
   ٢٠٠٩ كانون االول ١٤

    :ما يلي تَْبكتَ سُّوالفا

ذلك  في الجميع رحَضَيلم  .للصالة لدينا اجتماٌع كان يوم السبت الماضي هنا في رودس في

تشرين الثاني  ٢٥كم إياها في أعطيتُ التي الصالةَ ناذخأ ،جتماعاال نهايِة قترابِا دعن .اليوم

  .اوصليناها جميًع

حزقيال  يقع علىصبعي ا بإإذ ،)اًكان جديدذي ال(اليونانية بس المقّد َبحنا الكتاتَفَ بعد أن

 أخرى الصالة مرةً نقرُأ كأننارنا جميعا ها شَعِتقراَء عنَد ،١٤-١ :ة، اآليالسابعالفصل 

اليونانية ليست مثالية، وكان ب يتاءقر ألناإلنجليزية بس المقّد الكتاَب عندما فتحتُ )!تكملة(

من هذا أن الرب كان يحاول التأكيد  نامفهِفَ. نفِسه على ذلك المقطعِكتاب ال في عالمة هناك

   وإلحاحِ على خطورِة

  .من قبل إياها هذه الصالة التي أعطانا الرب 

  

 :بهذه الطريقة  اسُّوالفتكلمي معي يا "

 أيها اآلب الحنون، ال تُنزل غضبَك على هذا الجيل، خشية أن يهلكوا جميًعا؛

بالحزن والعذاب، ال تضرب قطيعَك  

 ألن المياه ستنضب والطبيعة َستنحل؛

 

 الكُلُّ َسينتهي تحتَ َوطْىِء غضبَك ولن َيتركوا وراءهم أيَّ َأثر؛



!حرارة أنفاِسَك ستُحرقُ األرض، محّولةً إّياها إلى خراب   

 َسُيرى في األفق نجٌم،

 ألليُل َسُيَدمَّر وسيتساقط الرماد كما الثلُج في الشتاء،

طِّي شعبَك مثَل األشباح؛فُيغَ  

 

 إرحمنا يا رب وال تحاِكمنا بقسوة؛

!تذكر القلوب التي تَبتَهج فيَك وَأنتَ فيها   

 تذكر ُمؤِمنيك وال تدع يدَك تسقط علينا بقوة،

."آمين.ولكن باألحرى، إرفعنا برحمتَك وضع تعاليمَك في كل قلب  

 

دقائق تقريباً، سمعت دعوة الرب لي  ٥د في اليوم التالي، يوم االحد، جلست في الكنيسة، وبع

  تقالنهاية الفي . كان يقوله ليكتب ما أتذكر أن أقلقني هو انني لن ما أ .معي سمعتُه يتكلمو

 رسالةالب نيرذكّيسوف  هنأن ال داعي للقلق أل الرب نيفهمأولكن . بضع كلماتراء ذالع

يسوع المسيح أمس واليوم،  هما قال هذا. سيقود يدي مرة أخرىأنه ، في الواقع، هاكتبأعندما 

  .بت كلماتهتَكَ ،كانون االول ١٤االثنين 

  :إشهدي يا طفلتي من ِقَبلي وباسمي، تكلمي وقولي لهذا الجيل

 



 كلَّ نَّإ لَك ونقولويإلى األنبياء الكذبة الذين يحافظون على المداعبات  بعد اآلن ستمعتَال 

ال  اًك مسيحيالذي تدعو نفَسأنت في نفس الوقت ما، بينشيء على ما يرام وأنك قد تحسنت 

 تفي االنجيل، أقول لك، إذا كان التي كلماتيحسب  تعمُل بالكاِد، ألنك كذلك كتتصرف وكأن

