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  الدَّفَتر الواِحد َواخلَمُسون
  

١٣/٤/١٩٩١  

  إنَّين بَِحاَجٍة إِلَى قَلْبِهِم ُألعيَد فيه بَِناَء كَنيَسيت َواِحَدةً
  

َربِّ، إِنَّ اْنِقَساَمَنا، َوُهنا أََتكَلَُّم فَقَط َعنِ اإلْنِقَسامِ َبْيَن اُألْرثُوذُكسِ َوالكَاثُوليك، ُهَو ِعثَاٌر  ♦
ِكُن أَنََّنا، َنْحُن املَسيِحيَِّني، ال َنَزالُ ُمْنقَِسمَني، لَْيَس فَقَطْ إِْنِقَساًما ُمَؤقًَّتا َبلِ كَْيَف ُيْم! َحقيِقيٌّ

كُلُّ َواِحٍد ُيَناِفُس اآلَخَر ! جِدُّ َسخيفٍَةاْنِقَساًما َيُدوُم، بُِجذُورٍ َعميقٍَة، َمبنيٍَّة َعلَى ِصَراَعاٍت 
فَكَْيَف ُيْمِكُن أَنْ َنَتكَلََّم بَِنَزاَهٍة، َبْيَنَما ال َتَزالُ، يف قُلُوبَِنا، . لكََراهيَّةََوَبْعُضَنا ُيْضِمُر الَغْيظَ َوا

َتَصالَْحَنا َمَع إِْخَوِتَنا؟  ُخُصوَمةٌ قَدَميةٌ قَاِئَمةٌ؟ َهلْ ُيْمِكُنَنا يف احلَقيقَِة أَنْ ُنَواجَِهَك َوَنقُولَ إَنََّنا
إِلَْيَك بَِضمريٍ َصاِلحٍ َوُنقَدَِّم لََك قََرابيَنَنا َعلَى َمذَْبِحَك؟ كَالَّ، َما دْمَنا َنعيُش  َهلْ ُيْمِكُنَنا أَنْ َنأْيتَ

َبْيَنَما َنْعرُِف . بِاْسِمَك املُقَدَّسِ َولَْم َنَتَصالَْح، ال َنْسَتطيُع االدَِّعاَء بِأَنََّنا َنأْيت إِلَْيَك بَِضمريٍ َصاٍف
، َمَع ذَِلَك َنَتَمسَُّك  باحلََواجِزِ الَّيت هي الَوْحدةُالُعظَْمى، أيَُّها املَسيُح الَعزيُز، َجميًعا أَنَّ َرغَْبَتَك 

الَّذيَن  َنْحُنلَْسَنا ُمْسَتِعدِّيَن أَنْ َنْخَضَع، بَِما أَنََّنا : "َتفِْصلَُنا، َوال َنْبُدو َنزيهَني ِكفَاَيةً ِلَنقُولَ
أَلَْم َنفَْهْم كَْم َسَتكُونُ َعُروُسَك أَكْثََر َبَهاًء، إِذَا َتَوحَّْدَنا؟ كَْم ". قََّنْمِلُك اإلَميانَ الصَّحيَح واحلَ

. َسُتْصبُِح الكَنيَسةُ أَقَْدَر؟ أَيَّ َتقَدُّمٍ َسُتْحرُِز؟ كَْم َسُتْعطي ِثَماًرا أَكْثَر؟ اآلن َتْبُدو َراِكَدةً
َتقَدَُّم َوَتكَْسُب ُنفُوًسا، ِعْنَدَما َنَرى َيوِميا أََماَم أَْعُينَِنا، َنفًْسا ِتلَْو أَُيْمِكُنَنا أَنْ َنقُولَ بَِنَزاَهٍة إِنََّها َت

اُألْخَرى، ُتِغاِدُر َعُروَسَك ِلَتلَْتِحَق بِفَلَْسفَاٍت غَْيرِ ُمْجديٍة، أََجلْ، بِبَِدعٍ إيزوترييَّة كاَلَعْصرِ 
ذَِلَك أَْشُعُر بِأَنَّ َهُؤالِء النَّاَس َيْبَحثُونَ َعْنَك، ِلذَا َساِعْدُهم َوَمْع . اجلَديِد َوُشُهوِد َيْهَوه َوغَْيرَِها

 ...َحتَّى َيجُِدوَك
. لَْم َيفَْهُموا َبْعُد أَنِّي بَِحاَجٍة إِلَى قَلْبِهِم ُألَوحَِّدُهم... آه، َيا َحَماَميت، لَْم أَُعلِّْمِك َعَبثًا ♥

. أَلَوْحَدةُ َسَتكُونُ بِالقَلْبِ. فيه بَِناَء كَنيَسيت َواِحَدةً إنَّين بَِحاَجٍة إِلَى قَلْبِهِم ُألعيَد
أُْنظُري، لَقَد كَلَّفُْتِك أَنْ َتْشَهدي ِلَشْعبٍ لَْيَس بَِشْعبِِك، لَِكنَّ الكَثرييَن ِمْن ذَويِك لَْم 
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َتِقُد َشْعُبِك بِأَنَِّك كُْنِت قَد َيْع. َيفَْهُموا، ُرغَْم ذَِلَك، ِلَماذَا أَْرَسلَْتِك اِحلكَْمةُ إِلَى الُغَرَباِء
بِالَواِقع، . لَْم ُيْدرِكُوا أَنِّي أََنا، الرَّبَّ، َمْن َوحََّد قَلَْبِك بِقُلُوبِهِماْسَتْسلَْمِت إِلَى الُغَرَباِء، 

َتَحدَّوَنِك إِنَّ َصليَبِك َعلَْيِك ُمْزَدوٌِج يا ِطفْلَيت، إِذْ إِنَّ َبْعَض الُغَرَباء َرفَُضوِك أيًضا َوَي
أَُعلُِّمُهم : بَِبقَاِئِك كََما أَْنِت، أُلَقُِّن َهُؤالِء َوأُولَِئَك َدْرًسا. َدوًما ِلُتْصبِحي وِاِحَدةً ِمْنُهم

فَالَوْحَدةُ َتقُوُم بأَنْ ال ُتفَرِّقُوا َبْيَنكُم . كَْيَف َيْجُب أَنْ َيَتَوحَُّدوا َوَما َسُتْشبُِه الَوْحَدةُ
وسِ، الَوْحَدةُ َتقُوُم بأَنْ َتَتَشاَركُوا يف املَُناَولَِة املُقَدََّسِة ُمْؤِمنَني بُِوُجودي باْسمي القُدُّ

هي أَنْ ُتْعطُوا َخرياِتكُم َبْعُضكُم أَلَوْحَدةُ، َيا ِطفْلَيت،  .احلَقيِقيِّ يف القُْرَباِن املُقَدَّسِ
 .ِلَبْعضٍ

 إِذَا َحكَْمنا، َنَتذَكََّر ِحلَْمَك"َربِّ، َعلِّْمَنا أَنْ  ♦
  َوَنْنَتِظَر َرْحمَتَك

 )٢٢\١٢حك ."(إِذَا ُحوِكْمَنا
آه، َيا ِطفْلَيت، لَْم َتْنَتِه ُمهِمَُّتِك َبْعُد، َولَِكن َتذَكَّري أَنَّ أََماَمِك أََنا، َوإِلَى َجانِبِِك أُمَِّك،  ♥

ْسَمعيين؛ َبْيَن اِإلْخَوِة، اَألوَّلُ إِ. ِلُتَشجَِّعِك، َوَعلَى أَْعقَابِِك َمالكَِك احلَارَِس ليحِمَيِك
 .فََهذَا فَقَطْ َتذْكٌري ِمْن ِقَبلِ الَعِليِّ. فيهِم َيْسَتِحقُّ الكََراَمةَ، ِلذَا كَرُِّموا ُبطُْرسي

َرفَْعَتين؛ اآلن، أَْعرُِف أَنَّين لَْن أُْخذَلَ أََبًدا؛ لَقَد قُْدَت َنفْسي إِلَْيَك؛ َرفَْعُت َيَديَّ إِلَى السََّماِء فَ ♦
  !فََنفْسي َتْبَتهُِج بَِك، آه، لَْيَتَك َتفَْعلُ أَْيًضا إلْخَويت َما فََعلَْتُه يل

لَْيَس فَقَط َسأَْجِذُب إِْخَوَتِك إِلَى قَلْيب، َيا اْبَنيت، َبلْ َسأَْجِذُب إِلَى قَلْيب َحتَّى أُولَِئَك  ♥
ِحلُّ الرَّْحَمةُ والنِّْعَمةُ َحتَّى َعلَى الَوثَنِيَِّني، َألنَُّهم ِمَن اآلن فََصاِعًدا سَت. الَّذيَن ال َيْعرِفُوَنين

فَاآلن ... َيا اْبَنيت، ُعرِفُْت بُِمَساَعَدِة الفُقََراء َوالُبَؤَساِء  .ُهم أَيًضا جِْزٌء ِمْن َخليقَيت
 .؛ َردِّديَها َعلَيََّتَعالَْي َوَتَحبَّيب إِلَيَّ بِكَِلَماِتِك الرَّقيقَِة الصَّاِدَرِة ِمْن قَلبِِك

 َربِّي َيُسوُع، إِْسَتْعِملْين ُألَنشَِّف ُدُموَعَك؛ ♦
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  َربِّي َيُسوُع، إِْسَتْعِملْين ُألكَفِْكَف ُدُموَعَك؛
  أَيَُّها القَلُْب اَألقَْدُس، إِْسَتْعِملْين ُألَعزَِّي قَلَْبَك؛
  وَكأَيَُّها القَلُْب اَألقَْدُس، إِْسَتْعِملْين َألْنزَِع الشَّ

  املُحيطَ بَِرأِْسَك َوبِقَلْبَِك؛
  َربِّي َيُسوُع، إِْسَتْعِملْين َألْسُنَد َرأَْسَك؛

  َيا َيُسوُع الَعذُْب واللطيُف، إِْسَتْعِملين كََما َيطيُب لََك
  ُألْرضَيَك وأَُعزَِّيَك؛

  .إِنَّ َرغَْبيت هي أَنْ َتْعلَُو الَبْسَمةُ َشفََتْيَك

  .ذَا قَدَّْمِت يل إَِراَدَتِك أَْيًضاإِذًا َسأَْسَتْعِملُِك إِ ♥
 .أُقَدُِّم لََك، َيا َيُسوُع، إَِراَديت، قَلْيب، َنفْسي، ُروحي، َجَسدي، َوكُلَّ َشيٍء ♦
 َعلَىإِذًا، أَحلُبُّ َسَيْعَملُ إَِراَدَتُه فيِك، َوَسالمي َسَيْملُك يف قَلْبِِك، َوُصوَريت َسَتْنَعِكُس  ♥

ْعُبُدين َوفَْق ُروحي، َوَجَسُدِك َسَيطَْرُح َعْنُه كُلَّ َما لَْيَس بُِمقَدَّسٍ، َنفِْسِك، َوُروُحِك َسَت
. َبَما أَنَّين َسأَُحوِّلُُه َوأَْجَعلُُه كَاِمالً يف َجَسدي املَُمجَِّد، ِلُيْصبَِح َمذَْبًحا يل، أنا إِلَهِك

َتابُِع َتْعليَمِك َحتَّى َتْشَهدي لَْيَس َسأُ. َسُتَشارِكينِين يف َعذَاَبايت َولَِكْن أَْيًضا يف فََرحي

َسأُذَكُِّر كُلَّ َواِحٍد بِأَنَّ  .فَقَطْ ِلَمسيحٍ َمْصلُوبٍ َولَِكن أَْيًضا ِلَمسيحٍ قَاِئمٍ َوُمْنَتِصرٍ

 .َتَعالَي إِذًا .الَعَجاِئَب َواملُْعجَِزاِت َواآلَياِت هي أَيًضا جِْزٌء ِمّني

 

  :) الحقًا (
َعاِطفَيت َنْحَوِك ظَاِهَرةٌ، ِلذَِلَك ُيْبُغُضِك . بُِدوِن ِمَحنٍ لَْن َتْنمي. بُِّك، أَِحبِّيينأَحلُبُّ ُيِح ♥

َحتَّى َولَو كُْنِت َتْشُعريَن بِأَنَِّك َخاِضَعةٌ ِلَتْهديِد َعُدوِّي . الشَّيطَانُ إِلَى أَقَْصى احلُُدوِد
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، ِلَتكُوين َتْهديًدا أَْنِتأَْدرِكي أنَّين أَوَجْدُتِك، . َعوِنَاِصلِ، فَأََنا بَِجانِبِِك َألُمدَِّك بِال  املَُتو
فَكُلُّ َمْن َيْنَتزُِع ُنفُوًسا ِمْنُه ُهَو َتْهديٌد لَُه، َوَهذَا أََحُد اَألْسَبابِ الَّيت َألْجِلَها ال ُيَضيُِّع . لَُه

