا .لقد صار ِ
متسوًال ِمن
وتوحد تواريخ الفصح! كان حياول ً
الس ِيء الَّذي هو
ب حياول أن يُف ِهمنا أ َّن اخلطر
الر ُّ
أجلنا! كان َّ
احلقيقي للحياة ليس هتديد املوت لكنَّه اخليار َّ
َّ
خيار احلياة ِمن دون هللا.
سألين هللا أن أ ِ
عملت جهدي ،وكذلك عمل املساعدون الَّذين اختارهم ربُّنا.
ُعرف برسائله حول العامل.
ُ
ب يريد بسبب تراكم االفرتاءات والتَّشويه واالضطهادات من مصادر
الر ُّ
حصلت نتائج ،لكن ليس كما كان َّ
الرسائل اإلهليَّة ،ف َّ
عديدة َّ
حد ذلك ِمن انتشارها .ماذا جنينا؟ ماذا جنينا ِمن خلق العوائق من خالل
ضد هذه َّ
كل
فالر ُّ
الر ِب كما كان ِمن ال ُـمفرتض أن يُسمع؟ َّ
تشككنا لكيما ال يُسمع صوت َّ
ب ،وهو يعاين ،كان حياول َّ
السنوات ،أن خيرق صممنا ومخولنا ليقودان إليه ،ليقودان إىل احلياة .كان حياول أن يُزيل ِمن عيوننا القشور
هذه َّ
اليت وضعها غبار اجلحود .فتشككنا مل يعد علينا أب ِي نفع.
واآلن أَوقف هللا العا َل.

لقد وضع حدًّا للعديد ِمن أعمالنا ا ِ
خاصةً يف
هم شيء يف حياتناَّ ،
ملاديَّة .يريدان أن نتأمل حبضوره الَّذي هو أ ُّ
لصوم الكبري؟ ال صدف مع هللا...
الصوم الكبري هذه .هل هي صدفةٌ أن أييت هذا االنتشار خالل فرتة ا َّ
أ ََّّيم َّ
ب اآلن لن نقف أمامه ،لن نعرتف أنَّه خملِص البشر .هو يضع صداقته أمامنا ،فيجذبنا إىل عالقة
الر ُّ
يدعوان َّ
مبجرد كلمة يلفظها ،كما ابلطَّريقة نفسها ،زجر العاصفة
أبديَّة محيمة معه من إبمكانه ابلتَّأكيد أن يزجر الوابء َّ
عندما أحبر مع تالميذه يف حبر اجلليل.
بعض من رسائله...
فيما يلي ٌ
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الشيطا َن ،ألَنَّه ي ِ
فخ ِه ،وعلى املدى الب ِ
قوتَه ليوقِع بِ ِ
"( )...أَيَّتها اخلليقة اِ ْح َذري َّ
عيدُ ،ياول
ضاعف َّ
ك يف ِِّ
َ
َ
ِِ
َ ِ ِ
يعمل دون أَن ََيافَه أَح ٌد؛ أَيَّتها اخلليقة! إنَّه يهيِِّئ منكم ََمرقةً كبريةً ،آه! كم
إقناعكم ب َعدم وجوده كي َ
فخ ِه إ ْذ ت ِ
نكرونين! صلُّوا ،صلُّوا
أاندي ِمن على صلييب! اي خلي َقيت عودي ََّ
إَل! ال تَ َدعوه يوقِع بِكم يف ِِّ
الهتِ ِ
ِ
الص ِ
لوات الَّيت منَحت ِ
كل نَ ْف ٍ
مجيعا؛
ك َّإايها 1،لِتتعلَّ ْم هذه َّ
س َّ
داء النُّفوس ،لِتَ تَعلَّ ْم ُّ
الصلوات؛ أحبُّكم ً
 1الـ "اُذ ُكري َّي مرمي" للقديس برانرد ،صالة لر ِ
ئيس املالئكة القديس ميخائيل ،تساعية الثِقة ابلقلب القدس.
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(")...
الرسالة ،بدا ربُّنا حزينا إىل أبعد حد عندما كان ِ
يف هذه ِ
يهيء ِمنَّا حمرقةً كبريةَّ .
إن كوفيد19-
حيذران أ َّن إبليس ِ
ً
قاتال اجلماهري!
كالسحاب حول هذا الكوكبً ،
)َّ (Covid-19
منتشرا َّ
يتحول إىل حمرقةً ،
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وقت مضى! آه تَعالَوا ،اي أ ِ
كأ ِ
َي ٍ
إَل!
َحبِّائي! تَعالَوا َّ
اقَت َ
"( )...فاسوال ،لََقد ََ
َكثر من أ ِِّ
ب َ
الوقت ،وأَو َش َ َ
ِ
أَان الطَّريق ُّ
َخضر واألَزهار تَ تَفتَّح على
واحلق واحلياة؛ تَعالَوا َّ
إَل اآلن ما َ
دام َ
الوقت ساِنًا ،ما دام العشب أ َ
األَشجا ِر ،آه تَعالَوا! أ ِحبُّكم إىل أ ِ
الرغم ِمن خ ْبثِكم وأَعمالِكم
َ
َبعد حدود! لََقد أَحبَ ْب تكم دا ً
ئما على ِّ
السيِِّئة؛ أَيَّتها اخلليقة ،ملاذا ترََتني تلقائيًّا حتت أَقدام َّ
إَل ما دام نَسيم
َّ
الشيطان؟ أَيَّتها اخلليقة ،عودي َّ
ِ
ِ
الوقت على ِهنايتِه 1،لقد أَصبَ َح ما
الربي ِع يَ ُّ
َّ
هب وما َ
دام الوقت ساِنًا الهتدائكم! آه! اي فاسوال ،يشارف َ
ث قريبًا ًّ
جدا منكم!"
ََيب أَن ُيد َ
أيت النَّاس حتاول أن تتنفَّس وتستنشق تلك " ِ
الريح" لكن بدل أن ُخيفَّف عنها كانت تشتعل من
يف ُّ
الرؤَّي ،ر ُ
الرئتني .هذه " ِ
الدَّاخل .نعلم أن كوفيد 19-يُصيب ِ
يضا أنه إذا متنا ،كما قال يسوع مَّرة،
الريح" املميتة ترمز أ ً
الصاحلني والشرار؛ سيتأمل اجلميع ابلطريقة نفسها ،لن يكون هناك
منوت بسبب جحودان .فهذا سيُصيب َّ
فرق .اقرأ لكي تفهم :لوقا .5-1 :13
إن الشجار عند هبوب ِ
َّ
متاما كما كلمة هللا يف سفر الُّرؤَّي ،ليست
الريح فقدت َّ
كل أوراقها وذبلت على الفورً .
حمصورًة حبدث واحد ،كذلك نبوءة هللا عن أتديب سيُصيب ِ
يتكرر يف
الرئتني بسبب جحودان ميكن أن َّ

