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٥٩

  الدَّفَتُر اخلَاِمس َواَألْرَبُعون
  
  
  
 

إىل الَّذيَن َيقَْرأونَ َهِذه الصَّفََحات، أَْنَصُح بِأَنْ َيْسَعوا إِىل فَهمِ التََّعابريِ : ن فَاسوالُمالَحظَة ِم (
 .)الرَّمزيَّة الَّيت ُيعطيها اهللا جيًِّدا َوِهَي كَثَرية

  
 أَلَوَصاَيـا الَعَشـر

  رودس ٢٩/٨/١٩٩٠إىل  ٥/٨/١٩٩٠من 
  

  يا َرّب؟ ♦
 .إِتَِّكئي َعلَيَّ، فَكِّري يف ُحبِّي .أَنا هو ♥

لَقَْد . ِمن أَبناِء قَومي لَْم َيكُْن وال واحٌد َمعي. لَقَْد ِسْرُت َوحيًدا على َدْربِ الصَّليبِ
أَأللَُم َواِإلذْاللُ كَاَنا ثََمَن . قََبُضوا َعلَيَّ بِالقُوَِّة َوبُِدوِن َحّق. بَبَغُضوين بِال َسَب

لَقَْد أََخذُْت َعليَّ آثاَمكُم َوَسمْحُت ِللَْيَدينِ َنفِْسهما الَّلَتنيِ َخلَقُتُهما بأَنْ . اْنِتَصاري
َك، َبارِكُوا ُمْضطَهِديكم، ال ِلذَِل... َتلطَماين َوُتَشوَِّهاين، لَِكْن بِهذه اِجلَراح، ُشفيُتم

  . تديُنوهم، َبارِكوهم َوَصلُّوا ألجِلهم
كثريونَ الَّذين َيَتصرَّفونَ كأَعداَء يل : أَلَيوم، والّدموع يف َعيَنيَّ أقولُ لكُم هذا

ذيَن ُيَبشِّرونَ بإِْنجيلي، قَليلون جدا، يف الواقع، َيْعملونُ معي ِمْن كلِّ الَّ. وِلصلييب
  :َشريَعيت كلّها ُتلّخُص بِوصيٍَّة واحَدة . وألجل ملكويت

  .أَلُْحّب
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أَحبُّوا َبعُضكُم َبْعًضا كََما أََنا " ١٥/١٢: ، يوحناأَلُْحّب: وصيَّة الرَّّب الوحيَدة: ١ عنوان (
  ".)أَحَبْبُتكُم

لَو كانوا اتَّبُعوا َشريعيت وَتفحَّصوا كلَّ يومٍ سلوكَهم، لكانوا اكَتَشفُوا أنَُّّهم ال َيحَيون  ♥
بِماذا ال َنْتَبُع َوصاياَك؟ كَيَف َعلَينا إذًا أنْ َنْتَبَع : "وإِنْ قالوا يل. بَِحَسبِ َوصاياي

ومع ذلك، ". َنتَّبُِعها؟ الوصاياَك؟ هل نستطيُع أَنْ ُنعلَّم وصاياَك إِنْ كنَت تقولُ إِنَّنا 
  :أَنُتم ال َتتَّبِعوَنها ألنَّ احلبَّ لَْيَس فيكم

  .تاُج َوَصاَياي ُهَو احلُّب
ال َتكونوا مثل قايَِن الَّذي لَم َيكُْن فيه . بُّوا َيعين أَنْ َتعيشوا بَِحَسبِ وصايايأنْ ُتِح 

  .ُحبٌّ يل والَّذي، ِلَحَسِده الّروحي فَقَط، قَطَع عنَق أَخيه
أَنْ ُيفَسَِّر وصاياه الَعْشر، َخشيُت أنْ ال أَقوى على َتدوينِ كلّ : عندما فَهْمُت قَْصَد اهللا (

  .)شيء
  !هي، لَْن أستطيَع أبًدا أَنْ أْعَملَ ذلك َوحديإلَ! آِه ♦
ال . َمْن قالَ لِك أنَِّك ستقومني َوحَدِك بِهذا الَعملِ؟ سَتكْتُبَني كلَّ كلمٍة أَقولُها لِك ♥

  .َتسَتعجلي، أستطيُع أن أُملَي عليِك على َمراِحلَ، إِنْ ِشئِْت
  !إِعَملْ بِحسبِ َمقِْدَريت, ربِّي ♦
شارِكي يف َعَملي لترَبحي ... َتعالَي. الَّيت َتسَتطيُع أَنْ َتْمَأل مقدَرَتِكإنَِّك َتنسَني قدريت  ♥

، َعطشانُ إىل قَداسِتكم، عطشانُ لنُّفوسأََتفَْهمني َعطشي؟ أَنا َعطشانُ إىل ا. النُّفوس
وما هو " أنا"أَنا َعطشانُ، يا أوالدي األعزاء، إىل كلِّ ما هو . إىل ُمصالََحِتكم

أنا . أنا عطشانُ إىل مبادلِة احلُبِّ. عطشانُ إىل أَنْ أعيَد لكم ألوهَتكمأنا . انِعكاسي
عطشانُ إىل أَنْ أُجّدَد َمنبَعكُُم األْصِلّي وَعهَدكُم بِاْسمي القدُّوس، َمنَبَعكُم األصليُّ 

                                                           
  .  َضاح َوُسُهولَة الُْمَتاَبَعةَهِذه الَعَناوِين ِمَن الُْمَترجِم ألجلِ اإلي  ١
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ضَحيُتم أَنا عطشانُ إِىل العباَدة، لَِكنِ انظروا ما قَْد أَ. الَّذي َيتفجَُّر ِمْن ُحبَِّي السَّامي
  !وما قَْد فَعلُتم
  . وِعوًضا َعن ذلك، أَكثَْرَت آِلهَتَك الكاذَبةلَقَْد انقَطَْعَت َعن عباديت، ! آه أيُّها الَعصُر

! ماذا أَضَحْيَت, يا َعصَر البؤس. إنََّك ال تطيُع وصاياي؛ ال، أنَت ال َتحفظُ شريعيت
. وال ُتكرُِّمين بَِتقدْيمِ خدماِتَك يل بدافعِ احلُّب، لَْم َتُعْد تْدعوين. قلََّما َتلَتِمُسين ِلَتعبَدين

لَقَْد َدَعوُتَك طيلةَ أّيامِ حياِتَك ألذكَّرَك َمن هو أَبوَك الّسماوي وإىل َمن َينبغي أَنْ 
َتلتفَت، لَِكْن قَلُبَك لَْم ُيقرِّر اتِّباعي، وال حتَّى عقلَُك ُمسَتعدٌّ لذلك، ألنََّك فضَّلَت أَنْ 

َحْبلَ سّرتَك الَّذي َيجَمُع َبيننا وَيجعلُنا واحًدا، ِلكي ُتقيَم شريعَتَك اخلاصَّةَ َتقْطَع 
. َوقَْد َعَصَف بَك الّزهّو، ُتريُد أَنْ َتعتَرب َنفَسَك مساوًيا يل". ُملحًدا: "َوَتْدعَو َنفَسَك
  :فََتقولُ اآلن

َمَعْت ِغًنى عظيًما وسلطةً كبريةً أَنا َنظري اهللا وأَجِلُس على َعرِشه، ألنَّ ِحكَميت قَْد َج"
  ."على العالَم

َنَعم، لَقَْد َتبِْعَت . َمهارُتِك يف الّتجاَرِة هكذا كاَنت حتَّى َجَعلَْت أَُمًما َعديدةً َتْتَبُع َمثَلََك
َمة، َحقًّا َمشوَرة احليَِّة القدْيَمة الَّيت َحَملَْت بَِمكرٍ جدَّيَك األوَّلني على أَكلِ الثمرِة املُحرَّ

لَقَْد اعَتقَْدَت َوقتِئٍذ أنَّ َعيَنْيَك َسَتنفَِتحان َولَِكْن . ٢ًمؤكِّدةً لَُهَما أنَُّهما َسَيصرياِن كَآِلَهة
يف الواِقعِ أَْصَبْحَت أَعَمى الَبصَرية، وما زلَْت حتَّى الَيوم، ُتجاِهُد ِلتقطَع هذا احلبلَ 

ا أنََّك َسَتجُِد ُحرِّيَتَك، لَِكْن ما َتجُدُه هو الَّذي َيمنُحَك احلياةَ والقداَسةَ، ُمعتقًد
  .املَوت

                                                           
فاهللا عاملٌ أنَّكم يف يومِ تأكالِن منه تنفتُح أعيُنكما وتصريان كآهلة تعرفان اخلري ." ٥/ ٣تكوين  ٢

  ."والشَّّر
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؛ أنَت َتْخدُم التّنَني بدلَ أنْ َتخدَم أنَت َتْخدُم اجلنونَ بدلَ احلكمة! آه يا عصَر البؤسِ
أنَت . اي، ال، إنََّك ال حتفظُ شريعيت الَّيت أَعطَيُتك إيَّاهاإنََّك ال تطيُع وصاي. قدُّوَسَك

إنَّ َعصَرِك، ياطفليت، ُمذنٌِب بَِتجاديَف َجسيَمٍة ألنَّه ال َيْحفظُ  .َتمَتِحُنين بال انِقطاع
 .ون بِوصاياي الَّيت يستطيعون أَنْ َيجدوا فيها احلياةَ إنْ َحِفظوهاإنَّهم ال ُيبال. َشريَعيت

  . أُمَّةٌ فأُمَّةٌ قِد اْنحرفوا عن كلٍّ ِمْن َوصاياي الَعشر، ُمضيفَني التَّجديَف إِىل الَتمرُّد
، املَعُروِف بالنَّبِيِّ ٤مع الوحش الثّاين ٣اطوريَِّة الّتننيِ، ألَوحُش األسوُدباإلتِّفاقِ مع امرب

، أَقاُموا ألنفُِسهم ُنُصًبا َتجديفيَّةً على كلِّ تلٍَّة عاِلَيٍة وَتحَت كلِّ شجرٍة كبرية ٥الكذَّاب
على كلٍّ ِمن . قِّي فيهاألغَْصان، لَيَتسلَّطوا على العالَمِ وُيطِفئُوا القَليلَ مَن النُّورِ املَتَب
هذه األصنام ُنصَِّبت، . رؤوِسِه السَّبعِة، صنَع الوحُش أصناًما ُتَمثِّلُ آِلهَته اخلاّصة

ثُمَّ َعّينوا، ِلَيْشَغلوا املَشارَِف كهنةً من َجماعِتهم وهم . بِسلطاِن الّتننيِ، على املَشارِف
َيْخُرجونَ . دوَنين؛ وَيَتظاهرون بِذلكوإنَُّهم ال َيعب. يعملونَ الَيوَم يف قلبِ َمقِْدسي

. ، املَُتَصوِّر بصورِة العالَموَصنيَعه، عِابديَن وخاِدمَني الَوحَش َنفَْسه ٦بِِقناعِ كبارِ الكهَنِة
. ُيكرِّمونَ آِلهةً غريبةً وبال حياٍة، َتماًما كَما َتصّرَف آباؤُهم، يف ساِلِف الزَّمان

رون ِلوصاياي؛ يا طفليت، إِنَّهم َيذهبونَ َوَيعلِّمونَ كلَّ يسخرونَ ِمَن التَّقوى وَيَتَنكَّ
  ...، َتقليًدا بال قيَمٍة، بدالً ِمْن َمجدي األَبدي٧صوَرةَ اإلنساِن املائِتاألَممِ أَنْ َيعبدوا 

                                                           
  .١٣/١رؤيا ٣
  .١٣/١١رؤيا ٤
  .١٦/١٣رؤيا ٥
  .٣٠/١/٨٨أُنظُر رسالة   ٦
  .مسيٌح َدجَّال ٧
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الَّذي أَوالُهُم الّتنُني، َيبلُغون الذروةَ يف  ٩بالّسلطان! ِحملٌ ثَقيلٌ َعليَّ ٨كَم هم! آه
ال شفاء منه ويف روحِ انِتقاِمهم، بَِشنِّهم احلَرَب على القدِّيسَني وعلى كلِّ ِحقدهم ال

طوَبى : ِلذا أقولُ لِك. الَوحش ١٠َمْن لَيسوا ِمن َجماعِتهم وَيْرفُضونَ أَنْ َيْعبدوا ِتمثالَ
َوعدي  طوىب للَّذين ُيؤِمنونَ أنَّ. طوَبى للَّذيَن َيتبعونين. للَّذيَن ُيؤِمنَون يب وَيْعبدوَنين