اًصا ِلَغاَيِتِه، إِْنِطالقًا ِمْن ال َشيٍء َوكَثًريا َما َيْسَتْعِملُ أَْشَخ. أَْدَنى فُْرَصٍة لينقَضَّ َعلَيِك
. إِنََّما لَْيَس َهذَا كُلَّ َشيٍء. َيْسَتطيُع أَنْ َيْسَتْنبِطَ ُتْهَمةً ِلُيَدمَِّر َتَماًما َمْن ُيريُد أَنْ ُيوِقَع بِِه
ومِ كُلَّ أَْنَواعِ اَألفْكَارِ الَّيت فَأََحُد أَكْثَرِ أَْعَماِلِه فََساًدا ُهَو أَنْ ُيوِحَي إِلَى النَّفْسِ أَثَْناَء النَّ

َتقُوُدَها إِلَى االْضِطَرابِ َوالقَلَقِ التَّامِّ، َنازًِعا ِمْنَها كُلَّ َسالمٍ؛ ِلَهذَا َيجُِب أَنْ َتلَْبثي 
 .ُمَتَيقِّظَةً، ال َتَدعيِه َيجُِدِك َناِئَمةً

١٤/٤/١٩٩١  

 ألَتطويَبات اإلثَنَتا َعشَرة
 ،َتَباَرَك الرَّبُّ" ♦

 ِفإِنَُّه أََتاين
 )٣١/٢١مز ."(َعَجاِئَب  ُحبِِّه

 َهلْ أَْنِت َسعيَدةٌ بِأَنِّي ُمْرِشُدِك الرُّوِحّي؟: أَآلن، قُويل يل، َيا ِتلْميذَيت. َسالمي َمَعِك ♥
غَريي َيَتَعلَُّمونَ  فَإِنِّي أََتَعلَُّم الكَثَري ُمَباَشَرةً ِمْن فَِمَك، َوآَخريَن. َنَعم، َربِّي، أَكْثَُر ِمْن َسعيَدٍة ♦

 !أََيًضا
 َهلْ َتْرغَبَني يف أَنْ َتكُْتيب؟ ♥
 .أََنا ُمْسَتِعدَّةٌ َألْخُدَمَك َيا إِلَهي، َهيِّئْين فَاِتًحا أُذُين ِلكَي ال َتْسَمَع إِالَّ َصوَتَك ♦
 :إِْسَمعيين إِذًا ♥

َسالمي َوُيِشعُّونَ ُنوري إِلَى اَألَبِد الَّذيَن َيْعَملُونَ للسَّالمِ، فَإِنَُّهم َسَيْنَجُحونَ يف  َتباَرَك
  َوأََبِد اَألَبِد؛

  ُمَباَرٌك الَشفُوقُون، فَإِنَُّهم َسُيَعايُِنونَ الرَّْحَمةَ َيوَم الّدينِ؛
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  تباركْت النَّفُوُس السَِّخيَّةُ الَّيت ُتَشارِكُين كَأْسي، فَإِنََّها َسُتْدَعى َوارِثَاِت َخالصي؛
قَْترُِنونَ يب، فَذَِلَك الفََرح الَّذي أَْشُعُر بِِه كََعريسٍ، َسَيْشُعُرونَ بِِه ُهْم ُمَباَرٌك الَّذيَن َي

  أَيًضا، َيوَم َسَيلَْتقُونَ يب َوْجًها ِلَوْجٍه؛
تباركتم أَْنُتُم الَّذيَن لَْم َتقَْبلُوا َشَهاَدةً أُْخَرى غَْيَر احلَقيقَِة الَواِحَدِة والَوحيَدِة الَّيت 

َما  كُلَِّتَعالَوا إِلَى َملَكُويت َوَشارِكُوين يف ! َتَعالَوا: كُم إِيَّاَها أََنا بِذَايت؛ فَأَقُولُ لَكُمأَْعطَْيُت
  ِعْندي؛ 

ُمَباَرٌك الَّذيَن ال ُيفَرِّقُونَ َبْيَنُهم بِاْسمي القُدُّوسِ، َبلْ ُيظْهُِرونَ َوْحَدَتُهم ِمْن ِخاللِ 
  ُهم َسُيْدَعونُ أَْعِمَدةَ وأُُسَس َمقِْدسِ اهللا؛َتَواُضِعهِْم َوُحبِّهِم؛ فَإِنَّ

، الَّذيَن ُتْؤِمُنونَ َولَم َتَروا، إِفَْرُحوا بِالنِّْعَمِة الَّيت نِلُْتُموها ِمْن أَيب َوَصلُّوا أَْنُتمُمَباَركُونَ 
  ِللَّذيَن لَْم َيَنالُوا َبْعُد َهِذِه النِّْعَمةَ؛ 

ْرَضونَ بِأَنْ ُتْجلَُدوا، ُتذَلُّوا َوُتَسمَُّروا َمعي َعلَى الصَّليبِ، َوالَّذيَن ُمَباَركُونَ أَْنُتم الَّذيَن َت
َجَسدي يف أَْجَساِدكُم؛ فَإِنَّ مقَاَمكُم يف السََّماِء َسُيفَْتُح الْسِتقَْباِلكُم  َتْحِملُونَ ِسَماِت

  َوَسَيكُونُ أَْجُركُم َعظيًما؛ 
ى اْسمي ُمقَدًَّسا، فَِعْنَدَما َيْدُعونِين َوَيْسألُونَ بِاْسمي، َسأُْصغي ُمَباَرٌك الَّذيَن ُيَحاِفظُونَ َعلَ

  إِلَْيهِم؛
  ُمَباَرٌك الصَِّغاُر الَّذيَن ُيَسبُِّحوَنين َوَيْعُبُدوَنين، فََسأَْعَملُ فيهِم َعظَاِئَم؛

ى ُنقْطَةً َواِحَدةً ِممَّا كُِتَب يف ُمَباَرٌك املُْؤِمُنونَ الَّذيَن َيْحفَظُونَ َوَصاَياَي َوال ُيَغيُِّرونَ َحتَّ
  الِكَتابِ املُقَدَّسِ، فَإِنَّ لَُهم َملَكُوَت السََّمَواِت؛

ُمَباَركُونَ أَْنُتم، َيا ِخَرايف الَّذيَن، ِمْن أَْجلي، ُتطَارُِدكُم الذِّئاُب املُفَْترَِسةُ كَفَريَسٍة، َألنَّين 
َوال أَلٌَم ِمن آالِمكُم َيذَْهُب ُسًدى؛ : فَأَقُولُ لَكُم. ْنبٍَشاطَْرُتكُم طََعاَمكُم َجْنًبا إِلَى َج

فَاآلُب َيَراَها َجميًعا َوَيأُْخذُ بَِعنيِ االْعِتَبارِ أَْعَمالَ كُلِّ َواِحٍد؛ َوَمصُري َسُدوَم وَعُموَرةَ 
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ذَِلَك إِلَْبثُوا َيِقظَني، ِل. َسَيكُونُ أََخفَّ َوطْأَةً ِمن َمصريِ الَّذيَن اْضطََّهُدوا ُروِحَي القُدُّوَس
فََمِلكُكُم َسَيأْيت قَريًبا؛ َوالَّذي اْنَتظَْرُتُموُه طَويالً . َألنَُّه ال أََحٌد َيْعلَُم َيوَم َوَساَعةَ َمجيئي

لَ يف َحقًَّا، ُدَخانُ إِْبليَس قَْد َتَغلَْغ. ِلذَا َتَشجَُّعوا، أَيَُّها اَألِحبَّاُء. َسَيْدُخلُ َعلَْيكُم فَْجأَةً
، لَِكْن أَيُّ ُدَخاٍن َيُدوُم إِلَى اَألَبِد؟ بَِنفَْخٍة ِمْن ُروِحَي القُدُّوسِ َسأُبدُِّد َوأَُشتُِّت ١َمقِْدسي

جِئُْت ُأللقَي َعلَى  . َهذَا الُدَخانَ، َوال َتْسَتِطيُع أَيَّةُ ُسلطٍَة َوأَيَّةُ َدولٍَة أَْرِضيٍَّة أَنْ َتَتَدخَّلَ

  .كُوُنوا ُمَباَركَني  .َوأُطَهَِّر أمَّةً َبْعَد أُمٍَّة) ٤٩\١٢لو(ا اَألْرضِ َناًر
  

  
  

١٥/٤/١٩٩١  

  إِنَّ القُوَّةَ الدَّاِخِليَّةَ ِلكَنيَسيت هي ُرْوحي القُدُّْوُس
  

 لِْء القُوَِّة،َربِّ، َتَعالَ إِلَيَنا بِِم ♦
  َمَع ُروِحَك القُدُّوسِ،

  الكُلِّيَّ احلََناِن،" أَبَّا"َألنََّك، َيا 
  كََما َمجَّْدَت اْبَنَك َوَمجََّدَك اْبُنَك،

  لَقَْد أََتِت السَّاَعةُ
  .كَْي ُيَمجَِّد اْبَنَك ُروُحَك القُدَّوُس، ُروُح احلَقِّ

  أَثْبِْت ِللَْعالَمِ أَنَّ كَِلَمَتَك
  قيقَةٌ َحيَّةٌ َوفَعَّالَةٌهي َح

  َولَْيَسْت ُمَجرََّد كَِلَماٍت
                                                           

ِمْن أََحِد الشُّقُوقِ، َدَخلَ ُدَخانُ الشَّْيطَاِن ِفي ): "١٩٧٢ُحَزْيَران  ٢٩(أُْنظُر ُبولُس السَّاِدس   ١
  )َشْرٌح ِمَن الُْمَتْرجِم". (َهْيكَلِ اهللا
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  .َمطُْبوَعٍة َعلَى الَوَرقِ
  قُلُوَب اآلَباِء إِلَى الَبنَني،" ُروُحَك القُدُّوُس"فَلَْيُردَّ "

 )٢٤\٣مال ". (َوقُلُوَب الَبنَني إِلَى آَباِئهِم
لَقَْد قيلَ إِنَُّه، يف اَأليَّامِ . َيكِْذُب أبًدا فاُسوال، أَلِكَتاُب املُقَدَُّس ال. أَلسَّالُم َمَعِك ♥

اَألخَريِة اآلتيِة، َسُيَحاِفظُ النَّاُس َعلَى املَظَْهرِ اخلَارِجِيِّ للدِّينِ َولَِكنَُّهم َسَيكُوُنونَ قَْد 
ُد قَليلٌ ِمَن آه، َيا َمْحُبوَبيت، ِعْنَد َعوَديت، َهلْ َسَيْبقَى َبْع. ٢قُوََّتُه الدَّاِخِليَّةََنكَُروا 
 )٨\١٨لو ...(اِإلَمياِن؟

إِنَّ القُوَّةَ الدَّاِخِليَّةَ ِلكَنيَسيت هي ُروحي القُدُّوُس اِلَحيُّ َوالفَاِعلُ فيَها؛ كَقَلْبٍ يف َجَسٍد، 
  .َهكَذَا ُروحي القُدُّوُس ُهَو قَلُْب َجَسدي الَّذي ُهَو الكَنيَسةُ

َسيت هي ُروحي القُدُّوُس الَّذي ُيْعطي بِال ِحَسابٍ َوُيَوزُِّع إِنَّ القُوَّةَ الدَّاِخِليَّةَ ِلكَني
  .َمَواِهَبُه َونَِعَمُه بَِحْيثُ َتْسَتفيُد الكَنيَسةُ ِمْنها

إِنَّ القُوَّةَ الدَّاِخِليَّةَ ِلكَنيَسيت هي ُروحي القُدُّوُس، الَّذي ُيذَكُِّر بِكَالمي، وال ُيوحي َشْيئًا 
  .ُر بِالتَّْعليَماِت ذَاِتها الَّيت أَْعطَاَها الرُّوُح َنفُْسُهَجديًدا، َبلْ ُيذَكِّ

إِنَّ القُوَّةَ الدَّاِخِليَّةَ ِلكَنيَسيت هي ُروحي القُدُّوُس، الَّذي ُيَحوِّلُكُم، َيْرفَُعكُم َوُيَغيُِّركُم 
  . ُنَسًخا َحقيِقيَّةً َعنِّي أََنا

ي ُروحي القُدُّوُس، النَّاُر الَّيت ُتْحييكُم، ُتطَهُِّركُم َوَتْجَعلُ إِنَّ القُوَّةَ الدَّاِخِليَّةَ ِلكَنيَسيت ه
ِمْن ُروِحكُم أَْعِمَدةَ َنارٍ، َوَمَجاِمَر ُحبٍّ ُمَتأَجَِّجةً، َوَمَشاِعلَ ُنورٍ َحيَّةً، ِلُتْعِلُنوا بِال َخوٍف 

  .لَْتِمُسوا فَقَط السََّماوِيَّاِتكَِلَميت، َصاِئريَن ُشُهوَد الَعِليِّ َوُمَعلِّمَني اآلَخريَن أَنْ َي
إِنَّ القُوَّةَ الدَّاِخِليَّةَ ِلكَنيَسيت هي ُروحي القُدُّوُس، احلََياةُ والنَّفَْحةُ الَّيت َتْحفَظُكُم أَْحَياًء 

