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٨٨

  الدَّفَتر السَّاِدس واَألْرَبُعون
  

١٨/٩/١٩٩٠  

  إِنَّ َملَكُويت َسُيْعطَى إِلَى َشْعبٍ فُقََراَء
  

َربِّي، أَْنَت الَّذي َيْحميين ِمَن الَشرِّ َوُيحيطُ َنفْسي بِأَناشيِد ُحبَِّك، َدْع َوْجَهَك اَألقَْدَس  ♦
 .َيبَتِسْم ِلجميعِ الَّذيَن ُيِحبُّوَنَك

أَظْهِْر لَُهْم كُنوَز قَلبَِك اَألقَْدسِ وَعلِّْم أُولَِئَك . الَيومِ أَنْ َيْتَبعوَك َوَيقَْتُدوا بَِك َعلِّْم َشبيَبةَ
: الَّذيَن ما زالوا ال َيفَْهُمونَ َوَيَتردَُّدونَ، َحاِئريَن، أََماَم هذا اإلْسمِ املُقَدَّسِ الَّذي اْخَترَته

 .املسيح، أَنََّك أْنَت "أََلقَلْبِ اَألقَْدسِ"
إِْجَعلْ أُولَِئَك الَّذيَن ُيِصرُّونَ على اخِتالِفهِم بَِسَببِ املُصطَلَحاِت الالُّهوِتيَِّة، بالرُّغْمِ ِمْن 
أنَُّهم َيْنَتُمونَ إلَى اْسِمَك القُدُّوس، أَنْ َيعودوا إِلَى ُرْشِدِهم وُيْدرِكوا كَم ُيَشجِّعونَ هذا 

لَى أيَِّة َدَرَجٍة ال َيْعَملونَ َمشيئََتَك، َبلْ َيْمَنُحونَ الشَّْيطانَ َمْمَسكًا االْنِقَساَم يف املَسيِحيَِّة، وإِ
  .آَخَر َيْسَمُح لَُه أنْ ُيْبِقَيَنا ُمْنفَِصلَني، ُمْضِعفًا َهكَذا كَنيَسَتَك

، األِلُف والياُء، أَنَت َيُسوُع املَسيُح، اْبُن اِهللا احلَبيُب واملَُخلُِّص، أَلقَلُب اَألقَْدُس، أَلكَِلَمةُ
  !أَنَت َمسيٌح واحٌد ولَْسَت ُمَجزًَّءا. أَلنُّوُر، أَلفَادي، الضَّابِطُ الكُلِّ، القَديُر

ِلذَِلك، أَرُجوَك، أَْنَت الَّذي ُتريُدنا ُمَوحَّديَن، أَنْ ُتَوحَِّدنا ُمَجدًَّدا يف احلُبِّ، بِالقَلبِ، يف 
  .إميانِنا ويف ُمَماَرَسِتنا

. لَيت، َما َيجُِب أنْ ُتَعلِّميهِْم أَنْ ُيؤِمُنوا بِِه َوما َيجُِب أَنْ ُتقْنِعيهِم أَنْ َيفَْعلُواهذا، ياِطفْ ♥
فََهُؤالِء النَّاُس . لَِكْن، يا ِطفْليت، َسَيكونُ ُهناَك َمْن ال ُيْصُغون، بَِسَببِ اْعِتداِدهم بِذاِتهِم

وال َتْمألُهم إالَّ . م التَّواُضُع واِحلكَْمةُ احلَقيِقيَّةُإِنَّه َينقُُصُه. ُيثِْقلُونَ جِدا َعلى قَلْيب
ال َتُمتُّ بِِصلٍَة إلَى املَْعرِفَِة، يف حنيِ أَنَُّهم َيأُْخذُونَ " َمْعرِفٍَة"قَناَعاٌت ُمعادَيةٌ َمْبنِيَّةٌ على 

طاعٍ، َولَِكْن غَْيَر ، ُمثرييَن َمَساِئلَ بال انِقواملَُحاجَِّة على كَِلماٍتباحلُكْمِ واِإلَداَنِة، 
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 .ُمْدرِكَني أََبًدا َمع ذَِلَك أَنَُّهم فَريَسةُ املَُجرِّبِ
: آه، يا ِطفْلَيت، َتَحمَّلي هذه الصُُّعوَباِت َألْجلي، فَكُلُّ َهِذِه ال َتكونُ بِال َجْدَوى

أَريِحي . بِّي وبَِحناينَتعالَيِ اآلنَ واْسَتْمِتعي بُِح... فََسَتَرْين َيوًما النُّوَر َوْجًها ِلَوْجٍه
إِْبَتهِجي يف َبَهائي ويف . َرأَْسِك َعلى قَلْيب وأَْنِصيت إلَى نَِداَءاِت احلُبِّ، إِْبَتهِجي ِفيَّ

  .ثََرائي
: وإِذا َسأَلُتموين. لَقَِد ادََّخْرُت هذا الِغَنى لََك، أيُّها اجليلُ، َألقُوَدَك إلَيَّ بَِسالِسلِ احلُبِّ

فَالَبْعُض . إنَّها َتْحُدثُ اآلنَ: فَأُجيُبكُم" َن الَزَمنِ َسَتْحُصلُ هذه اُألْعُجوَبةُ؟َبْعَد كَْم ِم"
والَّذي . إِنَّ الرَّبَّ الَّذي َتلَتِمُسوَنُه َسَيأْيت َعلَيكُم فَْجأَةً. ِمْنكُم قَْد َسِمُعوا َوقَْع أَقَْدامي

ُتقَاوُِموا ُروحي القُدُّوَس الَّذي َسَيأْيت اآلن ال : ِلذَلَك أَقُولُ لَكُْم. َتُتوقُونَ إِلَْيِه آٍت
  .بِكاِملِ قُوَِّتِه ِليِحلَّ كَفََن املَوِت الَّذي َيلفُّ أَُمَمكم، مانًِعا َعْنكُم ُرؤَيةَ النُّورِ

لوا يف َسأَْنزِلُ بِكَاِملِ القُوَِّة مع ُروحي َألْنزَِع ِقَناَع املَُخاِدعَني وأَطُْرَد الباَعةَ الَّذين َتَغلَغ

   .َمقِْدسي
فَُروحي . َحوِّلْ َعْيَنْيَك إلَيَّ، أيُّها اجليلُ، واْنظُرِ الفَرَح اآليت َعليَك يف القَريبِ الَعاجلِ

القُدُّوُس َسَيْنزِلُ بِِملِْئِه لَيَس فَقَط ِلُيَخلَِّص الياِئسَني َبلْ َسأَْنزِلُ أيًضا ِللدَّْيُنوَنِة، ُألعيَد 
َياِن وأَْنزَِع الَبَصَر ِمْن أُولَِئَك الَّذيَن َيقُولُونَ إِنَُّهم ُيْبِصُرونَ، وأُولَِئَك الَبَصَر إلَى الُعْم

الَّذيَن َيدَّعونَ أَنَُّهم ُحكََماُء وُمَتَعلُِّمونَ َسأُفِْحُمُهم بَِحيثُ لَْن َيْعرِفوا َمَن ُهْم وال ِمْن أيَن 
  .أََتوا
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املُْسَتِحقَّني وأُولَِئَك الَّذيَن َتْدُعوَنُهم أغْبَِياَء وُمْحَتقَريَن  سأُفَقُِّه غََري: ألَْحقَّ أَقُولُ لَكُم
سأَُنشِّئُُهم وأُثقِّفُُهم بَِمْعرِفَيت، َجاِعالً ِمْنُهم َتالميذَ ُمْخِلصَني ِللَْحقِّ، ِلُيْخُزوا أُولَِئَك الَّذيَن 

  ."إِلَى َملَكُويت ١اَألْمَواَت َسيْسبِقُوَنكُمإنَّ : "فَأَنا أَقُولُ لَكُْم .َيْحُجُبونَ َعْنُهم َملَكُويت
إِنَّ ُروَح نِْعَميت أََتى إِلَيكُم، على أَْبوابِكُم، لَِكنَّكُم لَم ُتريُدوا أَنْ ُتْؤِمُنوا بَِعَجاِئيب وال 

بَِتواُضعٍ  بُِمْعجَِزايت، وَمَع ذَِلَك فَالذين َتْعَتبُِروَنُهم ُمْحَتقَريَن وَمْنُبوذي ُمْجَتَمِعكُم، آَمُنوا
لَِكْن، ِلُحزين . ِلذَِلَك َسأُعيُد اخلَطأةَ وأُقيُم املَْوَتى كَأَْعِمَدٍة ِمْن ُنورٍ. وبَِحَراَرٍة وبُِحبٍّ

الشديد، َحتَّى َبعَد أَنْ َتَروا َهِذِه الَعَجاِئَب الَعظيَمةَ، َسَتْرفُُضونَ بِاستمرارٍ أَنْ ُتَغيُِّروا 
  .وا بِأَْعَمايل اِإللَهِيَّة الَراِهَنةَرأَْيكُم فيهِم وأَنْ ُتْؤِمُن

