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 بقلم فاسوال - هناية اأَلزمنة هذهيف نبوءات تتحقَّق 
 منها البعض   ة  عبسر  تصفَّحتُ  نوات،ه السَّ من بني رسائل احلياة احلقيقيَّة يف هللا العديدة الَّيت ُمِنحناها كلَّ هذ

منا مع كوفيد ا تتنبَّأ عمَّا حيدث يف أ َّيَّ نذ م، م ِ ان بدافع حبِ ه اجلبُّ يدعو رَّ كان ال.  (Covid-19) 19-الَّيت يبدو أ َّنَّ
ته لتتَّحد، ادي كنيسكان ين.  معه أن نتصاحلإىل حياة صالة، إىل  إىل التَّوبة، ،ن خالل رسائلهمِ  1985عام 

ن مِ  صار متسو اًِل  لقد. نان ذاتن رضاان عومِ  رجنا من جحودانكان حياول جاهًدا أ ن خي!  وتوحِ د تواريخ الفصح
ء الَّذي هو لكنَّه اخليا د املوتس هتديأ ن يُفِهمنا أ نَّ اخلطر احلقيقيَّ للحياة لي كان الرَّبُّ حياول!  أ جلنا ر السَّيِ 

 . ن دون هللاخيار احلياة مِ 
. ختارهم ربُّناالَّذين عدون اعملُت جهدي، وكذلك عمل املسا. سأ لين هللا أ ن أُعرِ ف برسائله حول العامل

من مصادر  داتاالضطهاو شويه فرتاءات والتَّ  يريد بسبب تراكم االنتائج، لكن ليس كما كان الرَّبُّ  حصلت  
الل خمن لق العوائق خن نا مِ ماذا جن ي جن ينا؟ماذا . انتشارهاِمن ذلك  حدَّ فضدَّ هذه الرَّسائل اإلهليَّة، عديدة 
، فالرَّ  ن الـُمفرت ض أ ن ُيسم ع؟لكيما ال ُيسم ع ص وت الرَّبِ  كما كان مِ  تشككنا اول كلَّ ، كان حييعاين هوو بُّ

يوننا القشور ن عمِ  ن يُزيلحياول أ   كان.  إىل احلياةهذه السَّنوات، أ ن خيرق صممنا ومخولنا لي قودان إليه، لي قودان 
  .مل يعد علينا أب يِ  نفع   تشككناف. حودوضعها غبار اجلال يت 

 .العالَ َأوقف هللا  واآلن
ا لقد تنا، خاصًَّة يف  شيء  يف حياو أ همُّ لَّذي هحبضوره ا تأمليريدان أ ن ن. ملادِ يَّةن أ عمالنا العديد مِ ل وضع حدًّ

م الصَّوم ... ؟ ال صدف مع هللاالكبري لصَّومافرتة خالل  نتشارل هي صدفٌة أ ن أييت هذا االه. هذه الكبري أ َّيَّ
ا إىل عالقة  ، في جذبنمامنااقته أ  يضع صد هو. نعرتف أ نَّه خملِ ص البشرن نقف أ مامه، ل  ن ن ل  يدعوان الرَّبُّ اآل

فسها، زجر العاصفة ابلطَّريقة ن ، كماهايلفظ مبجرَّد كلمةابء أ بديَّة  محيمة  معه م ن إبمكانه ابلتَّأكيد أن يزجر الو  
 . عندما أ حبر مع تالميذه يف حبر اجلليل

 ... فيما يلي بعٌض من رسائله
 

 1988آذار،  23
اول  ")...( أَي َّت   ها اخلليقة  ِاْحَذري الشَّيطاَن، أَلنَّه ي ضاِعف  قوََّته لي وِقَع ِبِك يف فخِِّه، وعلى املدى الَبعيِد، ُي 

ََمرقًة كبريًة، آه! كم  منكمأَي َّت ها اخلليقة ! إنَّه ي هيِِّئ  إقناَعك م ِبَعدِم وجوِدِه كي يعمَل دون َأن ََياَفه  َأحٌد؛ 
ال َتَدعوه يوِقع  ِبك م يف فخِِّه إْذ ت نِكرونين! صلُّوا، صلُّوا  اي خليَقيت ع ودي إََلَّ!أ اندي ِمن على صلييب! 

ها، ،الهِتداِء النُّفوس  كم مجيًعا؛لِتتعلَّْم هذه الصَّلوات؛ أ ِحبُّ  1لِتَ َتعلَّْم كلُّ نَ ْفٍس الصَّلواِت الَّيت مَنحت ِك إايَّ

                                                 
 . ال قدس ابلقلب الثِ قة تساعية ميخائيل، القد يس املالئكة لرئيسِ  صالة برانرد، للقد يس" مرمي َّي اُذُكري" الـ  1
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 ")...( 
ران أ  ربُّنا حزيبدا هذه الر ِسالة،  يف  19-إنَّ كوفيد. قًة كبريةِمنَّا حمر ء ليس يهي ِ نَّ إبًنا إىل أ بعد حد   عندما كان حيذِ 

(Covid-19) ماهريجليتحوَّل إىل حمرقة ، منتشرًا كالسَّحاب حول هذا الكوكب، قاتاًل ا! 
ر،  4  1988َأايَّ

، وَأوَشَك َأكثَر ِمن َأيِِّ فاسوال")...(  َتعاَلوا إَلَّ!  وقٍت مضى! آه َتعاَلوا، اي َأِحبِّائي! ، َلَقد اقََتََب الَوقت 
واأَلزهار  تَ َتفتَّح  على  َأان الطَّريق  واحلقُّ واحلياة ؛ َتعاَلوا إَلَّ اآلن ما داَم الَوقت  ساِِنًا، ما دام العشب  َأخضرَ 