َمْن أَراَد : أَلَْحقَّ أَقولُ لكم. على َوشِك التَّمام، فعلى جباِه هؤالء، َسُيوَسُم َتَنهُُّد ُحبِّي
إرَجْع إِلَيَّ طالَما . آه، أيُّها العصر، ال َتَخْف ِمَن أَنْ َترجَع إلَّي. ١١أنْ َيخدَمين، فَلَيْتبعين

  واجُِهه؟هناك َوقٌت َبعد، ألنَّ َيومي قَريٌب فَكيَف َسُت
  
  

: ؛ تثنية٣- ٢٠/٢: خروج" أنا هو الرَّّب إهلك ال َيكُْن لَك إلٌَه غريي: "١٢أَلوصيَّة األوىل (
٧-٥/٦(.  
آِلهة الشُّعوبِ  ؛ ال َتْتَبعوا آِلهةً أخرى،"ال َيكُْن لك آِلَهةٌ أُخرى جتاهي: "لَقَْد قيلَ ♥

بوسائلِ  بإعالنِهم َجهًرا حرَِّيَتهملكنَّ الّناَس قَْد خالفوا وصيَّةَ أيب األولَى، . ِمْن َحوِلَك
  .وَتْشجيعِ الوحوش السُّود، الَّذيَن على  رؤوِسهم َسُيثقَلُ َدُم كثريين

  
  

  .)٥/١١: ؛ تثنية٢٠/٧: خر" ال َتحلف باسم اهللا بالباطل: "ألوصيَّة الثانَية (
اآلن، أُمٌم ُمَتَغطرَِسةٌ ُتهاجُم ِاْسمي . هي الوصيَّةُ الّتالية" ال َتلفُظْ باْسمي باطالً" ♥

أفواُهُهم َمليئةً بكالمِ َتجديٍف ولكنَّها ُمسَتعدَّةٌ . القُّدوس، وشعوٌب ال أَعين لَها شيئًا
                                                           

  .قَد كََشَف ِلي اهللا أَمساَءهم  ٨
  .سلطانٌ حصلوا عليه بِقدرة قَداديَس َسوداء  ٩

  .َمسيٌح دَّجال  ١٠
  .أَنْ َنتَبَع املسيَح َيعنِي أَنْ ُنْصلََب معه  ١١
  .أملترجم  ١٢
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اْسمي القدُّوس عندما  إنَّهم َيلْعنونَ. إلطراِء آخرين عندما َيرونَ فيه َمنفََعةً ما َبِشَعةً
والَّذيَن َيخدمونَ . يأخذون يف املُشاَجرات؛ وُيجدِّفونَ على أُلوهيَّيت وعلى قداسيت

الَيوَم يف كَنيَسيت، لكنَّهم َيُدورونُ يف فلِك سلطاِن الَوحشِ، َمتفاخريَن بَِمعرِفِتهم 
م الَّذيَن ُيقِفلونَ ملكوَت فَُه". َيلفظون بِاْسمي َباطالً"الَّذيَن  ُهْم أَْنفُسهمِلَشريعيت، 

الّسماِء يف وجِه الّناس، فال هم َيدخلونَ وال الَّذيَن ُيريدونَ الدخولَ َيدعوَنهم َيدخلون 
، "الزَِّنا"َيمنعونَ . ُيَبشِّرونَ ضدَّ السَّرِقَة، َبيَنما َيْسرقونَ منِّي النُّفوس). ٢٣/١٣مىت (

. ما أنَّهم َيتَبعونَ الَوحَش األسوَد وُيخِلصونَ لَهبيَنما هم بَِنفِْسهم َيرتكبونَ الّزَنا بِ
ِلذلك فإذا كانَ هذا اجليلُ ُيجدُِّف . يدَّعونَ بازدراء األصنام، َبينما َينهبون َمقدسي

املُشَبعة بالرَّذيلَِة، املعطاِة , ، فَذلَك بَِسببِ اإلباحيَّةباِطالًعلى ِاْسمي القُدُّوس وَيسَتعِملُه 
فَإتالُف جذورِ القداسِة . ١٣ِمْن ِقَبلِ الَّّذيَن َيَتَزيَّونَ بَِمعاِطَف َسوداَء أَْنفِسهملَُهم بِكَثَرٍة 

  .والربِّ َوَحْملُ َعَدمِ احِترامِ القانوِن إىل أَوجه، هذا هو هدفهم
  

لَْم يبَق إنسانٌ بارٌّ، ال وال واِحٌد َيفْهم، : "جيئي، أََينبغي أَنْ أَقُولَلَدى َم... أيُّها اجليل
  ؟"ال واحٌد َيلَتِمُسين

  
  

  .)٥/١٢: ؛ تثنَية٢٠/٨: خر" إِحفَظْ َيوَم الرَّّب: "أَلوصيَّة الثاِلثَة (
،  َبينما أنُتم َعكَستموه بالدَّنسِ "ِلُتقدِّسوه َتذْكروا َيوَم السَّبت"ْبُت ِمنكم أَنْ لقَْد طَلَ ♥

َوجنَّسُتموه بِلذَّاٍت ُيْشَمأَزُّ منها وباملُمارساِت الَّيت بِها ُتلحقونَ العاَر بِأَْجساِدكم 
ذْبََة، وَتعبدونَ وَتْخدمونَ وبُِعقوِلكم، إِذْ إِنَّكم َتَخلَِّيُتم َعنِ احلقيقَِة اإللَهيَِّة ألجلِ ِك

لَقَْد أَظَهرُتم َسدوَم وَعموَرةَ تقريًبا بال َعيبٍ . املخلوقاِت َبدالً ِمن أَنْ َتْخدموين
أَحلقَّ أَقولُ لَكُم إنَّه، يف ذلك اليوم، َسيكونُ مصُري . وطاهرَتني بالنسبة إىل َعهارتكم
                                                           

  .بِدعة املاسونّيِة  ١٣
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ُمعظُمكم ال َيحفظُ ). ١١/٢٤ مىت(سدوَم وعموَرة أَخفَّ وطأَةً ِمن َمصريكم اآلن 
 ...ال َتحفَظونَ  َشريعيت, يوَم السَِّبت، ال، أنُتم ال َتحفظوَنه

  
  

  .)٥/١٦: ؛ تثنية٢٠/١٢: خر" أكرم أباك وأّمك: "ألوصيَّة الّرابَِعة (
ِلْدَت؛ أُذكُْر أنََّك ِمنُهما ُو. أَكرِْم أَباَك بِكلِّ قلبَِك وال َتْنَس آالَم أُمَِّك: "َتقُولُ الكُُتب ♥

كرِْم أَباَك أَ: "فََعليكم أَنْ َتْتَبعوا هذه الوصيَّة" ؟١٤فَبِماذا ُتكاِفئُهما َعلى َما صنعا إلَيَك
  ".وأُمََّك

ِلماذا العديُد ِمْن َبينِكم َيَتفاجأُ بأنَّ الَّذيَن َيتَبعونَ َهِذِه الَوصيَِّة قليلونَ جدا؟ فأفكاٌر 
ؤالء األوالد أَنْ َيتيهوا يف ِعباَدِة إِنتاجاٍت فكريٍَّة فارِغٍَة، شرِّيَرةٌ وغري معقولٍة َدفََعْت ه

واِلدون كثريون لَْم يعطوا أوالَدُهم هذا . ماِلئَةً عقولَُهم منذ الطُّفولَِة بروحِ املُيوَعة
أَحلكمةُ كَاَنت ُتناديهِم َنهاًرا ولَيالً، لكنَّ هذا . الينبوَع، ينبوَع روحي الَّذي ال َينُضب

بَِنفِْسه قَطََع الطَّريق، وكلُّ َيومٍ كانَ َيمضي، كانَ أوالُدكُم َيبَتعدونَ أكثَر فأَكثَر  اجليل
  . َعَن الطّريقِ املُؤدِّي إلَّي

إِنْ اعَتَرَف يب أحٌد، شاًبا كانَ أَْم َشْيًخا، أَنِّي إلَُهُه، َسَيْعِكُس ُصوَريت، وبدافعِ احلُبِّ، 
؛ هكذا، َسَتنَعِكُس هذه ا لَو كان ُيطيُعين أنا وُيكرُمين أَناُيطيُع واِلَديه وُيكرُمُهما كَم

  .  الفضيلَةُ على واِلَديه
إنَّ . لَِكْن كلُّ األشياِء املُطابِقَة ِللعالََم قَْد أَفَسَدت هؤالِء األطفالَ َبَدلَ أَنْ يأتوا إِلَيَّ

َبينما ُهم َيْعَملونَ َتماًما  والدون كثريون َيَتشكَّونَ ِمن عصياِن أَبناِئهم. احلُبَّ َمفقُوٌد
ملاذا؟ أََيسَتطيعونَ حقًّا اإلدِّعاَء بأَنَّ لََديهم بَِوفرٍة الطِّيبة، والصَّْبر . الشَّيَء َنفَْسه جتاهي

والتَّساُمح؟ لَو كَانَ لََديهم فعالً كلُّ هذه الفََضاِئلِ، لَكاَنْت لََدى أَوالِدهم أَيًضا فَضيلَةُ 

                                                           
  .٢٨- ٧/٢٧: سرياخ  ١٤
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فارِغَةٌ  إنَّ ُعقُولَ َهذا اجليل: لَكْن أقولُ لَكُم. ُيكرُِّموَنهما ِكلَيهما الطَّاعِة ولَكاُنوا
أَنْ ُيْصبَِح ابُنُهم فَيلَسوفًا أَهمُّ يف َنظَرِهم  صورةَألنَّ . َوِلذلَك أَتِت الظُّلماُت ِلتمَألها

  .ِمْن َمجدي األبدي
ذ َمطلَعِ الشَّباب، ِلُيدنِّسوا جَََدهم ِلذلَك، ِلَعَدمِ قَداَستهم، يضنيُهم اهلََوى فََيذهبونَ، من

لَقَْد اْزَدَرى جيلُكم َوصاَياَي واسَتْبَدلَها بَِتقليداٍت َتجديفيٍَّة، ولغايِة هذا الَيومِ، . اخلاص
َيخرُج ِمن فَمِ الَوحشِ إِنتاجاٌت فكريَّةٌ ُمضرَّةٌ، ُمخصَّصةٌ ِلُتظِلَم عقولَ أَوالدكم 

إىل فَمِ األسد، ُمقنَِعةً عقولَهم الفتيَّة أَنْ َيعبدوا الَوحَش األوَّل وِلَتجذَبهم، كََضحايا توا 
  .وأَنْ َيخدموا آِلهةً ِمن صنعِ اإلنسان، ُمقدِّمَني لَها اإلكراَم واإلحتراَم املتوجَِّبني يل

يها للعصاِة الَّذيَن َرفَضوا أَنْ يتَّخذوا وصاياَي ُمرشًدا لَهم وفضَّلُوا علَ: أَحلقَّ أقولُ لَكم
  . ستكونُ النَّاُرالفساَد، هلؤالِء، يف النهاية، 

ال َتكوُنوا : ِلذَِلَك أَقولُ لَكُم .آه طوَبى ِلُمطيعي القَلْب، فَإنَُّهم َسَيبلغونَ الكمال
  .عصاةً ِلمخافِة الرَّب

  
  

  .)٥/١٧: ؛ تثنية٢٠/١٣: خر" ال َتقتل: "أَلوصيَّة اخلامَسة (
  !أَنَت َتعلَُم أَنَّين َنَهْيُتَك عنِ القتل، أيُّها اجليل ♥
  

كم ُتَبشِّرونَ إنْ كُنُتم َتْدعونَ أَنفَُسكم خاصَّيت وَتدَّعونَ أنَّكُم جزٌء ِمن كَنيَسيت وأنَّ
ضدَّ القَتل، كيف ُيعقَلُ أنَّكم َتقتلون؟ أََو َتعتقدونَ أنَّكم قادرونَ على إثباِت أَنَّكم 

  ُمحقُّونَ وعلى اإلصرارِ أنَّكم أبرياء أمامي َيوَم الدِّينِ، يف حنيِ تكدِّسونَ قْتل األجنَّة؟ 
ألَّم ِمن رؤَيِة الَبطنِ الَّذي كوَّنَ هذا كم أَت! آه. ِمَن السَّماِء أُشاهُد أَحداثًا ُمَروَِّعةً