  :ِلذَِلَك أَقُولُ لَكُم 
  إِنَّ َملَكُويت سُيْنَزُع ِمْنكُم"

  ِلُيْعطى إِلَى َشْعبٍ فُقََراَء،
  إلَى أُناسٍ ال َيْعرِفُون

  أَنْ ُيَميُِّزوا َيميَنُهم ِمْن َيَسارِِهم،
  فَِلَهُؤالِء الُبَؤَساء

  " .َسأَْمَنح اْسِمَي اجلَديَد
  

 ٢  

                                                           
  .أَْنُتم احلُكََماء  ١
٢   P ؛ "الكلمة" = "رَِميا= "بالُيونانِيX   = ملسيُح الكلمةُا" يعنِي ". املسيح= "ْخرِْيْسُتوْس."  
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 .)الحقًا  (
 .، ال َتْسَمحي َألَحٍد أيا كانَ أَنْ َيْسلَُبِك املَوِهَبةَ الَّيت أَْعطَْيُتِك٣يا فاسولةَ قَليب اَألقَْدسِ ♥

 
 !ن ذايت ال أَْسَتطيُع َشيئًا فَأَنا َمْحُدوَدةٌ، كَما َتْعلُمِم. َربِّي، إِْمَنْعُهم أَنْ َيْعَملُوا يل ذَِلَك ♦
فَأَْعَدائي الَّذين ُهم أَْعَداُؤِك أَْيًضا، َسأََتَغلَُّب َعلَْيهِم، . ال َتَخايف، يا فاسوال، اْبَنيت ♥

وكَم َمرَّةً َنوَّْرُتِك،  وَتَعاليمي َسَتُردُّ َعَدًدا أَكَْبر، أََتَرْين؟ كَم َمرَّةً أَْنقَذُْتِك ِمن فَمِ اَألَسِد؟
ِثقي يب، واتَِّكلي !  ٤يا ِتلْميذَيت الَعذَْبة! آهيا ِطفْلَيت؟ َوكَم َمرَّةً َدلَّْيُتِك َعلى الطَريقِ؟ 

ُتوقي . إِكَْتِسيب يل ُنفُوًسا". احلُْب"َبشِّري بُِحبٍّ َألْجلِ . َتَعالَي .إِْسأَيل فَُتْعطَي. عليَّ
  .ِثقي يبَوإِلَيَّ، أَِحبِّيين، 

  

   !الكَنيَسةُ َسَتْحَيا
١٩/٩/١٩٩٠  

  ُخذْ َنفْسي َوقَلْيب
  

 .َربِّي، ُخذْ َنفْسي َوقَلْيب َوَضْعُهما يف َصميمِ قَلْبَِك اَألقَْدسِ ♦
كَم ! يا ِطفْلَيت، كَمِ اْشَتقُْت أَنْ أَْسَمَعِك َتقُولَني يل ِمْن َجديٍد َهِذه الكَِلَمات! آه ♥

   !َهِذِه الكَِلماِت ِمْن قَلبِ كُلِّ واِحٍدأَْشَتاُق أَنْ أَْسَمَع 
  

٢٠/٩/١٩٩٠  

                                                           
  ".فاسولَة القَلبِ اَألقَدسِ: "هنا، فَكَّْرُت أَنَّنِي ُربَّما اُألرثُوذُكِسيَّة اُألولَى الِتي ُدِعَيْت ٣
  .كان يسوُع َمْملُوًءا فََرًحا إِىل َحدِّ أنَُّه كانَ َيقُولُ َهِذِه الكَِلَماِت بَِصْوٍت َعالٍ  ٤
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  يا ِطفْلي، أَْهالً بَِك يف َبْيِت أَبيَك
 َربِّي؟ ♦
لَقَْد َخلَقُْتِك َألْسَتطيع أَنْ أَكُونَ . َتَعالَي وَعزِّيين؛ َتَعالَي وأَْنِعشيين؛ أَريِحيين. أََنا ُهَو ♥

لَقَْد . ِك لَتْنزِعي أَْشواكي اليت اْخَتَرقَْت َجَسديالَوحيد األَحَد يف قَلْبِِك، لَقَد َخلَقُْت
َتقَبَّلي ُحبِّي، َتقَبَّلي َمْعرِفَيت، َتقَبَّلي . أُِحبُِّك َحتَّى اهلُيام. َخلَقُْتِك ِلَتكُوين ذَبيَحةَ قَلْيب

بريٍ، بِطاَعٍة، َوَشرِْبُت لَقَد َتقَبَّلُْت َصلييب بُِحبٍّ كَ. اِملَحَن بَِصْبرٍ وال َتْنظُري إِلَْيها بِاْحِتقَارٍ

إِنِّي أُأَدُِّبِك لَِكْن  .كَأْسي َحتَّى الثَُمالَِة، بِدافعِ احلُّب، َوُألْرِضَي اآلَب يف السَّماِء
َعْيَناي َتْرَعَيانِِك باْسِتمرارٍ، َتْحُرَسانِِك . يا ابَنيت، إِنْ أَْصَغْيِت إِلَيَّ َسَتَتَعلَّمني .باْعِتَدالٍ
  . نِِكَوُتَبارِكَا

ال َتَخايف َتأْدييب الَِّذي . أَنا َمن ُيِحبُِّك اَألكْثَر، ِلذَِلَك ال َتَخايف، يا اْبَنيت، فاسوال
ُيَوجُِّهِك َنْحوي، ُمظْهًِرا لَِك َعظََمةَ أَْعمايل َوَرْوَعَتها، َوكُُنـوَز قَلْيب، َوَناَر ُحبِّي 

  نَِداَءاِتِك ِعْنَدما كُْنِت بَِحاَجٍة إِلَيَّ؟ َهلْ َخذَلُْتِك َيوًما؟ َهلْ قَاَوْمُت .اآلِكلَةَ
إِذًا كَْيَف أَْمكََن أَنْ ُتقَاوِمي ! أَيَُّتها اُألَمُم املَُباَركَةُ، والشُُّعوُب املَُباَركَةُ، واخلَليقَةُ املَُباَركَةُ

فَالرُّوُح الَّذي الً؟ ُحبِّي َوَتضلِّي ِلُتْصبِحي فَريَسةً َسْهلَةً ِللشَّْيطَان بُِدعاِئِك اْسمي َباِط
، قَاِئًدا إِيَّاكُم َجميًعا ِلَتعيُشوا َحَياةً َشْهَوانِيَّةً، َحَياةً فيَك، أَيَُّها اجليلُ، ُهَو ُرْوٌح ُمَتَمرٌِّد

أَْيَن الَعالَمةُ َبْيين ! آه، أيَُّها اجليلُ .بِال َهَدٍف، َحَياةً كَاِفَرةً، َباِدلني القََداَسةَ بِالفََساِد
ْيَنَك؟ َماذا فََعلَْت بِها؟ أَْيَن إَمياُنَك يب؟ كَْيَف َسَمْحَت ِلَنفِْسَك أَنْ َتذَْهَب َحتَّى َوَب

الَتَخلِّي َعنِّي؟ أََما َسِمْعَت قَْبالً أَنَُّه بِقَْدرِ َما َتقَْترِب ِمنِّي، بِقَْدرِ ذَِلَك َسأَقَْترُِب ِمْنَك؟ 
يا :"َعَساين أَقُولُ َيوًما. ُدونَ أَنْ َتْنظَُر ال َيْمَنةً وال َيْسرةً إِْحفَظْ َعْيَنْيَك ُمَتفَرَِّسَتْين يب

لَقَْد كُْنَت يل ِعطًْرا ُمَهدِّئًا؛ لَقَْد َحِفظَْت َشريَعيت . ِطفْلي، أَْهالً بَِك يف َبْيِت أَبيَك
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ذًا، يا ِطفْلي، َواْرمِ إِ َتَعالَ. لَقَْد كُْنَت ُمثِْمًرا َوأَطَْعْمَت الفُقََراَء. َوِعْشَت بالقََداَسِة
  ."بَِنفِْسَك َبْيَن ِذَراَعْي أَبيَك َوِعْش َداِئًما َوأََبًدا يف قَلْيب

 
 

 
 

٢١/٩/١٩٩٠ 

  ُيوَجُد انِقَساٌم يف كَنيَسيت، كَقايَن وهابيلَ
  

إِْصَنْعنا َعلَى ُصْوَرِتَك اإللَهِيَّة، ِتلَْك . َجدِّْدَنا. َحبييب، إِْجَعلَْنا َمرَّةً أُْخَرى إِلَهِيَِّنيأَيَُّها الرَّّب  ♦
 .الصُّوَرِة املُقَدََّسِة اليت فَقَْدَناَها

