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 اخلمسونَو ثُاِلالثَّ ُرفَتدَّأَل
  
  

  ُروُدس –أَليونان  ٢٣/٧/١٩٩١

  لَْم يْبَق أََمامي اآلن إالَّ القليلُ ِمَن الَوقِْت قَْبلَ أَنْ َتْضرَب َيُد أَبِي َهذَا اجليل
  
  

 َألنَّ َخاِلقَِك ُهَو َزوُجِك" ♦
  .)٥٤/٥أش " (َربُّ القُوَّاِت اْسُمُه

، األْصقاعِ السُّفْلَىنِي ِمَن َتي أَْعُبُدُه َوأَُتوُق إِلَيه، أَْنَت الَِّذي أَْخَرْجأَيَُّها الرَّّب أَيب، الَِّذ
، اآلب أَيُّها َمخطوفَةً كُلِّيا بَِك، ينُركَْتَتِل ،َنفْسي ُمَتَغلِْغالً فيها، ُمْحرِقًا إِيَّاها بَِنارَِك َتَوَرفَْع

ْحفَظْين ِمَن اخلَطيئَِة إُِدين َعلَى َهذا الطَّريقِ الَعجِيب، َيقو َمْنأَْنَت فََمِلُك الُْملُوك، اجلَاللُ َو
  .َحصِّْن َمِديَنَتَك. ِللَْخطيئَِة أَكْثََر ِممَّا ِلِفْعلِ اخلَريُمَؤهَّلَةٌ َوِمَن السَّقَطات؛ فَأََنا َخاِطئَةٌ َو

 ريُقطَّفَالا فَاسولَيت، َصلِّي، َي. ُخذي َيدي َواْتَبعيين. ، أُِحبُِّكأََنا الرَّبَّ. كُوين يف َسالم ♥
ةً ِمَن اخلَطيئَِة َوال ِمَن َمعصوَمفَأَْنِت لَْسِت . ِلَتْبلُغي كََمالَِك أمامِك طَويالً ال َيزالُ

بِقُْربِِك ُألَساِعَدِك َعلَى النُّهوضِ َوَألُضمَِّك إِىل  يَتْسقُِطَني، َولَِكنِّوَف السَّقَطَات، فََس
 .ي َوَتَرْي كَم أُِعزُِّكقَلْيب َحتَّى َتْشُعري بُِحبِّ
  :َتَعالَي، َسُنَصلِّي َمًعا

  أَيَُّها اآلُب، َتَعالَ إِلَى َنْجَدِتَنا
  ُخطَاَنا إِىل الكََمال؛قُْد َو

  أَِعْدَنا إِىل اُأللوَهِة
  َواْصَنْع ِمنَّا الَْمْسِكَن الكَاِملَ

  .ِلقََداَسِتَك

  .آمني
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٢

 َيُسوع؟ ♦
 .أََنا ُهَو ♥

كُم ِمن نيِألْدَناَحتَّى يف طَلَبِ  إِلَى أَقَاصي اَألْرضِ ْنطَِلُقا فَاسولَيت، َسَيُروِحي القُدُّوس، َي
ِعْنَد  ،َعمَّا قَرِيبٍ... كُمِمنِلُيَخلَِّصكُم ِمن َرَجاَسِة اخلََرابِ القَاِئَمِة اآلنَ يف الكَثريين 

َصَنْعُت َعَجاِئَب كَِثَريةً قَد فَأََنا الرَّّب،  ؛جيئي َسَتُصبُّ السَّماوات طََوفاًنا َعلَيكُمَم
  . ١َوَسأَْصَنُع أَكْثََر ِمْنَها َبْعد ِفي َهِذِه اَأليَّامِ الُْمقْبِلَةَألْجِلكُم 

َصلِّي، َيا ِطفْلَيت، َصلِّي َألْجلِ الَّذيَن ُيهينونَ قَداَسيت َوُيَجدِّفونَ َعلى روحي القُّدوس، 
َمْن قَالَ كَِلَمةً َعلَى اْبنِ اإلْنَساِن ُيْغفَُر لَه، لَِكْن  كُلُّ: "... لْأَلَْم أَقُ. َناِعتَني إِيَّاُه بِالَْحَماقَة