. أَلَبطْن الَّذي كوََّنه لَْم َيُعْد َيذكُرُه. الطفلَ َيقِذفُه ِلَيلقَى َحتِفه، بِدوِن ِاسمٍ وال َنَدم
اآلن، . ُيمِكُنَك َشْحذَ َسيِفَك، لكنَّ السِّالَح الَّذي أَعَدْدَتُه َسَيقِْتلَُك: "فِلَهؤالء أَقُول
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ما َحفْرَت ُحفرةً . إنََّك َتحَبلُ باحلقِد فََسَتِلُد اخليبة. حامالً َبل باإلثْمِ لسَت بِطفلٍ
ِحقُدَك َسَيرتدُّ على رأِسَك كَما َسَيسقطُ . َوَعمَّقَتها، إالّ ِلَتسقُطَ يف فَخَِّك الَّذي َنَصْبَت

وُمَتمسِّكونَ بِامسي ، أَنُتُم احملسوبني أنَّكم ُمخِلصونَ يل أنُتمو". ١٥على هامِتَك َتَوحُُّشَك
  أََجـل، أَنُتم َمحُسوبني أَنَّكم أَْحياٌء . بُِصُمـوٍد، أَْعرُف كُلَّ شيٍء َعنكُم
  .فأَنُتم أَموات وأَجساُمكم قَِد اْنحلَّْت. َوُمزَدِهرونَ وَبينما لَسُتم كذلك

لَقَْد َعَهدُت إِلَيكَم بِنفوسٍ ال ُتحَصى، لَِكنَّ الّشيطانَ فاَوَضكم لَيسَتبِدلَها بذََهبِِه ! وُبواُت
يف  ١٦َتعيُشون مثل َبَناتِِ آوى. أَعرُف كيف َتعيُشونَ اآلن! نعم، بالّتأكيد. وفضَِّته

َسأَجيُء َبغتةً . ريَضةً َمفتوَحةً، تلَك اَألوجَِرة الَّيت َسأَشقُّ فَوقَها طَريقًا َع١٧أَوجَِرٍة َمخفيٍَّة
، لَْن أَْسمَح لَكم أَنْ َتأْكلوا ِمن َشجرِة "الَيوُم"َعليكم وأَكشُف عرَيكم وعندما َيأيت 

. أَنُتم ُتَبشِّرونَ ضدَّ القَْتل، يف حني أنَّكم َتقْتلُونَ روحي: إِْسَمعوا بِانِتباٍه. احلياِة
  .تعصوَنها، ألنَّكم لَْم َتفَهموا ِسرَّ  َمّني اخلَفيِّ َتتفاخُرون بالشَّريعِة يف حنيِ أنَّكم

  

لَقَْد َوَعدُتكم بأَنْ . كال، إنَّكم لَم َتفَْهموا َبعد طَعامي الَعجائيب، وال ِسرَّ َتجِليَّ
قُلُْت ِلكَنيَسيت الَّيت يف . زمنِة بَِمنِّي السَّماويِّ خاصَّيتأَْحفظَكم أَحياَء يف نِهايِة األ

الَّذيَن َيبدونَ غاِلبني سأعطيهم املَنَّ اخلفيَّ وَحَصاةً َبيضاَء، حصاةً َمنقُوًشا : "١٨َبرغَاُمس
، ِلَزمنِكمأُقدُِّم لَكُم الَيوم هذا املَنَّ املُدََّخَر  ".فيها اسٌم جديد، ال َيعرِفُه إالّ الَّذي َينالُه

إنِّي أَْسكُب روحي بِملِئه َألغمَر . طعاًما َسماويا، طعاًما ِمن روحي َألرواِحكم اجلائَعة

                                                           
  .١٧ – ١٢/  ٧مز   ١٥
  .عون الَوحشالَّذين كانوا قدًميا ُمخِلصَني باعوا أَْنفَسهم إِىل الّشيطاِن، وَيتَب  ١٦
  .احملاِفل املاسونيَّة  ١٧
  .١٧/  ٢رؤ   ١٨
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لَكنَّكم ... الفُقَراء ألنَّه طعاُمَصحراَءكم الّداخليَّة، وأُقدُِّم لَكم َمنَِّي السَّماويَّ، َمّجاناً، 
إنِّي قَْد كََتْبُت . لَْم َتفَْهموا ِلذلك َتْرفُضون أَنْ َتأكلوه وَتمَنعونَ اآلِخريَن أَنْ يأكلوا منه

َتدَّعون بأنَّكم . إالّ الفُقَراءاْسمي اجلديد، الَّذي َسوف ال َيْعرفُُه " احلَصاِة الَبيضاء"على 
فَروُحكم َيَتربَّع على عرش . سُتم ُمتواِضعني وال فُقَراَءُمَتواِضعونَ َوفُقَراُء يف حنيِ لَ

  .ثَرواِت الّشيطان
  

  .)٥/١٨: ؛ تثنية٢٠/١٤:خر" ال َتْزِن: "أَلوصيَّة الّساِدَسة (
. ْبُت إِلَيكُم أَالّ َترَتكُبوا أَفعالَ َدَنسٍ وال زِناْد طَلَأَنا َمِلُك ُملوِك األْرضِ املُطلَُق وقَ  ♥

فالّزنا قَْد َتفنََّن فيه الشَّيطان بَِحيثُ فَقََد معناُه يف الدَّرجات الكهنوتيَّة وعند الِعلمانيِّني 
الَّذيَن الَتَمسُتم السُّلُطات  ١٩أَنُتم. تكم قَْد َبلَغَ اآلن إىل نِهاَيِتهواحتمايل ِلَخطيئَ مًعا

التَّجديفيَّةَ مَن الشَّيطاِن وَنصَّبتموها راياٍت ِلَتْمُحوا أُلوهيَّيت وقداَسيت وذَبيَحيت 
لَقَْد َنجَّسُتم  .إنَّه لَذَْنُبكم إِذا ُجدَِّف على اْسمي بني الكاِفرين: املُقدََّسة، لَكم أَقولُ

َمقَْدسي بَِرْسِمكُم كهنةً أَشخاًصا فاِسدين بِأَهواٍء ُمخزَِية، كلُّهم على السَّواِء ُمدنَّسني، 
يعيا، فَذَِلَك ِلذا، فَإِن اقَتَرَف الكافرون الَيوم الزنا َوَوجُدوا ذلك طَب. وال َيَخافوَنين

يف كَنيَسيت املُعطَاِة بَِحَسبِ َتعليماِت  الَوحشِ بِهَدِف َتْزوير  اإلباحيَّة الكربىبَِسَببِ 
كَيَف ُيعقَلُ أَنَّكم َتنسونَ بِهذه السُّهولِة أَنَّ أجساَدكُم هي أَعَضاُء َجَسدي؟ . احلَقيقَِة

أنا، إهلكم . هي هيكل روحي القدُّوس أَودُّ أَنْ أَراكُم بِال فَساٍد بِما أنَّ أجساَدكم
  .أَودُّ أَنْ أَراكُم َتعيُشونَ ِقدِّيسني بِما أَنِّي قُدُّوس

  

باعِتراِفِك يب إِلًَها لَِك َسَتَتَمكَّنَني ِمن اإلعتراِف بَِشريَعيت، وبالتايل ِمن ! اخلَليقَةأيَُّتها 
لَْم ... لَكنَّ الكثرييَن منكم قَْد َسقَطوا وُجثَثُهم اآلن ُتَغطِّي هذه الصَّحراَء. اتِّباِعها

                                                           
  .ُيشُري يسوُع ُمجدًَّدا ألولئِك الَّذيَن َيْعبُدون الَوحش  ١٩



      ٤٥رِسالَة َسالم َوُحّب دفتر رقم                                                              
  
٦٩

ٍة َيثْبُت أنَّها فخٌّ لَنفسِِكم؟ آُمْركُم بأَنْ َتخطأوا، فِلماذا إذًا َتسَتعملونَ ُحرَِّيَتكُم بطريقَ
  . َتضرَّعوا إلَيَّ ألَتَمكََّن أنْ أَغْفَر لَكم، وإالّ َسَتكوُنونَ خاِسرين

وقَْد َدعوتكم ِلَتعيشوا  أنا هو الرَُّب. أَلّزواُج َينَبغي أنْ يكونَ ُمكرًَّما َوُمعاًشا بِقداَسة 
  .فَلقَْد َدعوُتكم إِيلَّ لألبد: وَسالمٍ، وُحبٍّ وقداَسة, بَِتقوى

لَقَْد َدَعوُتكم َألخطَبكم بَِحناين وُحبِّي وقَبلَ أَنْ َتفَهموا أنَّكم يل وأنَّكم َمخطوبون يل، 
، ُحبا بِاْسمي القُّدوس، َعن لَْن أَكفَّ. فَلَْن َتكفُّوا َعنِ اإلثْمِ وَعنِ ارِتكابِ الّزنا جتاهي

اتِّخاِذ كُلّ الَوساِئلِ ألعيَدكم إىل صوابِكم، حتَّى َولَو لََزَمين أَنْ أَجرَّكم إىل الصَّحَراء 
ألكشَف لَكُم قَليب األقَدس وكنوَزه غري املَحدودة، فأَجعلكم َتفْهمونَ ُعرَي َنفِْسكُم 

. م كلَّ َمعرفيت ِلكي َتعِدلُوا َعن َخطيئِتكم، ِمثلَ ِسفرٍ، سأَبسطُ لَك٢٠ُحيَنها. وُبؤَسها
  !، ِلذا َتعالَوا َوُتوُبوافَِلَي القْدَرة على ِشفاِئكم

  
  

  .)٥/١٩: ؛ تثنية٢٠/١٥: خر" ال َتْسرِق: "ألَوِصيَّة السَّابَِعة (
ُف إِنْ كُنَت َتقولُ إِنََّك خاصَّيت وإِنْ كُنَت َتْعرِ. َيْسألَُك روحي القُدُّوس أَالّ َتْسرِق ♥

َشريَعيت وَتدَّعي أنََّك يف احلّق، ملاذا إذًا ال ُتَعلِّم َنفَْسَك، أنَت َمْن َرَسْمَت ذاتَك 
لكنََّك َسَمْحَت بأَنْ ُتشَترى َوَتبِعَت بِلَباقٍَة ! أالّ َتْسرِقَوَرَسْمَت أَيًضا آَخرين كهَنةً، 

ِمَن العالَم ولََديَّ الكثري  إنََّك. ، الَّذي َعلََّمَك أَنْ َترفََع راياِت الفوَضى٢١الَوحش
ُيعِلُن ِلساُنَك بِفخرٍ أنََّك َتقوُم بأَشياَء عظيَمٍة، أشياء صاِلحٍة، أشياَء . ألديَنَك عليه

أنَت ال : لكنِّي أقولُ لََك. َشريفَة، خادًعا حتَّى املُختارين بَِتَستُّرَِك بِقناع َحَملٍ 
احلََمل، َتْخفي كارثة فظيَعة للَبشريَِّة لَْم َيعرف  َتْخدُعين، ألنِّي أعلَُم أنََّك خلَف قناعِ

                                                           
  .قالَ يسوع هذا بَِنَربٍة جليلٍَة  ٢٠
  .َتابُِع الَوحشِ، النّيب الكذَّاب  ٢١



      ٤٥رِسالَة َسالم َوُحّب دفتر رقم                                                              
  
٧٠

إِنََّك . وتقيَم مكاهنا اإلمثَ والكذَب ٢٢فَهدفَُك أَنْ ُتزيلَ ذبيحيت: العاملُ لَها مثيالً ِمْن قَْبلُ
أال َتَخْف أَنْ ُيْشطََب اْسُمَك ِمْن . ُتجاهُر بِأَنََّك َنبِيٌّ، ِلكي َتشجَب أنبِيائي األخّصاَء

احلياة، إذْ إنََّك بِكلِّ ما َتفعلُُه، َتسرُِق منِّي ماليني النُّفوس، جارا إّياها إىل  ِكتابِ
املوت؟ فَُمعجزاُتَك ُتثُري إعجاب الكَثرييَن الَيوَم، وباَألكثرِ َيوم َتَتخلَُّص ِمن أَنبِيائي، 

فأنَت اآلن ُمَدجٌَّج بالسِّالحِ ِلُتحارَبهم ألنَّ َشهاَدَتهم ُتزِعُج . بَِسيِفك ٢٣قاِتالً إّياهم
إنَُّهم لَْم َيتَبعوَك ال أنَت وال الَوحش، فَُهم الَّذيَن . أُذَُنيَك وباَألكثَرِ طاعَتهم ِلوصاياي

