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٤١

  الدَّفَتُر الّراَبع واَألْرَبُعون
  

٨/٧/١٩٩٠  

  ال ُتقَسُّوا قُلُوَبكُم، ُمَشكِِّكْين
  

 .)، باملسيح امللك، الَْنْس، سويسرا١٩٩٠أيلول  ١ِفي  احلجِّ -رسالةٌ أُْعِطَيْت لالْجتماع
م اآلنَ ِفي َهِذِه أُْشُعروا بُِحُضوري َبْيَنكُ. أنا َيسوُع، أُباركُكُم َجميًعا. أَلّسالُم َمَعكُم َجميًعا

إِفَْتحوا قَلَْبكم . ال ُتقَسُّوا قُلُوَبكُم، ُمَشكِِّكْين. أُْشعروا بِي ِفي قُلُوبِكم. اللّْحظَِة بالذَّات
أََنا املَلُك والسيُِّد املُطْلَق، أَقْطَُع كُلَّ الطَّرِيق، . ِلَتْسَتِطيعوا أَنْ َتفَْهُموا بالتَّمامِ رِسالَةَ ُحبِّي

آِتي ُألذَكَِّركُم اىل َمن . لَْيكُم ُألذَكَِّركُم بِاحلُبِّ الَِّذي أَكُنُُّه لَكُم وُألذَكَِّركُم بِذَبِيَحِتينازِالً إِ
إِذا كانَ اليوَم ُروُح نِْعَمِتي قَد . لَقَد افَْتَدْيُتكُم َجِميًعا بِذَبِْيَحِتي َوأَْنُتم َتُخصُّونِي. َمْن َتنَتُمون

ال  .كَذا غَزاَرٍة فألنَّ التِّيَنة َتكاُد َتْنُضُج َوقَرِيًبا جِدا َسَتأكُلُونَ ِثماَرهااْنَسكََب َعلَْيكُم بَِه
فََمراِعي األراِضي الُبورِ َسأُِعيُد اْخِضراَرها " أَْيَن إِلَهي؟: "ُيْمِكُنكُم أَنْ َتقُولُوا َبعَد اآلن

لَى الدَّوامِ وأْشجارِي املُثِْمَرةُ َسُتثِْمُر بَِوفَْرٍة، كُُروِمي َسأُكَثُِّرها َع. َحتَّى َتجُِدوا ِفْيها راَحَتكُم
ألَم َيفَْتْح أَُبوكُم السَّماوِيُّ َخزاِئَنُه " أُْصغوا إلَّي . َوَسَتأْكُلُون ِمن َخزاِئنِِي السَّماوِيَّة ِشَبعكُم

السَّماوِّي اخلُْبَز َعلَى َشْعبِِه، َوِمن  السَّماوِيَّةَ ِلُيطِْعَم بِاملَنِّ أُمَّةً جاِئَعةً؟ لَقَْد أَْمطََر أَُبوكُم
َصْخَرِة حورِْيَب فَجََّر املاَء َحتَّى َيْسَتِطيعوا أَنْ َيْشَربوا؛ وأَنا، أََما كَثَّْرُت اَألْرِغفَةَ 

َميُِّزوا َوالسََّمكََتْين ُألطِْعَم اآلالف؟ أَيُّها الّناُس القَِلْيلُو اإلْيمان، كَْيَف ُيْمِكُنكُم إذًا أَنْ ال ُت
قَد أُِفْيَض َعلَْيكُم بَِجالٍء  ١اَألْزِمَنة؟ ِلماذا َتُشكُّون اآلنَ ِفي أَنَّ ُرَوَح نِْعَمِتي القُدُّوَس

                                                           
ِفي هذا الْمقطع يذكر يسوع اآلَب، ويذكُر نفَسه كإبن ويذكر الّروَح القدس، ُمظْهًِرا حضوَر وعملَ   ١

  .الثالوِث األقدسِ ِفي زماننا الُْمقِْفر
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٤٢

أَْسَتِعدُّ َألْسِقَي : "أَلَم َتفَْهُموا أَنَّ ُروِحَي القُدُّوَس َيْغُمُركُم اآلن ِفي قَفْرِكُم؟ قُلُْت" َعِظْيمٍ؟
َسأُِفْيُض التَّْعِلْيَم ِمثْلَ ُنُبوَءٍة، َوأَُخلِّفُُه لَألْجيالِ " "؛٢نْ أُْروَي َزهراِتيُبْستانِي، َوأَْعزُِم أَ

لَو كُْنُتم َنفَذُْتم إِلَى ِسرِّ املَنِّ َوِسرِّ َتكثريِ . ال َتخافُوا، فَأَنا َربُّكُم وُمَخلُِّصكُم ٣."اآلِتَية
َتماًما الَيوَم فَْيَض ُروِحي، ولَكُْنُتم فَهِْمُتم أَطِْعَمِتي اَألْرِغفَِة َوالسََّمكَتني، لَكُْنُتم فَهِْمُتم 

 .... الَعجاِئبِيَّةَ ُمْنذُ أَيَّامِ آباِئكُم
 
 ".١٦.٢٣" ةُاَعالسَّ ِتكاَنوُع، َوُسنا قَاطََعنِي َيُه

  :صلّي اآلنَ مِعي ألجلِ روسيا يا َزْهَرِتي،
  يااُهللا، إِْجَعلْها َتْتَبْعَك،

  لِّص َنفَْسها،أّيها الرَّّب، َخ
  .وأِقْمها كَما أقَْمَت لَعاَزر

  َجمِّلْ اْبَنَتَك املَْحُبوَبةَ جِدا لََدْيَك،
  .َوَضْعها ِفي قلبَِك األقَدسِ، ِلكَي َتعكَس ُصوَرُتها أُلُوَهَتَك

  .أَِقْمها َحتَّى َتِسْيَر بِجانبَِك
  أْعرْضها بِقُْربَِك،
  .وَحرِّْرها ِمن أَْسرِها

  ها واْجَعلْهاإقَْترِنْ بِ
  .آمني. كُلَّها لََك

                                                           
  .٢٤/٣١سي   ٢
  .٢٤/٣٣سي   ٣
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٤٣

   .قُوِلي ِلي َهِذِه الصَّالة
 .)ُهها لَُتلْقُفَ

  :٤اكُتبِي، يا فاسولَِتي
يُّها أَ. الصي باخلَِدْعَوِتي ِلماَنوا ُسُموِّي وأَُموا وافَْهأَْدركُ. ومذا الَيةَ َهَمِعى أَطْتََّح...
ةً، وَحُتفْةً، َمَعقًا واِسْيرِْرُسُم طَأًَبا َسْيرِنِي قَنَّْسرار، َألاَأل َنًدا أَيا ِمَبَك أَْنأُْخِفَي َع ْنلُ، لَْياِجل
ُد ْعونَ َبكَُولَْن َي. وحٍُتفْباٍن َمْرِت قُْيلَى َبم إِوُدكُقَُت" ةًوَسدُّيقًا قُرِطَ"وها ُعْدأَةً، وَسَرطاِه
  !ال َجوالٌت ِفي الظَّالمو! لْيةٌ ِفي اللَيَِّفَخَتوال أَْعمالٌ ُم! ٥ناِت آوىَبةٌ ِلأَوجَِر