  "!أَبَّا: "َوَتْجَعلُ ُنفُوَسكُُم َتُتوُق إِلَيَّ، َداعيةً إِيَّاَي
                                                           

  .٥\٣طم  ٢  ٢
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فَبِأَيَِّة َخَدَماٍت ُيْمِكُنِك أَنْ ْيِت َمَواِهَب ُروحي القُدُّوس، إِذَا َرفَْضِت، َيا ِطفْلَيت، َوأَلَْغ
؟ فَال َتكُوين كَاجلُثَِث الَّيت ُتَحاِفظُ َعلَى املَظَْهرِ اخلَارِجِيِّ للدِّينِ َتقُومي َوأَنْ ُتقَدِّمي يل

ال َتْمَنعي . َدةً إِيَّاَي َهكَذَا يف أُلُوَهيتَولَِكن ُتْنِكُر قُوََّتُه الدَّاِخِليَّةَ، بَِنظَرِيَّاٍت َعقيَمٍة، ُمقَيِّ
فَأََنا َمْن َيْدُعوُهْم . أُولَِئَك الَّذيَن َيأُْتونَ إِلَيَّ كَأَطْفَالٍ، بَِعيِشهِم َحَياةَ َتَعبٍُّد ِللّروحِ القدسِ

  .إِلَى ُعْرسِ ُروحي القُدُّوسِ
َوأَْنُتم ال َتْسَتطيُعون أَنْ َتفَْعلُوا َشيئًا ِمْن ذَاِتكُم، التََّعبُُّد يل أنا إِلَهِكُْم، : ِسرُّ القََداَسِة ُهَو

  .َما لَْم َيقُْدكُم ُروحي احلَيُّ فيكُم َوُيَعلِّْمكُم السََّماوِيَّاِت
اَألوقَاُت  هيِلذَِلَك ال َتَنمِ اآلنَ، َألنَّ َهِذِه . َمْن َيتَّقيين َسَيقَْبلُ َتأْدييب: أَحلَقَّ أَقُولُ لََك

إِنََّها أَوقَاُت . فيها َيجُِب أَنْ َيكُونَ املَْرُء، أَكْثََر ِمْن أَيِّ َوقٍْت َمَضى، ُمَتَيقِّظًا َوَساِهًراالَّيت 
ال َتلَْعْب َدوَر احلَكيمِ يف اللَّْحظَِة . فَْتحِ اآلذَاِن واِإلْصَغاِء إِلَى ُروحي بُِدوِن اْحِتقَارِِه

القُدُّوسِ، ُملِْغًيا َهكَذَا القُوَّةَ الدَّاِخِليَّةَ الَّيت ُتَنشِّطُ  الَعصيَبِة بِإِْبَعاِدَك َنفَْحةَ ُروحي
أَُتريُد أَنْ َتكُونَ َحكيًما؟ إِفَْتْح . أَُتريُد أَنْ َتكُونَ َحكيًما؟ إِفَْتْح َعيَنْيَك إِذًا. كَنيَسيت

َيْحَتِقُر أََبًدا َتْحذيَر الشَّْخُص احلَكيُم ال . قَلَْبَك َوأُذَُنْيَك َيا َصديقي، َولَْيَس َعقْلََك
أَُتريُد أَنْ َتكُونَ . فََمَخافَةُ الرَّبِّ َرأُْس اِحلكَْمِة. الرُّوحِ؛ َوْحَدُه املَُتكَبُِّر ال َيْعرُِف املََخافَةَ

َحين َيْن" َمْن"أُْنظُْر ! الَّذي َيْنَحين بِِشدٍَّة َعلَى ُبْؤِسَك ِلُيَخلَِّصَك" احلَقَّ"َحكيًما؟ إِلَْتِمَسنَّ 
  !َعلَى ُبْؤِسكُم َوَشرِّكُم ليُشدَّكُم إِلَْيِه َوُيْنهَِضكُم ِمْن قُُبورِكُم ليْبَعثَ احلََياةَ فيكُم ُمَجدًَّدا

إِّني أُْشِفُق ! إِنَّين ال أُْرِغُمَك َوال أَُحاوِلُ أَنْ أَْنَتهَِك ُحرِّيََّتَكال ُتِسئْ فَْهمي، ! آه، َتَعالَ
ِلَماذَا ُتِحدُّونِين فيكُم . ال َتقُلْ إِنَّ كُلَّ َما كَانَ َعلَيَّ أَنْ أَقُولَ قَْد قيل. لَُعلَْيَك، أَيَُّها اجلي

بِأَنْ أُْرِسلَ إِلَْيَك  ُحرٌَّوأََنا  َوالقُوَّةُ الدَّاِخِليَّةُ ِلكَنيَسيت،، َنَعْم، املُذَكُِّر بِكَِلَميتأَْنُتم؟ فَأََنا 
أََنا ُحرٌّ أَنْ أُْنهَِضَك أَيَُّها اجليلُ، َوأَنْ . َعَجاِئَب َجديَدةً ُمْعجَِزاٍت َجديَدةً، َوأَْجَترَِح

َسأَْبين، . أَْسكَُب َعلَْيَك َبلَْسًما َشاِفًيا ِمْن ِغَنى قَلْيب اَألقَْدسِ، َمَتى أشاُء وعلى من أشاُء
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، أَيَُّها اجليلُ، ِعْنَدَما أََجلْ، َسأَْبين ِمن َجديٍد كَنيَسيت الَّيت َتَتكَوَُّم اآلن َخَراًبا، ِلذَِلَك
أَْنَت، كُْنَت : َسَتجُِد ذَاَتَك َمعي َوْجًها ِلَوْجٍه َيوَم الدَّْيُنوَنِة، ال ُتْرِغْمين بأَنْ أَقُولَ لََك

أَلرَّْحَمةُ اآلنَ َعلَى . َواِحًدا ِمْن ُمْضطَهِديَّ الَّذيَن كَاُنوا َيْهِدُمونَ ِعْنَدَما كُْنُت أَْبين
  .م َوَشفَقَيت َتقَْرُع أَْبَواَبكُم يف أَيَّامِ َبالَياكُمأَْبَوابِكُ

ُدلُّوا َعلَى أَنَّكُم . َتْزَعُمونَ أَنَّكُم ِقدِّيُسونَ؟ ُدلُّوا َعلَى أَنَّكُم ِقدِّيُسونَ بِإِظَْهارِ ِعَباَدِتكُم يل
ا، َألنَّ َملَكُويت ال َيقُوُم بالكَالمِ، ِقدِّيُسونَ بِإِظَْهارِكُم يل النُّفُوَس الَّيت َتْهُدوَنها َوَتأُْتوين بَِه

َوْحدي أَنْ أَْمَنَحها لَكُْم  أََنا، َبلْ بِقُوٍَّة َداِخِليٍَّة ُيْمِكُنين بِاملَظَْهرِ اخلَارِجِيِّ للدِّينوال 
  .بَِواِسطَِة ُروحي القُدُّوس، إِذَا الَْتَمْسُتُموُه
أََنا، َيُسوَع املَسيح، َحاِضٌر . ِلكُلِّ َواِحٍد ِمْنكُم أُْشُعُروا بُِحُضوري َوُحبِّي الَّذي أَكُنُُّه

كُوُنوا . َوأَُبارِكُكُم َجميًعا ِمْن أَْعَماقِ قَلْيب اَألقَْدس، َتارِكًا َنفَْحةَ ُحبِّي َعلَى جَِباِهكُم

   .الكَنيَسةُ َسَتْحَيا ِمْن َجديٍد. َواِحًدا
  

  
  

٢٠/٤/١٩٩١  

  إِْبقْي َصاِمَتةً، َويف َهذا الصَّْمِت َسأَجُِد َراَحيت
  

لَقِّْن أُولَِئَك الَّذيَن ال َيفَُهُمونَ أَنََّك إِذَا . َربِّ، أَْشكُُرَك َألنََّك َجَعلَْتين َخاصََّتَك َوَعُروَسَك ♦
جُِموين، فََألنََّك، بَِهِذِه الطَّريقَِة أَيًضا، ُيْمِكُنَك أَنْ َتَتَمجََّد بِالقَْدرِ َسَمْحَت ِلُمْضطَهِديَك أَنْ ُيَها

. َوقَْد أَثَْبتَّ بُِوُضوحٍ أَنََّك َمع ذَِلَك لَْن َتْسَمَح أََبًدا بِأَنْ َيْجَرُحوا أَو َيَمسُّوا َنفْسي. ذَاِتِه
  .أَفْهِْمُهم الفَْرَق، َألنَُّه ُهَناَك فَْرٌق

 ُتها الزَّْهَرةُ، إِنَّ كَأْسي ُمرَّةٌ، لَِكْن َهالَّ زِلِْت َتْرغَبَني أَنْ ُتَشارِكيين فيَها؟أَيَّ ♥
 .أُريُد أَنْ أَُشارَِك يف كَأِْسَك َمَعَك ♦
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َنَعم، َبْرِهين َعْن ُحبِِّك يل بَِتقْدميِ إَِراَدِتِك؛ كُوين ُمَتلَهِّفَةً إِلَى َتْمجيدي، أََنا إِلَهِِك،  ♥
لَقَْد أَوَدْعِت . لَقَْد أَْصَبْحِت َخاصَّيت الَّيت ِمْنَها أَْسَتِمدُّ أَفَْراحي. قَِتِك َصلييببُِمَعاَن

 .َحَياَتِك َبْيَن َيَديَّ
كُوين . إِلَْبثي َضعيفَةً، َألنَّين بُِضْعِفِك أَْسَتطيُع أَنْ أَْعَملَ أَْعَماالً َعظيَمةً: إِْسَمعي، َيا اْبَنيت
إِْبقَْي َصاِمَتةً، َويف َهذا الصَّْمِت .  يف َعَدِمِك أَْسَتطيُع أَنْ أَكُونَ كُلَّ َشْيٍءال َشْيَء، َألنَّين
إِْبقَْي َمْحُدوَدةً، . إِْبقَْي لَيَِّنةً َألْسَتطيَع أَنْ أَْجَعلَ ِمْنِك ُنْسَخةً َعْن َمْصلُويب. َسأَجُِد َراَحيت

نِّي بَِبقَاِئِك َسْهلَةَ االْنِقَياِد، َصُبوَرةً، َنِقيَّةً، صريي َنُموذًَجا َع. َحتَّى َتظَْهَر قُوَّيت فيِك
ال . ال َتَنامي أََبًدا. ُمطيَعةً، ُمَتَواِضَعةً، أَميَنةً َويف َصالٍة َداِئَمٍة، كََما كُْنُت أََنا َمَع اآلبِ

الةً ُمَتَواِصلَةً َمَع َحَيايت َعلَى اَألْرضِ كَاَنْت َص. َتقْطَعي الرُُّبطَ الَّيت َتُشدُِّك إِلَى اآلبِ
إِنَّ . أَْنِصيت إِلَى اآلبِ َواْعَملي بَِمشيئَِتِه. اآلبِ، يف اَألوقَاِت املُالِئَمِة َوغَْيرِ املُالِئَمِة

طََعاَمِك أُْعطيِك إِيَّاُه أََنا، فَاديِك، َوكُلُّ َما َتأْكُليَنُه َيأْيت ِمّني ُألَعلَِّمِك أَنْ َتعيشي فَقَطْ 
  .حلقيقيةَ يفَّ، أنا إِلَهِِكاحلَياةَ ا

أَحلَقَّ أَقُولُ لَِك، ال َتَخايف الَّذيَن َيقُْتلُونَ اجلََسَد َوال َيْسَتطيُعونَ قَْتلَ النَّفْسِ، َبلْ َخايف 
 َسأَْسَمُح. أُثُْبيت ِفيَّ َوأََنا فيِك. ٣ِمَن الَّذي َيقِْدُر أَنْ ُيْهِلَك النَّفَْس َواجلََسَد َمًعا يف َجَهنَّم

اللَّْحُم َوالدَُّم . أَنْ ُتْمَتَحَن طَبيَعُتِك املَاِئَتةُ َحتَّى َتْنمي يف ِمَحنِِك، لَِكنَّ َنفَْسِك لَْن ُتَمسَّ
لَْن . ال َيْسَتطيَعاِن أَنْ َيرِثا َملَكُويت، ِلذَِلَك ال َتَخايف، فَبِِمَحنِِك أََتَمجَُّد بِالقَْدرِ ذَاِتِه

   !ُتْخذَيل أََبًدا

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .٢٨\١٠مىت   ٣
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  ٢٣/٤/١٩٩١سانت ُجوْرج، ُمقَاطََعةُ كيبِْك  -رَِسالَةٌ ِلكََنَدا 
  

آيت، أََنا َمِلكُكُْم، كَُمَتَسوِّلٍ، يف اَألْسَمالِ، . آيت إِلَى َبلَِدكُم َألْتُرَك َعالَمةً ِلُحّبي الكَبريِ ♥
فَبَِرْحَميت . َوَحايف القََدَمنيِ، َألْسأَلَكُم أَنْ َتَتَصالَُحوا َمعي َوَألطْلَُب ِمْنكُم قَليالً ِمْن ُحبِّكُم

الالُمَتَناِهَيِة، أَْنَحين َعلَْيكُم ُألْخرَِجكُْم ِمْن ُخُموِلكُْم َوِمْن ظُلَْمِتكُم َحتَّى َتَتذَوَّقُوا ُحّبي 
 .الَعظيَم لَكُْم

 