". هابيليَّ"، إنَُّهم ٢٤يف أَفواِههم  لَبِثوا أَوِفياَء يل ولَْم َيْسَمحوا قَطْ أَنْ ُيوَجَد كِذٌب
سَتَبدو يف َنظَرِ العالَم أنََّك انَتصْرَت َعلَيهم، لَِكنَّ فََرَحَك لَْن َيدوَم إالّ َوقًتا قَِليالً جِدا 

، ٢٥وَسأَنزلُ َألْنفُثَ ِمن جديد احلياة فيهم. ألنِّي َسأَجعلُ َعدالَيت كالصَّاِعقَِة ُتَجْنِدلَُك
َوحيَنئٍذ َتنفَِتُح السَّماُء فََتراين، . أَماَم َعيَنيَك بالذّات أَعِمَدةَ نورٍ يف َمقِدسي ُمقيًما إّياهم

َ سأَلَتين يف ذلك الَوقت ِلماذا أَلبَِسُتَك الفاخرةُ ُملوََّنةٌ بالقْرمزِ؟ ما بالُ ِلباِسَك : َوإِنْ
َوِمن رجالِ . عصرةَ َوحديُدسُت اِمل: "؟ سأَقولُ لََك٢٦أَْحَمر، وِثيابَِك كََداِئسِ املَعَصَرة

لَم َيكفُّوا قَطْ َعْن َتحدِّيَّ َوعنِ . بَِغَضيب ُدْسُت أَْعدائي. َشعيب، لَْم َيكُْن أََحٌد َمعي
لقَْد جِئُْت َألْمُحَو َعْن َوجِه هذه األرضِ كلَّ التَّعاليم والقَواننيِ الَبَشرِيَّة . اْستفزازي

َجميِعكم َوقَْد فُرَِضْت َعلَيكم بِالسَّيف، ِلُيدنِّسوا أُلوَهيت الَّيت كاَنْت طَعاًما ُمَسمًَّما ِل
  . وهذا َسَيكونُ املَعركةَ األولَى للنِّهاَية. َوقَداَسيت

                                                           
  .١٢/١١دانيال . القداس -ألذبيحة اإلهليَّة  ٢٢
  .  ١١/٧رؤ   ٢٣
  . ١٤/٥رؤ   ٢٤
  . ١١/١١رؤ  ٢٥
  .٣-٦٣/٢أش   ٢٦



      ٤٥رِسالَة َسالم َوُحّب دفتر رقم                                                              
  
٧١

ه األرُض َتنوُح، ُمْتلَفَةً، ؛ إنْ كاَنْت هذأَلكَِلَمة: ؛ أَنا هو٢٧ألفارس اجلليل: أَنا هو
  .وأَشجاُرها ال ُتْنِتج ثََمًرا، وأَوراقُها َتذُبلُ، فَألنَّكُم ال َتطيُعون َشريَعيت

  

  .)٥/٢٠: ؛ تثنية٢٠/١٦: ال َتشهد بالّزور خر: ألوصيَّة الثاِمَنة (
َمقدسي الَّذي فيه  ؟ َوَمع ذَِلك يف َصميمِال ُتعِط َشهاَدةَ زورٍ وال إثباًتا كاِذًبا: أَلَْم أَقُلْ ♥

، َحيثُ ُيوَجُد بني هابيليَّ القايِنيُّونَ أَيًضا، هذه الَوصيَّة غُري ٢٨غُرَِس رأُس احلرَبِة
فالكََهنةُ الَّذيَن عيََّنهم قَايِن أُرِسلوا اآلنَ إِىل أرَبعِة أطراِف  .ُمحافٍَظ َعلَيها هي أَيًضا

وِت، وال ِلَيشَهدوا ِلذَبيَحيت، لَِكْن ِلَيحكُموا اَألرض، لَيَس ِلَيشهدوا يل كَالقاِئمِ ِمَن املَ
، وِليعلُِّموا كلَّ اُألَممِ مسيًحا دَّجاالً، باسمِ َمسكونيٍَّة ٢٩على كَِلميت بَِتقليِدهم الكُتَب

: أقولُ لَكم. كَِذًبا: ، ُمقدِّمَني ِللعالَم حصَّةً ِمَن العقالنيَّة والطبيعيَِّة، طَعاًما ُمَدنًَّساكاِذَبٍة
لَْن أََدَعَك َتزدهُر أبًدا ! فاَلَعدالةُ َسَتْغلُب: نَّهم لَْن َيظهروا ُمنَتِصريَن َولْن َيْحكموا أََبًداإ

ما ُدْمُت أَْعرُف َعنَك كلَّ شيٍء، وكيف، بِسلطاِن الّتننيِ، ُتعيُِّن كََهنَتَك األخّصاء، 
: أقولُ لََك. وَتقضَي عليهم ُمقيًما إّياهم على مناِصَب رفيعٍة ِلَتْسحَق كََهنيت األخّصاَء

فََسأَُحطَُّك َعْن َمركزَِك الرَّفيع وأَجعلَك َتخرُّ على أَقدامِ . إنَّ الزَّمان على َوشِك التَّمام
  ...عبٌد للَوحشِبأنََّك وقدِّيسيَّ ومالئكيت، وأجعلَُك َتعترُف , كهنيت األخصَّاء

فاجٍئ، وأصرُع الكَِذَب، َمسيَحكم قريًبا، وقريًبا جدا، َسأَجيُء إِلَيكم كَلصٍّ، ُم
  َسأَجيُء قَريًبا وأَُحطُِّم ِتلَْك الصُّوَرةَ املَُزيَّفةَ الَّيت . إلَى نِصابِه احلَقَّالدجَّالَ، وأُعيـُد 

                                                           
  .١٣ – ١٩/١١رؤ   ٢٧
  .الّنيبُّ الكذَّاب  ٢٨
  .ُتقلُِّد الكتاَب املقّدس" New Age" "العصر اجلديد"بِدعةُ   ٢٩
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  !َتكُونوا أبًدا لَْنُمنَتِصريَن، ال . ٣٠ُتكَوُِّنوَنها َعنِّي، ُمكْرِهَني كُلَّ أمٍَّة َعلَى َتكرْيِمها
  

يَّ أَخّصائي، أَنُتُم الَّذيَن َتهيمونَ على غريِ ُهًدى يف هذه الصَّحراِء، ُعودوا َبنايت وبنِ
أَعلَُم أَنَّكم، مّراٍت كثريةً، َشهِدُتم بالّزور بَِسببِ َعَدمِ . ال َتخطأوا ِمن َبعُد! إِلَيَّ، ُتوبوا

. ِلُيلقَِّنكم تعاليميلَِكْن، بَِسببِ َعداوتكم جتاهي، لَْم تكونوا بِِحماَيِة راعيكُم . احلُّب
وغُفراين قَْد ! أنا أُِحبُّكُم: غري أنَّين، بالّرغمِ ِمن َتكبُّرِكُم وَعداوِتكم جتاهي، أُناديكم

سأُعيُد إِلَيكُم أُلوَهَتكم ُحبا . ُعودوا إِلَيَّ كَما أَنُتم ِفأُلْبَِسكُم أُلوَهيت. أُعِطَي لَكم ُمْسَبقًا
. نْ َتْشَهدوا؟ فاْشَهُدوا ِلُحبِّي الَعظيمِ وَرْحَميت العظيَمِةأَُتريدونَ أَ. باْسمي القدُّوس

، يسوَع املسيحِ، إِبنِ اِهللا احلبيبِ اْسميأَُتريدونَ أَنْ ُتؤدُّوا َشهادةً؟ فَأدُّوا َشهادةً ب
إِْبَتهِجوا، أَنتم الَّذيَن أُْعِطَي لَكم املَنُّ . عُضكم َبعًضا كَما أُِحبُّكمأَِحبُّوا َب.واملُخلِّص

  .اخلَفيُّ وَسَبَق وقَبِلُْتم ختَم ُحبِّي على جِباِهكم
 

؛ ٢٠/١٧:خر" ال َتشَتِه ُمقَتَنى غريَِك"و". ال َتشَتِه امرأَةَ قريبَك: "أَلوصيَّة التاِسَعة والعاشرة (
  .)٥/٢١تثنية 

فهذه الوصيَّة أَيًضا لَْم . أَوَصيُتكم بِأَالّ َتشَتهوا َزوَجةَ قريبكم وال ُمقَتناهِمَن السَّماِء،  ♥
لَقَْد كَشفُْت ُحبِّي ِلكلِّ َخليقٍَة على األرضِ، . َيحفَظها ال العلمانِيُّون وال الكََهنة

كثريونَ ِمن . ذبيَحيت، ومن خالل هذه الذَّبيحِة، أَعطَيُتكم احلياةَ األبديَّة ورسالَةَ ُحبِّيبِ
غري . َبينِكم ُيَبشِّرونَ مراًرا َوتكراًرا بِاحلُبِّ َواملَغِفَرِة والتَّواُضعِ والتَّساُمحِ والقَداَسة

َيقْتلوا، ألنَّكم ال َتحصلُونَ َعلى ما  أنَّه، ِلغاَيِة الَيوم، كثريونَ ِمْن بينِكم ُمسَتعّدونَ أَنْ
ال َتَزالُونَ َترِشقونَ َبعضكم بعًضا بِِسهامٍ َسامٍَّة، ألنَّه ليَس لَكُم ما أَعطَيُت . ُتريدون
فأَوَّلُ إِنساٍن . ُر هذه اخلطيئةُ على الدَّواممن أَّيامِ هابيلي حتَّى الَيوم، ُتكرَّ.ِلقريبِكم

                                                           
  . ١٣/١٦رؤ   ٣٠



      ٤٥رِسالَة َسالم َوُحّب دفتر رقم                                                              
  
٧٣

لَِكْن كَمِ ازداَد الَيوَم َعَدُد القاينِيِّني؟ وكَم ازداَد أَكثََر . اشَتَهى ُمقَتَنى أَخيِه كَانَ قايِن
َتخلَّى عن َحقِّه يف الُبكُوريَّة، ساِقطًا  بداِفعِ الّراحِة ولَيَس إالّ بذلك، عدُد أَْمثال عيسو؟

ِلماذا ال َتقَتدونَ بِهابيلَ وَتكُوُنون قدِّيسني؟ أَنْ ُتِحّبوا َيعين أَنْ َتعيُشوا . حوديف اجل
إِنْ كُنَت أَْنَت الَّذي ُتَسبِّحين لَيالً وَنهاًرا ما زلَْت َتشَتهي . بِقَداَسٍة وبَِحَسبِ َوصاياي

 أناي أَشَتهي ُمقَتَنى قرييب، كيَف أنِّ:"وإنْ سأَلَتين! ُمقَتَنى قَريبَك، فأَْسأَلَُك أَنْ َتتوَب
، فَأَقولُ "، كيف أّنين أَشَتهي ُمقَتَنياِته؟كلَّ شيءالَّذي كرَّْسُت لَك مقتنيايت، وحيايت و

لَقَْد َنصَب . روُحَك َيشَتهي روَح قريبَِك، تلَك النِّعَم بالذّاِت الَّيت َوَهبُتها ِلروِحه: لَك
  ! فيه الشَّيطانُ فخا ِلَنفِسَك، فَال َتقَْع

أَيَن َبَدأَْت أَوَّالً هذه احلُروُب وهذه املَعارُِك َبيَنكم يف َبييت، إِنْ لَْم َيكُْن قَبلَ كلِّ شيء 
َوعيسو . يف احلََسِد الرُّوحي؟ أَراَد قايِن شيئًا ما ولَْم َيحَصلْ َعليه، ِلذلَك قََتلَ أََخاه

لََديكُم طََمٌع ال ُيمكُنكم   .ِلَيحَصلَ َعلَيهكان ُيريُد شيئًا ما، فََتخلَّى َعن حقِّ بكوريَِّتِه 
وإّما َتْخرُجون ُمسَتعدِّيَن , إِْشباُعه، لذلك، إّما َتَتجاهلونَ َسعاَدةَ قَريبِكم ِلُتكدِّروه

َديَك مرارةُ احلسِد يف القَلبِ، أَوطََمٌع ذاِتيٌّ، فَال إِنْ كانَ لَ: أحلقَّ أقولُ لََك. ِلقَتِله
ُتطاِلْب أَبًدا بِشيٍء ِلَنفِسَك وال َتحُجبِ احلقيقَةَ يف الكَذبِ، ألنَّه َحيثما َتجُد احلََسَد 