ت كم دا الرِّغم ِمن خ ْبِثكم وَأعماِلكم ئًما على اأَلشجاِر، آه َتعاَلوا! أ ِحبُّكم إىل أَبَعِد ح دود! َلَقد َأحبَ ب ْ
أَيَّتها اخلليقة، ع ودي إَلَّ ما دام َنسيم  السَّيِِّئة؛ أَيَّتها اخلليقة، ملاذا ترََتني تلقائيًّا حتت َأقدام الشَّيطان؟ 

لقد َأصَبَح ما  1ايِته،ي شارف  الَوقت  على هنِ فاسوال، الرَّبيِع َيهبُّ وما داَم الوقت  ساِِنًا الهِتدائكم! آه! اي 
 "ََيب  َأن ُيد َث قريًبا جدًّا منكم!

 

من  علشتتعنها كانت  فَّفخُي  دل أ ن لكن ب" الر ِيح" تلكأ ن تتنفَّس وتستنشق  يف الرُّؤَّي، رأيُت النَّاس حتاول
رَّة ، م يسوع كما قال  ا متنا،يًضا أ ن ه إذأ  رمز ت ةاملميت" الر ِيح" ههذ. ُيصيب الر ِئتني 19-نعلم أ ن كوفيد. الدَّاخل

كون هناك لن ي ا،يقة نفسهسيتأمل اجلميع ابلطر  ُيصيب الصَّاحلني وال شرار؛سفهذا . جحودانمنوت بسبب 
  .5-1: 13لوقا : اقرأ لكي تفهم. فرق

رُّؤَّي، ليست  يف سفر الكلمة هللا  ا كمامتامً . إنَّ ال شجار عند هبوب الر ِيح فقدت كلَّ أ وراقها وذبلت على الفور
 يف يتكرَّر نكن أ  مي دانجحو  سُيصيب الر ِئتني بسبب حمصورًة حبدث  واحد ، كذلك نبوءة هللا عن أتديب  

 . املستقبل
املتوازَّيت الكتابيَّة  تشري. الكتاب املقدَّس ابملتوازَّيت الكتابيَّة وعالقتها ابلنُّبوءة املسيحيَّة ن علماءيقرُّ كثرٌي مِ 

ميكن أ ن جند مثاًل عن . على َّنج مظهره السَّابق كتابيًّا أ و نبوءًة ميكن أ ن يتبعها حدٌث مستقبلي  أ نَّ حدًًث  إىل 
فمدَّ موسى يده حنو السَّماء، فكان ظالٌم كثيٌف يف كلِ  أ رض مصر ثالثة "هذه املتوازَّيت يف سفر اخلروج، 

م رض هو حدٌث يُعاد اكتشافه يف نبوءات كتاب هذا الظَّالم الَّذي حدث يف كلِ  ال  (. 22: 10خروج " )أ َّيَّ
مث ل آخ ر يتمثَّل يف حدث نزول الرُّوح . 12: 8، و12: 6 ويف سفر الرُّؤَّي؛ 10: 2؛  2: 2؛ 4: 3 يوئيل

: 2مال الرُّسل ؛ أع49: 24لوقا )وعلى الرُّسل ، (22: 3لوقا )، على املسيح (35: 1 لوقا)القدس على مرمي 
وذلك معاٌد  ( 16-15: 11؛ 45-44: 10؛ 38: 2؛ أعمال الرُّسل 5: 3يوحنَّا )وعلى املعمَّدين ( 1-4

                                                 
ية   أ ب ص ر ُت، الكلمات، ِِبذه يـ تـ ل فَّظُ  يسوع كان  بينما  1 ًة، داِفئةً  قويًَّة، رحًيا داخليَّة ، ِبرؤ   وعلى ع لينا هت ُبُّ  كان ت    وُمس مِ م 

وت ت لمُسهُ  ما ُكلُّ   كان.  ط ريِقها يف ال موات   حاِصدةً  ،الطَّبيعة  .مي 
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يوحنَّا  وين القديسويف أ قوال البااب، 5-1: 3 لح القدس على كلِ  البشر يف يوئيه يف نبوءة تدفُّق الرُّو كشفُ 
على الكنيسة كلِ ها، ويف " ديدة  عنصرة  ج"يوحنَّا الثَّالث والعشرين الَّذ ين كتبا وحتدًَّث عن القديس بولس الثَّاين و 

سُأظهر آَّيت  يف السَّماء كما مل حيدث  أبًدا يف  : "1995كانون ال وَّل،   10رسالة احلياة احلقيقيَّة يف هللا يف 
 ." السَّابق؛ ستكوُن عنصرة ًثنية لكي يرمَّم ملكويت على الرض

  جحودانسبب ب الر ِئتني بصيب  يُ أتدي يَّة يف هللا عنبطريقة  مماثلة، ميكن للمرء أ ن يعترب نبوءة احلياة احلقيق
  .املهوأ يًضا عن إعصار النَّار الَّذي سي لفُّ الك وكب بك 19-كمؤشِ ر  عن كوفيد

 

 2016شباط،  13
 ""سالمي أ عطيك؛ َأَسَتكتبني كلمايت؟

 ...ن عم َّي ر ب
يَبنون آماهلم خطاايهم، فَوَضعوا ثِقتهم يف إبليس،  تهمإنَّه َلِمن الصَّعب على هذا اجليل َأن يَنحين؛ َأضَعفَ "