املستقبل.
يقر كثريٌ ِمن علماء الكتاب املقدَّس ابملتوازَّيت الكتابيَّة وعالقتها ابلنُّبوءة املسيحيَّة .تشري املتوازَّيت الكتابيَّة
ُّ
مثال عن
السابق .ميكن أن جند ً
حدث مستقبلي على َّنج مظهره َّ
إىل أ َّن حد ًًث كتابيًّا أو نبوء ًة ميكن أن يتبعها ٌ
كثيف يف ِ
هذه املتوازَّيت يف سفر اخلروجَّ " ،
كل أرض مصر ثالثة
فمد موسى يده حنو َّ
ظالم ٌ
السماء ،فكان ٌ
أ ََّّيم" (خروج  .)22 :10هذا الظَّالم الَّذي حدث يف ِ
حدث يُعاد اكتشافه يف نبوءات كتاب
كل الرض هو
ٌ
الروح
الرؤَّي  ،12 :6و .12 :8مثل آخر يتمثَّل يف حدث نزول ُّ
يوئيل 4 :3؛ 2 :2؛ 10 :2؛ ويف سفر ُّ
الرسل :2
الرسل (لوقا 49 :24؛ أعمال ُّ
القدس على مرمي (لوقا  ،)35 :1على املسيح (لوقا  ،)22 :3وعلى ُّ
معاد
 )4-1وعلى َّ
املعمدين (يوحنَّا 5 :3؛ أعمال ُّ
الرسل 38 :2؛ 45-44 :10؛  )16-15 :11وذلك ٌ
ِ
ظ ِِبذه الكلمات ،أبصر ُ ِ
ب علينا وعلى
 1بينما كان يسوع يـتـل َّف ُ
ومس ِممةً ،كانت هتُ ُّ
ت ،برؤية داخليَّة ،رحيًا قويَّةً ،دافئةً ُ
ِ
ِ
َّ
لمسهُ ميوت.
الطبيعة ،حاصد ًة الموات يف طريقها .كان ُك ُّل ما ت ُ
2