َألنَّ الرُّوَح لَيَس ) ١٢/١٠لو ." (ِممَّن ُيَجدِّفونَ َعلَى الرُّوحِ القُُدسِ ُيْغفَُر لَُه َوال َواِحٌد
ونَ حكمكُم َيونَ ِمنكَِثري. ٢ِفقُونُمَناِقًضا لالبنِ وال اآلَب ِللرُّوح، َألنَّ ثَالثََتَنا َجِميًعا ُمتَّ

َألنَّكُم ال  ،ونَ أُولَِئَك الَّذيَن بَِواِسطَِتهِم َيَتكَلَُّم ُروحيطَهِدوَيْض ِةظُهورايت السََّماوِيَّعلى 
  ...٣يا اْبَنيت، أُْنظُرِي إِىل جِراحِ َجَسدي. ُتْؤِمنونَ بِأَنَُّهم َيأُْتونَ ِمْن ِقَبلي

ْصغوا إِىل أُ .قَْبلَ أَنْ َتْضرَب َيُد أَبِي َهذَا اجليل َوقِْتن إالَّ القليلُ ِمَن اللَْم يْبَق أََمامي اآل
  :ْصُغوا إِىل َصوِتهأَبيكُم الَّذي ِمْنُه َتَحدَّْرُتم؛ أَ

  

 ْنِكّدوس، لَي قُنِّما أَبِ قداسٍةعيشوا بَِت نْأَكم بِذَكَِّرَعكم ُألَمْجأَ ائلِ أنَْسالَو كلُِّت بِلْاَوَح
ِمن ِخاللِ أُولَِئَك الَّذيَن ْمُت كلَّد َتقَلَ. ملَّكََتا أََمنَدها ِعباَهُتعُري اْنِت منكُقيَّةٌ ِمط َبقَفَ

َرفَْعُتم إِىل َمنزِلَِة كم نَِّكلَالفَقْرِ، ْعِف َوالضُّ َتعَتبِروَنُهم ُمحَتقَرين؛ لَقَْد َتكلَّْمُت ِمن ِخاللِ
لَقَْد أَرَسلُْت إلَيكُم ! !مقوُدُهذي َيوس الَّدُّحي القُوِعبادة، حتَّى اجلُنوِن، االضطهاَد ِلر

                                                           
  .ةالََسبعَد هذه الرِّهرٍ َش ْنِم أقلِّ يف يف روسّيا َحَدثَ ةيوعيَّالّش وطُقُُس  ١
  .٥/٨يو ١  ٢
  .ْتها الَْمجالُدَببََّس ،دًما ٍةفَازَِن راحٍجِطّاةً بَِغُم كواِحلَُه بَِدِمه؛ ورأْيُت يسوَع مبلَّلةً ثياُبكاَنْت   ٣
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كي  ،٤وَحسالُْم نِْيَسنِ الالّبِيالشَّاهَد أُولِئَكى، وَسروَح ُما َووَح إيليَُّرِمن ِخالِلهم 
  .قبلَ َعوديت الُعظْمى ،ريعيتَشكم بِووُيذَكِّر أُوابََّنَتَي
م ُتَخيُِّم ظُلْمةٌ يكُلََع ْنِكلَ. مقِّ وإىل ُرْشِدكَُحإىل الْم كُاوُيعيد مِاْسم بِكُاكلِّمُي نْأَ ايهملََع
ما َو فالكذُب كانَ: عرفيتَم دََّساَحةَ َحربٍ ِض ْتَحصَبأَِة فَعرَِمالْم بِكُوادِّعاءاُت ،كةٌحاِل
عَد الصَّا ٥حَشنَّ الَوإِقد قيلَ لَ. كِذُب أبًداكنَّ الكُُتَب ال َتلَ ،قَّ دائًماُد احلَهِضطََي الََز
  ."٦همالَقِتيغلَبهما وَيِل ،رَبليهما احلَلَيُشنَّ َع عدُّسَتاهلاويِة َي َنِم
روَح  ،وَسدُّالقُ َيوِحُر ، ألنَّريٍءَب مٍَدبِ لَطََّخةٌُم اآلنََساَحةَ َحربِكُم هي  نَّإِ ،لِْعالِفبِ

 فُْضهمَرَواجلُُنونيَّةُ اضِطهاداُتهم فَ. ٧مالَالَع أَِخصَّاِءعلى  كارثةً َحصَبأَ ْدِة، قَالنُّبوَء
 همعلى رفِض مُهإصراُرَشبيٌه باضِطهاداِت َوَرفْضِ َسدوَم؛ ومي اْسلُمَتكلِّمَني بِِل ملُالكا
ويت، عوا َصسَمَيم ِلوَم آذاَنُهحوا الَيفَتَي نْأَ همفِضلى َرَع، َوخَضعواَيم َولوَبُهحوا قُفَتَي أنْ