. دَبم لَألكُْيلََع ُقرِي َسُيْشورِنَّ ُند، َألْعلٌ َبْيونَ لَكَُي ْنلَ. أنا، الرَّبُّ، سأَُوضُِّح كلَّ َشيء
ها، لَْيم إِكُوُدقُُم َمَعاِلَم َتْيِقأُة، وَسوَحُتفْة املََعقِ الواِسْيرِالطَّ ِهِذِتي ِفي َهفَرِْعُض َمرِْعأَل، َسَجأَ
 ْمُه م، وَمْنٍة ِلَتْعُبُدونِي، أنا إِلَهكُراَروَح َحُر ٍذَنِئْيكُُم ِحوأََمَنَح. ًدايَِّج َقْيرِالطَّ ِسُمأَْرَسَو
ٍذ ِئَنْيِح. يورِونَ ِفي ُنُشْيِعَيمٍ فَْيِظبٍّ َعيَّ بُِحراَعلَى ِذم إُِدُهْيأُِعَس" نْيالّضاِل"ناِتي َبي َواِئَنْبأَ
قًا ْيِمَع ُرفُْحأَألنِّي َس" َن ربُّنا؟أَْي: "ولقٌُد َيَحأَ وُدُعوال َي م،ِتهِوَدَعاء بِملُّ السَّلُ كُِفَتْحَتَس
  .ةيَِّلْصِتها اَألى ِحجاَرلَيَم َعِلَشُم أوَرْيِقأَُس. ماِميوٌش أَقُْنُد َمْعذا الَوم، َهكُبِلِْتي ِفي قََعْيرَِش
. يِدَسُك بَِجُتفًْبا ُمخاِدًعا َيْعي أَجُِد َشنِِّك، لَةًاَسَدقَوَدِتي، َع َدْنأَجَِد، ِع نُْت أَِملُْت أَْنكُ
َن ْيأَفَ. مَخرابِهِ ْنٍة َعَرٍد صاِدقِْة ِحَخْرنَّنِي ال أَْسمُع ِسوى َصِك، لَبَّاحلُجَِد أَ نُْت أِملُْت أَْنكُ
ُتهم ْبَهُت َوْنذي كُالَّ ُحُوَن الرُّْيم ِفي املاِضي؟ أَما لَُهُتُهْيطَْعُت أَْنمالُ اللَّذاِن كُُد واجلَْجاملَ
وا كَفََرةً، ُحْصَبأَ ْدقَة، لََملْالظُالنُّورِ والنُّوَر بِةَ بَِملْوا الظُلَُدْباْسَت ْدقَ" يِّونَنِالقايِ"الِء ُؤاه؟ َهيَّإِ
ُض عارُِي ُرْصذا الَعَه. مقْداِمهِأَوَنها بِوَنها َتماًما وَيدوُسلُة، َيْجَهَسدَّقَةُ واملَُرِتي، اآلِمَعْيرَِشَو

                                                           
  .لةتتمَّة هذه الرِّسا  ٤
  .بنات آوى تعنِي الْماسونيني  ٥
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٤٤

، ظهاوَيْحفَصاياي لُ َوَبقَْي ْنلَ َمإِنَّ كُ ةًراَحقُلْ َصأَ أَلَْم. هاْنِم" اٍءَي"لَّ ِة كَُضناقَِتي، بُِمَعرْيَش
  بُّنِي؟ي ُيِحِذالَّ َوُهفَ

ِتي احلَُجَج الَّ وا الُمَهفَْي م لَْمُهنَِّك، لَ"ةَعْيرِو الشَُّمَعلُِّم"م ُهنَّونَ أَُعدَّونَ َيُرْيِثِفي َعْصرِكُم، كَ
م ُهنَّونِين َألِهقُْرم ُيُهنَّإِ! آه، كَم ُيْرِهقُونِين بِثَْرثََراِتهم. ِتي ُيؤيِّدوَنهاوَنها وال اآلراَء الَّلُِمْعَتْسَي

بِّ داِفعِ احلُُت بِئْل، جِساِئالَر ِهِذم بَِهكَُنْيُت ألِدئْما جِ. ِتيَعْيرِِتي وال َشفَرِْعونَ ال َمظُال َيْحفَ
ِتي ّيني، الَّمانِلٍة وِعَنَهن كَة، ِميَِّقجِّع الَبًضا ُألَشْيُت أَئْجِ. مكُوِلُخُم ْنم ِمكُظَوِقم وأُكُذَِّرَحُأل
ُم ْيِقأُم، َسكُِلْجم، َألبَّكُونَ ُحُرَن ُتظْهِْيِذم الَُّتْنأَ. ِتيوَرُص ُسِكْعَتةً ِلي َوَنْيِمثُ أََبلَْتبُّنِي َوُتِح
يَن رِْيِثُم الكَِعُتطْم َسكُُضْرأََو. ٦ةًَرِمْشجاًرا ُمثُْع أَْزَرها سأَْيَبى جانِلََعةً؛ َوكَباَرةً ُمَعيقًا واِسرِطَ

م كُُعْيونَ َجِمَعُتْدَس. م َعَواِقركُلََعَيْج نْم وال أَِضكُْرُيْتِلَف ِثماَر أَ نٌْد أََحطيُع أََتْسوال َي
ة، َعَمَم اجلاِئاُأل ُمِعُتطْم َسكُفَِثماُر. ةيَّالنِقْوًرا وَعاَء وُزيرِْبِك َسْيلَّ ما لَونَ كُوُنكَُتوَس" اَءَنَمأُ"

 ناَءد بِي، وأُع٧ياَب ماِضيًَّعا ِثيأُلْبَِسكُم َجم نْبَِعْزِمي أَ .أَُمًما قد غَرِقَْت ِفي االحلاِد
م كُأَفْواِه ْنِمولَى، َوها اُألرِواِهيت بَِجوَسأُزيُِّن َعُرَس. ةديَِمساساِتها القَى أَلَيت َعَسينكَ
  .وين بال اْنقطاعَسبُِّحون يل وُتلِّلَُهُتَس
ى نَّ يل ِخرافًا أُْخَرإِ: ذام َهولُ لَكُزالُ أَقُوال أَ. مأَماَمكُ شيأَموُر العالَم َونا ُن، أَيائبَِّحيا أَ
ٌع يطناك قَون ُهكُى َيتَِّة، َحَددََّجيت املَُسينكَ لَىًضا إِْيلَّها أَها كُوُدقُأَم، َسكُِتَريظَح ْنَسْت ِمْيلَ

  ٨:الةالصَّ ِهِذلَى اآلبِ َهوا إِلَُّصُي نْم أَوُهلُِّمَعلَى اُألَممِ َووا إُِبَهإِذْ. ٌدٌد وراعٍ واِحواِح
 

                                                           
  .كهنةُ العصر الْجديد  ٦
  .الكنيسة األولَى  ٧
  ).٤٢انظر دفتر ( ١٩٩٠أّيار  ١٥هذه الّصالة أعطتنا إّياها أّمنا القّديسة ِفي   ٨
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٤٥

  أَيَُّها اآلُب الكُلِّيُّ الَرْحَمِة،
  إِْجَعلِ الَّذيَن َعَبثًا ُيَحاوِلُونَ أَنْ َيْسَمُعوا

  وال َيفَهمونَ أبًدا،
  هذه املّرةَ، صوَتَكَيْسمعوا، 

  .وَيفَهموا أّنَك أنَت قّدوُس القدِّيسني
  إِفَْتْح ُعُيونَ الَّذيَن َعْبثًا ُيَحاوِلُونَ أَنْ َيَروا