الروح القدس على ِ
كل البشر يف يوئيل  ،5-1 :3ويف أقوال الباابوين القديس يوحنَّا
كش ُفه يف نبوءة تدفُّق ُّ
بولس الثَّاين والقديس يوحنَّا الثَّالث والعشرين الَّذين كتبا وحتدًَّث عن "عنصرة جديدة" على الكنيسة كلِها ،ويف
أبدا يف
رسالة احلياة احلقيقيَّة يف هللا يف  10كانون ال َّول " :1995 ،سأُظهر آَّيت يف َّ
السماء كما مل حيدث ً
يرمم ملكويت على الرض".
السابق؛ ستكو ُن عنصرة ًثنية لكي َّ
َّ
بطريقة مماثلة ،ميكن للمرء أن يعترب نبوءة احلياة احلقيقيَّة يف هللا عن أتديب يُصيب ِ
الرئتني بسبب جحودان
ِ
لف الكوكب بكامله.
يضا عن إعصار النَّار الَّذي سي ُّ
كمؤشر عن كوفيد 19-وأ ً
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َستَكتبني كلمايت؟"
"سالمي أعطيك؛ أ َ
نعم َّي رب...
ضعوا ثِقتهم يف إبليس ،يَبنون آماهلم
"إنَّه لَ ِمن َّ
فو َ
الصعب على هذا اجليل أَن يَنحين؛ أ َ
َضع َفتهم خطاايهمَ ،
فيه؛ على َّ ِ
ٍ
َصبح رؤساؤهم قساة،
كل
شخص َلرياين ،فقليلون انتبهوا؛ أ َ
الرغم من أَنَّين كنت واق ًفا أَمام ِِّ
ِ
مم من جراء أ ِ
عدة أ ٍ
واملوت ينتظر َّ
عليك أَيَّتها اخلليقة! أَنت الَّيت ستنجرف
َعمال أَيديهم؛ كم بكيت
ِ
حياتك اآلن ِنو املوت؛ مثَّ عندما تلسع النِِّريان مثل األَلس ِن َّ ِ
تفجرًة يف اهلواء ،سوف أَسأَل هذا
سكانك ،م ِّ
رورك ويف ذاتك؟
اجليل :أَين ستجد اإلغاثة؟ ويف َمن؟ يف إبليس؟ يف غ َ
لقد حان الوقت لتنفيذ َعدَل فمعاقبة هذا اجليل غري املؤمن هي على أَبوابكم؛ سوف أ ِِّنفذ أَوامري
قصف ٍ
رعد ،سيسمع صويت م ِِّ
لجال اىل أَقاصي األَرض؛
ابحلَرف؛ عندما تسمعون
دوًاي يف أذنيكمُ ،م ً
َ
عندها اعلموا أب َّ
صوت العدالةَّ :
املوت ل َّ
عد ِة أ َم ٍم...
سمع
َن العال و َّ
الش ُّر سيَجلب َ
َ
كل َمن يعيش فيه سيَ َ
كل م ٍ
َّ
دينة؛
واخلراب سيَتسلل إىل ِِّ
كل ٍ
أَمسعتم أب َّ
فرد للتَّوبة؟ هذه هي األَشياء الَّيت ستحصل يف
َن
َ
"مالك يَه ِوه سيحيط مد ًان وأَمًَا" داعيًا َّ
األ ََّايم القادمة؛
ف ،ولكن أَنت اي َمن سخرت ِمن
ع أَو ختَ ْ
صل وال جتز ْ
لذلك ،أَنت اي َمن دخلت بالطي وآمنت أبَقواَلِِّ ،
ِ
الكذب ِ
لتبَِّر
ضاراب بلسانِك أَنبيائي ،ك ْن على حذر! ألَنَّك استعملت
َ
لسنوات ال حتصىً ،
كلمايت َ
نت كلِمايت يف ق ِبك اخلاص؛ نَعم ،ابلفعل ،كنت حت ِِّرف كلمايت؛ ولكن خطاايك
أَكاذيبَك ،يف الواقع لقد َدفَ َ
جب العدالة؛ أَقول لك ،ستكون أ ََّايمك القادمة م َّرةً عندما
قد
خلقت َّ
ْ
هوةً بيين وبينك؛ واآلن لن حت َ
يغمض جفنك يف س ٍ
بات عميق!
...صل وال
سأواجهك
ْ
ِِّ
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هكذا عليك أَن تصلِِّي:
"يَه ِوه ،إهلَي ،دع صاليت تصل إليك،
الرمحة واملعونة،
اِمسَ ْع صراخنا ِمن أَجل َّ
ِ
غفر هلؤالء الَّذين ال يؤمنون بك ،اي إهلَي،
ا ْ
ِ
خلالصنا؛
وال يثقون بقدرتِك
ِ
ُّور ِمن أ ََّاي ِمنا،
ال ت ِّ
فجر الن َ

حيث تَذوي معها األَرض يف َومضة؛
ولكن برمحتِك األَبويَّة،
ْ
ِ
واغفر لنا؛
أَشف ْق عليناْ ،
دماءان مثل املاء؛
ال
تسمح ِِّ
للش ِّرير أَن يَ َ
ْ
سفك َ
ِ
ِ
قم ْع غَضبَك،
ا ْ
غفر ذنوبَنا ،ا َ
متذكِ ًرا ضع َفنا؛
ِّ
َوقف مالئكتك مالئكةَ الكوارث،
أ ْ
معطيا َّإايان فرصةً أخرى ِمن أَجل ِ
إثبات أَنفسنا
ً
ُّ
نستحق لط َفك؛
أبَنَّنا
إين أَضع ثقيت فيك؛ آمني"
ِّ

حينذاك كم سأ َّ
كل الَّذين
الصالةَ بفرح؛ هذه َّ
َتلقى هذه َّ
الصالة الَّيت ستجعلين أَلني! ابنيت ،سوف أابرك َّ
ٍ
َيصونين أَان ،إهلَكم" ،هذا ما
والساعة ُّ
سيصلُّون هذه َّ
سمع؛ "اليوم َّ
الصالةَ بصدق؛ دعي هذه النُّبوءة ت َ
َيب أَن تقوَل للَّذين يسأَلونَك عن ِ
احلب ُيبُّك؛"
وقت وساعة عداليت! ُّ

كل شخص بقلب متواضع ...هي
هذه َّ
الصالة أعاله هي مثاليَّة لزمنناَّ .
الرجاء نشرها حول العامل وليُصلِها ُّ
يضا كم أ َّن هللا يريد بطيبة خاطر أن يساعدان للخروج من بؤسنا!
تُظ ِهر أ ً
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ِِّ
الرسالتان االثنتان التَّاليَتان ابلغتا األَمهيَّة هلذا الوقت الَّذي نعيش فيه كوفيد19-
قائال إنَّه "قريبًا سيَحدث
يف  23أ ََّاير 2018 ،منذ سنتني تقريبًا،
وت يكلِمين ابلفرنسيَّة ً
مسعت ُبوضوح ص ً
ُ
انفجار ِِّ
مرةً أُخرى وهذه الـمَّرة كتبت
جوي ".بعد سنة تقريبًا ،يف  10نيسان 2019 ،ذكر املسيح املوضوع َّ
ٌ
ذلك كتوضيح يف ِ
الرسالة .كان املسيح يتكلَّم عن انر ستأيت عليناَّ ،
انرا ملموسةً
لكن هذه "النَّار" ليست ً
بشر ،لكن شيئًا آخر سيلتهم البشر .ما حيدث اليوم مع كوفيد ،19-ما هو إال بداية حتقيق هذه
أشعلها ٌ
مسعت استعمل عبارة "انفجار ِ
بقوة،
النُّبوءةَّ .
يضا أن ذلك سيأيت فجأةً ،لكن َّ
جوي" ،ما يعين أ ً
الصوت الَّذي ُ
ٍ
مشاِبًا لتأثري قنبلة .يتابع املسيح يف رسالة  10نيسان 2019 ،أ َّن ذلك سيؤثِر ليس فقط على أ ٍ
عديدة،
مم
مستعمال هذه العبارة :وتستهلك ما بناه اإلنسان .هنا بعض
اضحا،
ً
لكن أ ً
يضا على االقتصاد ،وأصبح هذا و ً
املقتطفات الَّيت تتعلَّق بكوفيد 19-من رسالة  10نيسان.2019 ،