ؤساؤهم ق ساة، َأصبَح ر هوا؛ ن انتبليلو فيه؛ على الرَّغم ِمن أَنَّين كنت واقًفا َأمام كلِّ شخٍص لرَياين، فق
رف يت ستنجليقة! أَنت الَّ اخلها يَّتاملوت ينتظر عدَّة أ مٍم من جراء َأعماِل أَيديهم؛ كم بكيت  عليِك أَ و 

ء، سوف َأسَأل هذا رًة يف اهلواتفجِِّ م  ِك، سكَّانحياتك اآلن ِنو املوت؛ مثَّ عندما تلسع النِِّريان  مثل اأَللسِن 
 يف غ رورَك ويف ذاتك؟اجليل: أَين ستجد اإلغاثة؟ ويف َمن؟ يف إبليس؟ 

َأوامري سوف أ نفِِّذ ؛ م عاقبة هذا اجليل غري امل ؤمن هي على َأبوابكملقد حان الوقت لتنفيذ َعدَل ف
لجاًل اىل ابحلَرف؛ عندما تسمعون قصَف رعٍد، سي سمع صويت م دوِِّاًي يف أ ذ نيكم، رض؛ قاصي األَ أَ  ُم 

ِة أ َمٍم... لب املوَت لجسيَ الشَّرُّ  عندها اعلموا أَبنَّ العال وكلَّ َمن يعيش فيه سَيسَمع صوَت العدالة: عدَّ
 دينٍة؛واخلراب سَيتسلَّل إىل كلِّ م

 
ستحصل يف َأمسعتم أَبنَّ "مالَك َيهِوه سي حيط مد اًن وأ ََمًا" داعًيا كلَّ فرٍد للتَّوبة؟ هذه هي اأَلشياء  الَّيت 

م القادمة؛  اأَلايَّ
 

سخرت ِمن  لذلك، أَنت اي َمن دخلت بالطي وآمنت أَبقواَل، صلِّ وال جتزْع َأو خَتْف، ولكن َأنت اي َمن 
استعملت الكذَب لتبَِّر   نَّكات ال حتصى، ضاراًب بلساِنك أَنبيائي، ك ْن على حذر! ألَ كِلمايت لَسنو 

ولكن خطاايك  رِِّف كلمايت؛نت حت  كعل،  َأكاذيَبك، يف الواقع لقد َدَفنَت كِلمايت يف قِبك اخلاص؛ نَعم، ابلف
ًة بيين وبينك؛  جَب العدالة؛ َأقول لك، ستكو قد خلقْت هوَّ ًة عندما لقادمة م رَّ ام ك َأايَّ ن واآلن لن حت 

 عميق!...صلِّ وال يغمْض جفن ك يف س باٍت سأ واجه ك
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 :هكذا عليك َأن تصلِّي

 
 َيهِوه، إهَلي، دع صاليت تصل إليك،    "

 ِامَسْع ص راخنا ِمن َأجل الرَّمحة واملعونة،
 ِاغفْر هلؤالء الَّذين ال يؤمنون بك، اي إهَلي،

 درِتك خلالِصنا؛وال يثقون بق  
ِمنا، ِمن النُّورَ  ت فجِّر ال  َأايَّ

   َومضة؛ يف اأَلرض   معها َتذوي حيث
 ولكْن برمحِتك األَبويَّة،

 َأشِفْق علينا، واغفْر لنا؛
 املاء؛ مثل دماَءان َيسفكَ  َأن للشِّرِّير تسمحْ  ال

 ِاغفْر ذ نوبَنا، ِاقَمْع َغضَبك،
ًرا   ض عَفنا؛ متذكِِّ
 الكوارث، مالئكةَ  مالئكتك َأوقفْ 
ان م عطًيا  أَنفسنا إثباتِ  َأجل ِمن أ خرى فرصةً  إايَّ

 أبَنَّنا نستحقُّ ل طَفك؛
 "آمني فيك؛ ثقيت َأضع   إينِّ 
 

 الَّذين كلَّ   أ ابرك سوف ابنيت،! أَلني ستجعلين الَّيت الصَّالة هذه بفرح؛ الصَّالةَ  هذه سأَتلقَّى كم  حينذاك
 ما ذاه ،"إهَلكم ان،أَ  ونينَيصُّ  اعةوالسَّ  اليوم" ت سَمع؛ النُّبوءة هذه دعي بصدٍق؛ الصَّالةَ  هذه صلُّونسي  

بُّك احلبُّ ! عداليت وساعة وقتِ  عن يسأَلوَنك للَّذين تقوَل َأن َيب   "؛ُي 

 
 هي... واضعمت بقلب   شخص   كلُّ   هاولُيصل ِ  العامل حول نشرها الرَّجاء. لزمننا مثاليَّة هي أ عاله الصَّالة هذه

 ! بؤسنا من للخروج يساعدان أ ن خاطر   بطيبة يريد هللا أ نَّ  كم  أ يًضا ُتظِهر
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 91-كوفيد  فيه نعيش يالَّذ الوقت هلذا اأَلمهيَّة ابلغتا تانالتَّاليَ  االثنتان الرِِّسالتان

 
ر، 23 يف  سَيحدث قريًبا" هنَّ إ قائاًل  لفرنسيَّةاب لِ مينيك ص وتً  بُوضوح   مسعتُ  تقريًبا، سنتني منذ 2018 َأايَّ