  وال ُيْدرِكونَ أبًدا،
  ِلَيَروا هذه املرَّة بعيونِهم
  .َوْجَهَك اَألقَْدَس َوَمْجَدَك
  َضْع إِْصَبَعَك َعلَى قَلْبِهِم

  ُبُهم َحتَّى َيْنفَِتَح قَلْ
  .فََيفَهَم أمانَتَك

  أصلّي ألسألََك كلَّ هذه األمورِ،
  أيُّها اآلُب البارُّ،

  حّتى ترتدُّ مجيُع اُألَممِ وَتْشفَى
  بِجِراحاِت اْبنَِك احلَبيبِ

   .آمني. َيُسوَع املَسيحِ
ة، َوْخيُّها اِإلوا، أَُعَتَشجَّ .معالَلْالَص ِلون اخلَُبلُطْالة، َتالصَّ ِهِذم، بَِهكُنَّذًا أَوا إُِمإفَْه
وٍف، َخ يِّوِن أَُديت بَِمِلكَ ْنوا َعُعداِفوا َوَبشُِّر. اميَّلَّ اَألنا َمَعكُم كُأَ. ، َتَشجَّعوايذيالمَت
كُوُنوا . نيسدِّْيوا ِقُشيعَي نْم أَوُهلُِّموٌس، َعدُّي قُنِّأَوا العالَم بُِركِّذَ. ةٍٍَرَغْيوا اْسِمَي بُِنِلأَْع

َعمَّا قَليلٍ ِمَن اآلن، َوقَليلٍ جِدًا، َمن . ِلَيكُن لَكُم َصْبري وُحبِّي. كَما أَنا َوديٌع ُوَدعاَء
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َسأَُتمُِّم َعمَّا . يف َهذا القَفْر سآيت كَُحبٍّ، َنَعم، ألُْحبُّ َسَيُعوُد كَُحبٍّ. َتنَتِظُروَنه َسَيأْيت
ِعزَّاَء، ما قَالَ لَكُم أَْنبِيائي أَنْ َتَتوقَُّعوه يف قَريبٍ َوْعدي، لَِكن َتذَكَُّروا، يا أَْصِدقائي اَأل

نِهاَيِة اَألْزِمَنة؛ لَقَد قالُوا لَكُم إِنَّ َشداِئَد َعظيَمةً َسَتْحُدثُ قَْبلَ َهذا املَجيء وإِنَّ أَساساِت 
. وكَأَنَّها ظُلَْمةٌ أََبِدّية والسَّماُء َسَتظَْهُر لَكُم. اَألْرض َسَتَتَزْعَزُع َوَزلَْزلَةً هاِئلَةً َسُتفاجِئُكُم

. لَقَد َوَسْمُت َجْبَهَتكُم بِخاَتمِ ُحبِّي. َمع ذَِلك، ال َتخافوا أََبًدا، َألنِّي َسأَكُون بِجانِبِكُم

    .أُبارِكُكُم َجميًعا، تارِكًا َنفَحةَ ُحبِّي َعلَى َجْبَهِتكُم
 :َيُسوُع املَسيُح إْسِمَي وأَقُولُ لَكُم

  .كُوُنوا واِحًدا  .َألَبدأُِحبُّكُم ل

  
  

١٩/٧/١٩٩٠  

  أنا َمَعكُم ُألَوثَِّق أَواِصَر املََحبَّة َبْيَنكُم َجميًعا
  

. َتَعطَِّشةٌ إِلَْيَك، يا إلَهيَنفْسي ُم. ُزْرين! أْسرِْع َوساِعْدين! َتعالَ وأَنِر ظُلَْميت! إِلَهي! إِلَهي ♦
ِلماذا ُيِصرُّ ُمْضطَهِِديَّ َعلَى إِداَنيت؟ يا . َمَتى َسأََرى َوْجَهَك القُدُّوس؟ َنفْسي َتذُوُب ِفيَّ

اهللا، بِماذا أََسأُْت إِلَْيهِم؟ يا َربِّ، أَيَن أَْنَت؟ أقلّه، ِلَيقُلْ يل َمْن َيْضطَهُِدوين أَيَّةَ َجريَِْمٍة 
 !أَفَْتِقُدَك كَْميا اهللا . كُْبُتاْرَت

لَم َتَرْيَنين َوْجًها  .كُِّد كَِلَميت َوُهم َيْعرِفُونَ ذَِلكَؤيا َمْحُبوَبيت، لَْم أََتكَلَّْم يف السِّّر، إِنَّين أُ
أَنا  ١٠.ا َمَعِك، لَِكن، بِالرُّوح، أَنا داِئًم٩ُيْمِكُن أَنْ أَكُونَ غاِئًبا بِاجلََسد. ِلَوْجٍه لَِكّني بِقُْربِِك

                                                           
  .باللحم والعظم  ٩

  .حاول يسوُع أن يعّزينِي بكثري من العذوبة  ١٠
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وأحثُّ ُعقُولََكُم، ِلَيَتَمكََّن إِدراكُكُم أَنْ َيْبلُغَ ملئَ  َمَعكُم ُألَوثَِّق روابطَ املََحبَِّة َبْيَنكُم َجميًعا
 ١١.ُنموُّه إِلَى أَنْ َتْعرِفُوا َحقًّا أَْسراري املَكُْنوَنِة فيها َجميُع كُُنوزِ اِحلكَْمِة واملَْعرِفَة

بُِحبِِّك إِيَّاي بَِحراَرة، : أُريُد أَنْ َتكُوين ُصوَرةً َمْنظُوَرةً ُأللُوَهيت، َوأَقِْصُد بِذَِلك يا ُمباَركَيت،
. وبَِحفِْظِك َشريَعيت بِِدقَّة، َوَشْيئًا فََشْيئًا، َسأُْصِلُح إِذًا الَّذيَن يغيظُوَنين َوَيْضطَهُِدوَنِك

كُلُّ : َتَشجَّعي يا ابَنيت، أَقُولُ لَِك َهذا. َصةَ ِلَيُتوُبواَسأُذَكُِّرُهم كَْم َجَحُدوا؛ َسأُْعطيهم الفُْر
  !َمْن ُيْصغي، فَلُْيْصغِ، َوكُلُّ َمْن ال ُيْصغي، فال ُيْصغِ

  
  

٢٠/٧/١٩٩٠  

  ا أناالشي كلَّ ما أَنِت بِارِتشاِفِك كُلَّ م
 .َوليكَتنِفْينيا َربُّ، فَلَْيْسَتِقرَّ ُروُحَك َعلَيَّ  ♦

أَنا الرَّبُّ، َسأَْمَنُحِك . َدعي ُروحي َيْسَتِقرُّ َعلَْيِك. أُْعطيِك َسالمي .َدعيين أُبارِكُِك
يَعةَ ُحبِّي يف َسأََضُع َشر. أُثْبيت يف إيِمانِِك، َألنَّين أَمٌني ِلَوْعدي. اَألمانَ الَّذي َتُتوقَني إِلَْيه

قُلُوبِ أَُمِمكُم َولَْن أَذْكَُر ِمْن َبْعُد َخطاياُهم؛ َسأُذَكُِّرُهم بِذَبيَحيت، َسأُذَكُِّرُهم بَِصلييب، 
َوأَنِت، أَْنِت الَّيت الَتَمْسُتها َوَوَجْدُتها، قَدِّمي يل قَلَْبِك فَأَقَْبلُُه . َوَسأُذَكُِّرُهم بِأَنِّي أَنا اُهللا