  ٢٤/٤/١٩٩١كََنَدا  -ي، ُمقَاطََعةُ كيبِْك َشاُتوغوا
  

 .أَفْرِحيين، َيا اْبَنيت، بَِتْمجيِدِك إِيَّاَي ♥
 .َساِعْدين، َربِّي، أَنْ أُْعِلَن رَِسالَةَ ُحبَِّك ♦
  .َسأَِقُف إِلَى َجانِبِِك، ِلذَِلَك َتَعالَي. َسأََتَولَّى اَألْمَر كُلِّيا، ِلذَا ال َتقْلَقي ♥
 

  ٢٥/٤/١٩٩١َشاُتوغواي 

  أَحلُبُّ أَْصلُ َشريَعيت
  

  )َدين  اِعُيَس ْيبِّ كَلرَّدًَّدا ِلَجُت ُمْيلََّص اعَِمِتاالْج لَْبقَ  (
َيا فَاُسولَيت، أََتظُنِّني أَنِّي أَْسَتطيُع أَنْ أَطلَب ِمْنِك َشْيئًا فَوَق طَاقَِتِك؟ َيا اْبَنيت، إِْتَماُم  ♥

. َشريَعيت، َوالَوَصاَيا اُألْخَرى ال ِكَيانَ لََها بُِدوِن احلُبِّ فَاحلُبُّ أَْصلُ. َشريَعيت ُهَو احلُّب
 .لَقَْد ُخِلقِْت ِلُتَمجِّديين

أَْعطيين، َيا َزْهَريت، املَْجَد . أَْعطيين َعاِئالِت َهِذِه اُألمَِّة. ٤إِنَّ ُروحي َسَيْغُمُرِك: إِْسَمعي
  : ٥قُويل لَُهم. الَواجَِب يل اآلن

                                                           
  .ِلُيَهيِّئَنِي لالْجِتَماعِ  ٤
  .َألَهاِلي َشاُتوغواي، ِفي كََنَدا  ٥
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َوآيت ال َألديَن أََحًدا َولَِكن ُألَخلَِّص بَِعَدالٍَة َخالِصيٍَّة؛ ِلذَِلَك، أُْدُعوا  أََنا فَاديكُم،
أََنا َعلَى أَْبَوابِكُم ذَاِتها ". ُهَو الَّذي ُيَخلُِّص"بِاْسمي، أَيَُّها اَألطْفَالُ اَألِحبَّاُء، َيُسوُع َيْعين 

   .أَيَُّها اَألِحبَّاء، أَُبارِكُكُم َجميًعا
  ٢/٥/١٩٩١ اَرْسيوى ْسلَإِ ةٌوَدَع

  يف قُلُْوبِكُم، َسأُعيُد بَِناَء َوْحَدِة كَنيَسيت
  

  .) َحِدِهمى أَلَإِ ةٌالََسرِ  (
َسالمي َمَعَك، َمجيُء َملَكُويت َعلَى اَألْرضِ َباَت قَريًبا، َوَمشيئَيت َسَتكُونُ َعلَى اَألْرضِ  ♥

لَْن أَْنَتِظَر أَكْثََر ُمَوافَقَةً . يُد بَِناَء َوْحَدِة كَنيَسيتَويف قُلُوبِكُم، َسأُع. ٦كََما هي يف السََّماِء
َولَْعَنةُ االْنِقَسامِ َسُتْرفَُع، َواملَْرأَةُ . َبَشرِيَّةً، َوَسُتلَْبُس َعُروسي ِمْن َجديٍد َمْجًدا َساِطًعا

لَقَْد أَْعطَيُتَها . م، َسُتَشجُِّعكُماملُلَْتِحفَةُ بَِبَهاِء الشَّْمسِ الَّيت أُْرِسلَُها أََمامي ِلُتثَقِّفَكُ

َوالدَُّخانُ الِّذي   .السُّلْطَانَ َعلَى كُلِّ الشُُّعوبِ َوكُلِّ الُبلَْداِن ِلَتفَْتَح يل طَريقًا َواِسَعةً
َبدَُّد َتَغلَْغلَ يف قَلْبِ َمقِْدسي، ُمَدنًِّسا الكَأَْس َوَبْيَت القُْرَباِن ُوكُلَّ َما ُهَو ُمقَدٌَّس، َسَيَت

ِعْنَدِئٍذ َسَتَتكَلَُّم اُألَمُم لَُغةً َواِحَدةً َوَسَتْعُبُدين َجميُعَها َحولَ َبْيِت . َدفَْعةً َواِحَدةً بَِنفَْحيت
قُْرَباٍن َواِحٍد، َبْيِت قُْرَباِن احلََملِ الذَّبيحِ، َبْيِت قُْرَباِن الذَّبيَحِة الدَّاِئَمِة الَّيت ُيَحاوِلُ 

 ).١١/٣١دانيال . (َغاَءَها َواإلسِتعاَضة َعْنَها بَِرَجاَسِتهِم املُفْجَِعِةأَْعَدائي إِلْ
قَريًبا جِدا ِمَن آالن، َيا َصديقي، َسأَكُونُ ُمَجدًَّدا َمَعكُم َجميًعا؛ َوَصاليت الكَْهُنوتيةُ إِلَى 

ِعْندي َبْعُد . اَألقَْدسِ َسَتكُوُنونَ َواِحًدا كََما َنْحُن يف الثَّالُوِث: اآلبِ َسوَف َتَتَحقَُّق
أَْشَياُء كَثريةٌ، َمَخبَّأَةٌ يف قَلْيب اَألقَْدسِ، َيجُِب أَنْ أَفِْشَيَها َوأُظْهَِرَها لََك، َألنَّ الكُُنوَز الَّيت 

                                                           
  .َيُسوُع ذَِلَك بَِجاللٍ َوُهَو َيْنظُُر إِلَى السََّماِءقَالَ   ٦
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َك ؛ ال َتْسَتطيُع َنفُْس٧ِفيَّ ال ُتَعدُّ َوال ُتْحَصى، ِلِكنََّها أَكْثَُر ِمْن أَنْ َتْسَتطيَع أَْخذََها اآلن
أَنْ ُتْدرَِك كُلَّ َشْيٍء، َولَِكن َشْيئًا فََشْيئًا َسأَكِْشُف لََك كُُنوَز قَلْيب اَألقَْدسِ، َوُخطَْوةً 

إِلَى ِسرٍّ ال َحدَّ ِلِغَناُه، قَْد أُْخِفَي َمَدى أَْجَيالٍ َوَمَدى : ُخطَْوةً َسأَقُوُدَك إِلَى َما ُيْشبُِه َمَناَرةً
أُثُْبْت ِفيَّ . املَْعرِفَِةَو اِحلكَْمِةَو الرََّجاِء، َيا َصديقي، ِغَنى َمْجِد َسأَكِْشُف لََك. قُُروٍن

قُلُْت لََك كُلَّ َهذَا، َيا َصديقي، َحتَّى إِذَا َما أََتْتَك اِملَحُن، ال . فَُتثِْمَر ثََمًرا؛ أَِقْم ِفيَّ فََتْحَيا

  .أَِحبَّين .أَحلُبُّ بَِجانِبَِك. َتَتَزْعَزُع
  

٣/٥/١٩٩١  

  َسأُقيُم َعْرًشا فيِك -َرمِّمي َبييت 
  

َتَعالَ َواغُْمْرين بُِروِحَك القُدُّوسِ َحتَّى ال َيجَِد الَعُدوُّ ِفيَّ . َربِّ، أَِفْض ِفيَّ ُروَحَك القُدُّوَس ♦
َنى اخلََرياِت الَّيت ِلَيْسكُْن ُروُحَك القُدُّوُس يف أَْعَمقِ َنفْسي ِلَيْمَألَها َوَيْغُمَرها بِِغ. أَيَّ َمكَاٍن لَُه

 .ِلَيكُنِ اُهللا ُمَباَركًا. لَْيَسْت ِمَن الَعالَمِ
لَقَْد َنَزلُت إِلَى غُْرفَِتِك َوَصاَدقُْتِك، كُْنُت ِعْنَدِئٍذ غَريًبا . َسالمي َمَعِك. َمَعِك" أَنا هو" ♥

ْد َحوَّلُْت َجفَافَِك إِِلى ُتْرَبٍة لَِك، لَِكْن أََتَرْيَن؟ فَقَْد َرفََعِك َتْعليمي إِلَى قَلْيب َوالَيوَم، قَ
َرأْسي أَْرَتاُح - َيا َمْسنَد. َيا َحَماَميت، إِنِّي أَفَْرُح بِِك؛ َيا َصغَرييت، أََنا أَْحَيا فيِك. َخْصَبٍة
 .َمجِّدي أََباِك الَّذي يف السََّمَواِت بُِمَعاَملَِتِه كََمِلٍك. َمجِّديين اآلن بَِتْرميمِ َبييت. فيِك
َضمِّدي جَِراحي . َيا اْبَنيت، إِنَّ فَمي َجاٌف ِلِقلَِّة احلُبِّ، أََنا َعطَْشانٌ ِلِقلَِّة احلُبِّ آه،

َسبِّحيين كُلَّ الَوقِْت ِمن قَلْبِِك، َتكَلَّمي َمعي وال . بُِحبِِّك، أَْنزِعي أَْشواكي َوَعزِّيين
ْسَمحي يل، َيا فَاُسولَيت، أَنْ أَْسَتْعِملَ َيَدِك إِ. َتْنَتِظري إِلَى الَغِد؛ فَرِّحيين والَْبثي َصغَريةً

ِمْن َيْنُبوعي، َوالكُُنوُز الَّيت َسأُْعطيَها لَِك ال ُتقَدَُّر  فَأُْشبَِعِكالصَّغَريةَ، قَدِّمي يل َوقَْتِك 

                                                           
  .كَانَ َيُسوُع َيَتكَلَُّم بَِدَعاَبٍة  ٧
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. فيِك َألُسوَسِكأََنا، الرَّبَّ، َسأُِقيُم َعْرًشا . أََبًدا؛ وال أََحٌد َيْسَتطيُع أَنْ َيْسُبَر َعظََمَتَها
َوَسأَْسَمُح ِلَنفْسي، َبَما أَنَِّك َوَهْبِتين رَِضاِك، أَنْ أَْتَبَع ُهَياَم قَلْيب، أََنا يف ِملْكي َويل 

  .أَحلُبُّ َمَعِك. َسبِّحيين َداِئًما َوَبارِكيين. السُّلْطَةُ الكَاِملَةُ َعلَْيِك اآلن
  

  
  

٦/٥/١٩٩١  

  أَملَْرأَةُ املُلَْتِحفَةُ بِالشَّْمس -  لَقَْد َتَحدَّى اجلُُحوُد َرْحَميت
  

 أَيَُّها الرَّبُّ، إِلَهي، ♦
  َمْن َيْسَتطيُع أَنْ َيْحِملَ إِلَْيَنا اخلَالَص إِالَّ أَْنَت؟

  ِت، إِالَّ أَْنَت؟َمْن َيْسَتطيُع أَنْ ُيعيَدنا إِلَى الَبي
  َمْن َيْسَتطيُع أَنْ َيَهَبَنا السََّعاَدةَ إِالَّ أَْنَت ؟

 !٨إِذًا َماَراَناَتا
َيا اْبَنيت، ال َيْسَتطيُع اَألْمَواُت أَنْ ُيَسبُِّحوين، ِلَهذَا َسأَحلُّ َعلَيكُم بِِملِْء قُوَّيت َوأُْنهُِضكُم  ♥

 :َتَعالَي َواكُْتيب َيا فَاُسولَيت. َميت َوَبَهائي َوُسلْطَاينِمْن َموِتكُم َجميًعا ُألذَكَِّركُم بَِعظَ
 –بُِتولُوز " احلََبل بِال َدَنس"، يف كَنيَسِة ١٩٩١أَيَّار  ١٨رَِسالَةٌ الْجِتَماَعاِت الصَّالِة،  (

َزْيَران ْح ٨ِسويْسَرا، َو  –بَِماْرتيْني " َمْرَيم املَِلكَة"يف كَنيَسِة  ١٩٩١أَيَّار  ٢٥فََرْنَسا، و 
 .)إيطَالَْيا –بِميالُنو " الِقدِّيسِ َمْنُصور دي ُبول"، يف كَنيَسِة ١٩٩١

لَْم َيْبَق الَيوَم إِالَّ : لَقَْد أَْحَصْيُت ِخَرايف فََمَأل الَغمُّ قَلْيب .َسالمي َمَعكُم، َيا َبنِيَّ َوَبَنايت ♥
لَْم َتفِْقْد إَمياَنَها؛ أَلَبْعُض فَقَط َصَمُدوا فََنَجوا  َبِقيَّةٌ فَقَطْ لَْم َيْغُزَها اجلُُحوُد؛ َحفَْنةٌ فَقَط

  .ِمْن َمَخاِطرِ الَعقْالنِيَِّة
                                                           

  ).أملترجم(يا ربَّنا، تعالَ   ٨
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َوأََنا، ِمْن فَوُق، قَْد كَلَّْت َعْيَناَي ِمن اْنِتظَارِكُم أَنْ ُتقَدُِّموا يل قَلَْبكُم َواْسِتْسالَمكُم؛ 
لرُّغْمِ ِمْن أَنَّكُْم لَْم َتْحفَظُوا َشريَعةَ ُحبِّي، َبلْ بِا. لَِكنَّ قَلَْب َهذَا اجليلِ ُمْنَتِفٌخ َحَماقَةً