ِ
حش َّ
شف؛ َك ِظ ٍِّل م ٍ
"(َّ )...
ظلم
يتعقبكم مالئًا َّإايكم أبَكاذيبِه ،يطاردكم يف
سكون اللَّيل لِ َكيال يك َ
الو َ
إن َ
َيول يف الظُّ ِ ِ
بك،
كل األَذى الَّذي أَحل َقه َ
َ
لمة وُيفر لكم ح َف ًرا لتقعوا فيها؛ فمه مليءٌ ابلبَذاءات ،ورغم ِِّ
ٍ
ِ
الش ِريرة ...وخلبثِه؟ كم ِمن التَّحذير ِ
ض؟
أَيُّها اجليل ،أَما ز َ
ات َّ
علي بعد أَن أَع ِر َ
ري مدرك لنواايه ِّ ِّ
لت غَ َ
1
ِ ٍ
ِ
بشر سوف تلتهم أَمًا وتستهلك ما بناه اإلنسان؛ ستتَّخذ الطَّبيعة
أ ََّايم ش َّدة تنتظركمٌ ،
وانر ل يشعلْها ٌ
ِ
َموق َفها َّ
وجوهكم االستهزاء الَّذي كان يبدو
مجوعا غفريًة؛ سيَختفي عن
ضدكم وستجرف ال َفيَضاانت ً
ِ
القد ِ
عليها كلَّما مسعتم ابمسي ُّ
شف؛ احجبة ِمن
الزوااي
كل ما كان خمبأ يف َّ
وس يل َفظ؛ عندها ُّ
املظلمة سيك َ

الكآبة اد ِ
ُّخ َرت لك ،أَيُّها اجليل غري املخلص؛
ِ
ِ
الشرق فأَرى بييت ينحرف ،أل َّ
الغرب مثَّ إىل َّ
البحث عن النُّور؛
َن العديدين ختلَّوا عن
أَلتفت إىل
خاطئة تش ُّل جسدي؛ لقد فَصلوين ِمن ِ
ٍ
يتصرفون كما ُيلو هلم بقرار ٍ
بشّت الطُّرق؛
ات
حياِتمَّ ،
عديدون َّ
َ
سحق حتت أ ِ
اءهم؛
فأَحكامي وتعاليمي ت َ
َنقاض بييت ،رامني أَعماَل ور َ
لسماع صرخة تَ ٍ
َّ
حلمك يتحلَّل ،أَيُّها اجليل ،ون ْفسك كأ ٍ
ت
َرض جافَّة ،وج ْدابء؛ إين أَحتاج
ِ
وبة؛ هل ذهبَ ْ
إن َ
خليقة خل َقها أَيب ال تدوم أَكثر من ٍ
ٍ
سها تبقى إىل
كل
زهرة بريَّة وهببَّ ِة ر ٍ
يح ِتلِكَّ ،
تضحييت س ًدى؟ ُّ
لكن ن ْف َ
األَبد  ...وعلى َّ
الدوام؛ أَان حارس حياتِكم؛ أَحرسكم ،وأظلِِّلكم وأَمحيكم؛ لفد وهبتكم حيايت لكي يكو َن
َفعل أَكثر ول أَفعلْه؟ اهنضوا إ ًذا ،اآلن! وتوبوا! اعَتفوا أبَعمالِكم
لكم احلياة؛ ماذا كا َن إبمكاين أَن أ َ
انفجار ج ِوي ...يف االنكليزيَّةsoon an :
حدث قريبًا
وت ُ
مسعت ُبوضوح ص ً
يقول ابلفرنسيَّة" :سي ُ
 1يف  23أ ََّّير ُ ،2018
ٌ
atmospheric explosion will take place
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1
وعد ْل سلوَكك وأَفعالَك فأَمسعك وأ ِ
الشريرةِِّ ،
ِ
ِ
عصر َّ
الش ِِّرْ ،
َغفر لك ،ال
اعدل عن طرقك ِّ ِّ َ
الفظيعة ؛ اي َ
ِ
ك ِمن الثُّعبان؛
ب من
اخلطيئة هروبَ َ
َين وهبت حيايت من أَجلِ َ
تنس أ ِّ
ك؛اهر ْ
َ
2
يف هذه األ ََّايِم األ ِ
كرح ٍ
سل ِ
َخرية أَستخدم ِِّ
ايح كر ٍ
الة ،لي َق ُّووا جسدي  ،ويزيِِّنوه
مرس ًال َّإايهم يف َّ
الصحراءَّ ،
الر َ
وي َو ِِّحدوه؛ ()...
"ic

عدت قراءة كتاب فاسوال
الب جوليو غادي  Julio Gaddiمن الفليبِني  Philippinesشرح" :عندما أ ُ
"السَّماء حقيقيَّة وكذلك جهنَّم" ،لقد سبق َّ
وحذرتنا فاسوال منذ عام ِ 2013من هذا الوابء إذ كتبت يف