َض يا فاُسولَيت، َسأَْسَمُع الِتَماَساِتِك، وكَما أَْمطَْرُت َعلَْيِك َبَركَايت، َسأُلْبُِس َهِذِه اَألْر ♥
أَْيًضا ِثَياًبا فَاِخَرةً، كَاِسًيا إِيَّاَها بِكََمالٍ َمجيٍد، َوَجاِعالً َشْعَبَها َيخرُّ َعلَى اَألْرضِ َساجًِدا 

َيجِب أَنْ أَْنزِلَ . لَِكْن أَوَّالً َيجُِب أَنْ أُْنزِلَ َنارَِي املُطَهَِّرةَ َعلَى َهذَا اجليلِ. بِِعَباَدٍة أََمامي
 .ْن أَْوجَِرِتها الثََعاِلَب الَّيت ُتْتِلُف كُلَّ كَْرمٍ َجديدفَأَْسَتأِْصلَ ِم

فَكَما . لَقَْد أَْخَبْرُتكُم اآلنَ بَِهذا قَْبلَ أَنْ َيْحُدثَ، َحتَّى إِذا َحَدثَ َتْسَتطيُعونَ أَنْ ُتْؤِمُنوا
ونَ َجَسًدا َمجيًدا، ُمَحوِّالً أُقيُم ُجثَّةً ِمَن املَوِت، َسأُقيُم َجَسَد َهِذه اَألْرضِ املُْنَحلَّ ِلَيكُ

  . إِيَّاكُم، ِمَن الكََهَنِة َحتَّى الِعلَْمانِيَني، َشْعًبا إِلَهِيا
إِنَّ جيلَكُم، الَيوَم، َيْنقُُصُه اإليَِمانُ َوَيْرفُُض أَنْ ُيْؤِمَن يب، َوكُلََّما َمرَّ َيْوٌم، َيْزَداُد َعَدُد 

إِنَُّهم َيَتَصنَُّعونَ اِحلكَْمةَ، َوِعْنَدما . الَعالَمِ وُمْغَرَياِت الِغَنى ُرَعايت الَّذيَن َيقَُعونَ يف فَخِّ
" النِّْعَمةَ"فَُهْم ال ُيريُدونَ أَنْ َيقَْبلُوا . َتأْتيهِم النِّْعَمةُ وَتْنَبِسطُ ِعْنَد أَقَْداِمهِْم، َيْرفُُضوَنها

. قَايَن وَهابيلَ، أََخوينِ، وَمع ذَِلَك ُمْنقَِسَمنيِكَ. ُيوَجُد انِقَساٌم يف كَنيَسيت. ُمقَاَبلَ النِّْعَمِة
أَلَواِحُد كانَ . كانَ هابيلُ ذَا ِدَراَيٍة، أَمَّا قَايُن فَبِال ِدَراَيٍة. دٌم واحٌد، وَمْع ذَِلَك ُمْخَتِلفَاِن



      ٤٦رِسالَة َسالم َوُحّب دفتر رقم                                                              
  
٩٤

بيثًا وال ُمْخِلًصا، واآلَخُر ال، الَواِحُد كانَ َمْرِضيا وَحَسَن االسِتْعَداد، واآلَخُر كانَ َخ
  .ُيرضيين

َيَتأَلَُّمونَ َألنَُّهم ُيَشاِهُدونَ ... الَّذيَن َيْعَملُونَ يف كَنيَسيت، َيَتأَلَُّمونَ" َهابيِليَّ"والَيْوَم، 
  .إِْخَوَتُهم األِخصَّاَء َيُخوُنوَنين

اُألُخوَِّة أُُخوَّةً ُمفَتََّتةً  َهِذِه ِهَي الكَارِثَةُ الَّيت ُتلْقي بِِثقَِلها َعلَى ُرَعايت وَتْجَعلُ ِمْن َهِذِه

طُوَبى . طوَبى للَرُجلِ الَّذي َيْحفَظُ َوَصاَياَي َألنَُّه َسَيْشُعُر بُِحبِّي املَُسكِّن .وُمقَسََّمةً
" احلُبُّ"قَريًبا َسَيكُونُ . ِلَصانِعي السَّالمِ ِعْنَدما َيْعَملُونَ َألْجلِ السَّالمِ، َسُيْدَعْونَ أَْبَنائي

، الذيَن َيْحفَظُونَ َوَصاَياَي "َهابيِليَّ"كُْم، ِلذَِلَك َيجُِب أَنْ َيكُْونَ الثََّباُت ِعْنَد َمَع

    .وُيَحاِفظُونَ َعلَى إَميانِهِم يب
كُوين ُمَواِظَبةً َعلَى َصلََواِتِك َوكُوين َعارِفَةًًًً . الِحقًا ٥يا فَاُسولَيت، َسأُعطيِك الَباِقَي

. َعْيَنا احلُبِّ َعلَْيكِِ. أَنا َمَعِك... ال َتخايف. أََباِك الَّذي يف السَّماِء أَفْرِحي. باجلَميل

   .َيُسوُع ُهَو اْسمي
  

  
  !     هلِّلويا ♦

٢٤/٩/١٩٩٠  

  الِطفيين بِكَِلَماٍت َبسيطَة
  

أَطيلي الَصلََواِت اليت َترفَعيَنها إِلَّي، فََهذا . فَاُسوال، لَْن أَْخذُلَِك أََبًدا . َسالمي َمَعِك ♥

                                                           
  .ملُقَدَّس كَانَ َيُسوع ُيرِْيد أَنْ ُيَعلَِّمنِي إِيَّاهَمقْطَع ِمَن الِكَتاب ا" الباِقي" ٥
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 :قُويل. َيلَذُّ ِلقَلْيب
  يسوُع، أنَت َمْن خلَّصَتين؛

  .كُْن ُمَباَركًا
  يسوُع، أنَت َمْن ُيطِعُمين؛

  .كُْن ُمَباَركًا
  يسوُع، أُِحبَُّك؛

   .آمني. فََعلِّْمين أَنْ أُِحبََّك أَكْثََر
  . الِطفيين بِكَِلَماٍت َبسيطٍَة، َولَِكْن، ِلَتنبْع ِمن قَلْبِِك

إِْرَتاحي يف قَلْيب َوَعزِّيين كَما أَنا أَُعزِّْيِك، فََهذا، . َبارِكيين بِال اْنِقطَاعٍ! آه، يا َمْحُبوَبيت

   .يا فَاُسولَيت، َما أَْحَتاُج إِلَْيِه اآلن

 

٢٥/٩/١٩٩٠  

  نْ َيْخلَُص كُلُّ أََحداُهللا ُيريُد أَ
 دِة يِّ، يف َس١٩٩٠ول ن اَأليرْشِت ٦الة اع الصََّمة، الجِتَسْيدِّا الِقَنمِّن أًُعا، ِميا َجمَنْيلَة إِالََسرِ (

 .)املَاْرْش، بُروْك، سويسرا
. كُلَّ قَلْبٍ َدُعوين أُذَكِّْركُم بِأَنَّ الرَّبَّ َيْعرُِف. َسالمي َمَعكُم، أَيُّها اَألْوالُد اَألِحبَّاء 

أَلرَّبُّ َسُيشدُِّد . َتَعالَوا إِلَْيِه بِقَلْبٍ طَاِهرٍ َوُهَو َسوَف ُيَعلُِّمكُم. أَلرَّبُّ َيْبَحثُ َعن قَلْبِكُم
أََتَوسَّلُ إِلَْيكُُم، أَْنُتْم الَّذيَن َما زلُتم َتَتَردَُّدونَ، . َنفَْسكُم، َسَيقُوُدكُم يف طَريِقِه ويف احلَقِّ

 . ْغِلقُوا قُلُوَبكُم ِللَحّق، ُعوُدوا إِلَى الرَّبِّ فََيُعوَد إِلَْيكُمال ُت
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فَكُوُنوا َجاِهزيَن . فََرٌح ِمَن السََّماِء َسَينزِلُ اآلنَ فيما َبْيَنكُم، ُنوٌر َسُيِشعُّ يف َوْسِطكم

 . وكُوُنوا َجاِهزيَن ِلُتالقُوا الرَّّب. ِلَتَتقَبَّلُوا َهذَا النُّوَر
وَم، َمْن َيداُه َنظيفََتاِن؟ وَمْن َيْسِتطيُع أَنْ َيقُولَ َحقًّا أَنَّ قَلَْبه طاِهٌر؟ أَيَّةُ َنفْسٍ يف أَلَي

يا أَوالدي، فالطَّريُق املَُؤدِّي إِلَى ! يا َخاصَّيت! انِسَجامٍ كاِملٍ َمَع الرَّبِّ؟ أَيُّها اَألِحبَّاُء
إِْرفَُعوا إِذًا أَْيِدَيكُم باتَِّجاِه . يف أَْرضِ اَألْحَياِء إِنَُّه موجوٌدالرَّبِّ ُهَو يف َوْسِطكُم، 