 تبتك  الـم رَّة وهذه ُأخرى مرَّةً  وعاملوض املسيح ذكر 2019 نيسان، 10 يف تقريًبا، سنة   بعد ."جوِِّي   انفجارٌ 
 ملموسةً  انرًا ستلي" النَّار" ذهه لكنَّ  علينا، ستأيت انر   عن يتكلَّم املسيح كان.  الر ِسالة يف كتوضيح    ذلك

 هذه حتقيق بداية إال   هو ما ،19-كوفيد  مع اليوم حيدث ما. البشر سي لتهم آخر شيًئا لكن ،بشرٌ  أ شعلها
 ،بقوَّة   لكن ًة،فجأ   ي أيتس ذلك أ ن يًضاأ   يعين ما ،"جوِ ي   انفجار" عبارة استعمل مسعتُ  الَّذي الصَّوت. النُّبوءة
 ،عديدةٍ  أ ممٍ  على فقط ليس ؤث ِرسي ذلك أ نَّ  2019 نيسان، 10 رسالة يف املسيح يتابع. قنبلة   لتأثري مشاِبًا

 بعض اهن .نسان  اإل بناه ما وتستهلك  : العبارة هذه مستعماًل  ،اواضحً  هذاوأصبح  االقتصاد، على أ يًضا لكن
 . 2019 نيسان، 10 رسالة من 19-بكوفيد تتعلَّق الَّيت املقتطفات

 

كم لًئاما يتعقَّب كم الَوحشَ  إنَّ ")...(   م ظلمٍ  َكِظلٍِّ   ي كَشف؛ ِلَكيال اللَّيل سكونِ  يف ي طارد كم أَبكاذيِبه، إايَّ
 بَك، حلَقهأَ  الَّذي أَلذىا كلِِّ   ورغم َبذاءات،ابل مليءٌ  فم ه فيها؛ لتقعوا ح َفًرا لكم وُيِفر   الظُّلَمةِ  يف َي ول  
  َأعِرَض؟ نأَ  بعد عليَّ  تَّحذيراتِ ال ِمن كم  ؟وخلبِثه... رةالشِّرِِّي لنواايه م دركٍ  َغريَ  زلتَ  َأما اجليل، أَيُّها
م    الطَّبيعة   ستتَّخذ   ؛اإلنسان   بناه ما وتستهلك   أ َمًا تلتهم   سوف بشرٌ  ي شِعْلها ل 1وانرٌ  تنتظر كم، ِشدَّةٍ  َأايَّ

 يبدو كان  الَّذي ستهزاء  اال وجوِهكم عن ختفيسيَ  غفريًة؛ مجوًعا الَفَيضاانت   وستجرف   ضدَّكم َموقَفها
؛ املظلمةِ  الزَّوااي يف خمبأ كان  ما كلُّ   عندها ي لَفظ ؛ القدُّوسِ  ابمسي مسعتم كلَّما  عليها  نمِ  احجبة سي كَشف 
  ؛غري املخلص اجليل   أَيُّها لك، تادُِّخرَ  الكآبة

 النُّور؛ عن البحثِ  عن ختلَّوا نالعديدي أَلنَّ  ينحرف، بييت فَأرى الشَّرق إىل مثَّ  الغربِ  إىل أَلتفت   
 الطُّرق؛  بشّتَّ  حياِِتم، ِمن َفَصلوين لقد جسدي؛ تش لُّ  خاطئةٍ  راراتٍ بق هلم ُيلو كما  يتصرَّفون عديدون

  وراَءهم؛ َأعماَل رامني بييت، أَنقاضِ  حتت ت سَحق   وتعاليمي فَأحكامي
 
 ذهَبتْ  هل َتوبٍة؛ صرخة لسماعِ  َأحتاج   إين وجْدابء؛ جافَّة، كَأرضٍ   ونْفسك اجليل، أَيُّها يتحلَّل ، حلَمك إنَّ 

، ريحٍ  وهببَّةِ  بريَّة زهرةٍ  من َأكثر تدوم   ال َأيب خلَقها خليقةٍ  كلُّ   س ًدى؟ تضحييت  إىل تبقى نْفَسها لكنَّ  ِتِلك 
 يكونَ  لكي حيايت وهبت كم لفد ؛وَأمحيكم وأ ظلِّل كم َأحر س كم، حياِتكم؛ حارس   َأان الدَّوام؛ وعلى...  األَبد
 أَبعماِلكم اعَتفوا! وتوبوا! اآلن إًذا، اهنضوا َأفعْله؟ ول َأكثر َأفعلَ  َأن إبمكاين كانَ   ماذا احلياة؛ لكم

                                                 
ر 23 يف  1  soon an: يف االنكليزيَّة... ج ِوي انفجارٌ  قريًبا سي حدثُ : "ابلفرنسيَّة يقولُ  ص وتً  بُوضوح مسعتُ  ،2018 أ َّيَّ

atmospheric explosion will take place 
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، عصرَ  اي ؛1الفظيعة  ال لك، وَأغِفر فَأمسعك وَأفعاَلك سلوَكك وعدِِّلْ  الشِّرِّيَرة، طرِقك عن اعدلْ  الشَّرِِّ
  الثُّعبان؛ ِمن هروَبكَ  اخلطيئةِ  من اهر بْ َأجِلَك؛ من حيايت بت  وه َأينِّ  تنسَ 

مِ  هذه يف هم مرِساًل  كر سلٍ   الرِِّايحَ  َأستخدم   اأَلخريةِ  اأَلايَّ  وي زيِِّنوه ،2جسدي لي  َقوُّوا كرحَّالٍة،  الصَّحراء، يف إايَّ
 )...(  وي  َوحِّدوه؛

ic " 
 