الصفحتني  155-154يف النسخة االنكليزية (صفحة  200يف النسخة العربية)" :إ َّن قوى الظَّالم يف ازدَّيد
َّ
ِ
وتغطي العديد من الدول مثل الضَّباب ،ولكن ال نستطيع أن نقول إنَّنا مل حنصل على عالمات حول هذه
احلرب!" إنَّنا خنترب اليوم هذا الوابء يف كافَّة أحناء العامل وانتقاله هو من خالل "قطرات" ،والقطرة هي
مذكور يف الكتاب".
"ضباب" كم هو
ٌ

بينما أكتب هذا املقال ،فتحت كتاب احلياة احلقيقيَّة يف هللا ووقعت عيناي على هذا املقطع من  23أيلول،
زيل يتكلَّم:
 1991حيث اآلب ال ُّ
ين ،اي ابنَِيت؟"
"ماذا تَ َر َ
ِ
شوًها ابلِمل؛ هيئتُهُ هي كما على "الكف ِن ال ُـمقد ِ
َّس".
وجه ابنِك املقدَّسُ ،م َّ
ِ ِِ
ك وطاقَتِ ِ
ض ِحي ِابل َقلِ ِ ِ ِ ِ
ك؟ انْظ ِري ُمَ َّد ًدا ،اي ابنَِيت ...ماذا
يس هذا َسبَ بًا كافيًا لتَس ِريي قد ًما َوت َ ِّ
يل م ْن َوقت َ
"أَلَ َ
ين اآلن ،اي فاسوال؟"
تَ َر َ
أرى شيئا ِمثل غمامة محراء ِ
السماء أكثـر فأكثـر؛
َّل اآلن كضباب ،متلُ َّ
خفيفة متلُ َّ
ً
السماء ،تسب ُح فوقنا وتـتـنـق ُ
ِ
ِ
َّل ِِبُ ُدوء ولكن بتقدُّم.
تـتنق ُ
"ا ْكتِيبَ " :كما ال َفجر ،يَنتَ ِشر على اجلِ ِ
عب كثريٌ مقتَ ِد ٌرَ ،ل يَك ْن لَه َشبيهٌ منذ األ ََزل ،ولَ ْن يَكو َن لَه ِمن
بال َش ٌ
بَعد إىل ِس ِين ِج ٍ
يل وجيل؛" 3نَ َعم ،هذا قَ ِريب  ...واآلن ،ماذا تَ َرين ،اي فاسوال؟"
ِ
مشاعل بشريَّةً حيَّةً"...

َّ 1
كل خطيئة يف عيين هللا  ،حىت ولو كانت صغريةً جدًّا يف نظ ِران ،هي فظاعةٌ يف عيين هللا ،ويراها جسيمةً!
إن َّ
 2الكنيسة
 3يوئيل .2:2
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يضا
يف الكتاب نفسه ،يف َّ
الصفحة  211يف النسخة االنكليزية (صفحة  273يف النسخة العربية) ،أشر ُح أ ً
ِ
تبت" :تُعترب الزمة
أنَّه يف الوقت نفسه ،عندما خيرج هذا الوابء عن َّ
السيطرة ،سيُدمر االقتصاد أ ً
يضا .ك ُ

االقتصاديَّة عالمةٌ مهمة أُخرى للبشرية .فاهلل الكلي القدرة حياول تدمري اجلشع )َّ ،(Mammonالذي ِميثل إله
َّر يف القلوب ،عوضًا عن ِ
حب هللا".
املالَّ ،الذي ينحين أمامه العامل ويعبده ،مما يتسبب ابلاننيَّة واحلروب والش َّ
الش ِر؛ رَّمبا المر هكذا ليجعلنا ندرك أ َّن الثَّروة وحدها ليست
تُعلِم الكنيسة أ َّن هللا يستطيع أن ُخيرِج اخلري ِمن َّ
ابلصوم ،خاضعني لصوم
كافيةً إلسعادان ِمن دون حضور هللا يف حياتنا .إنَّه كما لو أ َّن هللا يسمح لنا ابملرور َّ
نكف عن العيش كما اعتدان أن نعيش .رَّمبا حياول أن يضع
كبري ،خاضعني لتقشُّف عاملي! رَّمبا يسألنا هللا أن َّ
الُمور يف نصاِبا ِ
مثالَّ ،
صحة االقتصاد؛ واالهتمام بعضنا
صحتنا أهم ِمن َّ
إن َّ
ويعدل املوازين ،كأن يقول لنا ً
مثني أكثر وأنبل يف عيون هللا ِمن تكومي الكنوز الدُّنيويَّة .فالطَّبيعة قد بدأت تُشفى؛
ببعض يف وقت الزمة هو ٌ
لسابق.
خريا بدت السماء "تتنفَّس"؛ صار اهلواء أنقى ،ومل يعد الت ُّ
َّلوث كما يف ا َّ
وأ ً
َّ
املؤرخة يف  6أ ََّّير ،1992 ،الَّيت يكشف
حب هللا حلمايتنا يفوق اإلدراك البشري ،هو يطمئننا يف رسالته َّ
إن َّ
فيها:

بلداان بكاملِها يف ثَ ِ
ِ
الشيطان َّ ِ ِ
أسا على َع ِق ٍ
"اليَوم يَقذف َّ
ورة
ب ً
كل ح ْقده على األَرض؛ إنَّه ُي ِِّزق َوي ْقلب ر ً
ِ
ِ ِ ٍ
ٍ ِ ِ
ِ
كل ما ه َّد َم؛
دمر َ
ناء َّ
غضبِه ،فَ ي ِّ
لو الكارثَة ،ولكن بقدرة عظيمة َستعيد يَدي ب َ
وَيلب كارثةً ت َ
يهم هو أن نعرتف أنَّنا خطاة ونتوب حقًّاً ...ثنيا ،ينبغي أَّال خناف .إن كنَّا قريبني ِمن أُِمنا املباركة ِ
ومن
ما َّ
ً
يسوع ،فال داعي للخوف.
لسرعة ،منتشرةً يف الُمم
املشكلة هي أ َّن ال أحد كان يتوقَّع أن جتتاح موجة الوابء هذه كامل الكوكب ِبذه ا ُّ
لكن يسوع كان
كلِها! كأن إبليس يتقيَّأُ قيأه املميت علينا ،كما قال يسوع يف  6أ ََّّير .1992 ،هو يكرهنا! َّ
ِ
يهيء حمرقةً كبريًة لي ِ
الشَّر غري املرئي سيزحف علينا
دمران وأ َّن هذا َّ
السنوات ،أ َّن إبليس ِ
كل هذه َّ
حيذران مر ًارا َّ
ُ
شرعةً ساحمةً للش ِ
َّر ابلدُّخولَّ .
إن
كلص ،بطريقة غري متوقَّعة؛ ينزلق علينا كالفعى بصمت ،ل َّن أبوابنا كانت ُم َّ
الشُّر.
هللا مل يُرد أن حيدث هذا َّ
استمر النَّاس بعصيان هللا ،بعد أن ينتهي هذا الوابءَّ ،
يت يسقط
إذا
الر ُّ
حذران َّ
َّ
ب أنَّه سيكون هناك انٌر وكرب ٌ
ِ
خريا .سنجذب علينا عدالة هللا .هل تذكرون نينوى؟ حنن نينوى
كبريا أ ً
حتذيرا ً
علينا من فوق بعد أن يعطينا ً
تصرف على الفور وصام وأمر الشَّعب كلَّه
متاما ،ل َّن ملك نينوى على القل ،عندما متَّ حتذيرهَّ ،
حديثة ،ليس ً
السبب الن هللا.
يضا ،وارتدى ال ِـمسح ،تئبًا ،وهلذا َّ
وحيواانهتم أن يصوموا أ ً
أدعو أصحاب النواَّي احلسنة ليُصلُّوا ِمن أجل الشخاص الَّذين لن يسمعوا ،ل َّن التَّحذير الكبري سيكون أحد
ستهتز الرض وتدور خارج
التَّحذيرات الخرية ،قبل التَّأديب الكبري ابلنَّار .عندما سيأيت التَّأديب ابلنَّار،
ُّ
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ِ
ُانس كثرية
حىت أن تت َّ
حمورها .كنتيجة ،ميكن َّ
غري جاذبيَّة الرض .مع القليل املتبقي (هذا يتوقَّف علينا ،إن كان أ ٌ
خريا جبديَّة
أخريا بفرتة سالم .هل سنسمع له هذه الـمَّرة؟ هل سنأخذ أ ً
هتتدي وتعود إىل هللا) سيتمتَّع العامل و ً
رسائله رسائل "احلياة احلقيقيَّة يف هللا"؟ فيما يلي كلمات املسيح:
 18شباط1993 ،

الر ِ
عد وتَرون لَ ِ
ِ
الب ِق اِعلَموا أ َّ
ت؛ فاألَرض
"عن َدما تَسمعون
قصفات َّ
َن ساعةَ َعداليت قد حانَ ْ
معات َ
بال واجلزر ِمن م ِ
ستَ تَ زعزع ومثل ِشهاب ،ستَتنَّح ِمن ِ
طارحها؛ ستمحى ِمن الو ِ
جود أ َم ٌم
مكاهنا ،مقتلِعةً اجلِ َ
َ َ
َ َ
ِ ِ
كأس عداليت سأَجعلكم تشاهبون احليَّ ِ
السماء َّ
الر ِّق ( )..وِمن ِ
ات،
أبَكملِها؛ وستختَفي َّ
َ
ملتفةً مثل لَفي َفة من ِّ
ِ
الغبار يف أ ََّايِم الظَّ ِ
الم هذه"...
واألَفاعي ،سأَجعلكم تزحفو َن على بطنكم وأتكلو َن َ
تغري لبضع حلظات فقط بعد
"سأجعلُكم تزحفون على بطنِكم" ،يبدو أ ََّّنا التَّفسري أ َّن جاذبيَّة الرض ميكن أن ت َّ
هزة أرضيَّة عنيفة.
َّ
الشَّر.
سأُضيف أدانه رسالةً أعطتها أ ُُّمنا املباركة تشرح لنا كيف أ َّن الشََّّر جيذب َّ
 15أ ََّاير1990 ،