إِرفَُعوا أْيِدَيكُم َنْحَوُه، فَُهو، . َمقِْدِسِه، والرَّبُّ ِمَن السََّماِء َسَيْنَحين لََيْجذَُبكُم إِليِه
  .املَْملُوُء َشفَقَةً، َسَيْنَحين َعلَْيكُم
 إِْرفَُعوا ُعُيوَنكُم إِلَى السَّماِء وال َتْنظُُروا إِالَّ إِلَْيِه َوْحَده، . َتَعالَوا إِلَى الرَّبِّ ُدونَ َتأْخريٍ

إِلَْتِمُسوُه، وال َتلَْتِمُسوا . ال َتَتَمتَُّعوا بآَخَر غَريِه، فَُهو ُمَخلُِّصكُم. فهو الرَّبُّ إِلَُهكُم
  .آلَخَر إِالَّ ِلقُدُّوسِ الِقدِّْيسَنيأَْنِشُدوا، وال ُتْنِشُدوا . أََحًدا غَْيَر الرَّّب، فَُهو  فَاديكم

  َهلْ َعلَيَّ أَنْ أُذَكَِّركَم بِأَنَّ الرَّّب ُهَو احلََنانُ والشَّفَقَةُ، َبطيٌء يف الَغَضبِ وغَنِيٌّ بالنِّْعَمِة؟
قَّ أَقُولُ لَكُم إِنَّ أَلَْح. فََيُسوُع ُهَو احلََجُر الَّذي َرذَلَُه الَبنَّاُؤْونَ َوقَْد أَْصَبَح َحَجَر الزَّاوَِيِة

َملَكُوَت اِهللا ُهَو فيَما َبْيَنكُم َوُرْوَحه القُدُّْوَس، ُروَح النِّْعَمة، َيُهبُّ اآلنَ بُِعذُوَبٍة َعلَى 
ِلذَِلَك َتعالَوا انظُُروا ُعْرَس الرُّوحِ القُُدسِ الَّذي َسَيقَْترِنُ . أَُمِمكُم ِلُيقيَمكُم ِمَن املَْوِت

وال َتكُوُنوا . ال َتْرفُُضوا الرُّوَح القُُدَس الَّذي ُسِكُب جَِهاًرا َعلَْيكُم. مبُِبلَْدانِكُ

اُهللا ُيريُد أَنْ َيْخلَُص كُلُّ  .الَّذيَن َرذَلُوا احلََجَر الَّذي َصاَر َحَجَر الزَّاوَيِة" كالَبنَّائَني"
  :َيْسَمُعونَ ُنُبوَءاِت َهذَا الِكَتابِوإِلَْيكُم اآلنَ َتْحذيري الَعلَنِّي ِلَجميعِ الَّذيَن . أََحٍد

  "ال ُتطِْفئُوا الرُّوَح،"
ال َتقُولُوا فيما َبْعُد، يف . الرُّوَح الَّذي َيُهبُّ اآلنَ َعلَْيكُم يف َوْسِط ويف ذُْرَوِة ُجُحوِدكُم

اآلنَ لَكُم اُألُموَر  فََأَنا وَيُسوُع َنكِْشُف." لَم أَْسَمْع أََبًدا ولَم أَْعرِْف: "َيْومِ الدَّْيُنوَنِة
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: ُمْسَبقًا، قَْبلَ أَنْ َتْحُدثَ، َحتَّى ال َتْسَتطيُعوا أَنْ َتقُولُوا، ِعْنَدَما ُتالقُونَ اهللا َوْجًها ِلَوْجٍه
  ..." كُْنُت أَْجَهلُ ذَِلَك"

  ...فَقَلَْعةُ املَُتكَبِّريَن َسَتْسقُطُ...

   .والشََّياطُني َسُيْسَتأَصلُونَ ِمْن قَلْبَِها
  .كُوُنوا ُمَباَركَني؛ كُوُنوا جِميُعكُم ُمَباَركَني َألنَّكُم َسِمْعُتُموين

   .اليت ُتِحبُّكُم َجميًعا" واِلَدةُ اِإللَِه"أَنا أُمُّكُم احلَبيَبةُ،  
  

 
  

٢٨/٩/١٩٩٠  

  َيُسوُعِك، أَنا ُهَو - َرَساِئلي َصلََواٌت 
 َيُسوُع؟ ♦

فَكََما جِئُْتِك واْنَتَشلُْتِك ِمَن اهلَاويِة . ِكئي َعلَى كَِتفيإِتَّ. إِتَِّكئي َعلَيَّ .أََنا ُهَو ♥
َوَحَملُْتِك إِلَى َبْييت َحْيثُ َشفَْيُتِك، َهكَذَا َسأَْسَتِمرُّ يف ُمَساَعَدِة قََدَمْيِك ِلَتثُْبَتا يف السِّراِط 

ْن َسأَْجَعلُِك قَوِيَّةً ِلَتَتَصدَّي ، لَِك٦أَْعرِفُِك خائَرةَ القَلب. ِلَتَتَمسَّْك َيَداِك يب. املُْسَتقيمِ
 .للَشرِّ

َرْحَميت، وُروحي  اآلنَإِْسَتقْبِلُوا . إِنَّ الرَّْحَمةَ َتْنزِلُ اآلنَ قَْبلَ الدَّْيُنوَنِة! آه، أَيَُّتَها اخلَليقَةُ

آبارِ َحَيايت التَّي ال  إِقَْترُِبوا ِمّني، أَْنُتم الَّذيَن َتْبَتُغوَنين، وارَتُووا ِمْن .َسَيْسَتِقرُّ فيكُم

                                                           
  .كانَ َيُسوُع َيْبَتِسُم  ٦
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الَّذيَن يأكُلُوَنين ال َيزالُونَ َيُجوُعون والَّذيَن َيْشَرُبوَنين ال َيَزالُونَ "َتْنُضُب، َألنَّ 
   ٧."َيْعطَُشون

. أُلُوِهيَّيت: وأََنا، مثل املَّن، َسأُعيُد َتْمويَن ُنفُوِسكُم، وكََخزَّاٍف سأَُصوغُكُم يف َما فَقَْدُتم
ُألُموري " َمْعرِفَيت"ِلَك َسأُظْهُِر لَكُم َملَكُويت وَسأُْرِسلُ إِلَْيكُم اِحلكَْمةَ ِلُتَعلَِّمكُم َبْعَد ذَ

فََسَتكُوُنونَ أَْبَنائي وَبَنايت ُتَمجُِّدوَنين َمَع كُلِّ . املُقَدََّسِة َوَسأَْجَعلُكُم َخاصَِّتي َداِئًما َوأََبًدا
  .َجَماَعيت يف السََّماِء

َمْعرِفَيت الَّيت َتلقَّيتُموَها ِمَن اِحلكَْمِة : ْرِسلكُم كََغَماَمٍة لَتعرُِضوا، كَما ُتعَرُض رايةٌثُمَّ َسأُ
لَُتَعلُِّموا اآلَخريَن أَنْ َينموا يف َمقَاِصِدِهم َومعرفِتهِم، َحتَّى ِمن جيلٍ إِلَى جيلٍ،  َنفِْسَها،

فَذُرَِّيُتكُم َسَتْحُصلُ َعلى مَرياٍث غَنِيٍّ، َناِتجٍ . ًساَيْسَتطيُع إِْسمي القُدُّوُس أَنْ ُيْحفَظَ ُمقَدَّ
ويف املُْسَتقَْبلِ . ِمْنكُم َوبِفَْضلِ َرْحَميت الالُمَتَناهيِة، َوَهكَذَا َسَيكُونُ َألْوالِد أَْوالِدكُم

َها، فإِْنَعاَمايت ال َتْنفَد، إِنَّ إِْنَعاَمايت لَْم َتْنَتِه كُلَّ .َمَخافَةُ الرَّّبَسَتْعرُِف اُألَمُم َما َتْعين 
إِنَّين أَْسكُُب باْسِتْمرارٍ ُحبِّي ِمْن قَلْيب، . كُلَّ َيومٍماِلئَةً كلَّ واٍد، وَحَناين َنْحَوكُم َيَتَجدَُّد 

  .كَأَْنهارٍ ُمَتَدفِّقٍَة، ُألْروَِي َصْحَراَءكُم وأُْحيَِيكُم
َولَْيَسْت َرغَْبيت يف أَنْ أََراكُم ِمَن الَعالِء . يف الظُّلَْمةَمْن أَْجَبَركُم َعلَى الِقَيامِ  لَْيَس أََنا

فََرغَْبيت ِهَي أَنْ . َتْحبُسونَ ذََواِتكُم يف أَكْثَرِ الزَّْنَزاناِت ظُلَْمةً َوَتأْسُرونَ فيها ُنفُوَسكُم
ضيكُم اجلَافَّة، َرغَْبيت ِهَي أَنْ أَْجَعلَ ِمْن َصَحاريكُم وأَرا. أُعيَدكُم بَِسالمٍ إىل الَبْيت

إِقَْرئي واكُْتيب ما َجاَء يف . فاُسوال، كُلُّ َرَساِئلي َصلََواٌت .َمَراِعَي َخْضَراَء َألمَألكم
  :٢٧ – ٨/٢٦روم 