  فاسوال كتاب  راءة  ق أ عدتُ  عندما": شرح Philippines لفليبِ نيا من Julio Gaddi غاد ي جوليو ب  ال  
 يف كتبت    إذ الو ابء هذا نمِ  2013 عام منذ فاسوال وحذَّر تنا سبق لقد ،"جهنَّم وكذلك حقيقيَّة السَّماء"

دَّيد يف از  الظَّالم قوى نَّ إ": (يف النسخة العربية 200)صفحة  النسخة االنكليزية يف 155-154 الصَّفحت ني
ي  هذه لحو  مات  عالصل على حن مل إنَّنا لكن ال نستطيع أن نقولو  الضَّباب،لعديد من الدول مثل ا وتغط ِ
 هي طرةوالق ،"اتقطر " خالل من وه وانتقاله العامل أ حناء كافَّة  يف الو ابء هذا اليوم خنترب إنَّنا "!احلرب

 ." الكتاب يف مذكورٌ  هو كم  "ضباب"
ل، أ يلو  23طع من ذا املقعلى ه ، فتحت كتاب احلياة احلقيقيَّة يف هللا ووقعت عيناياملقالذا بينما أ كتب ه

 : حيث اآلب ال زيلُّ يتكلَّم 1991
 
 "ماذا تَ َريَن، اي ابَنيِت؟"

ه   ، اِبِنك   و ج  ؛ ُمشوًَّها املقدَّس   ".الـُمق دَّسِ  الك ف نِ " ع لى ك ما  هي هيئُتهُ  ابل ملِ 

ًدا، ا ْنظ ِري َوطاقَِتِك؟ َوقِتكِ  ِمنْ  اِبلَقِليلِ  َوت َضحِّي ق د ًما لَِتِسرِيي كاِفًيا  َسبَ ًبا هذا أَلَيسَ " ماذا ... ابَنيِت  اي ُم َدَّ
 "تَ َريَن اآلن، اي فاسوال؟

؛ أ كثـ ر   السَّماء   متلُ  ،باب  كض  اآلن و تـ تـ نـ قَّلُ  ف وق نا ت سب حُ  السَّماء ، مت  لُ  خِفيفة   مح  ر اء   غ مامة   ِمث ل   شيًئا أ رى  ف أ كثـ ر 
 .بِتقدُّم ول ِكن   ِِبُُدوء   تـ ت نقَّلُ 

، َكما: "ا ْكت يب "  ِمن َله   َيكونَ  وَلنْ  اأَلَزل، م نذ   َشبيهٌ  َله   َيك نْ  لَ  م قَتِدٌر، كثريٌ   َشعبٌ  اجلِبالِ  على يَنَتِشر   الَفجر 
 "فاسوال؟ اي تَ َرين، ماذا واآلن،...  َقرِيب هذا نَ َعم، 3"وجيل؛ ِجيلٍ  ِسيِن  إىل بَعد  

يَّةً   ..".مشاِعل  بشريًَّة ح 
 

                                                 
 !جسيمةً  ويراها هللا، عيين يف فظاعةٌ  هي نظران، يف جدًّا صغريةً  كانت  ولو حىت ، هللا عيين يف خطيئة   كلَّ   إنَّ   1
 الكنيسة  2
 .2:2يوئيل   3
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 أ يًضا شرحُ أ   خة العربية(،يف النس 273يف النسخة االنكليزية )صفحة  211  الصَّفحة يف نفسه، الكتاب يف
ل زمة اتُعترب " تبُت:كا.  يضً قتصاد  أ  عندما خيرج هذا الو ابء عن السَّيطرة، سُيدمِ ر اال نفسه، الو قت يف أ نَّه

، الَّذي ميث ِل إله (Mammon)جلشع اهلل الكلي القدرة حياول تدمري . فاخرى للبشريةأُ  االقتصاديَّة عالمٌة مهمة
  حب ِ هللا." ا عن القلوب، عوضً يفشَّرَّ ب واله، مما يتسبب ابل اننيَّة واحلرو عبد  ذي ينحين أمامه العامل وياملال، الَّ 

 

؛ رمبَّ خُيرِج  اخلري  ِمن الشَّ الكنيسة أ نَّ هللا يستطيع أ ن علِ م تُ    ك أ نَّ الثَّروة  وحدها ليستلي جعلنا ندر  مر هكذاا ال  رِ 
اضعني لصوم   ر ابلصَّوم، خابملرو  لنا محأ نَّ هللا يس إنَّه كما لوكافيًة إلسعادان ِمن دون حضور هللا يف حياتنا. 

ا يسأ لنا هللا أ ن نكفَّ عن العيش كما !لتقشُّف  عاملي كبري، خاضعني ا حين ن أ  اعتدان رمبَّ اول أ ن يضع  عيش. رمبَّ
واالهتمام بعضنا  ة االقتصاد؛ن صحَّ مِ  أ هم   يقول لنا مثاًل، إنَّ صحَّتنا كأ ن  الُمور  يف نصاِبا ويعدِ ل املوازين،  

نياالكنوز تكومي ن ببعض يف وقت ال زمة هو مثنٌي أ كثر وأ نبل يف عيون هللا مِ   ت ُتشفى؛دأ  بالطَّبيعة قد فويَّة. لدُّ
 . لسَّابقيف ا "تتنفَّس"؛ صار اهلواء أ نقى، ومل يعد التَّلوُّث كما بدت السماء أ خريًاو 