الر ِ
السالم معكم ،اي أَوالدي؛ أَان ،أمكم ِ
الق ِِّديسةَ ،أ ُّ
وح ِِّي،
الر َّ
ب؛ إنَّين أ َربِِّيكم يف ُن ِِّوكم ُّ
عدكم لِتالقوا َّ
ِّ
" َّ َ َ
َ
وأَ ْغمركم ِابلنِِّع ِم أل ِ
ساع َدكم وأ َش ِجعكم؛ أَ ْد ِركوا أَ َّن َه ِذ ِه أ ََّايم غَ ْري َع ِ
وهنا يف َزمانِكم؛ إِ َّهنا األَ ْزِمنَة
اديٍَّة تَعيش َ
ٌ
َ ِّ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب؛ َهذه األ ََّايم هي َِتْيِئَةٌ لن ز ِ
ِ
َّ
ول َملككم؛
الر ُّ
ب ،إِ َّهنا فاحتَة الطَّر ِيق الَّيت م ْنها َسيَجيء َّ
يء َّ
الر ِِّ
اليت تَ ْسبق َُم َ
َ
ِ ٍ
ِِ
ِ
ْك النُّ ف ِ
صلُّوا َح َّّت يَكو َن ك ُّل الن ِ
وس الَّيت تَ ْرفض
َج ِل تِل َ
الصغ َار ،أل ْ
صلُّوا ِبَر َارة ،اي أَوالدي ِّ
ين؛ َ
َ
َّاس م ْستَع ِّد َ
السماو ِ
ات ِهبَ ِذ ِه الطَّري َق ِة:
صلُّوا ألَبيكم الَّذي يف َّ
أَ ْن تَ ْس َم َع َوتَ ْرفض أَ ْن تَ َرىَ ،
الر ْمحَ ِة،
أَيُّها اآلب الكلِِّ ُّي َّ
ِ
َّ
ذين َعبَ ثًا ُيا ِولو َن أَ ْن يَ ْس َمعوا
ا ْج َع ِل ال َ
َولَ ِكنَّهم ال يَ ْف َهمو َن أَبَ ًدا،
ِ
ك َه ِذ ِه املََّرَة
صوتَ َ
ا ْج َعلْهم يَ ْس َمعون َ
ِِ
يسني؛
َويَ ْف َهمون أَنَّ َ
ك أَنْ َ
ت ،ق ُّدوس الق ِّد َ
ِ
َّ
ذين َع ْب ثًا ُيا ِولو َن أَ ْن يَ َروا،
افْ تَ ْح عيو َن ال َ
وال ي ْد ِركو َن أَبَ ًدا،
لِ َريوا َه ِذ ِه املََّرةَ بِعيوهنِِم
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س َوَُْم َد َك،
َو ْج َه َ
ك األَقْ َد َ
ك َعلى قَ ْلبِ ِهم
صبَ َع َ
َ
ض ْع إِ ْ
َح َّّت يَ ْن َفتِ َح قَ لْب هم
ك،
َويَ ْف َه َم أَمانَتَ َ
أ ِ
ار،
ك ك َّل َه ِذ ِه األموِر ،أَيُّها اآلب الب ُّ
َسأَل َ
صلِّي وأ ْ
َ
َح َّّت تَ ْرتَ َّد َمجيع األ َم ِم َوت ْش َفى
ِ ِِبراح ِ
ك احلَ ِ
وع املَسيح؛
ات ابْنِ َ
بيب ،يَس َ
آمني؛
ِ
اآلب أَ ْن يَغْ ِف َر لِلنُّ ف ِ
الر ْمحَ ِة َو َس َ ْري َعى ك َّل
وس املتَ َعنِِّتَ ِة الَّيت تَ ْرفض أَ ْن تَ ْس َم َع َوتَ َرى؛ فَاآلب كلِِّ ُّي َّ
ا ْسأَلوا َ
هللا ،أَنْ تم ََب ِ
صغاري ،يف نَظَ ِر ِ
أ ِ
َوالد ِه؛ نَعم ،اي ِ
صلُّو َن ِخلَ ِ
الصالة،
الص إِ ْخ َوتِكم؛ كلَّما َج ِه ْد ْت يف َّ
ور ع ْن َدما ت َ
َ
ٌ
صلَواتكم قَويَّةً؛
كلَّما أَصبَ َح ْ
ت َ
ِِ ِ ِ
صلُّوا أل ْ َّ
الر َّ َّ
ذين يَ ْرفضو َن
ا ْشكروا َّ
اءه ،لِ َذلِ َ
ك َ
َج ِل ال َ
ب الذي َدعاكم َوبن ْع َمته َج َعلَكم تَ ْس َمعو َن نَد َ
أَ ْن يَ ْس َمعوا؛
ِ
لني وي غطُّو َن يف سب ٍ
ات َع ٍ
ض ٍِّم
ميق؛ األ ََّايم َتَْضي َوقَ لْيب يَغوص يف ِخ َ
ا َلوقْت يَ ْد َمهنا َوَكثريو َن ال يَزالو َن غاف َ َ َ
الء إِىل شبيب ِة الي ِ
ِمن الغَ ِم ِع ْن َدما أَنْظر ِمن الع ِ
ِ
بَ ،وَكثريو َن
وم؛ احل ُّ
َ َ
َ َ َ
ب َم ْفقو ٌد ...لَك ْن َلْ يَ ْع ِرفوا أَبَ ًدا َح َّّت احل ِّ
َ ِّ
ِ
ب أ ِِّم ِهم ،ألَنَّه َلْ يَك ْن َهلا لِت ْعطي؛ العا َل قَ ْد بَ َر َد ،بَ ْر ًدا َجلي ًداَ ،واألَهل
ِم ْن هم ِلْ يَ ْن َعموا َح َّّت بِ ِد ْ
فء أَو ح ِِّ
ِ ِِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ب؛
يَتَ َح َّول أ َ
ب؛ األ ُّم تَ ْرفض البْنها تَ َو ُّسالت احل ِِّ
الولَد يَتَ َح َّول ض َّد أَ ْهله لفقدان احل ِِّ
َحدهم ض َّد اآل َخر؛ َو َ
ض بِ ِ
العا َل م َ ِ
ِ
ب ،إِنَّه يَ ْرقد يف ظل َْم ٍة حالِ َك ٍة ،أل َّ
س ْي ِطر َعلى األ َْر ِ
كاملِها
ض َواجلَ َ
َن الب ْغ َ
ات للْح ِِّ
ش َع َواألَاننيَّةَ ت َ
َحشائِها؛
َح َّّت أ ْ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
س بِذاتِه؛ ال َكوا ِرث،
إنَّين م ْ
ضطَ ِربَةٌ ِِبَشاه َد مر َيعة ،إبِِ ِْمث َهذا العاَِل املظْل ِم َوِابجلحود الَّذي ا ْخ ََ
َت َق املَْقد َ
ك ِم ْن ص ْن ِعكم أَنْ تم؛ ك ُّل ما ََيْيت ِم َن األَ ْر ِ
ض ،إِىل
َواملَ َ
الوابء ،ك ُّل ذَلِ َ
جاعةَ ،واأل َْحزانَ ،واحلَْرب َو َ
ض ي عود؛ إِ َّن األَرض ت َد ِمر َ ِ ِ
س هللا َم ْن ي ْر ِسل لَكم ك َّل َه ِذ ِه ال َكوا ِرثَ ،كما َُييل
ْ َ ِّ
األ َْر ِ َ
ذاِتا بذاِتاَ ،ولَْي َ
قاد؛ فَاهلل ِ
ال َكثريو َن ِم ْنكم إِىل اال ْعتِ ِ
الش ُّر فَ يَج ُّر َّ
الر ْمحَ ِة ،أَ َّما َّ
الش َّر؛
عاد ٌل َوكلِِّ ُّي َّ
صلُّوا ِِبرارٍة ،صلُّوا بَِق ْلبِكم ِ
ِِ
ِ
صلُّوا
الرتد ِاد َع ْ
صلُّوا َمعي ،أ ْ
صلَواتكم؛ َ
َحتاج إِىل َ
ص ِركم َوخلَالصه؛ اي أَوالديَ ،
َ َ َ َ
ْ
وأَان أَرفَع صالتَكم إِىل ِ
هللا؛
َ ْ َ
َين َم َعكم َح ْي ثما َذ َه ْب تم؛ ال أَتْ رككم أَبَ ًدا ،أَنْ تم أَوالدي؛ أاب ِرككم َمج ًيعا؛"
أ َؤِّكِد لَكم أِِّ
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ب:
الر ُّ
وهكذا يقول َّ
ِ
طعم ني َِل؛ لِي ِِّ
كرم وا
ض لُّوا؛ وس يَكونو َن م َّ
مع ا أولئ َ
ك الَّ ذين َ
رج ويعي د ً
س يَجمع روح ي الق ُّدوس الع َ
ِ
ِ
رم موا ملك ويت عل ى األَرض؛ ( )...إِ ًذا َمَّا خت افني؟ أَان مع ك 28( "...ك انون
َم َّرةً أخ رى امس ي الق ُّدوس وي ِّ