ْت بِها َعٌني وال َسِمَرها َعم َتأشياَء لَ"َم، أُعطيكُم وأَلَي .٨َرونَ يف مْصرَعِعناَد فَ لََيفُوق
". اأبَّ"َتدعوين وَحكُم ِليت َترفُع ُراء الَّاألشَي تلَكلَّ كُ ،٩ساِنقلَ اإلْنَع وُقفُاَء َتشَي، أَ"ذُنٌأُ
 َكِلذَِل. ِهِسفِْهللا َن لَأفَض ٍةعرفَىل َمإِعبُِّد احلقيقّي َوىل التَّم إَِعكُيدعو َجموُس َيدُُّروحي القُفَ

  .مكُْت لََيِطيت أُْعَق َنفَْسها الَّاِئاحلقَعلى الدَّوامِ أُكرُِّر 

                                                           
  .١١/٣رؤ   ٤
  .بِذلوحُش يعين الكَأَذا الّنص، نِي أّنه، يف َهَمفَهأَاُهللا   ٥
  .١١/٧رؤ   ٦
  .لنّبيان مها كارثة ألهل العاملأَ - ١١/١٠رؤ إىل  يشُري اهللا  ٧
مزِ، سدوم بيلِ الرَّيت ُتدعى، على َسظيمِة الَّدينِة الَعما يف ساحِة الَْمبقى جثتاُهوَت"... – ١١/٨رؤ يشُري اهللا   ٨

  ..."ومصَر
  .٢/٩قور   ٩
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 َكدعَوأَ أنْ كُفَّ عْنأَ لْنَصَمَمَك، فَ رَِقى أَخَتتََّح أيُّها اجليلُ، ،َكعويت لَرُّ يف َدِمَتْسأََس
  :َك َتقولَعَمْسأَ إىل أَنْ ،زاعنِّاليف 

  "!أبَّا"

  .ريبٍا قَمَّم َعيكُلََع َستأيتةَ يَداألرَض اجلِدةَ َوَديدالسَّماوات اجلَ نَّإِ

  
  

  رودس ٢٤/٧/١٩٩١

  وتَمى الْتَّيَّ ُيحزُِنين َحرَِشإنَّ اجلنَس الَب
  

 .)رسالةٌ إىل َجماَعِة الصَّالِة يف ُروُدس (
ى لََعَتِقُف ةُ احلكَم َكذِلِلريَّ، َوَشالَب هَموُق الفَم لََتفُُهظَِعأَ يف أنْ شَّديدةَال غبيتإنَّ َر ♥

الِحِه الالَُّمَتَناهي، عِ َصداِفاآلُب، بِ، فََكِلذَ َعَمَو ،يتكَمبِِح ديٌرَد َجَحال أَ. لوبِهمبوابِ قُأَ
 .جرَِّد أطفالٍُمِل ةََيَهَب احلكَم يُِريُد أنْ

يُّ أبٍ أَ َولَِكن، ؛ما زلُْتَماَء َوؤَسحُتم ُبصَبأَ ْدقَلَ. رِّيِتييُعكم ذُِمم َجْنُتبَّائي، أَِحا أََي... آه
خَّلُ َدَتال َيوُت؟ أََمِفي فَساِده حّتى َيْصَرَعه الْ مرُّسَتَي ُهَدُعَيَو ِهؤِسيَده يف ُبَوِل لُجاَهَتَي
  ؟ه بُِسرَعٍةَدُيْنجِِل
ىل إِ نظَُرَت ُب أنْجِم َييوُنكُُعيَّ، فَلَظاَركُم إِأَْنوا ُعفَْرِة، إَِياوِالَْه َنم ِمكُانَتَشلُْت ِدقَآلن َوأَ

  ...لى ذلكَتْندموا َع ْنلَم، فَكَُعقيَم َمأُ نْأَحوا ِلي بَِمْسإِ. مالِالكَ
وُهم  كُمَيسريونَ بِقُربِ ذيَنالَّ ريَنآلَخورٍ ِلُن آنَِيةَوا وُنكُ. منكُِم الًّ، أُبارُِك كُبَّنا الرَّأَ
أُْعطيكم َس. يَّوا بِهم إلَأَرجُِع، َومشالَُهم ِمن َيمينِهموا يُِّزَمريَن أَنْ ُيقاِد ريِ، غٍَةآنَِيٍة فاِسَدك