  .والطََمَع، َتجُد اإلختالَف والرِّياَء والفُّتور
  

َك َتتأَثَّر بَِمْن عيََّنهم الَنبِيُّ الكَذّاب وُهم َوال َتَدْع ذاَت! ال َتْسَتِمرَّ يف أَنْ َتخطأ، فَُتْب
ِلذا . َسأَْنزلُ قَريًبا َمَع َعرشي، فيما َبينكم. فال ُتصغِ إِلَيهم. أَعضاُء يف دارِ الّشيطاِن

  .َتعالَ وُتْب ما دام لَك الَوقُت َبعُد
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بِلباقٍة إىل منزلِ جارَك ِلكَي َتفِتَن  َتعالَ، أنَت املَُتحيُِّر وَتَتردَّد َبَني اخلريِ والشَّرِّ، فََتدُخلُ
ُنَسيَّاٍت غبيَّاٍت ُمثقَالٍت بِخطاياهنَّ، ومنقاداٍت لَشهوٍة تلَو األخرى، يف ُمحاولتهنَّ أَنْ 

  .٣١َيَتعلَّْمَن، ولَِكْن ال َيسَتِطْعَن أبداً البلوغَ إِىل َمعرفِة احلّق
إعَملْ ِلَمجدي دونَ .أَدرْك كَْم أُِحبَُّك. أنيبايتأدرْك كَمِ ُتثُري الشَّفَقَةَ، وال ُتِسئْ فَهَم َت

ألنََّك إِنْ َنظَرَت َيْسَرةً، َسُتشاهُد الذّئاَب املُفَترَِسةَ . أنْ َتلَتِفَت ال َيْسَرةً وال َيْمَنةً
. َعليَك ِلُتمزِّقََك، وإِنْ َنظْرَت َيْمنةً َسَترى ُحفرةً، ُحِفَرت ِلُتسِقطََكُمسَتِعدَّةً أنْ َتنقضَّ 

فََناري وشيكَةٌ . كَما أُشاِطُرَك أنا شاِطْر غَريَِككُْن َسعيًدا إِذًا أَيُّها اجليلُ، بِما أَعطَيُتَك و
إنَّهم . كُم ال ُيؤِمنَعديُدونَ ِمن َبينِكُم َسَيكوُنونَ غَري ُمسَتعدِّين، ألنَّ َعصَر!... و، آه

لَقَد اْسَتبَدلَ جيلُكم احلقيقَةَ َوَوصاياَي . إنَّهم ال َيرجونَ وال ُيِحبُّوَنين. ال َيعبدوَنين
: إنَّكم ال َتعيشونَ َحياةَ ُحبٍّ، وال فَهِْمُتم ماذا َتعين. أَلُْحبُّ َمفقوٌد َبينكم. بَتجاديَف

َخشيتموين، فأنُتم مباركون؛ إِنْ َخشيتموين  إِنْ". ٣٢َمخافةُ الرَّّب هي رأُس احلكَمِة"
. َتسَتطيعونَ أَنْ َتبلغوا الكَمال؛ إِنْ َخشيُتموين أُسِكُركُم بَِنبيذي احللوِ وأَغمُركُم بَِغلَّيت

إِنْ . إِنْ َخشيُتموين، َستأيت احلكَمةُ حتَّى َعتَبِة َبابِكم. إِنْ َخشيُتموين َتعيُشونَ بَِسالم
  .نَ َوصاياي بَِحرارٍة، دون َتغيريِ َحرٍف ِمنهاَخشيُتموين ُتطيُعو

  

ُبثُّوا نِعَميت اإلهليَّةَ يف ُنفوِسكم طالَما . ِلذا أوصيكُم َجميًعا بأالّ َتعيشوا بِقلبٍ ُمخاِدع
ال . لَكم الَوقُت َبعُد؛ ُتوُبوا طالَما لَكُم الَوقُت َبعُد؛ ُعودوا إيلَّ طالَما لَكُم الَوقُت َبعُد

  .على اخلَطيئَة َخطاياكمُتكدُِّسوا 
  

                                                           
  . ٨-٦/ ٣تيم  ٢  ٣١
  .١/١٤سرياخ   ٣٢
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ماذا . ِلتلَك النُّفوسِ املُتصلَِّبِة الَّيت َتصمُّ آذاَنها هلذه التَّحذيرات األخَرية! وا أََسفاه
أَلَعْدلُ : وأقولُ لَكم". ٣٣أمٌني وصاِدٌق"َستفَعلونَ لدى عوديت؟ أنا مْعروٌف عنِّي أنِّي 

  . َسيَْنَتصُر
ال َتندهشي، يا طفلَيت، ال َتلْبثي َمذُْهولةً أَماَم  ما أَعطَيُتِك ِلَتكتبيِه ُمنذ لَحظَة، ألنَّه قَد 
أُنبِئَ أنَّ كنيَسيت يف أّياِمكم، َسَيخوُنها واِحٌد كان من خاصَّيت ذاِتهم، َتماًما مثل 

يأيت ِمن داخِلها، وأَنَّه َسَيخوَنين الَّذيَن شاطروين طَعامي، يهوذا، وأنَّ ُجُحوَدَها َس
  .وكاَنْت لَُهم َروابِطُ معي، وَمعي كاُنوا َيشربونَ َوَيأْكلُون

  

لَِكْن قَريًبا جدا اآلن، كلُّ ما كانَ َمستوًرا َسُيكَشُف وما قَْد قُلُته بأَمثالٍ وَمجاًزا 
َوقَبلَ أَنْ َيزولَ هذا . املأثورةَ وأَمثاِلَي ِللْفُقَراءَسأَكشُف أَقواِلَي . سُيصبُح واِضًحا

كلُّ ما َيقولُُه الكتاُب املقّدُس َيجُِب . اجليلُ، فَبِقُدريت وَمجدي، سأَصَرُع الَنبِيَّ الكذَّاب
ِلذَِلَك قَْد كََتْبُت كلَّ َشيٍء حتَّى َبعَد فَْحصِ هذه الّرسائل، . إىل آخرِ نقطٍَة  أَنْ يِتمَّ

َهمونَ دليلَ صحَِّة كلِّ َحرٍف، وأنَّ هذه هي كَِلمايت َنفُسها الَّيت أُعِطَيْت لَكُم َجميًعا َتفْ
لَقَْد أَتيُت ُألذِْكَي شعلةَ احلُبِّ املُرَتجِفَةَ هذه، قَبلَ أَنْ ُيطفئَها كُلًِّيا النَّبِيُّ . بِنعَميت
  .الكَذَّاب

 ...)راَح يسوُع َيْبكي (
  . إنِّي أَْبكي، هذا َصحيح ♥

فإنَّه يقيُم يف َبييت وَبَدلَ أَنْ ُيقدَِّم ِلَي قَرابَني َعِطَرةً وذَبائَح، َيسَتعيُض َعنها بِكلِّ َنوعٍ 
ألَدَنَس، أإلخِتالطَ املُِخلَّ باآلداب، الظُّلَْم، : ِمْن أَشكالِ الّشرِ الَّيت َوهَبها لَه الشِّريُر

                                                           
ُه األِمني الصَّادق،  َوَرأَْيُت السَّماَء َمفتوَحةً، َوإِذَا فََرس أَبَيض ُيدَعى فَارُِس" ١١/ ١٩رؤ   ٣٣

  ."َوبِالَعْدلِ َيقضي َوُيحارب
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فَُمُه يذيُع بال انِقطاعٍ ... أَنبِيائي اَألخصَّاء، اخلَالَعةَ والسُّكَْر بَِدمِ شريعيتِعْصيانَ 
بركاٌت زاِئفَةٌ ولَعناٌت حقَّةٌ َتخرُج من . َتَبجُّجاِته وَتجاديفَه يف أَطراِف األرض اَألرَبَعِة

  .هذا الفمِ ذاِته
  .إنَّه لَْن َيبلغَ أبًدا مكانَ الرَّاَحة: ه، أَْعرِفُُه يف الُعْمقِ وأَقولُ لِكأعرُف كلَّ شيٍء عن

أََنا الرَّبُّ َسأَمَنُحِك، يا طفليت، رًؤى عن الَّذي َيحملُ على َنفِْسِه دَم كثريين، وَعْن 
قُْدَرةَ على أَنْ َتلْبثي إلبثي َيِقظَةً،  ُمصلَِّيةً يف كلِّ َوقٍْت ِلَتنايل ال. الَّذيَن َيْعبدوَنه ٣٤أُولَِئك

  .بِِثقٍة واِقفةً بِقُريب
َخطايا هذا املَُتمرِِّد قَْد َبلََغِت السَّماَء وأثاَرْت َعداليت بِأَكَمِلها، َمصحوبةً : أَصغي إيلَّ

لَقَْد خلَقَهم أَيب . بأَسًى الُمتناٍه يف َنفْسي، الضِطراري أَنْ أَديَنه هو وقَطيَعه بِكاِمِله
بٍّ َعظيم، وأنا أَْحَبْبُتهم وَضحَّيُت بَِنفْسي كي أَفَتِدَي لَيَس فَقَِط اَألبراَر َبل بَِبهجٍة وُح

  لَكنَّه، ُمقابلَ ذلك، قَِد انقَلََب َعلـيَّ، هو . اَألشراَر أَيًضا؛ فَقَْد َبذَلُْت َحيايت ألْجِلهم
  ...بِكاِملِ َوْعيِهم أَنَّهم ُيالشونَ إمياَنهموَجماعُته، 

 .)َيبكي من جديد راَح يسوع (
وَهَدفُُه أَنْ ُيحرَِّف الكتاَب املُقَدََّس ِمن ... َويقضونَ على َعهدي إِىل أََبِد اآلبِدين... ♥

األوَّلِ َحتَّى النِهاية، وأَنْ َيجعلَ ِمْن كَِلَميت، ِمن َحقاِئقي، ِمْن ِحكَميت َولَغِة َصلييب 
ُمقلًِّدا احلكمةَ، , ةً، َنظَريَّةَ فَالِسفٍَة، نظَريَّةً عقالنيَّ)١٣/١: كور ١" (َصْنًجا َيرِنُّ"

  .وبِهذه التَّعاليم الفارِغة ُيَغذِّي كثرييَن وَيقُوُدهم إىل موِتهم
َزَمُن ! آه. وكاِملَ أُلوهيَّيت، وُيقلُِّد ِقياَميت "الُبشَرى الصاِلَحةَ"بِفَِمِه املَُتَبجِّحِ، ُيقلُِّد 

ةُ الَّذيَن كانوا ُيتاجِرونَ معَك َوُيزوِّدوَنَك بِأَفَضلِ ِتجارتَك َينَتهي عّما قَريب، فالباَع
  .وسَيرتاُع النَّاُس ِلمصريَِك  سُيَحطَّمونَأَنواعِ الَبضاِئعِ 

                                                           
  .١٩٩٠أيلول  ٣أُْنظُْر ما َبعد، يف   ٣٤
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  .١٨-٢/ ٢٨: إقرأي َحْزِقيال, يا ابَنيت
َت وأَن". يف قَلبِ البِحار, إنِّي إِلٌَه، وعلى َعرشِ إِلٍه َجلَسُت:"ُمنَتِفًخا كربياًء، قُلَت"...