                                                           
  .٢٤/٢١سي   ٧
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وكَذَلَك فإِنَّ الرُّوَح أَْيًضا َيأيت ِلَنْجَدِة ُضْعِفنا، َألنَّنا ال ُنْحِسُن الصَّالة كَما َيجِب، ولِكنَّ " (
ه َيشفَُع لَنا بِأنَّاٍت ال ُتوَصُف؛ واهللا الَّذي َيخَتبُِر القُلُوَب َيعلَُم ما هو ُنزوُع الرُّوَح َنفَْس

 .")الّروح، فإنَّه َيشفَُع للِقدِّيسَني بِما ُيوافُق َمشيئَةَ اهللا
 :َردِّدي َهذَا ِمْن َبْعدي. أُِحبُِّك... َتأَمَّلي يف َهذَا املَْوُضوع ♥

  َيُسوُع، 
  اةٌ، ال َمْوٌت وال َحَي

  وال َمالِئكَةٌ وال أَْصَحاُب رِئَاَسٍة، 
  وال َشيٌء ِمّما ُيوَجد،

  وال َشيٌء ِمّما َسَيأيت َبْعُد، 
  وال قُوَّاٌت أَيَّةً كَاَنت،

  وال ُعلْوٌّ وال ُعْمٌق، 
  وال َخليقَةٌ أُْخَرى،

  .٨ال َشيٌء قَط َسَيأيت ِلَيفِصلَين َعْنَك
  ،َنذَرُت أَنْ أَْبقَى لََك أَميَنةً
  .فََهذَا ُهَو نذْري اإلحِتفَايل

  َساِعْدين أَنْ أَْبقَى أَميَنةً ِلَهذَا الَنذْرِ
  آمني. داِئًما وإِلَى اَألَبِد 

 .)وعُساين َيطَْعيت أَالة الَّالصَّ ِهِذَه ُتْررَّكَفَ (
 .)الِحقًا (

                                                           
  . ٣٩ – ٨/٣٨روم   ٨



      ٤٦رِسالَة َسالم َوُحّب دفتر رقم                                                              
  
١٠٠

 

ُوُجودي يف كُلِّ َمكَاٍن، إِذْ إِنَّ ال َتَتَجاَهلي ! َتكَلَّمي إِلَيَّفََهذا َيْعين . أَيَُّتها النَّفُْس، َصلِّي ♥
َتَعالَيِ اآلن، َسأَظَْهُر َبْعُد ِمْن . إِْسَمعيين، قَاوِمي، قَاوِميِه. املَُجرَِّب ُيَجرُِّبِك باستمرار

ِخالِلِك، إِذَا َخَضْعِت يل بَِتواُضعٍ، وَسَمْحِت ِلُروحي أَنْ َيْسَتِقرَّ فيِك يف َساَعاِت 
 .آالمي

  
    .َيُسوُعِك، أَنا ُهَو

١/١٠/١٩٩٠  

  لَقَْد اقَْتَرْنُت بِِك ِلُتَشارِكي يف َصلييب
  

إنِّي أََتقَاَسُم َمَعِك . ٩أُْشُعري يب، إِنَّين بِقُْربِِك؛ َميِّزيين. يا فاُسولَيت، َهذَا أَنا، الرَّبُّ ♥
 .ييب وإِكْليلَ َشْوكي وَمَسامرييَصل

لَقَد اخَتْرُتِك ِمن أَْرضِ اَألْمَواِت وأَْحَيْيُتِك يف قَلْيب ُألقيَمِك ذَبيَحةَ ُحبِّي الَّذي ال َيْشَبُع 
. وأَْجَعلَِك كَفَّاَرةً َعْن ُنفُوسٍ كَثَريٍة ُتفَضِّلُ أَنْ َتْبقَى ُمْنقَِسَمةً وُمْخَتِلفَةً بِاْسمي اَألقَْدس

فاُسوال، يا ِطفْلَيت، لَقَد . َعزِّْيين فََسأَُعزَِّيِك. إِنَّين أَُشارِكُِك يف آالمي وُحْزين، يا اْبَنيت
لَقَد نِلِْت . إِذًا، ال َتَخايف، يا اْبَنيت. أَقَْمُتك لُتَسكِّين َعْديل، أَقَْمُتِك ِلُتفْرِحي َنفْسي

أَْنِت ال فَْضلَ لَِك، َحتَّى َوال اَألْدىن، لَِكّني . ْنِتُحظَْوةً لََدى أَيب بَِسَببِ كُلِّ َما لَْسِت أَ
فََضحِّي بَِنفِْسِك أَكْثََر، يا . فَضَّلُْتِك بالرُّغْمِ ِمْن ُبْؤِسِك، َألنَّ أََماَنيت ولُطْفي بِال ُحُدوٍد

  . ِطفْلَيت
  !كَم أُِحبُِّك! يا َبُخوري ويا ُمّري

                                                           
  .ُهنا، لََمَس َيُسوع ِذَراِعي ٩
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فيا ُملِْكيَّيت، . َسأَْمَسُحِك بُِدْهين. لَهِك، َوأَميَنةً ِلَوَصاَياَيَسأَْجَعلُِك غَُيوَرةً َعلَيَّ، أَنا إِ
  ! عيشي ِفيَّ َوَدعيين أَِعْش فيِك

! أَنا َمْن َيْنفَُحِك احلَياةَ! أَنا َمْن َيجُِب أَالَّ ُتقَاوِميِه أبًدا، أالّ َتْخذُليِه أبًدا، أَالّ ُتْنِكريه أبًدا
لًِّيا، وال ُتظْهِري أَيَّةَ ُمقَاَوَمٍة، أَفَلَسُت أَغُمُرِك بِإِْنَعاَمايت؟ إِْسَمحي يل أَنْ أَْجَتاَحِك كُ

أََولَسُت أُْحرِقُِك كُلًِّيا بَِنارِ قَلْيب املُْحرِقَة؟ أَلَْم أُقَدِّْمِك إِلَى َمالِئكَيت وإِلَى الِقدِّْيسَني 
  اَألحَياَء يف َجَماَعيت؟ 

 اِت، أَيَُّتها النَّفُْس؟َهلْ َحَرْمُتِك َيوًما ِمَن الَعذَاَب
فََهذا َواجِبِك، أَيَُّتها النَّفُْس، أَنْ َتُخرِّي ِساجَِدةً . إذًا ِمْن واجِبِِك اآلنَ َنْحوي أَنْ ُتِحبِّْيين

 .َوَهذا اآلن واجُِبِك أَنْ ُتَمتِّعي َنفْسي بِقُُبوِلِك إِيَّاَي يف ذَبيَحيت املُقَدََّسِة. أََمامي وَتْعُبديين

  
إِقَْتريب ِمنِّي، واْسَمحي يل، ِمْن َوقٍْت آلَخر، أَنْ أَْهمَس يف أُذُنِِك ... َتَعالَي... الَيَتَع

تعالَي . ُحبِّي لِك؛ إِْسَمحي يل أَن أُالِطفَِك بَِحَناين؛ إِْسَمحي يل أَنْ أُالِطفَِك بَِبَركايت
فُْس، َبلْ أَْيًضا َعُروِسَي احلَبيَبة لَْسِت فَقَط لَْوحي، أَيَُّتها النَّ. واْسندي َرأَْسِك على ِقلْيب

فََصْويت َعذٌْب، َوقَلْيب أَتُّونُ ُحبٍّ ُمتَِّقٍد، . الَّيت ُيِحبُّها قَلْيب َوَألْجِلها ُيِحبُّ أَنْ ُيْنِشَد
  .َوِعطْري َجذَّاٌب َوَناِعٌم

َتفَوَّهي بِكَِلَمٍة إِلَيَّ؟ إِنَِّك ِلَي اآلن َتَرْيَن كَْيَف أَطُري إِلَْيِك َحتَّى قَْبلَ أَنْ َتفَْتحي َشفََتْيِك َوَت
َوكََشَبكٍَة أُلِْقَيْت يف الَبْحرِ أَطلَقُتِك ِلَتْصطادي ُنفُوًسا يل، أََنا . كالزَّْهَرِة َبْيَن اَألْشواِك

  .َمِلِكِك
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ي َوُخذي الصَّليَب إِْتَبعي آثَاَر َدم: إِذا لَْم َتْعرِيف َهذَا، يا فاُسوال اْبَنيت، فَأَقُولُُه لَِك اآلنَ
إِْتَبعي آثَاَر َدمي، َهِذِه اآلثَاَر الَّيت كُْنِت َتْبَحثَني َعْنها ُمْنذُ . الَّذي َعهِْدُت بِِه إِلَْيِك

َسأَْحُرُسِك كََحَدقَِة ! آه، يا فاُسوال. فَهَِي َسَتقُوُدِك إِلَيَّ، َبْيَن ِذَراَعيَّ َويف قَلْيب. ١٠ِصَباِك
لَقَْد . َشلُْتِك ِمَن اهلَاويِة ُألْعِطَيِك َمكاًنا بَِجانِبِ ُنفُوسي املُفَضَّلَِة ِمْن قَلْيبلَقَْد اْنَت. َعْيين