  .ال َتَخافوا ،قوَّيت
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ِمَن اإلمثِ  َرؤَييت هذا القَْدُر ىَدلَ ُقمزََّتوِت، َوقَلْيب َيَمى الْتَّيَّ ُيحزُِنين َحرَِشإنَّ اجلنَس الَب
  .كمإِلَيئُت جِ أنا ّنينأل ،حييبَنم عُتِمَس قَْد، منُتأَ. مِة يف العالَطيئََخالْ ِمَنَو
  !جواهِابَتويت، فَعُتم َصَسِم ْدقَلَ
 َنِمُيعاين ذي لَبكم الَّقََو غبََّشة،ُمالَْنكم ويألنِّي َشفَْيُت ُع ،داَءَعونوا ُسكَُو ،جواهِبَتإِ

ميًعا م َجكُأْسَتْعِملَ نْأَبِاآلنَ  حوا ِلَيْسَمفا ،ميتْحَريَّ بِلَم إُِتكُْدَعأَ ْدقَلَ. الفَوضى
أَِعزَّاٌء جدا م نُتأَ. َتوجيهي لَتِمسواوا ،والَُّص. يوًخاُش ْمم أَنُتبَّاًنا كُاإللَهيِّ، ُش ُمخطَّطيِل

  .مكُِغذاَء كونَُيطاع، ألنَّ هذا َسال انِقوا بِلَُّص. لََديَّ
  

  
  
  

٢٧/٧/١٩٩١  

  أِحّبي وَصلّي
  

 .ِلَكالَني يف َجمجَعلْنا كاِمّب، إَِريا  ♦
ما يَنَبرارٍة، َوًبا، بَِحي غاِللَِّص. نايلًما فَتيب داِئالمي، أُطلُيِك َسعِطأيَُّتها الّصغريةُ، أُ ♥

يف َوبِذاِتِك، ِة َيضِحالتَّيف  َتْسَتمرِّيَنوَف ، َسمريٍَض وبيخَِتال بِ ِهرِّادى يف َشىُء َيَتَماخلاِط
ِك فأَُتمَِّم كلَّ َع َسَميينعريأَ. مُههَرداروا يل ظَأَ ذيَنجلِ َجميعِ الََّأل ،الِةالصَّيف َو ،بِّاحلُ

ذي الَّ ملِالَع كلِّيف إِْتمامِ ِتِك وَدرُّ يف ُمساَعِمسَتأَ، َسسوَعَي ،ناأَ. هُب إْتماُمما َيجِ
. كُِك، أُحبُِّك وأُبارِبَّأنا الرَّ. حبِّيينأَقُريب َوثي بِلَبغريةَ، إِ الصَّيتلميذَيا ِت. نِكِم بُتُهلَطَ
 .ِكبِقُربُّ بُِحالْي، فَعالََت. عِكالمي َمَس
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  رودس ٢٩/٧/١٩٩١

  ياَتكموا َحدُِّسقَ
  
  

 .بِّي، َريُعَكَتوِق َوُهفَ .اِتوَنيقُاأل َنِمَينفَُح ذي كالَّ ،١٠يٌب ُمراٌقِطربِّي، إنَّ اْسَمَك  ♦
  ثَمرٍ رائعٍ ، ذاَتَجِميلَةً ضراَءَخ ةًيتوَنَز"

  )١١/١٦ارميا ..." (بُّد َسّماِك الرَّهكذا قَ
 .نيتيا اَب ♥
 قي؟اِل، يا َخنَتأَذا َهأَ ♦
 ١١...ا هوَنأَ ♥

رين اآلَخأَوالدي  ألجلَِبل ِك، ط ألجِلقَفَ لَيَس ِةريقَبِهذه الطَّأََتْيُت يت، ا طفلََي !آِه
عونِي َد. ةن طُُرقِ َعيِشكم الشِّريَرٍة وُتقِْلعوا َعداَسقَعيشوا بَِت نكم أنْأيًضا، َألطْلَُب ِم

 ،على هذه األرضِ ؤسِاعِ الُبوَر كلَّ أَْنوُزأَو أَجِيَء ْنوي أَنْنِي أَإنَّ. كمَرجاَء مْألأَ
  .ةاخلطيئَ َنم ِمكُوأُحرَِّر