َحوَّلُْتم قُلُوَبكُم بِإِقَاَمِتكُم َشَراِئَعكُم َوأَْنِظَمَتكُم اخلَاصَّة، فَلَْن أَِقَف َمكُْتوَف الَيَدْينِ َوأََنا 
أَْنوي أَنْ أُعيَد يَُّها اجليلُ، أَْنوي َخالَصَك، أَ. أََراكُم َتحيُدونَ أَكْثََر فَأَكْثََر َعْن َوَصاَياي

  .َوأَقُوَدَك بُِحبٍّ َعظيمٍ إِلَى طَريقِ االْسِتقَاَمِة َتْربَِيةَ َعقِْلَك
َسأَُعلُِّمَك أَنْ َتْدُعَو اْسمي؛ َسأَُعلُِّمَك أَنْ َتسَري يف ُحُضوري؛ َسأَُعلُِّمَك أَنْ َتعيَش َحَياةَ 

ُتِحّبيين ِمْن كُلِّ َنفِْسِك؛ َسأَفُكُّ القُُيوَد املُميَتةَ الَّيت ُتقَيُِّد  َصالٍة َيا ِطفْلَيت، َسأَُعلُِّمِك أَنْ
  .، َيا ِطفْلَيتإَِراَدَتِكَنفَْسِك بِكُلِّ َما َتْمقُُتُه َنفْسي إِذَا أَْعطَْيِتين 

ا ِمْن لَِكن أُْنظُري، أُْنظُري َحولَِك، فَُروحي القُدُّوُس َيأْيت ِلَيلْقَاكُم َوُيْحييكُم َجميًع
بِِلَباسِ ُمَتَسوِّلٍ َوُدُموعِ َدمٍ َتَتَصبَُّب َعلَى َوْجَنَتيَّ، أَْنزِلُ َعْن َعْرشي ُمْنَحنًِيا . َجديد

اْسمي القُدُّوسِ َسأُظْهُِر  ِمْن أَْجلِ ُحبِّ. َعلَْيكُم ُألَخلَِّص ُنفُوَسكُم ِمَن الكَارِثَِة َواملََجاَعِة
َسأُظْهُِر ُروحي القُدُّوَس ِمْن ِخاللِ . لَّيت لَْم َتُعوُدوا ُتْؤِمُنونَ بَِهاَنفْسي بِاَألْشَياِء ذَاِتَها ا
َسأُظْهُِر قُْدَريت ِمْن ِخاللِ الضُّْعِف َوالُبْؤسِ كََما لَْم َيْحُصلْ قَطُّ ِمْن . َعَجاِئَب َوُمْعجَِزاٍت

  .قَْبلُ
 ٩، أَيَُّها اجليلُ، َمنِّي السََّماوي، ذَِلَك املَنََّسآيت بِأَالفَاِت رِْبَواِت املَالِئكَِة ُألْنزِلَ َعلَْيَك

  .أَفَْواَهكُم ِمْن طََعامي َحتَّى ُتْعِلَن أَفَْواُهكُم َمْجدي َوأَْمَألاخلَِفيَّ، 
  . لَقَْد َتَحدَّى اجلُُحوُد َرْحَميت، َوالَعقْالنِيَّةُ، آفَةُ َعْصرِكُم، َتَحدَّْت قُْدَريت

ِلُتَنشِّئَكُم، أَملَْرأَةَ املُلَْتِحفَةَ بِالشَّْمسِ، َحوَّاَء الثَّانَِيةَ، ِلُتَعلَِّمكُم  إِنَّين ُمْرِسلٌ أََمامي،
إِنَّين ُمْرِسلٌ ُروحي القُدُّوَس يف َهذَا اللَّيلِ ِلَيكُونَ . َوَتقُوَدكُم ُخطَْوةً ُخطَْوةً إِلَى السََّماِء

                                                           
  .٢/١٧رؤ   ٩
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إِنَّين ُمْرِسلٌ إِلَيكُم بْعثَةً ِمْن َمالِئكَِة الرََّجاِء . َرفيقَكُم َوُمَعزَِّيكُم َوُيذَكَِّركُم بِكَِلَميت
  .ِلُيْبِعُدوا َمَخاوِفَكُم

طُوَبى ِلِإلْنَساِن الَّذي أَْدُعوُه إِلَى ُعْرسِ ُروحي : َتَعالَوا َواْسَمُعوا َجميُعكُم أَيَُّها اجلَاِئُعونَ
وِيِّ، َوَرغَْم أَنَُّهم َيْرَزُحـونَ َتْحَت القُدُّوسِ، فَإِنَّـُه َسُيْشَبُع ِمْن طََعامي السََّما

    .َخطَاَياُهم، فَُروحي القُدُّوُس َسَيْمُحوَها َوَيْرَتاُح فيهِم
َمْن َسَيَراين؟ َمْن . إِفَْهُموا، َيا أَِحبَّائي، أَنَّ زَِياَريت ِلَألْرضِ لَْيَسْت ألديَنكُم َبلْ ُألَخلَِّصكُم

َعلَى الَعْرشِ اهلَابِِط ِمَن السََّماَواِت َبْيَنكُم؟ ال ُتقَاوُِموا ُروحي  َسُيالِحظُ؟ َمْن َسَيَتَعرَُّف
  .فَأََنا َداِئًما َمَعكُم. القُدُّوَس، ُروَح النِّْعَمِة

َهلْ ُتريُدونَ أَنْ ُتقَدُِّموا يل . َوكَلُِّموينَصلُّوا بَِحَراَرٍة الْرِتَداِد َعْصرِكُم، إِفَْتُحوا قُلُوَبكُم 
  كُم؟إَِراَدَت

لَِكْن، ِعْنَدَما آيت يف َعوَديت الُعظَْمى، َهلْ . َتَعالَ، َتَعالَ إِلَيَّ َوِسْر يف ُنوري! َهَيا َبييت
أَلَيوَم أََتكَلَُّم بِأَلْفَاٍظ َواِضَحٍة، َيا أَطْفَايل ) ١٨/٨لو (َسأَجُِد َبْعَض اإلَمياِن َعلَى اَألْرضِ؟ 

َسأَُعوُد إِلَْيكُم َوأَقُولُ لَكُُم احلَقَّ. ا َسَيُعوُد احلُبُّ كَُحبٍّالصَِّغاَر، َبْعَد َوقٍْت قَصريٍ جِد :
إِذَا كُْنُتم َتَعرَّفُْتم َعلَى ُروحي القُدُّوسِ َوَرأَْيُتُموُه، فََألنَّكُم َتخصُّوين، َبْيَنَما الَعالَُم ال 

    .َيْسَتقْبِلَُه َيْسَتطيُع ال أَنْ َيَتَعرََّف َعلَْيِه َوال أَنْ َيَراُه َوال أَنْ
كَْم أََتَشوَُّق َألَراكُم أَقْوَِياَء بِاملََواِهبِ ! آه، َيا ِصَغاري، َما ال ُيْمِكُن أَنْ أَفَْعلَ َألْجِلكُم

  ١٠.الَّيت أَْسكُبَها َعلَْيكُم
  إِْسَتِمدُّوا قُوََّتكُم
  يف الصَّالِة،

                                                           
 ثُمَّ، جباللٍ، إِْسَتَوى ِفي َجلَْسِتِه، َوثُمَّ، ُدونَ أَنْ َيَتَحرَّك، قَالَ َهِذِه. َوُهَنا َتَوقََّف َيُسوع  ١٠

  .الْكَِلَماِت التَّاِلَيةَ
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  .َصالٍة ُمْسَتِمرٍَّة ُمَوجََّهٍة إِلَيَّ
فَاتَِّكىْء ، الَّذي أََتْيَت، َألنَّ َصليَبَك َيْسَحقَُك، ١١َوأَْنَتارُِك كُلَّ َواِحٍد ِمْنكُم؛ إِنَّين أَُب

  .َسآيت إِلَى َنْجَدِتَك. أُِحبَُّك. َوقَدِّْم يل ُبْؤَسَك َوأَلََمَك َعلَيَّ َيا َمْحُبويب،
ى جَِباِهكُْم َوكُوُنوا َواِحًدا ُخذُوا َنفَْحةَ ُروحي القُدُّوسِ َعلَ. َمجُِّدوين بَِتْسبيحِ إِْسمي

  .باْسمي القُدُّوس

  
  

١٣/٥/١٩٩١  

  ٢١:شرح رؤيا
  

  .إِْسَمحي يل، َيا ِطفْلَيت، أَنْ أُكَلَِّم أَوالدي بِإِْعطَائي رَِضاِك َألْسَتْعِملَ َيَدِك َوَوقَْتِك ♥
أَلَْسُت ِملْكََك؟ ِلذَا اْسَتْعِملْين َتَماًما كََما َيْحلُو لََك ربِّي، َألنَّ . أََنا بِاحلُبِّ ُمْرَتبِطَةٌ بَِك، َربِّ ♦

 ...أَيَُّها الرُّوُح القُُدُس، َتَعالَ َواْسَتولِ َعلَيَّ. َيُسرُّين َحقًا ذَِلَك
ُها ُألْعِلَن بَِواِسطَِتِك ُحبَِّي ِلَجميِعكُم، َوَألْشِفَي ُسكَّاَنِك الَّيت أََتْيُت أَُزوُر! ١٢أَيَُّتَها املَديَنةُ ♥

. املَْرَضى، لَْن أَْدَعِك َتْهِلكني بِإِثِْمِك َولَْن أَْنَتِظَر َحتَّى أََراِك َتفُْسديَن؛ َسأَْنَتِصُر َعلَيِك
أَْنوي أَنْ أَُصوغََك َعلَى ُصوَرِة إِْسَمْعين، أيَُّها اجليلُ، فَأََنا . فَأََنا َمِلكُِك، أََنا الكَاِملُ

أَمَّا جيلُِك فََسُيْحَتفَى بُِعْرِسِه َمع ُروحي . َوَنْسلُ اخلَاِطىِء َسأُْحرِقُُه بَِنارٍ ُمتَِّقَدٍة. أُلُوَهيت
َرٍة ، َوبَِناري املُْحرِقَِة َسأُغَيُِّر َوْجَه َهِذِه اَألْرضِ إِلَى أَْرضٍ إِلَهِيٍَّة،  ُمْزَدِه١٣القُدُّوسِ

                                                           
  .َيَتكَلَُّم َيُسوُع بُِصوَرٍة َخاصٍَّة إِلَى أََحِد اَألْشَخاصِ ِفي الَْجَماَعِة  ١١
: يَِّايفَْجأَةً، َوبِطَرِْيقٍَة غَْيرِ ُمَتَوقََّعةً، غَيََّر الرَّبُّ لَْهَجَتُه َوَدوَّى َصوُتُه بِقُوٍَّة َعِظْيَمٍة ُمَسمًِّيا إ  ١٢

  .َنةًَمِدْي
  .٢١/٢رؤ   ١٣
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 .َوَجديَدٍة، َوَعالَُم الَيومِ َيكُونُ قَْد َزالَ
، َألنَّ قُلُوَبكُم ١٤َسأَْجَعلُكُم َجميًعا، بُِشْعلَيت املُْحرِقَِة، أَْنِقَياَء كَالذََّهبِ َوَشفَّافَني كَالبِلَّورِ

  .ُتْصبُِحونَ َمْسِكَنَناَوأَْنُتم أَيًضا َس ١٥أََنا َوأَيب َسُنْصبُِح َمْسِكَنكُم. قَلْيب َويفَسُتْصبُِح يل 
 ١٦أَْنوي أَنْ أُعيَد لَِك، أَيَُّتَها اخلَليقَةُ، أُلُوَهَتِك، َحتَّى ُيْصبَِح َمْجدي املُِشعُّ كَِمْشَعلٍ

يف ذَِلَك الَوقِْت، كََما َيْحرُس احلَارُِس َبوَّاَبةً كَذَِلَك َسأَْحرُسكُم أََنا ِمن . ُملَْتهِبٍ فيكُم
َسأَْجَعلُ ِمْن كُلِّ َواِحٍد ِمْنكُم َمديَنةً ُمِشعَّةً، . ١٧الدُُّخولَ فيكُمكُلِّ َنجِسٍ َيْبغي 

. َوَسأَُجدُِّدكُم َتَماًما َألنَّ َهِذِه هي الطَّريقَةُ الَّيت بَِها أَُهيِّئُكُم لالقِْتَراِن بُِروحي القُدُّوسِ
، ١٨كُم ِلُتْصبُِحوا َمديَنَتُه املُقَدََّسةَفَُروحي القُدُّوُس َسَيْجَعلُ َمْسِكَنُه فيكُم، ُمَحوِّالً إِيَّا