اقَْتَرْنُت بِِك ِلُتَشارِكي يف َصلييب كََسريرِ َزَواجَِنا، َوَألْجَعلَِك َخاصَّيت ِمَن اآلن فََصاِعًدا 
  .َحتَّى اَألَبِديَِّة

َمِلِكِك َوَعريِسِك؛ إِْخِفضي َعْيَنْيِك واْسَمحي ِلَيدي أَنْ إِْخِفضي اآلنَ َعْيَنْيِك أََماَم 
َتْسَتِقرَّ َعلَى َرأِْسِك ِلُتَبارِكَِك َوِلَتْبَعثَ إِلَْيِك َنفَحةَ ُحبِّي الَعذَْبةَ َعلَى َجبينِِك، َنفَْحةَ 

  .َحَناين
إالّ أَنْ أَكُْونَ لَطيفًا َمَعِك، ال آَملُ ال آَملُ . يا ِطفْلَيت، أََودُّ أَنْ أََراِك ُحرَّةً ِمْن كُلِّ قَلَقٍ

  .السَّالَم احلَقيِقيَّإال أَنْ أَُخبِّئَِك يف قَلْيب اَألقَْدسِ لَألَبِد، َحْيثُ َتجِديَن 

 

  
١٠/١٠/١٩٩٠  

  "أُمِّي: "أُْرِسلُ إِلَْيكُم أََمامي - َدُعوا َبالِطَي املَلَِكيَّ ُيِعدُّ يل الطَّريَق 
  

إِْسَمحي يل بِأَنْ أَْسَتْعِملَ َيَدِك، فََهذا أَنا، َيُسوُعِك، َهذَا . يا ِطفْلَيتألسَّالُم َمَعِك،  ♥

                                                           
َوِفْيَها أَجُِدنِي ِعْنَدما كُْنُت ِطفْلَةً، َحَدثَْت ِلي ُرًؤى كُْنُت ِفْيها أَْتَبُع َيُسوَع َعلَى طَرِْيقِ اجلُلُْجلَِة ١٠

  .بالقُْربِ ِمْنُه ِعْنَد أَقَْدامِ الصَِّلْيبِ
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 ...الَّذي يَِتكَلَُّم َمَعِك َوَيْسأَلُِك" احلُبُّ"
 !آه، تعالَ واْجَتْحين ♦
 :١١أَْصغي إِلَيَّ واكُْتيب رَِسالَيت ِللَْعالَمِ بِأَْسرِِه... آه، يا فاُسوال، حيَنِئٍذ َسأَْمُألِك ♥

َيْشفي، َحتَّى اِجلراَح " احلُبُّ"ُيقَدِّم، " احلُبُّ"الَّذي َيَتكَلَُّم، " احلُبُّ"ُهَو . السَّالُم َمَعكُم
فَُحبِّي لَكُم أََبِديٌّ وأَنا . ُيَعزِّي الَّذيَن ال رَِعاَيةَ لَُهم" احلُبُّ. "اليت َتبدو غَْيَر قَابِلٍَة للشِّفَاِء

َتَعالَوا بِقُْريب، ُمَصلَّني بِقَلْبِكُم، إِنِّي أُقَدُِّم ... إِقَْترُِبوا. َعاِطفَيتَمْعُروٌف بأَنَّين ثابٌِت يف 
َتَباَرَك الَّذيَن َيقَْبلُونَ ". َمْعرِفَيت"ِلُتَعلَِّمكُم " اِحلكَْمةَ"لَكُم َمكاًنا يف َمْدَرَسيت، أُقَدُِّم لَكُم 
  .اَمُهمبَِتواُضعٍ َتْعليَمايت َوُيولُونَ كَِلَمايت اْهِتَم

إِنَّ لَُغةَ َصلييب ُيْمِكُن أَنْ َتْبُدَو غَْيَر َمْنِطِقيٍَّة للذيَن : "أَلِكَتاُب َيقُول. إِْسَمُعوين، يا أَِحبَّائي
لَْيُسوا َعلى طَريقِ اخلَالصِ، وأمَّا الَّذيَن َبْيَنكُم ُهم َعلَى الطَريقِ  فََيَرونَ فيها قُْدَرةَ اِهللا 

الَّيت " احلُبِّ"َهِذِه ِهَي لَُغةُ ِه ِهَي اللَُّغةُ الَّيت آيت ُألَعلَِّمكُم، َوَهِذ ١٢."املَُخلَِّصةَ
، أَْنُتم الرَّاِغُبونَ يف أَنْ َتَتَعلَُّموا، كُوُنوا ُمَباَركَني، كُوُنوا وأَْنُتم، َسَتْسَمُعوَنها يف َمْدَرَسيت

  لَِكنِ الَوْيلُ . أْيت، ال َتَخافُوا، ِثقُوا يببالرُّغْمِ ِمْن أَنَّ َعقََباٍت َسَت. أَقْوَِياَء وُسَعَداَء
  !ِلَمْن ُيقيُمها، فََسوَف ُيَؤدِّي يل ِحَساًبا َيوَم الّدينِ

أَنا يف . يف طَريقِ الَعوَدِة" احلُبُّ. "إِنَّ َمجيئي َوشيٌك وأُْعطيكُْم َعالَماٍت ثابَِتةً ِلَتْسَتِعدُّوا
ْنَدما َيْدُخلُ َمِلٌك إِلَى َمديَنٍة، أَال َيكُونُ اسِتْعداٌد قُولُوا يل، ِع. طَريقِ َعْوَديت إِلَْيكُم

الْسِتقَْباِلِه؟ فاملَديَنةُ بِكَاِمِلها َسَتكُونُ يف غَلََياٍن وَسُيرِسلُ املَِلُك أََماَمُه ُمْنَتَخبيه وَبالطَه 
                                                           

ِفي َسيََّدِة املَاْرْش، ْبرُوْك،  ١٩٩٠تشرين الثَّانِي  ١٧رَِسالَة أُْعِطَيت الْجِتَماعِ الصَّالِة ِفي ١١
  .سويسرا

  .١/١٨كور ١ ١٢
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َسَيطْلُُب . ِسلُ ُرُسلَُه ِلُيْنبِئُوا بِقُُدوِمِهَسُيْر. املَلَِكيَّ ِلُيَهيِّئُوا لَُه طَريقًا َوَيْجَعلُوا ُسُبلَُه قَوَميةً
ُهَوذا َمِلكُكُم، َمِلكُكُم قَاِدٌم، َوقَلُْبُه َعلَى كَفِِّه، ِلُيقَدَِّمُه : "إِلَْيهِم أَنْ ُيَناُدوا بُِصوٍت َجهريٍ

  ."ْيكُملَقَْد أَْشفََق َعلَ. الرَّْحَمةُ َتْنَحين اآلنَ ِمَن السََّماِء َوِمْن َعْرِشِه! لَكُم
، "إمَرأَةَ الرُّؤيا"، أُْرِسلُ إِلَْيكُم "َِتاُبوَت الَعْهد"ِلذَِلَك، قَْبلَ َمجيئي، أُْرِسلُ إِلَْيكُم أَمامي 

، ِلَتفَْتَح "أُمِّي: "، الَّيت َسَتْسَحُق بَِعِقبِها َرأَْس احلَيَِّة، أُْرِسلُ إِلَْيكُم أََمامي"َحوَّاَء اجلَديَدةَ"
باَب "، "َمِلكَةَ السََّماِء"أُْرِسلُ إِلَْيكُم . ِسَعةً يف َهِذِه الصَّْحَراِء وُتَمهَِّدهالَكُم طَريقًا وا

ِلُتَحضَِّركُم وُتَربَِّي كُلَّ الَّذيَن َبْيَنكُم ال َيَزالُونَ ُمْنطََرِحَني يف التَُّرابِ، ِلَيَتقَدَُّموا " السََّماِء
" َمِلكَةَ السَّالمِ"أُْرِسلُ إِلَْيكُم . َعْوَديت الُعظَمى قَْبلَ وُيقيُموا َسالَمُهم َمعي، أََنا َمِلِككُم،

أُْرِسلُ إِلَْيكُم، . ِلَتُدقَّ النفَري ِمن ناحيٍة إِلَى أُْخَرى ِمَن اَألْرضِ وَتْجَمَعكُم واِحًدا فواِحًدا
جُِعوكُم َعْن طُُرِقكُم قَْبلَ َعْوَديت الُعظَْمى، ُخدَّامي اَألْنبَِياَء ِلُيذَكُِّروكُم بَِشريَعيت وُيْر

الِشرِّْيَرِة وُيَعيُِّشوكُم ِقّديسني، وُيْنبِئُوكُم باَألْحَداِث قَْبلَ أَنْ َتقََع فَْجأَةً؛ أُْرِسلُ إِلَْيكُم 
أُْرِسلُ إِلَْيكُم النَّاِطقَني بِاْسمي ِلُيَناُدوا . َمالِئكَيت ِلُيذَكُِّروكُم بِقَداَسيت، بَِعظََميت َوَسَنائي