 ،ياَتكموا َحدُِّسقَ ؛ٍةداَسقَوا بِعيُشَت نْأَ كمريُدا أُذِل ،سودُّقُأَنا َو ،اْسمي ُهَو" أََنا هو"

   .باتِّجاِهكم إِلَيَّ
وا فَْتُحإِ. داِئَمٍة الٍةَصويف  ،ريَناِهَس َيلْبثونَ ذيَنالَّأيَّةُ َسيطَرٍة على  لشِّريرِلَيَس ِلفَ

  . مكَُعالمي َمَس. ينسكََم لَأَجَعفيكُم َو ،مأَْدخلَ فيكُِلكَي م كُلوَبقُ
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .١/٣نش   ١٠
  .ُتْدهََّنَتأَكونَ َمَعه،  يف أَن ّرغبِةال َنةٌ ِميَمِقَس ْنِكلَح، َوَرالفَى بَِألَم وأنا  ١١



      ٥٣رِسالَة َسالم َوُحّب دفتر رقم                                                              
  
٧

٣٠/٧/١٩٩١  

  يَنِكَبيين َوَبُحولُ ْيئًا َيال َتَدعي َش
  
  

 اِنَتالّشمَس ثابَِر َوَمنَّ القَأَا َمكَفَ. يَنِكَبيين َوَبُحولُ ْيئًا َييت، ال َتَدعي َشا فاسولََي ♥
ثابٌت  أَيًضانا أَهكذا  ،ماءالسَّ َنِفياِن ِمٍة ال َيخَتساطَلِّ َبكُبَِو ِةيَعبٍة َمَداَر الطَّاَنَمأَبِ َيْتَبعاِنَو
غَري  أَكونَ أبًدا ْنلَ أنانيِ، فَتغَري ثابِ هذان َحصَبأََولَو، مع ذلك، حتَّى . ِكبِبِجانِأقيُم و
 ِةاحلقيقَبعندما أَكِْشُف ذايت، . ِكثابًتا بِجانبِدائًما  سأكونُكنُت، َو، َوهوأنا ف. ٍتثابِ
 ن أَْسترجَع منِكلَأَْخذُلَِك أبًدا َو كلَِّيِتها وأقولُ لِك إّني لْنندما أَكِْشُف لِك ذاِتي بِِع

 قْدلَ .ِك أدَنى شكٍُّيخاِمَرُدونَ أَنْ  ،دِّقيينَصَجَواهري، فَ ستردَّأَ وأَيًضا لَْن ،ِتيَعطيَّ
 َرسَّْخَتلَْتْتبعي ُمَعلَِّمِك؛ َويت، إِلْميذَ، يا ِتاذِلفَ. َتْتَبعيينِلِعي َوكوين َمَتِل ِكوِتَم َنمُتِك ِمأَقَ

كٍة ِك، وبَِربأُذَُن طََرَق" ةَلَمالكَ" أنَّ َري، غَقَطَتْعرِفيين  لَْم ِكيَتةً، ألنَّنِت َمكُ. يَّأَفكاُرِك ِف
ِك علَِمِه، َجن فَبلٍة ِمقُ، بِثُمَّ ،ْيِكيَنَح َعَتفَياِك َوْحأَوسِ دُّالقُ وِحِهن ُرِم َحٍةبَنفَْو ِكأقاَم
 .هروًسا لََع

 -ة ريقَذه الطَّيًعا بَِهِمم َجأُخلُِّصكُوَف َس -
، ألنَّ هذه ها لِكقدَِّمُألري ساِماملَوبِ ،وكالشَّ كليلِبإِلييب، َوَصما آيت بِال َتخايف ِعنَد

عاَنقُْتها  ، بِدافعِ احلُبِّ،يتالَّ ، ِهي ذاُتهاِكُمها لَأُقدِّيت سالَّالنَّفيَسةَ جدا واجلواهَر 
  .هِي أَدواُت فداِئِكفَ؛ بُِحّب حرارٍةبِ

 طيَعسَتتابِة وَشفَهيا، أَالِكبِ ،ِكالِلن ِخِم ،ىتَّا فاسوال، َح، َيِكخِدَمأَْسَت إِْسَمحي يل بأَنْ