الشي كلَّ ما . إِْبقي َوِفيَّةً يل َوُتوقي إِلَى أَنْ َيْمِحَي كُلُّ ما أَنا كُلَّ ما أَْنِت. َبخوركََمزيِجِ 

. َصلِّي الْرِتداِد النُّفُوس، َصلِّي للسَّالمِ َوِللُحبِّ وِللَْوْحَدة .أناأنِت بارِتشاِفِك كلَّ ما 

  .إِْنساٍن َعلَى اَألْرضِ أَنْ َيفَْهمُه َتماًما َتذَكَّري، فَُحبِّي الُمَتناٍه، ُحبٌّ ال َيْسَتطيُع أَيُّ

   .إِتَّجِهي َنْحوي َوبارِكيين. أُبارِكُِك
                                                           

  .٢/٢قول   ١١
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٢١/٧/١٩٩٠  
  أَِإلْهِتزاَزات

ُض ِت اَألْرذََخةً أَفَْجأَ. طَلََع النهار ْدقَة، َوذَاِفالنَّ َنج ِمإِلَى اخلارِ يرظَرُِّح َنُت أَُسْنها كُييا فْؤُت ُرْيأََر
. قَُّفَوَت، وال َي٨ة َجَرَدزالُ بِالزلْ كانَط، َوبِْهَيُع َوِفَتْرَسطُح األرض َي كانَ. ّيَمَدَت قٍَف َتْحْنُعبِ َتْهتزُّ
ُتظِْلُم  ْتما كاَنَنْيماِء َبدُِّق بالسَُّت أَُحْنكُ. اَءهايَتفِْقُد ض ْتها كاَننََّأل ماِءلَى السَِّة إِذَالنَّاِف َنُت ِمْرظََن
 ٍةَعْرُسق بِِلطَْنَت ْتو كاَنما لَى كََرْحاَألو بِط، أَساقََتوَم َتُت النُُّجْيأََر ثُمَّ. انيةً حّتى الليل الّتاّمةً فثَيثانِ
زازات، ِتْهِت اِإلٍذ َتَوقَّفَِئَنيح. ماءها ُتغاِدُر السَّنَّأَبِّي؛ َبَدْت وكَْرالَغ قِلَى اُألفُيِّ إِِققِ الشْرفُاُأل َنِم

ِة َنيدم َيكُْن يف املَلَة، فَذَالنَّاِف َنُت ِمْرظََن. يتفَْرًتا يف غُوًءا باِهُت َضْيأََرَو. ةعَِّدَوَتة ُمَملْظُ ناَكُه وكانَ
 .ةضاَءوٍت ُمةُ بُيَعَبْرو أَةُ أَالثَثَ الَّلِّها، إِكُ

  

٢٢/٧/١٩٩٠  

  َق ِلَعوَدِتِهيرين ُألِعدَّ الطَّلَأَْرَس ْدقَ
  

 .)سويسرا  -، يف الَْنْس ١٩٩٠يَسِة الْجِتماعِ أَوَّلِ أَْيلُولَ رِسالَةٌ ِمن أُمِّنا الِقدِّ
م ُركُكُْشأَم، فَكُلُِّمكَيت ُتة، الََّسْيدِّم الِقنا، أُمُّكُأَ. اءبَِّحاَأل يوالدم، يا أَكَُعَم أَلّسالُم 

  .مكُولُها لَقٍُة َنَمِلكَلَّ وا كُُمم وافَْهوَبكُلُوا قَُتُحإِفْ. ُعونانا ِلَتْسَمم إِلَى ُهُتْيَتم أَكُنََّأل
 َقيرين ُألِعدَّ الطَّلَد أَْرَسالص، وقَلَى اخلَم إُِيْرِشُدكُ َوُه، فَوَسالَمُه بَُّهم ُحكُيوُع ُيْعطَيُس

 َنِم ُم أَنَُّهلَ، أَْعيغاروا، يا ِصأُفاَجَتال َت  .ديدَج ْنَق ِميرالطَّ ُهح لَفَْتنا آيت َأل؛ وأَِلَعوَدِتِه
م ين أَُنشِّئُكُنَّإِ. مكُضَِّرَحٍة، ُألَديدُم، يف أَُممٍ َعكُْين آيت إِلَِكُش يف القَفْرِ، لَْيلَعبِ االصَّْع

قِ يرم يف طََد ُخطاكُِشُيْر نْأَ بَّوا الرَّأَلُإِْس  .راًراْحم أَكُيَِّرِة ُألَصقاَمِتِد االْسواِعى قَلََع
وا م، َواشعُركُبِّي لَوا بُِحأْشعُر. ًماَبلَْس وا لَُهوُنم، كُكُبُُّح زِِّهم، ِلُيَعبُّكَُوصاياُه؛ ِلُيَشدِّْده ُح

 .ينبُِحبِّ اْب
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 ،بَُّكة أُِحَسْيدِّالِق نا أُمَُّكأَ، فَتَكَميزيا َولَدي، ال َتُخْر َع: مولُ لَُهى وأَقَُضْرو املَوم، أَْدُعالَي

وا َتُحافْ م، ثُمَّكُِتوَبَتراِن بِاَألْد لِّكُ ْنم ِمكَُبلْوا قَهُِّرطَ  .َكيلِّ للربِّ وَسَيْشفن َصِكولَ
وا وُنم وكُلْبِكُوا بِقَلَُّص. طاع، ال َتْغفُواِقال اْنوا بِلَُّص. بَّهم ُحكُْيلََر َعِطم هللا فَُيْمكُوَبلُقُ
. ِشهْرلَى َعغُ إِلُْبزيِجِ َبخُّورٍ َيم كََمواُتكُلَِلَتكُْن َص. ّيِلَعلْدَُّم ِلٍة ُتقَباقَع، كَيبام الَريَّأَ وِدُرالُوكَ

ونَ كَُي نْأَ ُهُحوا لَم واْسَمكَُبلْقَ ُهوا لَقَدُِّم .مكُقَلْبِ: ِليُّالَع ِهْيلَوُق إُِتم بِما َيكُكُِّرَدُعوين أُذَ
وا الرَّبَّ بُِّحَس. مى أَْبوابِكُلَبُّ َع، احلُييا أَوالد. مكُيت أُِعدُّها لَالَّ قِيرى الطَّلَم َعلكُيلَد

  .ّبفاهللا ُح  .وُهبُِّحوأَ
َيْنساُب  الَملُ السَِّسم أُْرهِْيلَون؛ وإِيف السُُّج َنيلَّ املُْعَتقَلًضا كُْيُك أًَعا، وأُبارِيكُم َجمكُأُبارِ

    .مهِبِلْرٍ يف قَْهَنكَ
 يأُْشُعرًدا، َبكِّي أَُشال َت. وعُمى الُدتَّناٍن َحبُِّك بَِحوُع ُيِحُسين َيةً، فاْبوَرُبوين َصوال، كُفاُس

  ًعا؟ُن، َمَنْح  .الميَس ِكلَ. ِحهيْسبَتإِْنهي َنهاَرِك داِئًما بِ. هبِّبُِح
 .ًعا، َمُنة، َنْحَسْيدِّم، أُمِّي الِقَعَن ♦