  .ِلُنوا ِمْن َعلَى ُسطُوحِ َمَنازِِلكُم ُعْرَس ُروحي القُدُّوسِوُيْع
. لَْن أَْتَعَب ِمْن َدْعَوِتكُم لإلقتراِن يب، لَْن ُيفِْقَدين الشََّجاَعةَ ال ِعَداُؤكُم وال َجفَافُكُم

َدوًما َسَيقَترِنُ  َسأَْسعى َوَراَء قَلْبِكُْم َوكَما َيقَترنُ َشاٌب بَعذَْراَء، َهكَذا َمْن َجَرْحُتُموُه
ويف ُحبِّي، َسأَْجَعلُكُم ُتَبدِّلُونَ اَألْشَواَك املُحيطَةَ بِقَلْيب، بِإِكْليلٍ ِمَن الزَّْهرِ، . بِكُم

إِكْليلَ وكَعريسٍ َيْعَتِمُر إِكْليلَ الُعْرسِِ، أََنا أَْيًضا َسأَْعَتِمُرُه، َألنَّ َهذا اِإلكْليلَ َسَيكُونُ 
  ...غَنيَمةَ َرْحَميت، َسَيكُونُ َنْصري

َسأَْرفَُعَك وأَْحِملَُك كََما َيْحِملُ الَعريُس َعُروَسُه إِلَى . أَيُّها اجليلُ، َسأَْجَعلَُك َخاصَّيت
  . ِخْدرِِه، ويف ُحبِّي اَألَبِديِّ، َسأَْحِملَُك يف قَلْيب اَألقَْدسِ وأَْجَعلَُك َخاصَّيت إِلَى اَألَبِديَِّة

  

  !بِِملِء القُوَِّةدا اآلن، َسأَُمزُِّق السََّماواِت وأَفَْتُحها َألْنزِلَ قَريًبا، وقَريًبا جِ
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لَو كُْنُتم َتفَْهُمونَ َتَماًما َماذا أَْنوي، لََما أََضْعُتم َوقَْتكُم يف اخلُُمولِ، ولََوجَّْهُتم إِلَيَّ َصالةً 
بُِشْعلَِة َنارٍ آِكلٍَة وأَكِْشُف كُلَّ َما كانَ  داِئَمةً، َألنَُّه، فَْجأَةً، َوبُِسْرَعِة الَبْرقِ، َسأَْنزِلُ

َسأَُدلُّكُم بِإِْصَبعي َعلى َجميعِ الَّذيَن كاُنوا ُيكَرُِّموَنين ِمْن طََرِف  . َمْخِفيا َعلَْيكُم
َغِة احلُبِّ، ، لُلَُغِة َصلييبِشفَاِههِم، ولَْم َيْخُدُموين قَطُّ باللَغِة الَّيت كُْنُت قَد َعلَّْمُتُهم إِيَّاها، 

الَّذيَن لَُغُتُهم " القَايِنيْيَن"َسأَكِْشُف لَكُم . اللَُّغِة الَّيت ُتَعلُِّمكُم أُُموًرا َتفُوُق الفَْهَم الَبَشرِيَّ
  .لَْيَست لَُغيت َبلْ لَُغةَ الُتجَّارِ اَألغْنياِء ولَُغةَ التَِّجاَرِة بالذَّاِت

، ال َتْحكُُموا َعلَْيهِم؛ أُقُْضوا َوقَْتكُم يف الصَّلََواِت "القَايِنيْيَن"َصلُّوا َألْجلِ َهُؤالِء 

   .َألْجِلهِم، ال َتْسَمُحوا ِلِلَسانِكُم أَنْ َيْنَحرَِف
َدُعوا َبالطي ." ال َتَتَنبَّأُوا"وَألْنبَِيائي !" ال َتَروا ُرؤًى: "ال َتكُوُنوا ِممَّن َيقُولُونَ ِلُرؤايت

فَِعْنَدَما َيَتكَلَُّم ُرؤايت . وال ُنُبؤةٌ أََبًدا َجاَءت ِمْن ُمَباَدَرِة إِْنَساٍن. ريَقاملَلَِكيَّ ُيِعّد يل الطَّ
وبُِروحي القُدُّوسِ الَّذي َيْملَؤُهم، وُيَحرِّكُُهم  إِنَّما َيفَْعلُونَ ذَِلَك بِنِْعَمٍةوأَْنبيائي َعنِّي، 

ِمرُّ يف َتذْكريِكُم باحلَقِّ بَِواِسطَِة النَّاِطقَني باْسمي ِسأَْسَت. وَيفَْتُح أَفَْواَهُهم ِلُيعيُدوا كَِلَمايت
َسأَْسَتِمرُّ يف كَْشِف ُخطَطي ِلُخدَّامي اَألْنبَِياِء وإِظَْهارِ . َولَو كُْنُتم َتْعرِفُونَ احلَقَّ َحتَّى

ِعدَّ الطَّريَق يل، أَنا ِلُت ُحرَّةًَدُعوا ُمْخَتارِيَّ وُنفُوِسَي املُفَضَّلَةَ . َعظََميت يف ُرًؤى ِلُرَؤايت
أُْرِسلُ إِلَْيكُم َبالطي السََّماوِيَّ ِلَيَتَنبَّأَ، ِلنَِهاَيِة َهِذِه . َدُعوُهم ُيْنُهوا َشَهاَدَتُهم. َمِلِككُم

  . َمجيِء َيْومي الَعظيمِ قَْبلَاَألْزِمَنِة، يف َبرَِّيِة َعْصرِكُم، ِلَتْرَتدُّوا 
فَقَط بَِداِفعِ الرَّْحَمِة َبلْ أَْيًضا للدَّْيُنوَنِة، إِنَّين ال أَقُولُ ِلُمْرَسِليَّ أَنْ  إِْعلَُموا أَنَّين ال أَْنزِلُ

َيْدُعوا فَقَط الصَّاِلحَني، َبلْ أَقُولُ لَُهم أَنْ َيْدُعوا أَْيًضا غَْيَر الصَّاِلحَني، والفُقََراَء، 
. وَيْمُألوا َمْدَرَسيتونَ يف الشََّوارِعِ، ِلَيأَُتوا ، وكُلَّ َمْن ُيالقَُوَمنبوذي ُمْجَتَمِعكُموالُعْرَج، 

أُريُد أَنْ أَْدُعَو كُلَّ الَّذيَن لَْم َيْبَحثُوا أََبًدا َعنِّي َوَحتَّى لَْم َيْعرِفُوين، ِلَيأُْتوا َوَيْزَدِهُروا يف 

   .َبْييت، َألنَّ َهِذِه أَْزِمَنةُ َرْحَمٍة َونِْعَمٍة
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؛ َولَْيظَْهْر َعلَى َتَجلِّيكُمالَّذيَن َيَرْوَنكُم، ُيَحدِّقُوا وَيَتفَرَُّسوا يف  َبْعَدِئٍذ َدُعوا كُلَّ
 أَناَتالميذي و أَْنُتمُوُجوِهكُم وبإِْشَعاعِ قَلْبِكُم أَنَّكُم َتَتلَْمذُْتم يف َمْدَرَسيت وأَنَّكُم 

وِلَيَروا، َعلَى َجَسِدكُم، . ْم لَهفَلَْيَروا يف ُعُيونِكُم إِْنِعكَاَس كُلِّ ما َشهِْدُت. ُمَعلُِّمكُم
وإِذا َسأَلَكُْم أََحُدُهم كَْيَف َتقَبَّلُْتُموَها، قُولُوا لُُه إِنَّكُم قَْد َتقَبَّلُْتُموها يف . ِسَماِت جِراحي

  .وينثُمَّ إِْرفَُعوا َصليَبكُم واْتَبُع... َبْيِت أَْصِدقَاِء ُمَعلِِّمكُم َحْيثُ ُهَو َتقَبَّلَها أَوَّالً
َعلَْيكُم وأُبارِكُكُم " َنفَْحيت"أَنا، َيُسوُع املَسيُح، اْبُن اِهللا احلَبيُب واملَُخلُِّص، أُِحلُّ 

   .إِذَْهُبوا بَِسالمٍ وكُوُنوا واِحًدا بِاْسمي. َجميًعا، َتارِكًا َنفَحةَ ُحّبي َعلَى جَِباِهكُم
  

  
  

 .)هِسفَْن اعَِمِترِ لالْجاِهرَيَم الطَّبِ َملْقَ ةُالََسرِ (
وَمع طََغَماِت َمالِئكَيت , أَنا َمَعكُم. يا َبُخوَر اِهللا، َتَشجَُّعوا، َألنَّين َمَعكُم. أَلسَّالُم َمَعكُم 