. نهارةٌُم ِكأَنَّشُعري بِال َت. لَيَُّتوقي إِ، َتَرجَّي ِفيَّ .ليب على هذا اجليلأَسكَُب قَ نْأَ
  ؟ركثَأَ اًحَرفَ أَسَتِحقُّ ال؛ أََمَضى قٍتَو يِّن أَيِك ِملَُب إِقَرأَ" أَنا هوفَ"
 !زْدين ُشُعوًرا بُِحضورَِك ْنِكلَ! ّبَريا ل، َجأَ !آه ♦
لَقَد وَعظُْتِك ؟ يُحضور ظَنيوال ُتالِح شعريَنال َتما زلِْت ، َوزَّمانهذا ال ِك كلَّعَم أَنا ♥
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 يب؟ شعريَنما زلِت ال َتٍة َوكَِثري نَنيِسمنذُ 
 .بِكلِّ معىن الكلمةين َيجتاَحَو َتماًما وسدُّالقُ روُحِكيغمَرين  أنْ أُريُد. الْمزيَد أُريُد ِمْنَك ♦
بينِي ْشَر؛ إِْزداديَن ُجوًعاكُليين فََت! ّجاًناَم َحتًما بيين وذلكْشَروا... كُليينيَّ َوعالَي إلََت ♥

ُج هِبَتليب وَيَيْخفُق قَ ْمي كَصوَّرَت. هَجبَتأَِلكَي رحٍ فَبِناَوليين َت! أَيًضا َعطًَشا زداديَنفََت
دي َسكلِ َجأَدَّسي بِقََتَوعالَي َت. ّبيف احلُكلَّ مرٍَّة ُنصبُِح أََنا وأنِت واِحًدا، ُمَوحََّدينِ 

 .ميشْربِ َدَو
 .يَك، ربَّينعم، أنا عطشانة إلَ ♦
إىل  ذُِكُخويأِْلَيجَدِك  قريًبا، قريًبا جدا، َسيأيت قّدوُسِكعطشي إيلَّ، َوَتَرجَّي ِفيَّ، إِ ♥

 .يتأُبارِكُِك، يا ابَن. ِكمنزِلُ أيًضا ذي هوالَّ ِهزِلَمن
 .أُباركَُك، يا إلَهي ♦

  
  
  

  رودس ٢/٨/١٩٩١

  ِلَيكُْن قَلُْبكم كَجنٍَّة - إجَعلي قَلَبْيَنا كَخاَتمٍ َعلى قَلبِِك
  

 .)ِلجماعِة الّصالِة اليوَنانِيَّة (
 .دَبى اَأللَإًِما َواِئجًَّدا َدُمَم وُسدُّالقُ اْسُمَك بَقَيِل. اباركًاْسُمَك ُم يكنِبِّي، ِل، َرسوُعَي ♦

 . جِدِهلِّ َمًما يف كُاِئى َدقَْبَيَساقٍ َووس َبدُّمي القُاْس نَّإِ ♥
عن هذا احلَقِّ الَّذي أنَت  لْينفَال َتَدْع شيئًا َيفِص. َعَسى َيُدَك َتقوُدنا إِىل احلَقِّ َواحلَقِّ اَألوَحد ♦

 .بَِنفِْسَك أَعطَْيَتنا إيَّاه
سي فْا َنَنْألُت أََم ْدقَلَ .وَّةًقُال َو ةًَمظَوًما َعَي رَهْبأَ ْملَ. آلنةًُعْدِت َمةً َوغَيِتين فارَِتأَ ْدقَلَ ♥

ِلكَي، فيها، َتْعليمايت  ْيُتِكأَعطَ ْدقَلَ.طَأعي يف اخلَقَال َتلَّمي َوَعَتى َتتَّكَميت َحفََمِك بِِح
 :يافَهمأَْصغي اآلن َو. َنفِْسِك نَعما ُتداِفعَني به دي َتجِ نْأَ َتسَتطيعي
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  ِكلبِلى قََع مٍَتاا كَخلَبْيَنقَإجَعلي 
ِة الَمالَع ِهِذبَِهَو. ًناَمْسك ذاُته ُساألقَد ليبقََولَِك ُسوًرا  كونَُيَس ُراِهِك الطَُّب أُمِّلْقَفَ
م، ْنُتأَفَ. اآلن الُْمثِمرةَ ِمَيويت ُتتِلُف كُُربِ الَّعاِللى الثَّلبِِك، َسُيقَْبُض َعلى قَِة َعوَمَمخُتالْ
  :غاريا ِصَي