  ٢٧/٧/١٩٩٠رودس 

  دُّوسنَّ اْسمي قُين َأليبِّحَس
  

ْدين يف قُ. صاياَكَو ظُفَْحأَ َفْيكََعَتَك َويرَش ُعَبُم وأَْترَِتَف أَْحْيوعي، كَإِْشَرْح يل، يا َيُس ♦
 .الّيت وآثاميإِغفْر يل َز. َكِميعالمَّلَ يف َتأََتأَ نْ، أَقْصد أَصاياَكق َويرطَ

كُْن َرْحَميت لَو لَم َت .١٢ِكُت لَْرفَغَ ْدُت قَْنةً كَُمِلكَ يظفُلْنْ َتأَ لَْبقَ ِكَعأَلسَّالُم َم
رٌّ ِك َشلَّ ما لَنَّ كُذْ إِِك، إِْيلَطًا َعلََّسيل ُمْدِف َعْيَسبِ ِتْرْنِت َشَعكُيت، لَوَبُبةُ، يا َمْحَيناِهَتالالُم

                                                           
  .أَفكارِيكانَ يسوُع قَْد َعرَف   ١٢
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. زِّيِك كَحدقة عيَنّيَعأُ. رثَكْلَيَّ، اقَْترِيب أَعالَي إِد، َتيعن َبلَيَّ ِمإِ يرظُْني، ال َتعالََت. ٌسْؤَوُب

   .دُّوسنَّ اْسمي قُين َأليبِّحيت، َسوَبُبين، يا َمْحيبِّحَس
  

لَيومِ َنفْسه، يف ُروُدس، أََحُد الرُّْهباِن الَّذي الَتقَْيُت بِِه، ذََرَف ُدُموًعا ِعْنَدما أَوَضْحُت لَُه الحقًا، يف ا
 .)كُْم َيُسوع َيَتَعذَّب

ةٌ َوْعَد َيبٍ ِهلْقَِّة قَلُّ َدكُيب، فَلْقّاِت قَع َد، يا ُبَنّي، واْسَميرْدى َصلََنَك َعَضْع أُذُعالَ َوَت
ِتَك َوى إِْخلََع لْ، َبيدلَّي، يا َولَوَعَك َعُمال َتذرِْف ُد. ِفكَْرةِلٍة َوَمْسَبسُّلٌ ِلَوَتسٍ َوفَْنِل
ى تَِّلهِْم َحلِّ َألْجَص. ّيلََع َسْيا ُبَنّي، لَّي، َيلََع َسْيون، لَلَُّحْنُمواٌت َوْمُهم أَ َنيذواِتَك الََّخأََو

 دُّون؟َتْرَي َفْيكَفَالَّ مي، وإِفْه وَحم ُرهِْيلَلَ أَيب إُِيْرِس
وا لُُّيَص نْم أَُهْنِم ُبلُطْنا أَأَة، َوَسْيدِّالِق اها أُمُِّكيَّْتِك إَِعطَيت أَم الصَّالةَ الَّهِيطْعوال، أَفاُس
ى لَورٍ َعَح َبخُّذابِين َمّب، أَْبنا، الرَّأَ. امَمةٌ يف التَّذَُب آِخُتالكُعالَي، فََت. وملَّ َيالة كُالصَّ ِهِذَه
  .هاَريُينمَّ بِها َوْهَتَيٌد ِلَحن أَكَُي لَْم ُهنَّنَّها أُْهِملَْت، َألِكون، لَكُنْ َتَح كان ال ُبدَّ أَذابَِم

 

  ٢٨/٧/١٩٩٠رودس 

  ونالَعبِ دَِّكأَُم نُْع أَيطأَْسَت ْنِكة، لََنيكِت ِمْسْنأَ
  

ةٌ َنيكْسي ِمأنِّفَ. ُهْنَج ِمأَْخُر ْنلَ يننَّو أَُدْبَيولِ َوُماخلُ َنٍة ِمأُِخذُْت يف َسحاَب ْدوُع، قَُسَي ♦
 .ةَسيعَت
وَّلِْت ذا َحر؟ إِكاٍن آَخلَى َمَن إِيرظُْنيت؟ وِلماذا َتَدساَعُم َنيبلُطَْتِلماذا ال  ْنِكلَم، َولَأَْع

 ْنِكة، لََنيكِت ِمْسْنأَ .هاَنييت َتطْلُبياَء الََّنحِك اَألْشْمأََو يورُن َنْيَرَت، فَيوَنْح ِكْيَنْيَع
 نُْع أَيطَتْسراِئِك أَْحفي َصفَ! يرواْزِه! ْنميإِ: ولقُأَ نْين أَيفَيكْ. ونالَعبِ دَِّكأَُم نُْع أَيطأَْسَت
 وًما؟ِك َيْنُت َعَتَخلَّْي لْيت، َهلَفْيا ِط. ْنهاًراأَ فَجَِّرأُ
 .ًداَببِّي، أَالَّ، َركَ ♦
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مٍ ماسٍ داِئُت يف الِتْني كُنِّ أََنيكال ُتْدرِ؟ أ١٣َيتَرْضَحِت اإليِْمانَ بِْدقَفَ نْْمكََن أَذًا، أَماذا، إِلِِ
 ك؟ِلذََس كَْييت، أَلَوَسُرِك َعُتلَْعَج ْدقَِك؟ لَْيَنِلَعْي
 .يبِّح، َريحذا َصم، َهَعَن ♦
، ِكْيلٍَة إُِت بِحاَجْسوال، لَعي، فاُساْسَم !ذا واجُِبِكر، فََهٍت آلَخقَْو ْنلَيَّ ِمإِ يرأُْنظُ َكِلذَِل
بُّ أُِح ْنِكة، لََريُّ القُْدلِّي كُنِِّك ِمراًرا أَقُلُْت لَ ْدقَلَ. ذايتكْفي ذايت بِنا أَ، أَنيفرِْعما َتكَفَ

لَّ كُوم، َولَّ َيكُ ِكَعنا َمة، أََريغها الصَُّتيَّأَ. ٍذ يف ذُْرَوِتهاِئَنيونُ حكُيت َتقُْدَر نََّف، َألالضُّْع
 .ع أُمِّينا َم، أَيركَّذََت. مكَُنْيًما َبنا داِئأَفَ. ِكِتياَح ْنٍة ِمَيلَّ ثانِكُة، َوساَع
 .يبِّم، َرَعَن ♦

 .ًداَبأًَما َوًعا داِئُن، َمَنْح: يدْعَب ْنًضا ِمْيأَ يَردِّد

  
  

  ٣٠/٧/١٩٩٠س نيكيطا ْيدِّر الِقْيَد - سوُدُر

  لَني؟كُأَْتبين َوَرْشَت نْةُ أَمَّاُأل ِهِذماذا َتخاُف َهِل
  
  

ال َشْيَء غَْيَر الصَّالِة . َمكَثُْت َخْمَسةَ أَيامٍ يف َهذا الدَّْير؛ َخْمَسةَ أّيامٍ ِمَن الصَّومِ َوالصَّْمتِِ الكاِمل
 .)والَتأَمُّل
 بِّي؟َر ♦

 . يبلْلَى قَلي إِأُْدُخ. ِكيطْعالمي أَُس. ًداَبال َتُشكِّي أَ. َونا ُهأَ
 .)، َرأَْيُت السَّماَء َتْنفِتُح وقَلَْبُه ُيَرحُِّب يب"َسالمي أُعطيِك: "ِعْنَدما قالَ الرَّبُّ