َوالَعالَُم احلَاِضُر َيكُونُ قَْد َزالَ، َوَمشيئَيت َسَتِتمُّ َعلَى اَألْرضِ كََما هي . َخاصََّتُه َوِملْكَُه
ظُوًرا َداِخلَ َواحلُبُّ َسَيْنزِلُ كَُحبٍّ، َوأََنا، اِإللَُه الَّذي لُْم ُيَر قَطُّ، َسأُْصبُِح َمْن. يف السََّماِء
  .قُلُوبِكُم

َسَتأْيت السَّاَعةُ الَّيت فيَها ال َتَتلَمَُّسونَ طَريقَكُم يف الظُّلَْمِة، إِذْ إِنَّ قُلُوَبكُم َتكونُ ُمضيئَةً 

   .فََمْجدي َسَيصُري َمْنظُوًرا يف قُلُوبِكُم. ١٩بَِمْجدي املُِشعِّ
  َنْحُن؟. أُْمكُثي بِقُْريب .َتَعالَي، َيا ِطفْلَيت، وِاْسَمعي اآلنَ أُمِّي

 ...أََنا َمفُْتوَنةٌ بَك، فَافِْتنِ اآلَخريَن أَيًضا. َنَعْم، َربِّ ♦
                                                           

  .٢١/٢١رؤ   ١٤
  .أَلَْهْيكَلُ ُهَو الرَّبُّ، اِإللَُه الْقَِدْيُر َوالَْحَملُ، ِفْيَنا َنْحُن َمِدْيَنَتُه:  ٢١/٢٢َتلِْمْيًحا إِلَى رؤ   ١٥
  .٢١/٢٣رؤ   ١٦
  .٢١/٢٧رؤ   ١٧
  .٣-٢١/١رؤ   ١٨
  .٢١/٢٤رؤ   ١٩
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  إِقَْرإي أََشْعَيا . ٢٠َتَشفَّعي لَُهم، َوَما قَد َهلََك َسآيت َوأَْبَحثُ َعْنُه َوأَُخلُِّصُه ♥
 .أَحلُبُّ ُيِحبُِّك). ٢٠-٤١/١٧(

  
  

  .)الِةاِت الصَّاَعَمَجِة ِليَسدِّا الِقمَِّنأُ ةُالََسرِ؛ ُدْعا َبَميف (

ِلَيكُْن َتَساُمُحكُم الشَّاِهَد  .َيا أَوالدي، أَلَيوَم أَْدُعو كُلَّ َواِحٍد ِمْنكُم ِلَيَتفَحََّص قَلَبُه 
فَرَِسالَةُ اِهللا إِلَيكُم َجميًعا هي . َتفَحَُّصوا قُلُوَبكُم ِمْن َجديٍدأَُناِشُدكُم أَنْ َت. َعلَيكُم

فَاُهللا ال َيظَْهُر ِلَيْحكَُم َعلَيكُم؛ اُهللا َيظَْهُر ِلُيَبْرِهَن َعلَى أََماَنِتِه يف ِقلَِّة . الُبْرَهانُ َعلَى أََماَنِتِه
َيأْيت ِلَيْخطُفَكُم ِمْن قُوَّاِت الظُّلَمِة َوُيرَِيكُم َمْملَكََتُه  إِنَُّه. اُهللا َيطْلُُب ُمَصالََحَتكُم. َماَنِتكُم  أَ

فَاُهللا الَّذي لَْم ُيَر قَطّ َسُيْصبُِح َمْنظُوًرا بَِمْجِدِه يف قُلُوبِكُم، َوالسََّماوِيَّاُت . َعلَى اَألْرضِ
يت كُْنُتم َتْحَسُبوَنَها ِظالالً َسابِقًا، َسُتْصبُِح َمْنظُوَرةً يف قُلُوبِكُم، واالْنِعكَاَساُت الَباِهَتةُ الَّ

ِلذَِلَك . َوُملُك َملَكُوِت اِهللا َعلَى اَألْرضِ قَريٌب ِمْنكُم اآلن. َسُتَبْرِهُن َعْن َحقيقَِتها
  .أََتَوسَّلُ إِلَْيكُم أَنْ َتكُوُنوا ُمْسَتِعّديَن ِلذَِلَك الَيومِ

اِتكُم َوَعْن َمَباِدىِء َهذا الَعالَمِ، إِْمَنُعوا قُلُوَبكُم من أَنْ إِذا قُلُْتم إِنَّكُم قَْد ُمتُّم َعْن ذََو
َتَجنَُّبوا النَِّزاَعاِت َواملَُشاَجَراِت . عيُشوا ِهللا َوَضُعوُه يف املَْركَزِ اَألوَّلِ. َتهيَم يف الَعالَمِ

ْشرَِق اِحلكَْمةُ َعلَيكُم َسريًعا إِتَّقُوا الرَّبَّ فَُت. َواالتَِّهاَماِت، ال َتَدُعوا ِشفَاَهكُم َتديُنكُم
  .كَالفَْجرِ

لَقَْد طَلَْبُت ِمْنكُم َوأَطْلُُب ُمَجدًَّدا أَنْ . أَلرَّبُّ َيطْلُُب َوَيْرغَُب يف قَلْبٍ غَْيرِ ُمَجزٍَّء
اِت، َألنَُّه ُتَصلُّوا، ُتَصلُّوا، ُتَصلُّوا بِقُلُوبِكُم، ُمَحاَدثَةً َبسيطَةً َمع أَبيكُم الَّذي يف السََّماَو

 إِذَا طَلَْبُت ِمْنكُم الَيوَم أَنْ ُتقَدُِّموا ِهللا قَلًْبا غَْيَر ُمَجزٍَّء، فَذَِلَك ُألَعلَِّمكُم أَنْ َتلَْبثُوا أَمينَني

                                                           
  .١٩/١٠لو   ٢٠
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ُه فََما ُهَو َمقُْبولٌ يف َعيَنيِّ اِهللا ُهَو القَلُْب الَّذي ُيكَرُِّم. ِللَْمَباِدىِء الَّيت َعلَّْمُتكُم إِيَّاَها
إِذَا َسْيطَْرُتم َعلَى أَْجَساِدكُم . بَِبقَاِئِه يف َمأَْمنٍ ِمْن كُلِّ التََّجارِبِ الَّيت َتقُوُد إِلَى اخلَطيئَِة

بِالصَّومِ، أَطْلُُب ِمْنكُم أَنْ ُتَسْيِطُروا أَيًضا َعلَى ِشفَاِهكُم كَي ال َتَتلَفَّظَ إِالَّ بَِصلََواٍت 
  .َتْسَمُحوا ِلِشفَاِهكُم بِأَنْ َتديَنكُم ال . َوَتَسابيَح ِللرَّبِّ

. َضُعوا قَلَْبكُم، َوَعقْلَكُم، َوُعُيوَنكُم َوِشفَاَهكُم يف َيُسوَع، َوكُوُنوا كَاِملَني ال ُمَجزَّئَني
ونَ أَنْ ، ُدالتَّْنفيِذأَْدُعوكُم، أَيَُّها اَألوالُد اَألِعزَّاُء، أَنْ َتَضُعوا كُلَّ َهِذِه اُألُمورِ يف َموِضعِ 

 ".احلُبُّ"َوَتذَكَُّروا أَنَّ قَلَب الشَّريَعِة ُهَو . ُتْهِملُوا َمع ذَِلَك الِقَيَم اُألْخَرى يف الشَّريَعِة
  .أَُبارِكُكُم َجميًعا

  

  ١٨/٥/١٩٩١فََرْنَسا  - ُتولُوْز

  ْدركُْوا إِلَْحاَح َدْعَويت َوُخطُْوَرَتها َوأََهميََّتهاأ
  

 َيُسوُع؟ ♦
َسَيكُونُ ُهَناَك أَكْثَُر ِمْن َواِحٍد َيجُِب أَنْ أُعيَدُهم . وين يف َسالمٍ، َيا َصغَرييتكُ. أََنا ُهَو ♥

 .َألنَُّهم َهُهَنا َيْحَتاُجونَ إِلَيَّ ٢١لَقَْد َدَعوُتِك بِالِفْعلِ إِلَى ُهَنا. إِلَيَّ
  )اَسْنَرفَ –وْز ولُُتِل ةٌالََسرِ (

إِنَّين أَْجذُُب إِلَى احلََياِة؛ ال أَُصدُّ أََحًدا؛ . ِلَك َداِئًماأُِحبُِّك َحتَّى اهلَُيامِ، َتذَكَّري ذَ ♥
 .أَخلَاِطىُء َوالظَّاِلُم، َجميُعكُم أَوالدي

ال . رَِسالَيت هي رَِسالَةُ ُحبٍّ، َدْعَوةٌ إِلَى قََواِعِدكُم احلَقيقيَِّة، َتذْكٌري بِكَِلَميت َوُوُجودي
ْن َيدَّعي بِأَنَُّه غَْيُر َموُجوٍد، َوَمْن، بِأَْسَوِء نِيٍَّة ُمْمِكَنٍة، َتَخافُوا ِمّني، َخافُوا فَقَطْ ِممَّ

  .أََنا النُّوُر. َيْجِذُبكُم إِلَى املَوِت
                                                           

  .إِلَى ُتولُوز َبَدل ُموْنبِْيلْيهأََراَدنِي َيُسوُع أَنْ أَذَْهَب   ٢١
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 إِلَْحاَحَتَعالَي، قُويل لَُهم إنَّ َهِذِه الرَِّسالَةَ لَْم ُتْعطَ لَُهم ِلُتْحِدثَ َتأْثًريا، َبلْ لُيْدرِكُوا 
إِلَْحاَح اْرِتَداِدِهم، َوُخطُوَرةَ َوْضعِ َنفِْسهِم، َوأََهميَّةَ َتْغيريِ : ا َوأََهميََّتَهاَوُخطُوَرَتَهَدْعَويت 

َحَياِتهِم، َوَعيِشهِم ِقّديسَني، أََهميَّةَ َرَساِئلي الَّيت هي ِغذَاٌء ُروحٌي، زياَدةٌ ُمَغذَِّيةٌ 
أُريُد أَنْ . ُدوَها يف َهِذِه الظُّلَْمِة ِمَن الشِّريرِِلُروَحانيِتهِم، َبلَْسٌم ِطّبي ِلجَِراِحهِم الَّيت َتكَبَّ

  .ُيْصغَي أَوالدي بِاْنِتَباٍه َشديٍد إِلَى كُلِّ َما َيجُِب أَنْ أَقُولَ
لُيذَكِّْركُم ُروحي، ُروُح املَْعرِفَِة، . ِلُيْرِشْدكُم ُروحي، ُروُح احلَقِّ، ُمعيًدا إَيَّاكُم إِلَى احلَقِّ

  .احلَقيِقيَِّة، الَواِحَدِة َوالَوحيَدِة، الَّيت أََنا ذَايت أَْعطَيُتكُم إِيَّاَهابِاملَْعرِفَِة 
  .أََنا، َربَّكُم َوُمَخلَِّصكُم، أَُبارُِك كُلَّ َواِحٍد ِمْنكُم

  

  
  

٢٣/٥/١٩٩١  

  يب اَألقَْدسفَاُسْولةُ قَلْ
  

. أَْنَت يل َوأََنا لََك. ُمسبًَّحا ٢٢أَيَُّها اآلُب، إِلَهي، إِنََّك ُتفيُض بَِغَزاَرٍة ُعطُوَرَك َعلَيَّ، لَيكُن َربِّي ♦
َولَْن َتُعود،  أَْعِطين كَِتفََك َألتَِّكىَء َعلَْيِه، أََنا غَْيُر املُْسَتِحقَِّة، َهبَّةُ ريحٍ َتُمرُّ َوال َيْنَتبِه إِلَْيَها أََحٌد

قُْدين، يف َهذَا . ذَرَّةُ غَُبارٍ َتْجُرفَُها أُولَى قَطََراِت املَطَرِ؛ إِْسَمْح يل أَنْ أَْمثُلَ يف َحْضَرِة َجالِلَك
 .القَفْرِ، بيٍد َرقيقٍَة، أَيَُّها احلَبيُب

تَّى َيَتَمكََّن جيلُكُم ِمْن أَنْ فَاُسوال، َحتَّى يف ُبْؤِسِك، َسأََتكَلَُّم إِلَى اُألَممِ بَِواِسطَِتَك، َح ♥
 .ُيْسدَي إِلَيَّ َتَسابيَحُه

  .أَيَُّها اجليلُ، َسأَْرَعاَك

                                                           
  )أملترجم( .my Yahwehأَبِي، يف اإلنكليزيَّة   ٢٢
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َوأَْنِت يف . َيا ابَنيت، كُلَّ َمرٍَّة ُتَناديين، أَْنزِلُ َعْن َعْرشي َألجيَء إِلَى غُْرفَِتِك َوأُالقَيِك
إِفَْرحي بِأَنَّ َمِلكَِك َيْسَمُعِك كُلَّ َمرٍَّة ! إِفَْرحي. ُبْؤِسِك قَْد أََسْرِت ُحّبي الالُمَتَناهي

إِْسَتْنجِِدي بِاْسِمي، َيا . َتفَْتحَني فََمِك َوُتَناديَن ُروحَي القُدُّوَس ليأِْتَي إِلَى ُمَساَعَدِتِك
فْلَُتُه، الَغارِقَةُ فَرِِّحي َمِلكَِك اآلنَ بِأَنْ ُتْسِمَعُه ِط. ِطفْلَِتي، َواحلُبُّ ُيظَلِّلُِك َتَماًما َوُيالزُِمِك