َمِلكَةُ "؛ أَنا "َمِلكَةُ السََّماِء"فأَنا . ِشَدكُمأَْنزِلُ َمَع الِقّديسَني ُألْر. أَُحوِّطُكُم َألْحِمَيكُم
الَّيت " ِتلَْك"الَّيت َتْسبُِق َمجيَء الرَّّب؛ أَنا " ِتلَْك"؛ أَنا "أُمُّ ُمَخلِِّصكُم"؛ أَنا "السَّالمِ

" الَعِليُّ"فََتَحْت طَريقًا واِسًعا ِلُنُزولِ فاديكُم َعلى اَألْرضِ، والَيْوَم أَيًضا، ُيْرِسلُين 
َولَو أَنَّ الشَّْيطانَ َيْسَتْعِملُ أُناًسا ِلُيَؤخَِّر َعَملي وَيَضَع يف . ُألَسهِّلَ وأَُمهَِّد طَريَق َعْوَدِتِه

إِْعَتْمُدوا َعلَى . َوسِطِه َعراقيلَ، فال َتَخافُوا، فالرَّبَُ قَديٌر ويف النِّهاَيِة َسَيْنَتِصُر قَلَْباَنا
ال َشيَء َيْسَتطيُع أَنْ . ُه َيقِْدُر أَنْ َيقَْتِلَع اِجلَبالَ وُيذيَب الصُُّخوَرالَعظيَمِة َألنَّ" قُوَِّتِه"

 ".َيَدُه القَديَرةَ"ُيوِقَف 
فالرَّّب . ماذا ُتَشاِهُدونَ فَْوقَكُم؟ أُْنظُُروا فَْوَق ُرُؤوِسكُم َما ُمْنَصرِف اليٌه الرَّبُّ ِلَيْرفَع

إِنَُّه َيأْيت ِلَيْشِفَيكُم بُِمالطَفَاِتِه . ةَ ُحبِِّه الَعظيمِ وَرْحَمِتِه الُعظْمىُمْنَصرٌِف ِلَيْرفََع فَْوقَكُم َراَي
إّنه َيأْيت ِلُيطَيَِّبكُم بِِعطْرِ ُمرِِّه النَّاِعم، َيأْيت ِلَيْشِفَي جَِراَحكُم بَِبلَْسمِ . وُيَغذَِّيكُم َبَبهجاِته
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إِنَّ املَِلَك َسُيْدِخلُكُم . َعلَْيَك، أَيُّها اجليلُ، وَيْمَسَحَك بِِه إِنَُّه َيْنزِلُ ِلَيْسكَُب ُدْهَنُه. َحَنانِِه
وأَْنُتم، َهلْ . وكََحَدقَِة َعْينِِه، َيْسَهُر َعلَْيكُم. إِلَى ِخْدرِِه ِلُيَعزَِّيكُم وَيْمَسَح ُدُموَعكُم

  .بَِدْورِكُم َسُتباِدلُوَنُه ُحبَُّه؟ قَدِّموا لَُه قَلَْبكُم وإِراَدَتكُم
لَقَد ِسْرُتم َعلَى غَْيرِ ُهًدى، َوكَأَنَّكُم ُمْنَساقونَ َمع . كَثُريونَ ِمْنكُم قَْد َنَسوا طُُرَق اِهللا

إِنَّ َمَساَركم، َوقَْد َتلَوَّثَ بِاملَادِّيَِّة، غَيََّر اْتَجاَهُه، . الَتيَّارِ يف ُبَحْيَرِة، يف ُمْسَتْنقَعِ ُخُمولٍ
لَْم ! راِط املُْسَتقيمِ، قَْد ُدِفْعُتم َتوا إِلَى ِشَباِك إِْبليَس وإِلَى فَمِ اَألَسِدفَِمَن القََداَسِة والسِّ

الَّذي َخلَّفَُه َيُسوُع كََعالَمٍة لُيتيَح لَكُم أَنْ َتْتَبُعوُه، كَالَّ، َبلْ " الدَّمِ الثَمنيِ"َتْتَبُعوا آثاَر 
َضَعها لَكُُم الشَّْيطانُ، اإلَشاراِت الَّيت كُلُّها َتقُوُد إِلَى قَْد َتبِْعُتم اإلَشاراِت املُلَوَّثَةَ الَّيت َو

  .الصَّْحَراِء َحْيثُ ال َيكُون أََحٌد ِلُيَضمَِّد قُُروَحكُم وال أََحٌد ِلُيَعزَِّيكُم، وَحْيثُ َسَتُموُتونَ
اُنكُم أَْشَعلَْتها اَألنانِيَّةُ والكُفُْر ؛ ِلذَِلَك فَُبلَْدفَجيلُكُْم لَْم َيْعرِْف أَنْ ُيقَدَِّر ُحبَّ اِهللا الَعظيَم

. وغََضُب الشَّْيطاِن، َوَحتَّى َهذَا الَيْومِ، َيُدُه َمْرفُوَعةٌ ِلَتْضرَِبكُم وُتْشِعلَ كُلَّ اُألَممِ
م وبَِسَببِ إِلَْحاِدكُم وفََساِدكُم قَْد لَفَّْيُتم ذواِتكُم أُْنُتم ذَاُتكم بِكَفَنِ املوِت، وقَْد لَفَّْيُت

وبِأَلَمٍ َشديٍد أَْدُعوكُم َجميًعا، ِمْن َعلُ، ِلُتقيُموا السَّالَم َمَع . أََِحبَّاَءكُم بَِغْيَمٍة ِمْن صوَّاٍن
  .اِهللا، وَتَتَصالَُحوا َمَع ِعَياِلكُْم

ْن ِفْعلِ الَشرِّ؟ ِعْنَدما َتأُْتونَ ِلُتَصلُّوا يف َحجِّكُم، فََهلْ َتأُْتونَ بِقَلْبٍ َنِقيٍّ؟ َهلْ َتَوقَّفُْتم َع
َهلْ أَْنُتم يف َسالمٍ َمَع قَريبِكُم؟ َهلْ اْعَتَرفُْتْم وَنِدْمُتم َحقًّا َعلَى َخطَاَياكُم؟ َهلْ َباَركُْتم 

قًّا ِلُتالقُوا أَْعَداَءكُم َوَصفَْحُتم َعْنُهم؟ هل َباَدلُْتم الشَّر باحلُبِّ؟ َهلْ أَْنُتم ُمْسَتِعدُّونَ َح
يكُم َمَألى باَألْعَمالِ الصَّاِلَحِة؟ َبارِكُوا الَّذيَن َيْضطَهُِدوَنكم، وَصلُّوا الرَّبَّ وأَْيد

ما َنفُْع َتقَاُدِمكُم ِعْنَدما َيكُونُ قَلُبكُم بِال . ثَابُِروا َعلى الصَّالِة. ال َتديُنوُهم. َألْجِلهِم
َوعيُشوا يف ُنورِ اِهللا ويف ُحبِّ  َرْحَمٍة وَضاِمًرا حقًدا؟ أَْيَن هي قَداَسُتكُم إذًا؟ َتطَهَُّروا

  . اِهللا
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كُوُنوا ُشُهوًدا ِلَيُسوَع . كُوُنوا ُشُهوًدا َحقيِقّيَني لِإلْنجيلِ حبرارِة وإِْشَعاعِ نورِ قَلْبِكُم
كُوُنوا ُشُهوًدا ِللْكَنيَسِة بالثََّباِت يف إَميانِكُم َوبِاتَِّحاِدكُم َمع َناِئبِ . بَِحْملِ َصليبِِه َمَعُه

ِلَيظَْهْر . كاملٌهو ال َتَدُعوا أَلِْسَنَتكُم َتْنَحرُِف، كُوُنوا كاِملَني كَما أَنَّ الرَّّب . املَسيحِ
ِلَتْشَهْد كُلُّ َعْينٍ َعلَى ُسلُوِككُُم احلََسنِ ولَتْعرِْف . أَنَّكُم َحقًّا َبَواكُري ُحبِّ اِهللا الَعظيمِ
َولُْتالَحظ كَذَِلَك ِسَماُت جِراَحاِتِه اخلَْمَسِة َعلَى . ِليِّأَنَّكُم َهكَذا ِلكَْونِكُم أَْوالَد الَع

  .َجَسِدكُم، َولَْتكُن ِهَي الَعالَماِت الَّيت َتُدلُّ أَنَّكُم َتالميذُُه وُهَو ُمَعلُِّمكُم اِإللَهِيُّ
يف كُلِّ اَألرضِ  ولَْيْنطَِلْق نِدائُكُم ِللُحبِّ. عيُشوا َرَساِئلََنا وكونوا كَبِذَارٍ جاهزٍة ِللنَّثْرِ

    .أَُبارُِك كُلَّ واِحٍد ِمْنكُم وأَْشكُُركُم َألنَّكُم أَْعطَْيُتُموين َوقَْتكُم. َحتَّى أَقَاصي الَعالَمِ

  . إِذَْهُبوا بَِسالمٍ