وما ِمن َحكيمٍ . ها أنَت أَحكَُم ِمن دانيلَ. َجَعلَت َنفَسَك ُمساوٍ لإلله, بَشٌر ال إِلٌَه
بِكَثَرِة . َجَمعَت ذَهًبا وِفضةً يف َخزاِئنَِك. بِحكمِتَك وِفطنِتَك اقَتَنيَت ُيْسًرا. بِحكمِتَك

بِما أَنََّك َجَعلَت . ...سرَِكِحكمِتَك يف ُمتاَجرِتَك كَثَّرَت ُيْسَرَك فََتشاَمَخ قلُبَك ِمن ُي
هاَءنذا أَجلُُب عليَك الُغرباَء، أَظلََم اُألَممِ، فُيجرِّدونَ ! ِلذلك. َنفَسَك ُمساوًيا هللا

ُينزلوَنَك يف اهلُوَِّة فََتُموُت َموَت . ُسيوفَهم على َجمالِ ِحكمِتَك، وُيدنِّسونَ َبهاَءَك
: ريِ الكهَنِة الالبسِ الفضَّةَ والذَّهَب؟ أفَتقولُ َبعُدأَفتتباهى كَكَب. القَْتلَى يف قلبِ البحار

! وأَنَت َيقَتِحُمَك قاِتلوَك؟ ال، أَنَت َبَشٌر، ال إِلٌه، بني خمالب قاِتليَك" إنِّي إِلَه، إنِّي نيبٌّ"
كُْنَت يف ما مضى خاَتَم الكمالِ، ُمْمتِلئًا ... إنََّك َتُموُت َموَت الكافرِ بَِيِد الُغَرباء

لَِكنَّ , كُنَت  يف َعْدٍن، يف جنَِّة اِهللا، يف قَلبِ َمقِدسي. كَمةً، وكاِمالً يف اجلَمالِح
وبَِعَدِد . فَأَفَسْدَت ِحكمَتَك بَِسَببِ َبهاِئَك. ِتجارَتَك الّناِشطَةَ َمألْتَك ُعنفًا وإثًْما

  ".خطاياك اهلائلِ، وُمتاجرِتَك الالّ أخالقيَِّة، َدنَّْسَت َمقِدسي
  

  .١٨إقرأي الرؤيا  ثُمَّ
  .هذا العالَم َسُيصَرُع عّما قريب رئيُس اآلن،. اآلن، ُيصَدُر احلكُم على هذا العالَم

  

، احلَرَبةُ، َبناُت آوى، َجميُعهم  "كبُري الكهنِة"أَلَوحُش الثّاين، املَعروُف بِالَنبِيِّ الكذَّابِ، 
وعلى  ٣٥َشريَعيتحِ كي َيشنَّ احلَرَب على إنَّه َمْن َتدجََّج بالسِّال. واحٌد وال فَرَق َبينهم

لَقَْد . فهو َوَجماَعُته بناُت آَوى الَّلوايت ذَكرُتهنَّ لَكم يف رساِئلي الّسابقِة. ٣٦أنبيائي
                                                           

  .١٣-١١/١رؤيا ذَكََرَها موسى   ٣٥
  .١٣-١١/١رؤيا ذَكََرَها إِِليَّا   ٣٦
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أََرْدُت أَنْ أَفَتِدَيهم بَِتَبنِّيهم كأَبنائي، . َمللُْت ِمنُه وِمْن كُلِّ َجماَعِتِه، وال أَُسرُّ باملَُعاقََبِة
أشعري بُِحزين، أْشعري . م َتركوا ذواِتهم َيشَتريهم ُتّجاٌر أغنِياُء َيْسقطونَ َمَعُهملَِكنَّه

  ...إنَّهم يعبدونَ املَال. بِغمِّي، أشعري بِألَمي
ُرّبما هم قليلون،  ال . يف قلوبِ هابيلّييَك، الَّذيَن ُيحبُّوَنَك حقًّا واسَترِْحإلَهي، َتعالَ  ♦

إنَّهم أولئك . إنَّهم الشَّعُب الَّذي ُيحبَُّك. ، الَّذين يعانونَ اِملَحنكثريون، ولَكنَّهم قدِّيسوَك
إنَّهم رِفاقَُك؛ إنَّهم َبواكُريَك الَّذين لَْم َيسَمحوا قَط بأَنْ . الَّذيَن لَديهم الثَّباُت واإلْيمان

 .يهمإنِّي أُقدُِّمهم لَك ِلكَي َيَتسنَّى لَك أَنْ َتسَتريَح ف. تنطَق شفاُههم بالكذب
َتعالَي، أَِحبِّيين؛ َعزِّي ). قدِّيسي عصركم(سأُريُح َرأْسي يف قُلوبِ أَوالدي األتِقياء  ♥

قَليب؛ وَعوِّضي عنِ الَّذين َيحرمونَ ِمن ُحبِّي أَُمًما بِكاِمِلها، بِبناِء حاِئٍط َبيين وَبني 
  .لَْم أَحرِْم قَطُّ َنفًْسا ِمن ُحبِّي. أَوالدي

  كَثريونَ َسُيطَهَّرونَ بالصَّلَوات؛ كَثريونَ َسُيَنقَّون . يا فاسولَيت َصلِّي بِال انِقطاع،
  .ال َتَتباطَئي، أَلَوقُت َيْسَتعجِلُنا. بِالتَّْضِحياِت َوالصَّومِ

يا فاسوال، ابَنيت، ! آه. َبارِكيين أَكثَر، إِْمحي إِثَْم العالَمِ بِإعطائي وإِظهارِِك يل ُحبا أَكثََر
  :ِلِك يل هذه الكَِلماِتُسرِّيين بِقَو

  َيسوُع ، َعلِّْمين أَنْ أُِحبََّك بَِحنان؛
  أَْعِط هذه النِّعَمةَ ِللَّذيَن ال ُيِحبُّوَنَك
 .آمني. وال َيعرِفُونَ ناَر قَلبَِك اَألقَدسِ املُحرِقَةَ

  

١٧/٨/١٩٩٠  

  لَْسُت بِحاَجٍة إىل فالِسفَة وُحكماَء
  

أَعلَُم . يا َرّب، إِْسَتِمع إِلَى َتَوسُّلي. سألَُك َمغِفَرةَ َخطايايإنِّي أَجيُء إِلَيَك، يا إلَهي، وأَ ♦
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 .أنََّك َتْغفُر لَنا َوَتصفَُح َعْن كلِّ َخطَايانا

كنِت َخراًبا َوغََري ... أَغفُر لَِك، َبَدالً ِمْن أَنْ أََدَع غََضيب َيحلُّ َعلَيِك. إنِّي أَغفُر لَِك ♥
كُنِت ِمثلَ َحديقٍَة بِال َماٍء، وأَنا، ِمثلَ َمجَرى . ْحراِئِكَمْسكوَنٍة؛ كُنِت َمشهوَرةً بَِص

. إْنَتَشلُْتِك ِمْن َمَخاِلبِ َعُدوِّي. مياه َجارَِيٍة يف  َحديقٍَة، أََتْيُت إِلَيِك ألروَِي ُترَبَتِك
أَنا . َينأَفلََتِك األسُد وأَْصَبَحْت أَرُضِك اآلن َجنَّةً، بِفضلِ ُحبِّي َوَرْحَميت الالُمَتناهي

 .ُمخلُِّصِك َوَيسوُع هو اْسمي
أَنا، الرَّّب، قَاِئٌم أَماَمه، وأَماَمه أَضُع  ٣٧...إِْسَمحي يل أَنْ أَكْتَب الرِّسالَةَ التَّاِلَيةَ لـ

إِنِّي أُدوِّنُ . َيسَتطيُع أنْ َيُمدَّ يَدُه َنحَو َما ُيفَضِّلُه. َيةَ االْخِتيارلَقَْد أَعطَيُته ُحرِّ. َناًرا َوَماًء
أَُدوِّنُ ِصدقَُه الواِعَي واملُباَشَر جتاهي وكَذِلَك َعَدَم إِخالِصِه الَواعي . كالًّ ِمْن أَْعماِلِه
فالقَليلُ املَُتَبقِّي لََديَك ِمْن . أَسرِْع يف املَجيِء إِلَيَّ فَأُأَجَِّج شعلََتَك" .َواملُباَشرِ َنحوي

إنََّك َتْنَعُم . أُِحبَُّك ُحبا أََزليا َوَرْحَميت ال حدَّ لَها) ٣/٢رؤ! (شعلَِتَك َيْضَمحلُّ َسريًعا
  ."بِرَِعاَييت

ال َتخَدعوا ". ِلَنشَرْب، وَنأكُلِ الَيوم، فََغًدا َنموت: كَثريونَ ِمْن َبينِكم، الَيوَم، َيقولونَ
أَنْ ُتطيعوا َشريَعيت َيعين أَنَّكم . ُعوُدوا إىل ُرشِدكم َوأَقْبِلُوا إِلَيَّ، أَنا إِلَهِكم... أْنفَُسكم

لَْسُت بِحاَجٍة إىل فالِسفَِة وُحكماِء . ِحبُّوين، َوكلُّ َمن َيحيا يف احلُبِّ َيحيا يفَُّت
... إِلَى الَبساطَة... إِلَى الفقْر... أَنا بِحاَجٍة إِلَى الضُّعف. َعصرِكم، وال إِلَى أَْسياٍد

مِ الرَّمحِة هذه ُألهيَِّء أَجيُء يف أّيا. أََترين؟ َستأيت أّياٌم فيها أَضُع َشريَعيت يف قُلُوبِكم
األَمَم، َوأُذَكَِّرهم بِأَنِّي قَاِدٌر أَنْ أُطهَِّر َباطَنكُم ِمَن األْعَمالِ الّساِفلَِة َواملَْيَتِة، القاِدَرِة أَنْ 

لَكنَّ قلَب هذا اجليل قَْد أَصَبَح غَليظًا َورغَم أَنِّي أَتكلَُّم . َتجرَّكم إِىل النِّرياِن األَبِديَّة

                                                           
  .شخص من رودس   ٣٧
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إِنِّي . َتعالَي، ُخذي َصليَبِك واْتَبعيين. صراَحٍة إىل اُألَممِ، فَهِي ما زالَت ال ُتْصغي إِلَيَّبِ
  .أُبارُِك كُلَّ ُخطَْوٍة َتقُومَني بِها

  
  

 :)الحقًا، إىل َجَماَعِة الصَّالِة الصَّغريِة، يف رودوس  (
♥ ا الّراِغُبونَ يف املَجيِء، ِلذا أَقولُ لَقَْد َدَعيُت ِمنُهم كَثرييَن إِلَى َوليَميت، قَليلونَ جد

َسَتجِدونَ َبعَضهم قَْد َماُتوا، لَِكْن ! إِذَهُبوا حنو الُعْميان! إِذَهُبوا اآلنَ حنو الفُقَراء: لَكُم
ِلذَا . لَقَْد أَْنَهْضُت َجميَعكُم َوَسأُْنهُِض آَخريَن كَثرييَن ِمنهم. ال َتقلَقُوا، فََسأُقيُمُهم

ِلَيْدَهشِ الَّذيَن كَاُنوا  !َحو الفُقَراء واملَرَضى َوَتأَكَّدوا ِمن أَنَّكم َمألُتم َمْنزِيلاْنطَِلقُوا َن
َمْدُعوِّين أَوَّالً إِىل َوِلَميت، َوقَْد َرفَُضوا أَنْ يأتوا، ِلرؤَيِتهم العْمَيانَ قَْد اْسَتَعاُدوا َبَصَرُهم 

 !َتى قَْد قَاُموا إىل احلَياةواملَو! بَِمعرِفَيت اغَْتُنواوالفُقَراَء قَِد 
أيُّها اَألوالد، ... كُوُنوا ثَابِتَني َواْعَملوا ِلَمْجدي! إِغَْتُنوا ِمْن ثََرَوايت وال َتْضَمِحلُّوا

كوُنوا غَُيوريَن َواْتَبعوا كَِلَميت، اْحفَظُوا . نإنَّ ملَكويت قريٌب جدا اآل. أُْمحوا أنانيََّتكم
لَقَِد اْخَترُتكم، يا مالئكَيت، .أَْنفَسكُم َنقيَّةً َوَتَعلَُّموا أَنْ َتمَُّحوا ِلكَي َيحَيا ُروحي فيكُم

َمجُِّدوا َبعُد اْسمي بالِتقاِئكم . ونَ َبلْ ألنَّكُم فُقَراُء َوبائُسونليَس ألنَّكُْم َتْسَتحقُّ
  .أنا َمَعكم كلَّ الَوقْت. كوُنوا ناِشطَني يف كُلِّ األعمالِ الصَّاِلَحة. ِلخدَميت

  
  

٣/٩/١٩٩٠  

  رؤيا
  

. ي َمالبُِس هذه املُنظََّمةإنَّه ينَتمي إىل ُمَنظََّمٍة َرهبانيٍَّة، وأَعلَُم َما ه. ذََهْبُت ُألقابلَ كاهًنا (
! عندما فُِتَح الباُب وَرأيُته فُوجِئُت إذْ َوَجدُتين أماَم َشخصٍ َيْبُدو البًِسا َمالبَِس َتنكُّريَّةً غَريَبة

إِسَتطَعُت أَنْ أَرى داِخلَ أَكَماِمِه . كَانَ َيرَتدي رداًء طويالً  لَيلَكيا َوكأنَّه ِمن الَساَتان
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واِسَعِة، َوكانَ باللَّوِن الزَّيتوين الفَاِتح، َوكانَ َيَضُع ِمن َحولِ َخصرِه حزاًما ويلَِة َوالالطّ
وكَانَ َيلْبُس يف ُعْنِقِه سلَسلَةً ِمَن الذََّهبِ ثَقيلَةً َولَيَس َعلَيها أيَّ  .ُمَزخَرفًا بالذََّهبِ والفضَّة