  .ِفي فَقْرَِها، َتَعهَُّداِتَها، مرَّةً ثَانيةً
  .)  سَدقْوَع اَألُسَي بِلْقَاِتي ِلهَُّدَعُت َتْددََّجُت، َوْضَنَه (
َهِك، كَرِِّمينِي، أََنا إِلَ. َيا فَاُسولَةَ قَلْبِي اَألقَْدسِ، أَقَْبلُ َتكَرَُّسِك، إِنَّ َتقِْدَماِتِك َتلَذُّ ِلقَلْبِي ♥

  .بَِبقَاِئِك َوفيَّةً َوُمْخِلَصةً ِلي، أََنا َمْن ُيكَاِفئُِك
٢٥/٥/١٩٩١  

  أَِعيِدي َشْعبِي إِلَى اِإلَمياِن احلَِقيِقيِّ القَاِئمِ َعلَى احلُّب
 

ُضْعِفي ُألَواِفَق  َوُحبَُّك املُْضطَرُِم َحاَصَر. َيُسوُع، لَقَْد َسَحْرَتنِي بِكََماِلَك، لَقَْد فََتْنَتنِي بَِجَماِلَك ♦
َعلَى أَنْ أَِصَري َضِحيِّةَ ُحبَِّك، َولَِكْن كَيَف كَانَ ُيْمِكُن أَنْ أََتَراَجَع ِعْنَد ُرْؤَيِتي كُلَّ َهذَا اجلََمالِ 

 أَيُّ ِسْحرٍ َيكُْمُن ِفي ُحبَِّك؟. ُدفَْعةً َواِحَدةً؟ إِنَّ لُطْفََك َيْسَحُرنِي طُولَ اَأليَّامِ
ةَ َنفِْسي، إِنَّ َعْيَنْيِك قَْد َرأََتا َجاللَِتي املَجِيَدةَ، َوأُذَُنْيِك قَْد َسِمَعَتا َنِشيَد ُحبِّي، َيا َمْحُبوَب ♥

لَقَْد َوَهْبُتِك . َوأََنا َنفِْسي قَْد َوَضْعُت ِفيِك ُنورَِي اخلَاصَّ ِلَتكُونِي َخاصَِّتي إِلَى اَألَبِد
قَرِيَنِك قَْد أَْصَبْحُت، َجاِعالً . َن لَِك َمَدى َمَودَِّتي لَِكَمَساِمريِي َوإِكِْليلَ َشوِكي ُألَبيِّ

فَُهَياِمي َيْسَتوِلي َعلَْيِك ليْجَعلَِك . ِمْنِك َعُروِسَي ِلُتَشارِِكينِي ِفي َصِليبِي كََسرِيرِ قرانَِنا
َتْرُتِك َولَيَس أَْنِت َمْن أََنا اْخ. أََنا ُمَعزِّيِك ِفي أَيَّامِ احلُْزِن. ُنْسَخةً َعنِّي، أََنا َزوجِِك

 .اْخَتاَرنِي، ُألظْهَِر لَِك ِغَناَي الَِّذي ال َيْنفَُد
 َربِّ، َماذَا ُترِيُدنِي أَنْ أَفَْعلَ لََك؟ ♦
َصلِّي ِلَتكُونَ كَنِيَسِتي َواِحَدةً، . أَِعيِدي َشْعبِي إِلَى اِإلَمياِن احلَِقيِقيِّ القَاِئمِ َعلَى احلُبِّ ♥
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كَفِّرِي، َيا اْبَنِتي، كَفِّرِي َعْن َخطَاَيا الَعالَمِ َوآثَاِمِه الَِّتي ُتِغيظُ . ن كُلِّ اآلثَامَِمْعُصوَمةً ِم
 ...كَِثرياً قَلْبَِي اَألقَْدَس

َيا اْبَنِتي َوَعُروِسي، أُْنظُرِي إِلَى قَلْبِ ُمَخلِِّصِك، أُْنظُرِي إِلَى َداِخلِ َهذَا القَلْبِ الَِّذي 
  .أََنا، َيُسوَع، أُقَبِّلُ َجبِيَنِك. ِذي قَلْبِي َوَعزِّيه بُِحبِِّك ِليُخ. َخلََّصِك

  
  

١/٦/١٩٩١  

  َدِعينِي أَِعظِْك
  

ي كَْي َيكُونَ َملَكُوِتي َعلَى اَألْرضِ َصلِّ. أََنا َمْن أَْعطَاِك املَْعرِفَةَ. َيا اْبَنِتي، َدِعينِي أَِعظِْك ♥
 .كََما ُهَو ِفي السََّماِء

٢/٦/١٩٩١  

  َألزِيَد ِفيكُم املَْعرِفَةَ آِتي
  

 اِتاآلَي؛ َو٢٢ لِْصالفَ َنمٍ ِمْسِقا َوَيالُرْؤ ِسفْرِ ْنِم ٢١لِ ْصالفَ انَِيَعَم وُعُسُف َيِشكْا َيَنُه (
 . )الَيْناَد رِفِْس ْنِم ١١ لِْصالفَِمَن  ٣٩ - ٣١

، يينيِارِتة، َمكَِلم املََيْرَم ِةيَسنِي كَ، ِف١٩٩١ان َرْيحَز ٢٩ي ِف اعِ الصالِةَمِتالْج ةٌالََسرِ (
  .)ْسوِيْسَرا

  
 َربِّي؟ ♦
 .َسالِمي َمَعكُم. أََنا ُهَو ♥



      ٥١رِسالَة َسالم َوُحّب دفتر رقم                                                              
  
٢٣٣

ِدَميةَ، أَيَُّتَها قَرِيًبا، قَرِيًبا جدا ِمَن اآلن َسأَْخلَُع َعْنِك ُسلُوكَِك ِفي املَاِضي َوَشْخِصيََّتِك القَ
  ِلذَِلَك، َيا أَِحبَّاِئي، أَْصُغوا . َوأُذَكَِّرِك بِاملَْعرِفَِة احلَِقيِقيَِّة٢٣اخلَِليقَةُ، ُأللْبَِسِك أُلُوَهِتي

  .إِلَى ُروِحي القُدُّوسِ
أََنا، الرَّبَّ، . يإِْسَمُحوا ِلي أَنْ أُِعدَّكُم َجِميًعا َحتَّى َتكُوُنوا ُمْسَتِعدِّيَن ِلَتَنالُوا َملَكُوِت

إِنَّ قَلْبِي َسِقيٌم ِمَن احلُبِّ لََك، أَيَُّها . ِلُيَشارِكُـونِي َوَيَروا َمـْجِدي اجلَِميَعأَْدُعو 
  ...اِجليلُ

  ويلٌ ِللَِّذيَن َيكُوُنونَ َحاِمِليـَن َداِئًما َخِطيئََتُهم، ُملَْتفَّةً ِفي َداِخِلهِم كَالَِّتي َتْحِملُ 
  !٢٤َدَما َيأِْتي َيوِميَولًَدا، ِعْن

َتَوجَُّعوا َألْجلِ . َصلُّوا َحتَّى َيكُونَ َجِميُع النَّاسِ ُمْسَتِعدِّيَن، ِعْنَدَما َيأِْتي ذَِلَك الَيوُم
 ٢٦، ِمْن أَْجلِ َتقِْليٍد٢٥َوقَْد َرفَُضوا َمْجِديإِْخَوِتكُم الَِّذيَن َما َزالُوا َيِعيُشونَ ِفي الظُّلَْمِة، 

  .، ذَِلَك َنفِْسه الَِّذي َتكَلََّم َعْنُه النَّبِيُّ َداْنَياللَُه َتاِفٍه
ال . َسأََتكَلَُّم إِلَْيكُم بِكَِلَماٍت َواِضَحٍة آِخذًا بِاالْعِتَبارِ َحالَةَ َنفِْسكُم َوِقلَّةَ َمْعرِفَِتكُم

َبلْ آِتيكُم . آِتي َألِديَنكُمآِتيكُم بِالقُوَِّة َمع ُروِحي القُدُّوسِ َألَتَعدَّى َعلَى ُحرِّيِتكُم، وال 
آِتي، َعْبَر ِحكَْمِتي الكَاِملَِة، َألزِيَد ِفيكُم . بَِرْحَمٍة َألَهَبكُم بَِغَزاَرٍة ِملَء املَْعرِفَِة ِإلَراَدِتي

  .املَْعرِفَةَ الَِّتي َوَهْبُتكُم إِيَّاَها أََنا بَِنفِْسي

  .َسابِقًا َبل آِتي ُألِقيَم َملَكُوِتي َداِخلَ قُلُوبِكُمال آِتي ُألِضيَف َجِديًدا َعلَى َما أُْعِطيُتم 
                                                           

  ).٢١/١رؤ (إَِشاَرةٌ إِلَى السََّماَواِت اِلَجِدْيَدِة َواَألْرضِ الَْجِدْيَدِة   ٢٣
  ).٢٤/١٩َمتَّى (إَِشاَرةٌ إِلَى   ٢٤
ُد بِالذَّبِْيَحِة الدَّاِئَمِة، الَِّتي ِهَي الْقُْرَبانُ الُْمقَدَّس، َوال غَْيُر الُْمْؤِمنِْيَن الَِّذْيَن ال ُيْؤِمُنونَ َبْع  ٢٥

  .بِالِْقَياَمِة
  Imitationوليس  Traditionتقليد مبعىن   ٢٦



      ٥١رِسالَة َسالم َوُحّب دفتر رقم                                                              
  
٢٣٤

أَلَْم ُتْدرِكُوا َبْعُد؟ أَلَْم ُتْدرِكُوا أَنِّي أََنا، الرَّبَّ، أَْحَيا ِفيكُم؟ أَلَم ُتْدرِكُوا ! ٢٧"الِقالُع"أَيَُّها 
: م ُمْسَتِعدُّونَ ِلقَُبوِلَها؟ إِْسَمُعوا؟ ِعْنَدَما أُكَلُِّمكُم ِعن السَماوِيَّاِت، َهلْ أَْنُتأَنَّكُم َمقَاِدِسي
قَْد َبلََغْت  ِمْن َجِديٍدبِالَواِقعِ، أَلَيوَم ). ٢/١٧يو " (غَْيَرةُ َبْيِتَك َتأْكُلُنِي: "أَلِكَتاُب َيقُولُ

يَُّها َسأَُحوِّلُكُم، أَ. ٢٨غَْيَرِتي ذُْرَوِتها، َوِمَن الَعالِء َسَتْنزِلُ النَّاُر َوَتأْكُلُ َمقَاِدِسي
إِلَى َحالَِة النِّْعَمِة الَِّتي ِفيَها ال َتْخَشونَ َبْعُد أَنْ َتْرغَُبوا ِفي َمْجِدي َوال  ٢٩"الِقالُع"

الَِّذيَن ُهم  أَْنُتمَتَسلَّلَ إِلَْيكُم كَالدَُّخاِن،  ٣١إِنَّ الَنهَّاَب. ٣٠َتَخافُونَ أَنْ ُتَسلُِّموا بِأُلُوِهيَّيت
إِنَّ ُدَخانَ الشَّيطَاِن قَْد َتَغلَْغلَ ِمْن . ألَُلُوَهِتي" أَملَقِْدُس القَلَْعةُ"سِ، َمقِْدُس ُروِحي القُدُّو

ِخاللِ املَفَاِصلِ َوالثُقُوبِ، َداِهًما إِيَّاكُْم ِفي َنوِمكُم، َألنَّكُم لَْم ُترِيُدوا أَنْ َتْعَترِفُوا 
 َسأَْمُأل: أَقُولُ لَكُم َهذَا. اصَّةَ الالَمْعقُولَةَبِأُلُوَهِتي َبلْ َتبِْعُتم بِاَألْحَرى أَفْكَاَركُم اخلَ

  .٣٢ظُلَْمَتكُم بُِنورِي، َألنَّنِي أَْنوِي أَنْ أَقَْترِنَ بَِك، أَيَُّها اِجليلُ، َمْع ُروِحي القُدُّوسِ
، َويوًما آَخَر ِحصَّةً ِمَن لَقَْد ِقْيلَ إِنَّ املَُتَمرَِّد َسُيطِْعُمكُم بِالقُوَِّة، َيوًما ِحصَّةً ِمَن الَعقْالنِيَِّة

فَإِنَّ . َهيكَِلي أَْنُتمالطَّبِيِعيَِّة، بِقَْصِد أَنْ ُيلِْغَي َوأَنْ ُيطِْفىَء القَِليلَ ِمَن النُّورِ الَباِقي ِفيكُم، 
َوُملِْغًيا  ٣٥، ُمقِْحًما ِفيكُم َرَجاَسةَ اخلََراب٣٤ِقَْد اْجَتاَح الكَِثَري ِمْن ِقالِعي ٣٣الَغازَِي