سمح لك لن َييراني فيك و نل أبيف ،الوثنيأعمق من ليست كون مسيحيا تفي أن  كتُفضيل

 عدلي عظيٌم أنَّ تعلْم ألم، عليك هغضبِ عناَن سوف يطلقُ أبي! وتالملك إلىبالدخول 

 ة،عن المسيحيَّ زائفةً عطيهم صورةًتد، وجيِّ كمسيحيٍّ كك لمحيِطنفَس كرحمتي؟ أنت الذي تبيُع

 كلسانُ ذنبك، وأنت، أنت الذي لم يكفَّعن و عنك فُكِشأ، سوف ذلك تماماً نت عكُسأما بين

الخاص بك  النوعِ على هذا ُميحتِد غضبي ك؛على رأِس ينقلُبك سوف ، ذنُبظلماً الحكمِعن 

     ه؛النحو الذي يستحقُّبك ِكسلو علىو يكم علحكُأوأنا س

 

! اكياخطعلى  ُكمِسسوف ُي أبينسى، أو غفُرأ أناكما نسى تو غفَرتأن  كأنت الذي ال يمكن

 أن هو ةئيخطال عيشوا حياةَتأن  ؟ئأين ستختبسرعة، لذلك قل لي،  بأقصى قريب، قادٌم ايهو

 ينمستعدِّ نال تكونوعندما ها ب ونمكَاحتُالتي س الطريقةَ نومتعلَ إنكم الشيطان؛ لىإ تنتموا

أن ال  ، هذه الخطيئةُملك ضغينة، وأقوُل له نولحِمت نوال تزالالذي  الشخصمع  حِللتصالُ

بمرارة حتى  هانستدفعو المسؤولية، هنولمَِّحتُالشخص الذي استعداد للمجيء إلى تكونوا على 

بل وأكثر من ذلك يجب  مكنفَسأ نوكما تحب مكجاَر واأن تحّب ميجب عليك: قلأ لمأ آخر قرش،

 بقيةً عيناي تَدلقد شهِي؟ اعين ههُداتشالذي ا، ما حسنًكم؟ حبوا أعداَءتأن  واأن تتعلم معليك

عمل الشيطان؛ ال  وناإلثم ويفعلفي  غارقين نيزالوي، ولكن الغالبية ال طرق باَعحقا اتِّ تريُد

 تتبعوالم  مكنّأبما  كممتجهون نحو هالك أنفِسإنكم ام القادمة، ، ألنه في هذه األّيمكنفَسأ واتخدع



ه مسكناً إعطاَءأيضا يأبى  أبي ،لهذا اليوم لمبادئي االنصياَع شخصٍ أيُّ رفض ؛ إذا١كلمتي

لك ذ، في أعمال العنف والغضب والكبرياء، ٢الذي كنت قد اتخذت اسميأنت السماء، و في

ك، وأنت علي ُمتحكُسوف  آثامكو ،هستلقى مثلَك، ِتإخوبحاد الك لسانُه الذي ألحقَ هذات ذابعال

كون في مرتبة تسوف ، كحظْلم أال يعتقد أنتفي الالمباالة والخمول ال  اًغارقزال ت الالذي 

  الوثنيين وسوف تحصد ما تزرع؛
  

 على هذا الجيل  مشتعٌل بيأ غضَب نَّإ !جهنم نارِ طعَم سيذوقون ، فإنهمنولمرتدُّاما أ

؟ كل ما كنا ندعوكم إليه هو ه من السقوط عليكميِد اآلن إيقافَ بعَد وكيف أستطيُع، المنحرف

معاً يرفضون التخلي عن طرق  الصالحين واألشراَر كم الشريرة، ولكنَّعن أعماِل فُالتوقُّ

ي هذه الرسائل والعمل يأخذوا كلماتي على محمل الجد ف لم إلنهملصالحين ل بالنسبةعيشهم؛ 