الَّيت يكشف  ،1992ر، أ َّيَّ  6 يفخة إنَّ حبَّ هللا حلمايتنا يفوق اإلدراك البشري، هو يطمئننا يف رسالته املؤرَّ 
 : فيها

زِِّق   إنَّه اأَلرض؛ على ِحْقِده كلَّ   الشَّيطان   يَقذف   الَيوم"  َثورةِ  يف بكامِلها بلداانً  َعِقبٍ  على رأًسا َويْقِلب   ُي 
  ؛دَّمَ ه ما كلَّ   ناءَ ب َيِدي َست ِعيد   عظيمةٍ  ِبقدرةٍ  ولِكن الكارثَة، تِلوَ  كارثةً   وََيلب   فَ ي دمِّر   غضِبه،

 

مِ نا املباركة وِمن قريبني ِمن أُ  ن كنَّاإاف. خن... ًثنًيا، ينبغي أ الَّ نَّنا خطاة ونتوب حقًّاما يهمَّ هو أ ن نعرتف أ  
 يسوع، فال داعي للخوف. 

رًة يف الُمم  لسُّرعة، منتشِبذه ا لكوكبوجة الو ابء هذه كامل ااملشكلة هي أ نَّ ال أ حد كان يتوقَّع أ ن جتتاح م  
لكنَّ يسوع كان . هو يكرهنا! 1992ر، أ َّيَّ  6ه املميت علينا، كما قال يسوع يف قيأ  كلِ ها! كأ ن إبليس يتقيَُّأ 

ران مرارًا كلَّ هذه السَّنوات ء حمرقًة كبريًة ليُ حيذِ  رَّ غري املرئي سي زحف علينا  نَّ هذا الشَّ وأ   راندم ِ ، أ نَّ إبليس يهيِ 
، بطريقة  غري متوقَّعة؛ ينزلق علينا كال فعى بصم ، ل نَّ أ بوابنكلص    لشَّرِ  ابلدُّخول. إنَّ عًة ساحمًة لت ُمشرَّ ا كانت 

. هللا مل يُرد  أ ن حيدث هذا الشَّ   رُّ
ٌر وكربيٌت يسقط ي كون هناك اننَّه سأ   بُّ ينتهي هذا الو ابء، حذَّران الرَّ إذا استمرَّ النَّاس بعصيان هللا، بعد أ ن 

نوى حنن نين نينوى؟ تذكرو ل هة هللا. كبريًا أ خريًا. سنجذب علينا عدال  حتذيرًاأ ن يعطينا  بعدعلينا ِمن فوق 
 لشَّعب كلَّهوصام وأ مر ا ورالف   ف علىتصرَّ عندما متَّ حتذيره، حديثة، ليس متاًما، ل نَّ ملك نينوى على ال قل ، 

 . هللا وحيواانهتم أ ن يصوموا أ يًضا، وارتدى الـِمسح، تئًبا، وهلذا السَّبب الن
ن أ جل ال شخاص الَّذين لن يسمعوا، ل نَّ التَّحذير الكبري سي كون أ حد وا مِ لُّ لُيص أ دعو أصحاب النواَّي احلسنة

ستهتزُّ ال رض وتدور خارج ، التَّحذيرات ال خرية، قبل التَّأديب الكبري ابلنَّار. عندما سيأيت التَّأديب ابلنَّار



 8  
 

)هذا يتوقَّف علينا، إن كان أانٌس كثرية  مع القليل املتبقِ يغريَّ جاذبيَّة ال رض. . كنتيجة، ميكن حىتَّ أ ن تترهاحمو  
. هل سنسمع له هذه الـم رَّة؟ هل سنأخذ أ خريًا جبديَّة وأخريًا هتتدي وتعود إىل هللا( سي تمتَّع العامل  بفرتة سالم 

 يح: ؟ فيما يلي كلمات املس"احلياة احلقيقيَّة يف هللا"رسائله رسائل 

 
 1993شباط،  18

 فاأَلرض   حاَنْت؛ قد َعداليت ساعةَ  َأنَّ  ِاعَلموا الَبقِ  َلمعاتِ  وَترون الرَّعدِ  قصفاتِ  َتسمعون عنَدما"
 أ َممٌ  لو جودِ ا ِمن ست محى ؛طارِحهامَ  ِمن جلزرَ وا اجلِبالَ  مقتِلعةً  مكاهِنا، ِمن ستَتنَّح   ِشهاب، ومثل ستَ تَ َزعزَع  
 احلَيَّاِت، ونت شاهب جعل كمسأَ  داليتع كأسِ   ِمنو  الرِّقِّ )..( ِمن َلِفيَفة مثل ملتفَّةً  السَّماء   تخَتفيوس أَبكمِلها؛

مِ  يف الغبارَ  وأتكلونَ  بطِنكم على تزحفونَ  سَأجعل كم واأَلفاعي،  ..." ذهه الظَّالمِ  َأايَّ

 
ا التَّفسري أ نَّ جابطِنكم على تزحفون   سأ جعُلكم" ظات  فقط بعد تغريَّ لبضع حلتكن أ ن رض ميذبيَّة ال  "، يبدو أ َّنَّ

 هزَّة  أ رضيَّة  عنيفة. 
. ذب الشَّ  جيسُأضيف أ دانه رسالًة أ عطتها أُمُّنا املباركة تشرح لنا كيف أ نَّ الشَّرَّ   رَّ