                                                           
  . ٣٩-١١/٣١أُْنظُر َداْنَيال ". بِالِْقالعِ"َناَداَنا اُهللا َداِعًيا إَيَّاَنا . َنْحُن َبْيُت اِهللا، قَلَْعةٌ هللا  ٢٧
  .١١/٣١إَِشاَرةٌ إِلَى َداْنَيال . ُنَنْح  ٢٨
  . َنْحُن: َيْعنِي  ٢٩
َوُيْنِكُرونَ  َيْعنِي الرَّبُّ ُهَنا أَنَّ غَْيَر الُْمْهَتِدْيَن َوغَْيَر الُْمْؤِمنِْيَن الَِّذْيَن َيْرفُُضونَ الْقُْرَبانَ الُْمقَدََّس  ٣٠

  .ُيَحوِّلُُهم اُهللا بِنِْعَمِتِهُوُجوَد الَْمِسْيحِ الَْحِقْيِقيِّ ِفي الْقُْرَباِن، َس
  .الشَّْيطَانُ  ٣١
  .١١-٢١/٩؛  ٢١/٢رؤ   ٣٢
  .أَلشْيطَانُ  ٣٣



      ٥١رِسالَة َسالم َوُحّب دفتر رقم                                                              
  
٢٣٥

إِْنَساٍن َماِئٍت،  ، ُصوَرة٣٩َلََها َتاِفًها ٣٨ِلُيَنصَِّب َمكَاَنَها َتقِْليًدا ٣٧ذَبِيَحِتي الدَّاِئَمة٣٦َكُمِفي
  هَي

  .٤٠َرَجاَسةٌ ِفي قََداَسِتي
  املُقَدََّسةُ، ٤١أَْنُتم َمِديَنِتي

، أَْنُتم أُوَرَشِليِمي ٤٢َنْهرٍ، أَْنُتم الَِّذيَن َسَمْحُتم ِلُروِحي القُدُّوسِ أَنْ َيِفيَض ِفيكُم كَأَْنُتمَو
َوكََندًى َساِقٍط . ٤٥، أُولَِئَك أَْنفُسُهم الَِّذيَن لَُهم الثََّباُت واِإلَميان٤٤ُ، أَلَبَواِكُري٤٣اجلَِديَدةُ

ِمْن فَِمي، َوكَقَطََراِت َمطَرٍ َعلَى الُعْشبِ، َسُتلْقُونَ الرََّجاَء ِفي الكَِثريِ ِمَن القُلُوبِ 
نَّ كُلَّ املَْجِد املُِشعِّ ِمْن قَلْبِي َسَيْنَعِكُس ِفيكُُم، َجاِعالً إِيَّاكُم َتَتألألون اجلَافَِّة، َأل

                                                                                                                                                             
  ."إِنَّ ِقَوى الشرِّ َتأِْتي َوُتَدنُِّس الَْمقِْدَس الْقَلَْعةَ" ١١/٣١إَِشاَرةٌ إِلَى َداْنَيال . َنْحُن  ٣٤
  .َعقْالنِيَّةُ الَِّتي َتقُوُد إِلَى اِإللَْحاِدالَْماديَّةُ َوالْ... بَِدٌع كَالَْعْصرِ الَْجِدْيِد إخل  ٣٥
  . ٢٧- ٢١/١؛ رؤ ١٨-١٣/١٤؛ رؤ ٣٩-١١/٣١إِقَْرأي َداْنَيال   ٣٦
َحالََما َيقَُع النَّاُس ِفي َهِذِه الْبَِدع أَو ِفي اإللَْحاِد، َيْمَتنُِعونَ َعنِ الذَّبِْيَحِة الدَّاِئَمِة الَِّتي ِهَي   ٣٧

  .١١/٣١؛ َداْنَيال )القُدَّاُس(س؛ الْقُْرَبان الُْمقَدَّ
  Imitationوليس  Traditionتقليد مبعىن   ٣٨
  .أَلْبَِدُع الَِّتي ُتقَلُِّد كَِلَمةَ اِهللا َولَْيَس ِعْنَدَها الُْمَناَولَةُ الُْمقَدََّسةُ  ٣٩
  .كَانَ َيُسوُع َيْبِكي  ٤٠
  ).٢١/٢رؤ (قَالَ َيُسوُع َهذَا بَِجاللٍ َعِظْيمٍ   ٤١
  .٢-٢٢/١؛ رؤ ١٢-٤٧/١َرأي َحْز إِقْ  ٤٢
  .٢١/٢رؤ   ٤٣
  .٤/١٤رؤ   ٤٤
  .١٣/١٠رؤ   ٤٥
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٢٣٦

أَحلَقَّ احلَقَّ أَقُولُ لَكُم إِنَّ كَِثًريا ِمْنكُم، لَْم . ٤٦كََجَواِهَر ثَِميَنٍة ِمْن َماسٍ َصاٍف كَالبِلَّورِ
فَُروُح احلَقِّ َسَيْنزِلُ ِمَن . ُروَح احلَقَّالِء، بِنِْعَمِتي، ُيولَُدوا ِمَن الرُّوحِ، َسَيَنالُونَ ِمَن الَع

إِنَّ ُروحَي القُدُّوَس َسَيقَْترِنُ بِكُم . السََّماِء بِكُلِّ َمْجِدِه املُِشعِّ َوَيْجَعلُ َمْسِكَنُه ِفيكُم
ُح السَماوّياُت ظَاِهَرةً ِفي ، ُمَزيًِّنا إِيَّاكُم بِقََداَسِتِه، َوفَْجأَةً َسُتْصب٤٧ِِلُتْصبُِحوا َعُروَسُه

قُلُوبِكُم، َوَملَكُوِتـي، الَّـِذي لَْم َتَرُه القُلُوُب قَطُّ َحتَّى ذَِلَك الَوقِْت، َسُيْصبُِح 
  . َمْنظُوًرا َوَصاِفًيا كَالبِلَّورِ ِفي كُلِّ َمْجِدِه

  .٤٨ِذيَن َسُتوَجُدونَ بِال َعْيبٍَيا أَِحبَّاَء َنفِْسي، أَيَُّتَها الِقالُع، َتَباَركُْتم أَْنُتم الَّ
  .)يتوجَُّه َيسوُع إلَيَّ اآلن (
َوَهذَا ال َيكُون بِال َتَعبٍ، َيا ِطفْلَِتي، لَِكن . َهِذِه طَرِيقَِتي ِفي َتَعِليِمِك السَماويَّاِت" ♥

أََنا . ُتَعلُِّمِك، فَاُسوالهي اِحلكَْمةُ الَِّتي . إِطَْمِئنِّي، فَكُلُّ َما َيجُِب أَنْ أَقُولَ َسُيكَْتُب َوُيقَْرأُ
  ."أُِحبُِّك َوُحبِّي لَِك أََبِديٌّ

الَعالَُم القَِدُمي َوَيْبلَى  ٤٩َسأََدُع كُلَّ َواِحٍد َيْدَهُش أََماَم َبَواِكريِي، َوَشيئًا فََشيئًا َسَيُزولُ
نَ َمْسُتوًرا سُيكَْشُف فَقَطْ فَْتَرةٌ قَِصَريةٌ جًِدا ِمَن الَوقِْت آالن، َوكُلُّ َما كا. ٥٠كَالثَّوبِ

َ ُألوَرَشِليِمي . َوكُلَّ َما كَانَ َمْحُجوًبا َسُيْرفَُع اِحلَجاُب َعْنُه أََماَم ُعُيونِكُم ذَاِتها َيا
، َيا َبَواِكَري ُحبِّي، أَْنُتم الَِّذيَن فََتَنُهم ُروِحي القُدُّوُس بِأُْنُشوَدِة ُحبِّي أَْنُتم! اجلَِديَدةُ

  ْنُتم الَِّذيـَن اقَْتَرْنُت بِهم، إِذَْهُبوا إِلَـى اُألَممِ َوَرنُِّمـوا لَُهم أُْنُشوَدةَ ُحبِّي اجلَِديَدِة، أَ
                                                           

  .٢١/١١رؤ   ٤٦
  .٢١/٩؛ رؤ ٢١/٢رؤ   ٤٧
  .٢٠-٢٤/١٩مىت   ٤٨
  .٢١/٤رؤ   ٤٩
  .١/١١عب   ٥٠
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٢٣٧

  . ٥١اجلَِديَدةَ
  كُوُنوا كَاَألْشَجارِ النَّاميِة . إِْعَملُوا َألْجلِ السَّالمِ، إِْزَرعـوا الُبذُوَر الَِّتي أَْعطَْيُتَها لَكُم

ِللتَُّعَساِء َولُتثِْمْر أَغَْصاُنكُم  ٥٣، ِلَتكُْن أَوَراقُكُم الَبلَسَم الشَّاِفَي٥٢َياِةَعلَى ِضفََّتي َنْهرِ احلَ

   .ِثَماَر القََداَسِة
الَِّذيَن َسقَطُوا ِفي أَْشَراِك  أُْعطُوا. ، ُمَرمِِّمي َهَياِكِلي املَُدمََّرِة٥٤كُوُنوا ُمْصِلِحي ثَُغرِي

يَن َتَغذَّوا بِِحَصصٍ ِمَن الَعقْالنِيَِّة َوالطَبِيِعيَِّة، فََماِئي الشَّافيةُ الشَّْيطَاِن الكُفْرِيَِّة، َوالَِّذ
ال أََحَد . ، َسَيْمُألكُم َوَيْشِفيكُم٥٥املَُتَدفِّقَةُ ِمْن َصْدرِي، ذَِلَك الَسيلُ املَُتفَجُِّر ِمْن َمقِْدِسي

َسَيَتَدفَُّق . ِمرُّ ِفي َتَدفُِّقِه بَِغَزاَرٍة ِمْن قَلْبِيفَالسَّيلُ َسَيْسَت. َيْسَتِطيُع أَنْ ُيوِقَف َهذَا اجلَْدَولَ
، ُمْنقَِسًما إِلَى ِعدَِّة َرَواِفَد، َوُمَتَشعًِّبا إِلَى ِعدَِّة َجَداوِلَ أُْخَرى َتْجرِي ِفي ِفي كُلِّ َمكَاٍن
 كُلَّ النَّاسِافيةُ، َسَتْشِفي َوِفي كُلِّ َمكَان َحيثُ َتَتَدفَُّق َهِذِه املياُه الشَّ: كُلِّ االتَِّجاَهاِت

َيْسَتِطيُع أَنْ  ال أََحَد. َحتَّى املَوَتى َسَيُعوُدونَ إِلَى احلََياِة... ِمْن َمْرَضى َوُمقَْعِدين َوُعْمَيان
  . َيْمَنَعنِي ِمْن َتطْهِريِكُم

يِّني؛ َوِمْن أَْشَخاصٍ ُيهِيُنونِي أَيَُّها اَألِحبَّاُء، ِمن ُمَتَمرِِّديَن َسأَُرقِّيكُم إِلَى كََهَنٍة الوِ! آه

َوَسأُِقيُم ِفيكُم َألنَّكُم  .َسأَُحوِّلُكُم إِلَى آلِلئَ، إِلَى ُمُدٍن ُمِشعٍَّة بِالنُّورِ ِلُتكْرُِمونِي
  .َسُتلَبَُّسونَ قََداَسِتي ذَاَتَها

                                                           
  .١٤/٣رؤ   ٥١
  .٢٢/١رؤ   ٥٢
  .٤٧/١٢؛ حز ٢٢/٢رؤ   ٥٣
  .٥٨/١٢أَش   ٥٤
  ).٤٧/١٢حز (َجَسُد الَْمِسْيحِ، قَلُْبُه اَألقَْدس   ٥٥
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٢٣٨

ُروحَي القُدُّوَس َوَيْعُتبُِرونَ كُلَّ  أََنا، الرَّبُّ، َسأَكُونُ ِفي أَْرضِ اَألْحَياِء؛ َوِللَِّذيَن ُيطِْفئُونَ
ِعْنِدي أُُموٌر َتَتَخطَّى َعقْلَكُم؛ فََسأُظْهُِر قُْدَرةَ ُروِحي َوأَفَْتُح : َشْيٍء ال َمْعىن لَُه، أَقُولُ

  :ِشفَاَهكُم َوقلوَبكُم ِلَتْدُعونِي
  !"أَبَّا"

كُم كَيَف َتَتَعرَّفُونَ َعلَى ُروِحي القُدُّوسِ أَِحلكَْمةُ َسُتَعلُِّم. أَحلُبُّ َسُيَصيُِّركُم كَاِمِلني
  .َوَسأَْجَعلُكُم أَيًضا َتلَْتِحقُونَ بِالِقدِّيِسني

كُوُنوا َواِحًدا بِاْسِمي . أَُبارُِك كُلَّ َواِحٍد ِمْنكُم، طَابًِعا َخْتَم ُحبِّي َعلَى جَِباِهكُم

َوأَْنِت، َيا أََداِتي املُْخَتاَرةَ ِلَتْحِمِلي ُحبِّي أََماَم     .القُدُّوس
  .َواْسَمِحي ِلي أَنْ أَْدُعَوِك ِعْنَدَما أََشاء. الَوثَنِيَِّن َواملَُتَمرِِّدين، َتابِِعي رِْحلََتِك َمِعي

   .َتَعالَي. َمَعِك، َوُيِحبُِّك" أَنا هو"