                                                           
  .عندما رأيُت يسوَع بعينِي نفِسي، بعد هذا الظهر  ١٣
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 : سوُدُر ِةَسينكَولَ ِلقُأَ نُْد أَيراْسَمعي ما أُيب َوْرقُعالَي بَِت. ّراعاُت َتفُالسَّق، َويُت َيضقَْوأَلْ
ن وا ِمُبَرَن لَْن َيْشيألَّذ. بِجِراحي يرُعّي، اْشلَْجلَى رِإِلَى َجْنيب َوّي، إَِدَيلَى راَحَتي إِ يرظُأُْن

 نْةُ أَمَّاُأل ِهِذذًا َتخاُف َهماذا إِِلم، فَالُصكُنا َخأَ. َيجِفُّونونَ َولَُزونَ َوَيْهقَُمجِراحي َسَيْس
. فَىلَين فََيْشكُأَْيَيْشَرَبين َويت ِلأٌْد َيَحال أَ لَِكْنَو! ةَدى النَّْجلَإِ: ونُخُرين؟ َيْصلَكُأَْتبين َوَرْشَت
راف، طِْة اَألَيراِمَتراء املُْحذًا يف هذه الصَّوا إُِمدَّقَراحي َسُتْشفَون؟ َتكُم بِجِنَّلَْم أَقُلْ إِأَ

 داَءم نَِهفَْت نْة أَاُألمَّ ِهِذُع َهطيَِتْسال َت. وينناَولَُتَتعالَوا َو  .وين أَْسمْع َوقَْع َخطْوِكُمَوَدُع
أُْرِسلُ . مكُْيلَيب َعلْْسكُب قًَعا، أَيم َجملَِّصكَُخم ِمَن السَّماِء ُألكُْيلَُر َعْسَهٍف، أَهُّفَبَِتلَ. ُحبِّي
 َوُه يوعوُضنَّ َمم أَم، ِلُتَعلَِّمكُكُبابِ ِةَبَتى َعتََّح قِيلَّ الطَّرةَ، قاِطَعةً كَُمكْم اِحلكُْيلَإِ

ُحبا د، َويدَد ُحبٍّ َجيشم َنكَُضْعُت لََو ْدقَل ألحٍد أُذُناِن لَتْسَمع؟ لَ، لكْن ه"احلُّب"

َبكُم لْم، آيت َألْسَحَر قَحكُيسنا َمأَفَ. مكُْيلَإِ قِيرالطَّ لَّ، أَْنزِلُ كُيغاروس، يا ِصدُّبِاْسمي القُ
م أَجِْدُه؛ َدعوُتُه لَِكْن لَْم ُيجِب؛ إِلتَمْسُتُه لَِكْن لَ: "واولُقُال َت. يبلَْج قَِد ُحبِّي وأُْبهِيبَِنش

  ."إِْنَتظَرُتُه لَِكْن لَْم يأِت
، إفَْتُحوا فأُجيَبكُمأُْدُعوين ِمن ُعْمقِ قَلْبِكُم . فََتجِدوينإِلَْتِمسوين، يا أِحّبائي، بَبساطَِة قلبٍ 

ُضَجْت َوَعّما قَريبٍ أَلتِّيَنةُ قَْد َن .فََتْسَمُعوا َوقَع ُخطُواِت َعوَديت قَلَْبكُمو آذاَنكُم
َتعالَوا، بِما أنَّكُم كَثريونَ أْنُتم الَّذيَن قَِد اْنَحَرفُْتم َعنِ الطَّريقِ القَويِمِ . َسَتأكُلُونَ ِثماَرها

بِذَهابِكُم إِلَى  َتَحرَُّروا. وَتخافُونَ أَنْ َتَتناَولُوين، كاِتمَني َخطاياكُم ِسرَِّيةً يف َصْدرِكُم

إِنَّ بايب َمفُْتوٌح   .َدُموا َحقيقَةً، وُصوُموا، حتَّى َتَتناَولُوين بِطهاَرٍة وقَداَسةاإلْعِتراف، واْن
أنا َمْعُروٌف بأنَّين لَْسُت َعدَمي اإلْحساسِ أَماَم حاجاِت الفَقريِ . دائًما ِلَجميِعكُم، يا أَِحّبائي

َنَعم، األَدواُت الَّيت . ْحَميت الالُّمَتناِهَيةِلذَِلَك ال ُتَجرِّبوا إِلََهكُم، وال َتُشكُّوا يف ر. واملَريض
فالَّذيَن َيْعَتبُِرُهم العالَُم . أَْسَتْعِملُها ألْنقُلَ إلَْيكُم كَِلمايت ِهَي ِمْسكيَنة، غُري أهلٍ، َوُمبتذَلَة
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زَي غَْير املَوُجوديَن ِلُيخ: "ُمْبَتذَلني وُمْحَتقَرين، َهؤالء بالذّات ُهم الَّذيَن أَْختاُرُهم
. أَلِْحكَْمةُ ُتْعطى لألطْفالِ الُبَسطاء َولَْيَس للَّذيَن َيدَُّعونَ أَنَُّهم ُحكَماء ١٤".املَوُجودين
. لِْحكَْمةُ َسَتظَلُّ غِِْرباالً ِللَّذين َيَتفاَخُرون وَيدَُّعون أَنَُّهم فاِضلُون وِقدِّْيُسونإِْسَمُعوين، أ

بَِعْزمي أَنْ . فَْضالً َعن أنَّ احلُكَْم َعلَْيهِم َسَيكُونُ أقَْسىوِفْعالً، َسأُبيُد ِحكَْمةَ احلُكَماِء 
، "َهللويا، َهللويا: "أَْتُرَك، يف َوَسِطهم، َشعًبا َوضيًعا وَبسيطًا َسَيكُونُ قاِدًرا أَنْ َيقُولَ يل

دُّوٌس الرَّبُّ قُدُّوٌس، قُدُّوٌس، قُ: "َنهاًرا وليالً، ليالً وَنهاًرا، ُمشَترِكًا يف َنشيِد َمالئكَيت
وذلك بِدوِن أنْ ُيْزِعَجُهم أََحد، ألنِّي  ١٥!"اإللَُه، القَديُر؛ الَّذي كانَ وُهَو كائٌن وَسيأيت

ِلذَِلك، قَْبلَ أَنْ تأيت ساَعيت . َسأزيلُ ِمن َوَسطهِم َجميَع أولَئَك املَُتكَبِّريَن املَُتَبجِّجني
  .واُضَع، إِلَْتِمُسوا الفَقْرإِلَْتِمُسوا التَّ: َعلَْيكُم، أَقُولُ لَكُم

، ال َتْحكُُموا فال َتواَضعواوأْنُتُم الَّذيَن ُتطيُعونَ َوصاياي وُتَعلُِّمونَ اآلَخريَن أنْ ُيطيُعوها، 

إِْنَدُموا فَأغِْفَر لَكُم َعن ِتلَْك السِّنني . ال َتدينوا َحتَّى أنا أيًضا ال أَدينكُم .ُيْحكََم َعلَْيكُم
أَْنوي، يف َهِذه األيام األخرية، أنْ أقُوَد َهذا الَعْصَر . ْيُتُموها يف طَْمسِ ُروحيالَّيت قََض