 
ر،  15  1990َأايَّ

يَسَة، أ عدُّ  َأوالدي؛ َمَعك م، اي السَّالم  " ؛ م لِ كَأان، أ مِّك م الِقدِِّ ، أ رَبِِّيك م يف ُن  وِِّك م إنَّين ت الق وا الرَّبَّ الرُّوِحيِِّ
ا اأَلْزِمَنة  َزماِنك م؛ ِإهنَّ ا يف رْي  َعاِديٍَّة َتعيش وهنَ ٌم غَ  َأايَّ َهِذهِ  نَّ َوَأْغم ر ك م اِبلنَِِّعِم أل ساِعدَك م َوأ َشجَِّعك م؛ َأْدرِك وا أَ 

، ِإهنَّ الَّيت تَ  م  ِهَي ؛ َهِذِه جيء  الرَّبُّ ا َسيَ ْنهمِ احِتَة  الطَّريِق الَّيت ا فْسِبق  َُميَء الرَّبِّ ِيَئٌة لِن  ز وِل َمِلِكك م؛ ِتَْ اأَلايَّ
يَن؛ وِس الَّيت تَ ْرف ض  ف  اَر، أَلْجِل تِْلَك الن ُّ الصِّغوالدي أَ ، اي ارَةٍ َصلُّوا ِبَر  َصلُّوا َحّتَّ َيك وَن ك لُّ النَّاِس م ْسَتِعدِِّ

 ريَقِة:اِت هِبَِذِه الطَّ السَّماو  وا ألَبيك م الَّذي يف تَ َرى، َصلُّ َأْن َتْسَمَع َوتَ ْرف ض   َأنْ 

 ا اآلب  الك لِّيُّ الرَّمْحَِة،أَيُّه
 َيْسَمع واَأْن اِول وَن ِاْجَعِل الَّذيَن َعبَ ثًا ُي  

 َوَلِكنَّهم ال يَ ْفَهم وَن أََبًدا،
 َتَك َهِذِه املَرََّة ْجَعْله م َيْسَمعون َصو اِ 

يسنَي؛ َويَ ْفَهمون أَنََّك أَْنَت،  ق دُّوس  الِقدِِّ
ثًا ُي  فْ َتْح ع ي وَن اِ   يَ َروا،َأْن اِول وَن الَّذيَن َعب ْ

 وال ي ْدرِك وَن أََبًدا،
 ِلرَيوا َهِذِه املَرََّة ِبع ي وهِنِم
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 َوْجَهَك اأَلْقَدَس َوَُمَْدَك،
 ى قَ ْلِبِهمَعلَضْع ِإْصبَ َعَك 

َفِتَح قَ ْلب  ه م  َحّتَّ يَ ن ْ
 َويَ ْفَهَم َأمانَ َتَك،

  ارُّ،الب اآلب   أَيُّها، أ َصلِّي وَأْسأَل َك ك لَّ َهِذِه األ م ورِ 
 مَجيع  األ َمِم َوتْشَفى  َحّتَّ تَ ْرَتدَّ 

 َيس وَع املَسيح؛  اِت اْبِنَك احلَبيِب،ِبِراح
  آمني؛

 
َوَسرَيَْعى ك لَّ  فَاآلب  ك لِّيُّ الرَّمْحَةِ َتْسَمَع َوتَ َرى؛ َأْن ف وِس امل تَ َعنَِِّتِة الَّيت تَ ْرف ض  يَ ْغِفَر ِللن ُّ َأْن اآلَب  ْسأَل وااِ 

 يف الصَّالة،  ت ْ ا َجِهدْ ك لَّم  ِإْخَوِتك م؛ وَن خِلَالصِ َصلُّ ا ت  مِعْندَ  يف َنَظِر هللِا، أَنْ ت م ََب ورٌ اري، نَ َعم، اي ِصغ َأوالِدِه؛
 ك لَّما َأصَبَحْت َصَلوات كم َقويًَّة؛

اَءه ، ِلَذِلَك َصلُّوا أَلْجِل الَّذيَن يَ ْرف ض وَن َجَعَلك م َتْسَمع وَن َندَمِتِه عْ الرَّبَّ الَّذي َدعاك م َوبِنِ  ْشك ر واا  
 َيْسَمع وا؛َأْن 

م  ََتْضي َوقَ ْليب يَ غ وص   َويَ غ طُّوَن يف س باِفلنيَ لَوْقت  َيْدمَه نا وََكثري وَن ال َيزال وَن غا يف ِخَضمِّ اٍت َعميٍق؛ اأَلايَّ
، وََكثريوَن ا َأَبدً ِكْن لَْ يَ ْعرِف وا ْفق وٌد... لَ بُّ مَ حل  ا  َشبيَبِة الَيوِم؛ْنظ ر  ِمَن الَعالِء ِإىلا أَ ِمَن الَغمِّ ِعْنَدم َحّتَّ احل بِّ

َعم وا َحّتَّ  ه م ِلْ يَ ن ْ هل  ، بَ ْرًدا َجليًدا، َواألَ َقْد بَ َردَ الَ  الع ْعطي؛ا لِت   ْن هلَ  َيك   لَْ ِهم، ألَنَّه   ِبِدْفِء َأو ح بِّ أ مِِّ ِمن ْ
؛؛ األ مُّ تَ ْرف ض  الْبِنهاحل بِِّ قداِن ِه ِلفْهلِ يَ َتَحوَّل  َأَحد ه م ِضدَّ اآلَخر؛ َوالَوَلد  يَ َتَحوَّل  ِضدَّ أَ   ا تَ َوسُّالِت احل بِّ