ٍة، اعَتقَْدُت أنَُّه ُربََّما بَِسَببِ َدورِِه اخلَاصِّ قَْد َألوَّلِ َوْهلَ. كانَ ُيشبُِه َمِلكًا ِمَن املاضي. َصليبٍ
كُْنُت بِرِفقَِة .  ثُمَّ، ِعنَدما اْسَتقَْبلَين َنظَْرُت إىل َوْجهِِه ُمَتغاِضَيةً َعمَّا كَانَ يرَتديه. أَلَبُسوُه َهكَذا

)x(َّظََنْنُت أنَّ كلَّ . ةَ ردَِّة فْعلٍ خاصٍَّة، كاِهنٍ آَخَر، ِمَن املَُنظََّمة َنفِْسها، الَّذي لَْم ُيْبِد أَي
َوَما فَكَّْرُت فيِه ِمْن َجديد إالّ ِعنَدَما َتذَكَّْرُت رِسالةَ الرَّّب، الَّيت َجاَءْت . شيٍء كَانَ طَبيِعيا

ونَ أَنا، الرَّبَّ، َسأعطيِك ُرًؤى َعنِ الَّذين َيتَبع: "قَْبلَ هذا احلَاِدث بِأُْسُبوع، َوفيها َيقُولُ
َوكََما قَالَ أَنَّ هؤالء الَّذيَن َيْتَبُعونَ الَوحَش يف كنيَسِته َيرَتدون كَعظيمِ كََهَنٍة،  ؛"الَوحش

 .إنَّهم َسُيَضلِّلُونَ كَثريين، حتَّى املُْختارين. َمالبَِس ِمْن ذََهبٍ  َوفضَّة
ا ُمرَتِدًيا كََمِلك، بَِمالبَِس َبعَد ذلَك الظهرِ، َما كنُت رأَيُت كاهًنا عاديا، َبلْ رأَيُت َشْخًص

   .)٣٨فاِخرٍة
 .فاسوال، لَقَْد قُلُْت لِك إِنَّين َسأُشُري لَِك بإِْصَبعي إىل كلِّ أشواِك َجسدي ♥
األنسانُ الفاِعلُ مثل هذا الفعل " :فََتْحُت اإلجنيل بِدوِن َتحديد فَوقْعُت على هذه النُّبوَءة (

 .)٥/٢قور  ١(اَعة أَنْ ُيفَْصلَ َعنِ اجلََم كانَ َيجُِب
  

١٠/٩/١٩٩٠  

  لَُغة َصلييب ِهَي احلُّب
  

  ).٨٠/٤مز (يا ربَّ اجلُُنود، أَْرجِْعنا َولَْيْبَتِسم َوجُهَك لَنا فَنخلَُص  ♦
لَْم أُباِشْر هبذا الَعَمل مَعِك ألتركَه غَري . لَْم أَُنشِّئِْك َعَبثًا... إِتَِّكئي علّي. ألسَّالُم َمَعِك ♥

الالَشيُء والَّيت لَيَس لَها أيَّةُ  أنِتباَركُت َعَملي لكَي ُيَمجَِّدين، وأَنِت،  لَقَْد. ُمكَْتِمل

                                                           
  .٣٨/١٣حز  ٣٨
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َموِهَبٍة لُتقدَِّمها يل، لقَْد َوَضْعُت على كِتفَيِك نريَي ُألْخزَِي احلُكماَء وأُشتَِّتهم، َوأرَِيُهم 
يا ابَنيت،  وأَنِت. كشَف ذايت لَُهمأنَُّهم َما داُموا ُمَتمسِّكَني بَِموِقِفهم، فَأنا، الرَّبُّ، لَْن أ

لَقَْد طهَّرُت "أَجل، َتَرنَّحي ِمَن األرِتباِك أماَم اخِتياري، ألنَُّه أيُّ إنساٍن ُيمكُنُه أنْ َيقولَ 
؟ غري أنَّ ُمضطَهديِك، املَُتصامَِّني َعن َتعاليمي، يأملُونَ "قَلْيب، لقَْد َتطَهَّرُت ِمن َخطيئيت

أَحلقَّ أقولُ لِك، ِمْن كُلِّ مَواليد املرأِة، لَْم ُيَر قَطُّ . ا ما َيسَتعِملوَنه ِضدَِّكأَنْ َيجُِدوا َشيئً
 ...ُجْرُحِك، يا ابَنيت، َيجَرُحين أنا أَيًضا. واِحٌد أَْدَنى ِمنِك

حتَّى َولَو . لكْن بَِعزمي أنْ أُخلَِّص هذا اجليلَ كما َخلَّصُتِك. أَجل، كلُّ هذا اجليلِ زاٍن
َسأَعرُض عرَيه أَماَم َعيَنيه، : ٣٩ْيُت أنْ أجرَُّه إىل الصَّحراء وأعملَ بِه َما فعلُتُه بِِكاضطرَّ

ثُمَّ، بَِحْضرِة َمالئكيت، َسأُْنشُد لَُه . وأَماَم أوَّلِ َعالَمِة َتوَبٍة، َسأطُري إِلَيِه كََما طرُت إِلَيِك
مثَّ، آُخذُ َيَده بَِيدي . ُه نعَمةَ َشريَعيتَسأَرُده َعْن طَريقِ الضَّالل وأَمَنُح. َنشيَد ُحبِّي

  .َألقوَده وأُعيَدُه إىل َبييت، َحيثُ َسأُريِه َجميَع كنوز قَليب األقَدس
ِلُيذِكَي تلَك الشُّعلَةَ املَُترجرجةَ، : هذه الكُنوُز احَتفَظَ بِها قَليب األقَدُس ِلنِهاَيِة األزِمَنِة

فَُتصبَِح ناًرا ُمتَِّقَدةً، ِلَتهَب الّنوَر ِللَّذيَن َيعيشونَ يف الظُّلمِة الَّيت أَوَشكَْت أَنْ َتنطَِفئَ، 
  .وِظلِّ املَوت

فاسوال، يا ابَنيت، َسُيحاوِلُ ُمْضطَهُِدوِك أَنْ َيْنزُِعوا َعنِك اَأللْبَِسةَ الَّيت َمَنْحُتِك 
أَْنوي أَنْ أََضَع حدا . َترُب منِكَسَتق أْنزَِع كلَّ يٍدلَكنِّي أَِعُدِك بأَنْ ! وَيْسِلبوِك َجواِهري
أَنا َمِلُك املُلوِك، َحَملُ : ثابًِتا لألَبد بَِعْزمي أَنْ أَعرَض إْعالًنا َيبقَى. ِلخالَعِتهم َوَضالِلهم

أَنوي أَنْ أُلِغَي . اهللا، أَلبَِداَيةُ والنِّهاَية، كَِلَمةُ اِهللا، أَلقاِئُم مَن املَوت، أَلَْمسيُح، أَلْفادي
. أََضَع َحدا ِلهذه املُؤاَمرة ضدَّ كَنيَسيت، كََما ِلَتعاليِمهم اخلاِطئَِة يف كَِلَميت َوُصوَريتَو

لَْسُت أََتكلَُّم بِاْسِتعاراٍت َمجازِيٍَّة، َبلْ أَقُولُ لَكُم بَِتعابَري واِضحٍة إِنَّهم َيْنَعُتوين بِلَقَبٍ ال 
                                                           

  .َتطْهًِريا كََما ِفي الَْمطَْهر، َحيثُ رأَيُت َخطَاياي بَِعيَني اهللا  ٣٩
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ُمخّبٍأ بَِمهارٍة ، "إِلٍَه كاِذبٍ"، "وَرٍة بِال َحياٍةُص"، "َمسيحٍ كاذبٍ: "َيُخصُّين، َولَيس أَنا
  ... َتحَت َمْسكونِيٍَّة كاِذَبٍة

فََسأَصرُع ُمَعلِّمي َعصرِكُم الكَذََبةَ . لَِكنِّي أَِعُدِك، يا ابَنيت، بِأنِّي، يف النِّهاَية َسأَنَتِصُر
الَّيت  لَُغةَ َصلييبًعا على ِلسانِكُم هؤالء، َوَسأَْمَنُحكم كنوَز قَليب اَألقَدس الدَّفيَنةَ، واِض
  !هي لَُغةَ احلُبُّ، مع كلِّ أسرارِها َومعجزاِتها وَعجاِئبِها

َسأُوصيهِم بِأنَّه َيجُِب أَالّ َيكوُنوا ". أَلِْقياَدِة واِخلْدَمِة: "حيَنئٍذ، سأُذكُِّر ُرعايت بالكَِلَمَتني
كال، كلُّ َمْن ُيريُد أَنْ َيكونَ كبًريا . ُسلْطَِتهمِمثلَ رِجالٍ ُعظََماَء ُيشِعرونَ املَساكَني بِ

بَني املَساكني ِلَيكُْن هلُْم خاِدًما، وكلُّ َمْن ُيريُد أَنْ يكونَ األوَّلَ َبيَنهم َعلَيه أَنْ َيكونَ 
َتماًما كَما أَتيُت على األرضِ ال ُألخَدَم َبلْ َألْخُدَم وأَْبذلَ َحيايت ِفداًء َعْن . اَألخَير

، َسأُحاِفظُ ٤٠وأَنِت، أيَّتها الطِّفلَةُ الصَّغريةُ، ال َتخايف منِّي). ٢٨-٢٠/٢٦متَّى(ريين كَث
بارِكيين . أُبارِكُِك. َصلّي ألجلِ َخالصِ واهِتداِء َعْصرِك! علَى ُنوري فيِك دائًما وأَبًدا

  .َوأَحبِّيين

  
  

١٢/٩/١٩٩٠  

  يإنَّه احلُبُّ الَّذي َيَتكَلَُّم إىل عالَمٍ ِعدائ
  

 يسوع؟ ♦
 :أُكُتيب رسالَيت ِلكُلِّ أَْنحاِء اَألرض  .أَلسَّالُم َمَعِك، يا َزهَريت. أََنا ُهو ♥

يا أَوالد قَليب، أَدرِكوا كيَف َتنفَِتُح السَّماُء لَكُم كلّ َيوم، بِنعَميت، . َعكمأَلسَّالُم َم 
ألمَنَحكم نِداءاٍت َألجلِ االهِتداءاِت، وَتذكرياٍت ِلكَِلَميت، وَتعليماٍت ُألعلَِّمكُم كَيَف 

                                                           
  .ِخفُْت أَنْ أَكونَ قَد أَحَزْنُت يسوع ٤٠
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ٍة ِمَن العالَمِ ِلَتْجلَب لَكُم َتفَْتُح السَّماُء أَبواَبها كُلَّ َيومٍ يف أَْنحاٍء َعديد. َتتَبعونَ َوَصاَياي
وَتْنزلُ احلكَمةُ بكلِّ َمجِدها على َعرشٍ، َتماًما فيَما َبينكم َجميًعا، كَي . السَّالَم َواحلُبَّ

َتفَتَح أَعُيَن العميان، كي َتفَتَح آذانَ الّصمِّ وكَي ُتقيَم املَوَتى املَُتَبعثَرين يف هذه 
  . الصَّحراء

  

َ تأيت ُتعلُِّم إالّ املَساكَني . ُتظهَِر َنفَْسها ِلَنفْسٍ ُمخاِدعٍَة كالّ، أَحلكَمةُ لَْن فأنَّها ال
 أناوالُبَسطاَء، وَتْسكُب َعليهم كلَّ أَعماِلها، ألنَّ تلَك النُّفوَس َتعرُف كيَف َتخشاين، 

َعَتَبِة َبيِتكم؟ أيُّ فَرحٍ  فَأَيَّةُ هَبٍة إذًا أَعظَُم ِمْن أَنْ أُحِضرها ِلغاَية. الرَّّب، َوَتْهوى كَِلَميت
 أَكَبُر ِمن َبْسَمِتها َعلَيكم؟ وأَيُّ َنعيمٍ أَعظَُم ِمْن مساِعها ُتْنشُد لَكُم َنشيَد ُحبِّها اجلَديَد؟