سأكُونُ دوًما . الشرِّيَر بأَِعنَِّة اللُّطِف ولُُجمِ احلُّب، ُمْنَحنًيا َعلَْيكُم َجميًعا ُألْعِطَيكُم طَعامي
م َعلَى َصْدري، كَُيوَحنَّا ِتلْميذي، َتعالَوا، واْسَترُحيوا َجميُعكُ. َملَْجأً ِلِلفَقريِ واملعوِز

    .فََدقّاُت قَلْيب َهِذِه َسَتقُوُدكُم َحتَّى أَقْدامي، َتْحَت َصلييب. واْسَمُعوا َدقّاِت قَلْيب
َتذَكَُّروا كُلَّ ما . أنا الرَّبُّ، فيما َبْينكُم، وأُبارِكُكُم َجميًعا، تارِكًا َنفَْحة ُحبِّي على جِباِهكُم

  .كُوُنوا واِحًدا. فََعْيناَي َعلَْيكُم. طَْيُتكُم الَيوَم وأَظْهُِروا يل ُحبَّكُم باتِّباعيقَْد أَْع
  
  

                                                           
  .١/٢٨اكور   ١٤
  .٤/٨رؤ   ١٥
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٣١/٧/١٩٩٠  
  دير القديس نيكيطا –رودس 

  ال تكوين قليلةَ الصَّرب يف الّصالة
  

إِلى . أَزِلْ روَح اخلمول هذا الذي يضغط علّي. رّبي، أَْنِعْشين كََما َضَمَنْت ذلك كلمُتك ♦
 فال َتحرْمين من روحَك.  علّي أن أَتحّمل هذه احلالة؟ أُقْطُْر ِفيَّ روَح حرارٍة ثابًتامىت

 .القّدوس

لَيَتِك   .فاسوال، ال أَْبغي إِالّ أنْ أَكونَ لطيفًا َمَعِك، أُْنهَِضِك وأََضَعِك يف قليب اَألقدس
أَنِت َتَتَشكََّني، أْنِت . َمَع ُروحي كُنِت فقَط ُمَتَنبِّهةً ِلَتَعاليمي لَكانَ روُحِك على الدَّوامِ

! َنفِّذي كلَّ ما قَْد أَعطَيُتِك! َتِئنَِّني، إالّ أَنَّ قَلْبَِي األقَدَس َيفيُض ُحبا َوَشفَقَةً َعلَى َنفِسِك
إِْبتعدي عن كلِّ ما ليس أنا، ومسِّري َعْينيِك عليَّ، وعليَّ ! أُْبذُيل ُجْهًدا. َتذَكَّري َحْضريت

فَلَقَْد دعوُتِك واقترْنُت بِك ! أنِت مركٌب لكلميت، لكْن ال َتْنجريف مع أّولِ تّيارٍ. فقط
 .جاعالً إّياِك خاصَّيت

لَو كُنِت ُمضطّرةً أنْ َتجتازي هذه التّيارات، فأنا معِك، أو َتْجتازي أَعاصَري، فَهذه لْن 
لَقْد َسهَّلُْت . عٍ، فَلَْن َتلَْسَعِكَولَو كنِت ُمضطّرةً أنْ َتسريي على ُجْحرِ أَفا. َتقَْتِلَعِك
أعرُِف ضعفَِك وَعْجَزِك املذِْهلَ، . َسأَرفُعِك كلَّ مّرٍة ُتصاِدفني شوكًا وعلّيقًا .طريقَِك

فَُروحي " ؟أيَن روُحَك: "ِلذِلَك ال َتتجّرئي أن تقويل. فلذلك عظيٌم تساُمحي ُتجاَهِك
اهللا ُيراعي : "ال تقويل. ليلَةَ الصَّرب يف الّصالةإِْسمعي، ال َتكوين قَ. ، ياطفليتدائًما معِك

إِفَْتحي باألحرى أُذَُنيِك واْسمعي . ، ثُّم َتُعودين إِلى اخلطيئِة"ُضْعفي، فهو كلّيُّ الّرْحمِة
بطيبِة خاِطرٍ ُخطَيب وسأُعطيِك ُنوري ِلَتفْهمي َحّتى اَألمثالَ احلَكيَمةَ، ألّنين أنا معِك 

 .ُألخلَِّصِك
 .إّنين ُمحاطةٌ بِتجارَب ُتْنسيين ُحُضوَرَك. قليب، يا رّبي العزيَز، ُألَسبَِّحَك باْستمرارٍ أَهِّلْ ♦
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 .وَتبَدئني فَُتْدركَني يف أّيِة حالٍة بائسٍة هي َنفُْسِك. أَتريَن اآلن؟ فاآلن َتسَتعيديَن ُرْشَدِك

ألّنه لو لَم أِقْف بقربِِك، لَما  !إْبتهجي! لَقَْد أَْشَرَق فيِك نوٌر، فَاْبتهجي، أَّيتها الّنفُس

إبتداًء من اآلن، كوين َيِقظةً وال َتَدعي أبًدا قلَبك يغرق، تعالَي  .اسَتطَعِت أنْ َتقفي الَبتَّة
فأنا الرَّبُّ، . ليَسْت هذه َسقْطََتِك األخريةَ، يا فاسوال. دائًما إلَّي لتلتمسي املساعدة

 .مّرٍة بشفَقٍَة أعظَم وبُِحبٍّ أكَبر سأُْنهُضِك كلَّ مّرٍة َتسقطَني، كلَّ

    .َباركيين اآلن وأحّبيين
فإذا حاَدْت قََدماي ِمن َجديٍد َعْن طَريِقَك . أُباركَُك، ربِّي، أَنَت الَّذي َربَّيَتين كَأَبٍ ♦

 .القَومي، أَْسرِْع إلَى َنْجَديت
" فاحلبُّ"َم أكثَر من مّرٍة، تعالَي إلَّي اليو. إِعتمدي على قّويت اهلائلة، إِْعتمدي على حّبي

   .أُباركُِك. بقربك
 .)الِحقًا، يف الَيوم ذاِته، َعلَّقُْت على شيٍء ما، َبدا وكأنَّه َتَبجًُّجا

أَإلنسان ال َيْعرُِف ما هو احلُبُّ ما لَم أُْعِطِه . يا ابَنيت، اعَتبِري َعَملي فيِك، ال َتدَّعي املَْعرِفَةَ
أُصدُر أَْمًرا من . ُم ال َيسَتطيُع أنْ يكَتشفَُه َوإنْ اْستطاَع أنْ َيدَّعي املَعرفةَأَنا لَه، َحّتى احلَكي

فوُق فتنزلُ كلميت كالَبْرقِ على األرضِ، أُْرِسلُ كلميت فتعطي الِدْفَء واحلرارةَ وتذيُب 
ِمن أَْخطاِئِك،  إِْرفَعي روَحِك والَْتِمسي روَح َتْمييزي، فبِالّرغْمِ. اجلليَد عن القلوب اجمللَِّدِة

   .َسأَِقُف إلَى جانبِِك ُألتيَح لِك أنْ ُتعلين هذه الرِّسالةَ بِكامِلها ِلكُلِّ َمن َسَيسمعها