لى اأَلْرِض ِبكاِمِلها عَ  ت َسْيِطر  اأَلاننِيَّةَ وَ َواجَلَشَع  لب  ْغضَ ا أَلنَّ اِلَكٍة، ِإنَّه  يَ ْرق د  يف ظ ْلَمٍة ح ،اَت ِلْلح بِِّ لعالَ  ما
 ا؛َحّتَّ َأْحشاِئه

، لَكو ااتِه؛ ذي اْخََتََق املَْقِدَس ِبذالَّ الَِ امل ْظِلِم َواِبجل ح وِد ا العاِهَد م ريَعٍة، إبِِمثِْ َهذإنَّين م ْضَطرِبٌَة ِبَش اِرث 
ْرِض، ِإىل األَ ك لُّ ما َيَْيت ِمَن   ؛م أَنْ ت مْنِعك  ص   نْ ، ك لُّ َذِلَك مِ ءابَواحلَْرب  َوالوَ ان ، َواملَجاَعة ، َواأَلْحز 

ث، َكما َُييل  الَكوارِ ك م ك لَّ َهِذِه ي  ْرِسل  لَ  نْ  مَ  هللا  اأَلْرِض يَ ع ود ؛ ِإنَّ اأَلْرَض ت َدمِّر  ذاَِتا ِبذاِِتا، َولَْيسَ 
؛ فَ َيج رُّ مَّا الشَّرُّ أَ ِة، محَْ ِمْنك م ِإىل االْعِتقاِد؛ فَاهلل  عاِدٌل وَك لِّيُّ الرَّ  الَكثري ونَ   الشَّرَّ
َصَلواِتكم؛ َصلُّوا  لُّوا َمعي، َأْحتاج  ِإىلاي َأوالدي، صَ  الِصِه؛خلَ اِد َعْصرِك م وَ ٍة، َصلُّوا ِبَقْلِبك م الْرِتدارَ َصلُّوا ِبَر 

  هللِا؛َأان َأْرَفع  َصالَتك م ِإىلوَ 
ث مأ ؤَكِِّ  ت م؛ ال أَتْ ر ك ك م أََبًدا، أَنْ ت م َأوالدي؛د  َلك م َأينِِّ َمَعك م َحي ْ  " رِك ك م مَجيًعا؛أ اب ا َذَهب ْ
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:  وهكذا يقول الرَّبُّ
م   وا كرِِّ ي  ؛ لِ طعَّم   ني َل م   كونونَ لُّوا؛ وس   يَ ذين َض   الَّ    ولئ   كَ مًع   ا أ   وي عي   د   رجَ وس الع    دُّ ي الق    وِح   ر   جمع  س   يَ 

ك  انون   28)..." مع  كَأان خت  افني؟  اِإًذا َمَّ  ؛ )...( رضموا ملك  ويت عل  ى األَ  رمِّ  وس وي  دُّ ي الق   خ  رى امِس  ًة أ  رَّ َم  
 (. 1993اأَلوَّل، 

 . هذا ما يقول: رؤيته يًضاأ   شارك J.L. Iannuzziال ب  ج. ل. إَّينُّوزي 
م املصريِ ني أ رسل هللا أ وبئًة ظلَّت عدَّة أ شه حيحة ولُيذكِ رهم أ نَّه تهم غري الصَّ ذون آهلينب ر لي جعلهم"كما يف أ َّيَّ

مع هذا يب أ نَّه عبد. ِمن الغر لَّيت نة االو مهيَّ  اآلهلة   زالأ  ذه ال شهر القليلة املاضية هو وحده إهلهم، هكذا يف ه
في الَّذي هو شر ، لكنَّ  الفريوس، جات، واملراكز سارح، واملدرَّ ها، امله كل ِ هللا يسمح به، نشهد إغالق أ مكنة الرتَّ

سائل احلياة ر ذي يكشف، يف  الَّ هللاإىل  يقصد أ ن يُعيدان ن احملتمل أ نَّ هذا احلدثاملدنيَّة ومراكز ال عمال. مِ 
 احلقيقيَّة يف هللا ما يلي: 

 َمَّا َأطول ملدَّةٍ  الشَّرُّ  هذا سَيظلُّ  الصَّالة يف والصِّدق التَّوبة دون من: هلم وقوَل الشعب "امجعي
 يطرد والصَّوم إهلكم؛ َأان، تبلغين واجلامعة الصَّادقة الصَّالة وتوبوا؛ إهلكم َأان، إَلَّ  عودوا تظنُّون؛

 َأان، معيا و احلصتو  الشِّرِِّيرة، طرَقكم وانبذوا اخلامل روَحكم عنكم أَلقوا لديَّ؛ مقبولةٌ  إماتةٍ  فَأيُّ  الشَّياطني؛
، اي:" َأمسع دعوين إهلكم؛  ال ا،تعالو  مجيًعا؛ عليكم بركاتٍ  أ مِطرو  رأفًة؛ فأ ظِهر!" اخلاطئ َأان، ارمْحين َربِّ
 " ic... أ صغي َأان ختافوا؛

 ( 2020آذار،  13)

 
اِمن احملتمل أ نَّ ما هو ا  ا عن تسليات العامللعزلة لي فصلنِبذه ا يسمح ل همُّ ليس الل قاح، لكن فقط أ نَّ هللا رمبَّ

لى ال مر ع، ابلرتَّكيز الكبري لصَّوماأ ثناء  ًيا شخصيًّاداخل اً جتديدأبن جيعلنا نكتشف ولنكون منفتحني لنسمح له 
  ."يسوعالوحيد يف العامل الَّذي يهمَّ حقًّا: وهو 

 
 
 
 
 
 