لَقَْد ُحِفظَ هذا الفََرُح ... على أَْبوابِِك بالذّاِت "أنا هو" ألنَّ! إِْبَتهِجي إذًا أَيَّتها اخلَليقَةُ
ها اجليلُ، فيما الشَّيطَانُ َوكُلُّ َمملَكَِته، َوكَذَِلَك سلطُتِه العالَِميَّةُ، ُمتَِّحدونَ لَزَمنَِك، أَيُّ

َمع النَّبِيِّ الكاذب الَّذي َتسَمعونَ َوقَع قََدَميِه بِوضوحٍ أَكثَر فَأَكثَر كلّ َيومٍ َويف كُلِّ 
إنَّهم . َسيت ويف كلِّ اُألَممَمكاٍن، آِخذونَ يف الُبلُوغِ إىل ذرَوِة قوَِّتهم داِخلَ كَني

  .ُمدجَّجون بالسِّالحِ ِلُيحاربوا كَنيَسيت َوكُلَّ الَّذيَن ُيطيُعونَ َوصاياي
لَقَِد اْحَتفَظُْت ِلزَمنِكم، يا أوالدي اَألِحّباء، بِهذا املَنِّ السَّماويِّ الَّذي َيمنُحه روحي 

ذي ادَّخرُته َألّيامِ القَفر والظّلم؛ إنَّه الَّ) ٢/١٧رؤ " (املَنُّ اخلَفّي"إنَّه ذلك . القدُّوس
ِغذاُء الفُقَراِء واجلاِئعني، وأَِعُدكم بأنَّهم َسَيْحصلونَ على الطَّعامِ قَْدَر ما ُيريدونَ، 

: إِنَّه. َهذَا الِغذاُء السَّماويُّ هو الَّذي أُنزلُُه ِمَن السَّماء. َولَُهم، َسأَمَنُح ِاْسِمَي اجلَديَد
الَّذي َيَتكلَُّم إىل " احلُبُّ"إنَّه  .القدُّوس، الَّذي َيمُأل َصحراَءكُم الدَّاخليَّة فَيُض روحي
إِنَّه احلُبُّ الَّذي ُينادي ِمْن . الَّذي َيقَرُع على كلِّ بابٍ ُموَصٍد" احلُبُّ"إنَُّه . عالَمٍ ُمعاٍد

احلُبُّ الَّذي َيَتَوسَّلُ كَُمتَسوِّلٍ ُمباَدلَةَ  إِنَُّه. َوراِء احلاِئِط الفاِصلِ َبيَننا، َوقَْد َبناُه أَعَدائي
  إنَّه أنا،... َتَحسًُّرا... َنَدًما... َبْسَمةً... ُحبٍّ
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  .ألقَلُب األقَدُس
إنِّي أَجيُء َمرَّةً أُْخَرى ُألذِكَي َهِذه الشُّعلَةَ املُحَتِضَرةَ يف قَلْبِكُم، فَُتصبَِح ناَر َحناٍن 

أيَُّتها الَبشريَّةُ، وأُنَري الَّذيَن  َعلَيكِ، َألْسكَُب بَِوفَْرٍة كُلَّ كُنوزِ قَليب أَنزِلُ. َوُحبٍّ آِكلٍَة
أَجيُء ُألحطَِّم أبواَب ُسُجونِِك، َوبِشعلَيت، أُْصهَِر . ما زالوا يف الظَّالمِ َوِظلِّ املَوت

أَْنوي أَنْ . دا خلَالَعتِِِكأَجيُء ُألحرَِّرِك ِمْن أَْسرِِك َوظلِمِك َوأََضَع َح. َسالِسلَ َخطاياِك
أَُخلَِّصَك، أَُيها اجليلُ، َحتَّى َولَو اضطَرَّْيُت أَنْ أَجرََّك إىل غاَيِة الصَّحراِء ُألكلَِّمَك، 
. ُمظهًِرا لََك َجفافََك، وكَيَف جَسُدَك بكاِمِلِه ُمْمتِلئٌ بالظُّلَمة، َسأَفعلُ ذلك ُألخلَِّصَك

  ؟...الَّذي ال أَفَعلُه ألجِلِك َما! أَيَّتها اخلليقَة! آه
إنَّ ُروحي َعلَيِك وَسَيسَتِقرُّ َعلَيِك داِئًما أََبًدا؛ ِلذا، إِفَْتحوا قُلوَبكم َوَدعوين أَغمْركُم 

َتعالَوا واسَتمدُّوا قُوََّتكم منِّي، أَصِّلُوا جذوَركُم يفَّ، إِذْ ماذا َسَتفعلونَ يف َيومِ . بِنعَميت
ُجذوُركُم َنحيلَة؟ َسُتَزعزُِعكُم الرِّيُح وَيقَْتِلُعكم ُعْنُف العاِصفَِة،  احملَنِة إِنْ كاَنْت

 إِذًا َتعالَوا إِيلَّ .ال، لَْن ُيْمِكُنكُم الَبقاَء أَْحَياء. فََتَتحطَُّم أَغصاُنكُم ِمثلَ زجاجٍ َدقيق
َتعالَوا إِلَيَّ كََما أَنُتم، ال َتنَتِظروا أَنْ ُتصبُِحوا . واغَتُنوا  بِكُُنوزي ِلكَي ال َتضَمِحلُّوا

َتعالَوا إيلَّ كَما أَنُتم وَسأَغِفْر َخطاياكُم َوأُطَهِّْر َنفَْسكم، ِحئنئٍذ . قدِّيسني حتَّى تأتوا إيلَّ
أَنا، الرَّّب، أَنوي أَنْ . ، ُألهيِّئَكُم ِلِقرانِنا الرُّوحيألْبُِسكُم أُلوهيَّيت َألْجلِ اْسمي القدُّوس

أَْنوي أنْ أَْجَعلََك َتجُِد . أَقَترِنَ بَك، أيُّها اجليل، يف َمْجدي، َوأَجَعلََك َخاصَّيت بِكلِّيِتَك
  . أَبِد اآلبدين سأُهيِّئَُك ِلَتكونَ يل إىل. الطَّريَق وأَنْ أَقوَد ُخطاَك َخارَِج الدُّروبِ املَُتَعرَِّجة

أَلَيوم، أَحنَين ِمَن السَّماِء قاطعاً كلَّ الطَّريقِ حتَّى أَبلَغكم بِداِفع احلُبِّ والرََّمحة، لَِكْن، يف 
الَوقِت َنفِْسِه، َنفْسي ُمتألَِّمةٌ وَحزيَنةٌ حتَّى املَوت، َألنِّي َوَجْدُت ِخرايف ونِعاجي، َبعُضها 

ُر قَْد فُِقَد، وَبعُضها أَيًضا قَِد الَتَهَمْتُه الذِّئاُب املَُتَخفَِّيةُ َتحَت قَْد َتَبدَّد، وَبعُضها اآلَخ
ِلذَِلك، ال َتَتفاجأوا بِزَِياريت لَكُم، ألنَّه، مع كلِّ َيومٍ َيمرُّ، َستروَنين . ُجلوِد احلمالن
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َألهزَم كُلَّ الَّذيَن ال َسأَجيُء بنارٍ ُمتَِّقَدٍة . أكثَر فأكثَر إىل أَنْ ُتقابِلوين َوْجًها ِلَوْجه
أَلَوقُْت َيضيُق، أَلسَّاَعاُت َتْمضي َوَيوُم َمْجدي : َيعَترِفُونَ يب كَإِلٍَه لَُهم، وأَقولُ لَكُم

َحَسًنا، أَيَن هو هذا : "ال َتكوُنوا أََحَد الَّذيَن َيقولُونَ. َسَيكونُ عمَّا قَريبٍ َمَعكُم
َمجيئي قَريٌب َوَوعدي على وَشِك أَنْ ُيَحقَّق، فَ". أَيَن هو هذا الَوعد؟"، "املَجيُء؟

  .واْنِتظاُركُم َسُيقَصَُّر بِفَضلِ َصلَواِت أُمِّي املُنضمَِّة إىل َجميعِ ِقدِّيِسيَّ
َوحيَنها، يا أَحّبائي، َوأَنُتم يف هذا األنِتظار، َتَصالَُحوا َوعيُشوا بِقَداَسٍة ِلكَي أَجَِدكُم 

ِلكُلِّ َشيٍء نِهاَيةٌ، َويف أََحِد اَأليَّام َعلَيكم . َسأَعوُد قَريًبا جِدا اآلن كَُحّب .بَِسالم
ِلذا، ماذا َسَيحلُّ باَألشرارِ َواخلَطَأَة؟ َوَماذا . َجميًعا أَنْ ُتجيبوين َوتأدُّوا يل ِحساَبكم

  ِللَّذيَن َيسَتمرُّونَ يف إِهاَنيت؟ َسَيحُدثُ
ألنَُّه بِقََْدرِ ما َتْسَمعون َوقَْع ُخطُواِت . لَْن أُبِطئ. َوَوْعدي َسَيَتَحقَّق أمٌني َوَصاِدٌقأنا 

النَّبِيِّ الكاِذبِ َوَجَماَعِتِه َعلى َوْجِه اَألْرض، بِأَكثَر ِمن ذلك َسأُْسِمُعكم َوقَْع ُخطُوايت 
هذا املَُتَمرُِّد . ْمَسَح بَِدمي آثاَر ُسّمهِم الَّذي خلَّفوُه وراءهم كَطُْعمٍ لَكمأََنا اآليت أل

ُمَتَستًِّرا بَِمظَْهرِ َحَملٍ، ُمَتستًِّرا : َوَجماَعُتُه َيزَدِهرونَ اآلن، ُمَتَستًِّرا بِِلباسِ رئيس الكََهَنة
  .ا إِىل َموِتهمبَِمظَْهرِ احلَقيقَة، ِلَيخَدَع كَثرييَن َوَيقوَدُهم َجميًع

لَقَْد أََتِت األْزِمَنةُ، اَألْزِمَنةُ املُْعلََنةُ يف . إِنِّي ال أََتكلَُّم بِأَمثالٍ، اآلن، لَِكْن بِكَِلماٍت ُمباَشَرة
، "َمسيحٍ كاذبٍ: "الِكتاب، الَّيت فيها َينعُتين أَعدائي بِلَقَبٍ ال َيُخصُّين َوليس أَنا

: ُمخبٍَّأ بَِمهاَرٍة َتحَت ِستارِ َمْسكُونِيٍَّة كاِذَبٍة، َصَنمٍ "كاِذبٍ إِلٍَه"، "ُصوَرٍة بِال َحياة"
بالسَّيِف ... وَسَببِ َسفِْك ِدماٍء كثَريٍة رأسِ احلَربِة املَْغُروزِ َعميقًا يف قَليب األقَدس
َوْجَبةً ِمَن َوْجَبةً ِمَن العقالنيَّة َيوًما، َو: َسُيْجبِروَنكُم بِأَنْ َتأْكلُوا طَعاَمهم الَدنَِس

َولَغةَ " احلكَمةَ"، و"كَِلَميت"، َو"احلَقيقَةَ"الطََبيعانيَِّة يف الَيومِ التايل، َوَهلمَّ جرا، ُمقلِّديَن 
  .هذا أَكيٌد َوَسَيَتَحقَّق. لَِكْن َسَتْنزلُ ناٌر ِمَن السَّماِء َوَتلَْتهُِمُه هَو َوَجماَعُته". َصلييب"
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مور، يا أَحبَّائي، ِلكَي أَُحذَِّركم ِمْن هؤالء املَُعلِّمَني الكَذََبِة َوِمن أُْخبُِركم بِكلِّ هذه األ
هذه التَّعاليم الَبَشرِيَِّة، َوِلكَي أْخبَِركُم أنَّه يف أيَّامِ اِملَحنِ اآلِتَيِة َهذه، َسَيْسَتِمرُّ قَلْيب 

وِّلُ َصَدقَةً، أَنا أَيًضا أَْرُجو أَنْ أَرَبَح كَما َيرُجو املَُتَس. اَألقَْدُس املُتَِّقُد ناًرا يف ُمالَحقَِتكم
أُبارُِك كُالًّ ِمنكُم، َتارِكًا َنفَْحةَ ُحبِّي َمختوَمةً على  .قَلَبكُم قَْبلَ أَنْ ُتداِهَمكُُُم الظُّلَْمةُ

سوُع املَسيُح، إِبُن اِهللا احلَبيُب واملَُخلُِّص، ِمن كلِّ قَلْيب، أَتُركُكم مَع أَنا، َي. جَِباِهكُم
  .كُوُنوا واِحًدا  .أُحبُّكُم بِال ُحُدود. َسالمي

 
  