األ ََّول.)1993 ،
يضا رؤيته .هذا ما يقول:
الب ج .ل .إَّينُّوزي  J.L. Iannuzziشارك أ ً
الصحيحة وليُذكِرهم أنَّه
"كما يف أ ََّّيم املصريِني أرسل هللا أوبئةً ظلَّت عدَّة أشهر ليجعلهم ينبذون آهلتهم غري َّ
هو وحده إهلهم ،هكذا يف هذه الشهر القليلة املاضية أزال اآلهلة الومهيَّة الَّيت نعبدِ .من الغريب أنَّه مع هذا
املدرجات ،واملراكز
لكن هللا يسمح به ،نشهد إغالق أمكنة َّ
الرتفيه كلِها ،املسارح ،و َّ
الفريوس ،الَّذي هو شرَّ ،
املدنيَّة ومراكز العمالِ .من احملتمل أ َّن هذا احلدث يقصد أن يُعيدان إىل هللا الَّذي يكشف ،يف رسائل احلياة
احلقيقيَّة يف هللا ما يلي:
ِ
ظل هذا َّ
الش ُّر َّ
ملد ٍة أَطول َمَّا
والصدق يف َّ
الصالة سيَ ُّ
"امجعي الشعب وقوَل هلم :من دون التَّوبة ِّ
والصوم يطرد
الصادقة واجلامعة تبلغين أَان ،إهلكم؛
َّ
الصالة َّ
إَل أَان ،إهلكم وتوبوا؛ َّ
تظنُّون؛ عودوا َّ
َي ٍ
َّ
الش ِِّريرة ،وتصاحلوا معي أَان،
إماتة مقبولةٌ َّ
الشياطني؛ فأ ُّ
روحكم اخلامل وانبذوا طرقَكم ِِّ
لدي؛ أَلقوا عنكم َ
ِ
ٍ
مجيعا؛ تعالوا ،ال
إهلكم؛ دعوين أَمسع ":اي َر ِّ
ب ،ارمحْين أَان ،اخلاطئ!" فأظ ِهر رأفةً؛ وأمطر بركات عليكم ً

ختافوا؛ أَان أصغي"ic ...
( 13آذار)2020 ،

هم ليس اللقاح ،لكن فقط أ َّن هللا رَّمبا يسمح ِبذه العزلة ليفصلنا عن تسليات العامل
ِمن احملتمل أ َّن ما هو ال ُّ
ابلرتكيز على المر
لصوم الكبريَّ ،
ولنكون منفتحني لنسمح له أبن جيعلنا نكتشف جتديداً داخليًا شخصيًّا أثناء ا َّ

يهم حقًّا :وهو يسوع".
الوحيد يف العامل الَّذي َّ
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