  
  ١٩٩٠رودس، دير القّديس نيكيطا  آب 

  صلّوا -يف الّتجربةإْسهروا وصلّوا لئال َتقَعوا 
  

 فَيا روَح احلَقِّ القّدوس، . رّبي، يا روَح احلَقِّ القُدُّوس، أَْعلَُم أَنِّي لَْسُت هنا صْدفَةً ♦
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أنَت الَّذي أَْرَشَدين وُيْرِشدين، ماذا َيجُب أنْ أقولَ ِلهاَتنيِ الّراهبَتني اللَّتني َتعيشاِن ُهنا، 
أَعرُف أّنَك لْن . َمْحَت، كَلِّمين أوالَ ِمَن الكتابوماذا َيجُب أنْ أَفْعلَ لَُهما؟ إنْ َس

 .َتْخذُلَين
 .)٢ – ١٦/١فَتحُت الكتاب املقدس، بدون َتحديٍد، فوقعْت عيناَي على روم 

جديًرا  قبوالًَشّماسِة كَنيَسيت، فََتقَّبلوها هي ورفيقتها، باالتِّحاِد معي، ... أَوصيِك بأُْخِتنا"
هي ورفيقُتها، بصلواِتهما، "فقْد أَسَعفَْت ...  كلِّ ما َتحتاُج إليهبالقّديسني، وأَسعفوها يف

 ".عدًدا كبًريا جدا ِمَن الّنفوس" وتسابيِحهِما يل، وبتكفرياِتهما، وإماتاِتهما وتضحياِتهما
 :)ني، قالَحوَّلَ َيسوُع رأَسُه حينئذٍٍ، ناظًرا إلَى البعيِد، ُمخاطًبا نفَسه، كَما لَو كانَ َمكانَ الّراهبَت

لَقَْد َتِعبُت واْشتغلُْت غالًبا بال نوم؛ جِْعُت وَعِطشُت وغالًبا جِعُت كثًريا، النعدام احلبِّ؛ 
َتخّدْرُت من الربد النعدامِ احلبِّ، لذلك أنَت الذي تقرأين، هل ستعتين يب؟ هل ستعتين 

  !"لََكال ُتْزِعْجين، ال أْستطيُع أنْ اسَتجيَب ُسؤا: "بِِخرايف؟ ال َتقُلْ
 .)حينئٍذ يتابع يسوُع الّرسالةَ الَّيت كانَ قَْد اْبَتَدأَها

الَّذي تقرأين، إِنَّ َبَركايت ُتعطَى ِلكلِّ َمن يقضي حاجاِت هذا  أنَتأَلَيوَم، أَقولُ لََك، 
ي كُْن ُمباركًا إذًا، أنَت الَّذ. ألنَّ كلَّ ما َتفَعلُه، حّتى أدَنى األشياِء، فلي َتفعلُه. الَبيِت

إذًا كلُّ َمْن َيقْضي حاجاِت هذا الَبيِت فَبَِسخاٍء سُيكافئُه أَيب . َسَتسَمُعين وَتعملُ مشيئةَ أَيب
َمع ذَِلك، َتَحذَّْر ِمن كلِّ الَّذيَن ُيَشجِّعونَ على االضِطراَباِت واملُناَزَعات، . يف السَّماء

إِْعَملْ كلَّ شيٍء بُِحبٍّ  .ذي أُعطيَكإِعَملْ كلَّ شيء بِثَباٍت، َمع السَّالمِ الَّ. َتَجّنْبهم

  .فَكلَّ ما أَطلُُب هو احلُّب، َتذَكَّر ذَِلَك دائًما  .ألجلِ احلُّب

   
 .)الحقًا
 رّبي؟ ♦
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 ريقَة؟فاسوال، هل أنِت سعيدةٌ بأّنك معي بِهذه الطّ. أنا هو
 .نعم، رّبي، فَلُْيسبَّح اْسُمَك! آه ♦

 .أُباركُِك بال انِقطاع. أََنا يف انِتظارٍ دائمٍ ِلصلواِتِك .، َهِذه َنصيَحيتَصلِّي أَكثََر
ِعنَدَما فََتْحُت . حيَنِئٍذ طَلََب ِمنِّي َيسوُع أن أَفْتَح الِكَتاَب املُقَدَّس، بِال َتحديٍد، َوأكُتَب ما َسُيريين

 .)٢٦/٤١مىت " (إْسَهُروا َوَصلُّوا لَِئال َتقَُعوا يف الّتجربِة: "َته، قََرأُْتكِلم
 .أَحتاُج إلَى قّوِتَك اهلائلة ♦

 .، ال َتَناميَصلِّي. إِْسَمعيين
 .أَأَْستطيُع أنْ أْنظَر إِليَك يف التأمُّلِ ♦

 !صلّي
 .)صلّيُت(

 .صلّي يل َمرَّة أُْخَرى
 .نيآم. طابِْق بَني ُروحي َوُروِحَك ♦

 .)أظنُّ أَّنه أَْمالها عليَّ. أَْعطاين يسوُع سريًعا بدايةَ َصاليت، ألّصالِة الَّيت أََراد
يا طفْلَيت، َيا َمْحبوبيت، فََما ال أَفَعلُ ألْجِلِك؟ لقَْد َنشَّأُتِك، فأَدركي اآلن إلَى من َتْنَتمَني، 

 ! كوين َسعيَدةً
 .إّني أكثُر من َسعيدٍة ♦

   .أَفَتُح فَاِك فَتَتكَلَّمنيَس! إذًا أَظهري ذلك
 :)فَْجأةً فَلََتْت ِمنِّي هذه الكَِلَمات

 ).٢/١٥نشيد (الَّيت ُتْتِلُف كُروَمَك املُزِهرةَ اآلن ... أََْمِسْك لَنا الثَّعاِلَب ♦
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 .، َوَنسلُهم َسَيَتالَشى َوُيَباُد١٦َسأَكشُف َمخابِئَهم. َعرٌش َمجيٍد سَيْنزِلُ قَريًبا جِدا اآلن
بَِعْزمي أنْ أُْنِعَش األرَض ... َوقُت َتأِدَيِة اِحلَسابِ َيأيت َعمَّا قَريب، إِْنَتِظري فَقَط فََتَرْين

إِْسَمْح يل . أُِحبُِّك ُحبا أَبديا َوأَنا ثابٌت يف مَودَّيت لَِك. بِطََعامٍ غَنِيٍّ َوأَغمَر َبِقيَّيت بَِصاِلحايت
. َؤدَِّبَك، وإذَا قَبِلَْت َتأْدييب أُعيُدَك إلَيَّ، وأََتَبنَّاَك وأُعلُِّمَك َشريَعيتأنَت الَّذي َتقَْرأُين، أَنْ أُ

فاسوال، ُسرِّيين بَِصالِتِك الـ   .َيبَتغي احلُبَّ" أَلُْحبُّ. "فَكََولٍَد ُتَشدُِّده أُمُّه، سأَُشدُِّدِك أَنا
 .، َوأَْنِت َتنظرين إِلَّي"ُنؤمن"
 .نعم، َربِّي ♦
 .غيأَنا أُص 

 .)َصلَّْيُت
 َنحُن، مًعا؟. َتَعالَي! حسًنا
 .نعم، َربِّي، َنحُن، مًعا ♦

  ٤/٨/١٩٩٠رودس 

  ةوَءُبُن

   .أَلكَنيَسةُ َسَتْحَيا. أَلنَّاُر َوالَعَدالَةُ ال ُبدَّ ِمْن أَنْ َتْنزِال قَريًبا. َيا َزهَريت، السَّالُم مَعِك
 .اَألْرُض َسَتْشَتِعلُ بِالنَّار
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