قولوا لي ماذا يرفضون خالصهم، يرفضون رحمتي، يرفضون يدي؛ بها، أما األشرار ألنهم 

هذا الطين بدون حضوري فيكم  نَّأو طينٍ ستفعلون عندما ستدركون في يومي انكم مجرُد

  سوى غبار؟ ليس

وال  ؛كمفاِتمالكم وتصرُّأع ضوا عن كلِّعوِّ ؛فُّسيجِ العشبإن الكارثة قريبة جداً منكم و إن 

؛ ةالشاذّوالممقوتة  كموتوقفوا عن أعماِلُأسلكوا في الدرب الصحيح  ،كمُريغُم عوا الخراَبَدتَ

  .محروقة كمدينٍة ،ون إلى رمادُوذْ، وإال ستَكمإلهقلبكم أنا ني في ضعو

 ،ه لكمنُِّكُأ ي الذيحبِّ مِةعظ كان هذا بسبِ ،حظاتلال ، ولو لبعضِكمأحزنتُقد  واآلن وإن كنتُ

 ،وسإسمي القّد َدلتردِّ ةًنقّي فاًهأبغى ِش، لى خالصكمإكم إلى التوبة وأن أقوَد أريُد

                                                            
  اإلجنيل املقدَّس  ١

  نيُّواملسيح  ٢



في  ،لكثيرين ىعنمال بسيكون  ،وسإسمي القّد نخصوصا في هذه االيام حيث سيستبيحو

 والَّص ، ويـَلع وازوركِّ كموا جميُع؛ توبتمجيدال و دون شرٍفميالدي ب هفي ونيحتفل وقٍت

أن  ىإل هفُعسيد بِآلا ُبَضغَفَ الإو ،هرافي دم سبباً هثاُمآ تكوَن ال لكي هذا الجيل جلِأمن 

 ؛ سعيٌديتالشىوالعالم سوف  األممغطي العديد من يسوف  ساطعال هوغضُب "!كفى": صرخَي

  ه؛دعُمأسوف  ر،اآلن ويتطهَّ لّيإ ُعالذي يستِم رجُلال
  

، وأنا عليكمحكم في ال التساهلب سائل وأنا معروفأنا مؤلف هذه الرأنا يسوع المسيح، و

 كم منأن أروَي حتى إذا كان عليعلى استعداد،  مإذا كنت ونرزِهكم تُي أجعلُأنب المعروف

، الخصبةإلى المراعي  مقودكأ  لب، هأبدا قطيَعيهجر ال دموعي، وأنا الراعي الصالح الذي 

هل االحتقار والرفض، لون بهم ُيعاَمعثُأب ذيني الشهودو المعاهدات ولكن عندما يتم كسُر

؟ في ذلك فعلٍ ردُّ ييكون ل لنفادح، أال دمارالإلى  ونجهتتَّ مكا؟ وأنا أعلم أنَّتًصاِم أظلُّس

  ؛لمثلابلون ، وأنهم سيعاَمينونتذكري، سوف نيأولئك الذين نسو ،بآلا غضبِ ، يومِاليوم
  

، على الروح القدسها وخطايا التجديف كرتُخطايا؟ الخطايا التي ذ أيُّحقا،  ونيسألسكثيرون 

خطايا و حاباةُمالنظري، خطايا  في ممقوتةٌهي و ، خطايا الشذوِذكمِماقسناو كمِدخطايا تمرُّ

 ثٌلوَُّموالالمباالة، فإن العالم  نحطاطكاإلوخطايا  الفخرِو، رِالتكبُّو، ، والفساِداالزدراِء

بعد  اؤتخط وال مأفكاركب مواتحكّألم؛ يتو هاُنُي قدساأل يقلبإن  اآلن كيف وافهمإ؛ اياالخطب

  تحذيرات؛ وأنا هنا؛هذه الف يعرِ دعي العالَم، اسُّوالفأبدا،  ونينست ال ؛ناآل

 

  :ثم قالت السيدة العذراء

 كتبي كل ما أعطاِك إياه ابني، ال تخافي أبداً اتابعي و