   .األقَدَسْين١٢ُم قَلَْبْيناْركَ
 ِة؟يَّاَألبِد ياِةاحلَبِ َسرَُّمْن ِمْنكم ُي: واْصُغأََو ،غاروالدي الصِّا أَعالَوا، َيَت ♥

  .ةيَّرِديطانُ َسُيكَبَّلُ بالَوالشَّفَ .َصلواِتكم على ثابِروايت؛ داَسقَ َبهاِءذًا يف دوين إُِبأُْع
يف َوَتَتناَولوين وا أُتَت نْأَ ِلتسَتطيُعواغاُر، اِتكُم، أيُّها األوالُد الصِّاعِترافَ ثابِروا على

ْينِ يف األْسبوعِ، وَمَي املاِءبزِ َووُموا على اخلُُص يف إِمكانِكم،ا َم درِقَسِ بِاِن األقَدرَبالقُ
يثُ كم َحماَمروا أَانظُ لَِب َنةً،ْموال َي َرةًسوا َيظُرْنال َت. ياٍتِحْضَتاٍت َوعويَضَتوا بُِموقَُتِل
  .ائيبَِّحا أَئي، َيباِدهذه َمف. عيشونََتُش َسيأَع َمايثَُح ؛بونَذَهَتَس ُبأَذَه مايثَُحفَ. اَنأَ
عالَوا َت. يُّ، هي َحَياُتكمماوِالسَّ كُمبُزي ُخهِيِّ، فَوِمطعاِمكم الَيذَ كَُتْؤَخ ُب أنْيت َيجَِمِلكَ
وا نشُرَتِل ،يتاصَّم َخيَّاكالً إِجاِع نفَخ فيكم،سِ، فَأَقَدليب اَألوا ِلقَُسرَّكََتًبا َويَّ غاِللَإِ

غََباُتكم َرَو ،فكاريم أَْن أَفْكاُركُكَُتِل :كَّرواذَوَت. األرَبَعة رضِاَأل أَطراِفيت ِفي كَِلَم
  .وا يبُدقَتإ .َرغَبايت
كوين ارِكم؛ َبباِهبِّي على جِةَ ُحُك َنفَْحُرْتأَ. نونؤِمتَتروين و ملَ َألنَّكم كمطوىب لَ

  . وينبُِّحأََو
  .ُحبِلَ يب ذي فيِهالَّ ١٣أُكرُِّم اِخلْدَر ْمم، يا فاسوليت، كَهويل لَقُ

  
                                                           

  ."األقَدَسْين ْينلَبقَالماعة صالة َج"دعى الة هذه ُتماعةَ الصَّإنَّ َج  ١٢
  .راِهالطَّ مرَيُم لُبقَ  ١٣
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 .)رِسالَةُ أُمِّنا الُْمباَركِة للَجماَعِة َنفِْسها (
. ِككُمٍة ِلَمِلراَح رَّقَبِّ، َمرَّلِْل َتَحبٍَّةُمْسجنٍَّة لُْبكم كَْن قَكَُيكونَ، ِلباَرُمأيُّها األوالُد الْ 

. عيمه إىل َجنَِّة َنلَوُِّمقِْفًرا، ُيَحَو اافًُّه َجو َوَجَدلَوى تَّكم، َحلَبقَ دُخلََيأَنْ  إِْسَمحوا لَُه
دى َنكَ ِحيَنِئٍذ، ،ُفلطَال أَعطٌر َو ُتُهَحفَْنفَ ،ُيْحييهِلإِْسَمحوا لَُه أَنْ َيهبَّ يف قَلْبِكُم 

... أُِحبُّكم ْمكَ... آه. غاريلَ، يا ِصكَمم أَعلَكُْجَيكم ِللَطَخاِت زيلُ بِدِمِهُيالصَّباحِ، َس
 .فقةُ بِِملِْئهاوالشَّ اِتالذَّذوبةُ بِديثُه هو الُعَحعالَوا وأَصغوا إىل إلَهِكُم؛ فََت
 الٍةيف َصأَنْ َتجدوها  ُنمِكُي ُحلولُ َمشاكِلكمفَ ،طاعٍال انِقوا بِلُّي، َصبَّاِئِحوا، يا أَلَُّص

  . َهذِه الطَّريقَةع اهللا بِروا َمَتحاَولبِكم َوقَوا بِلَُّص: هذا  سالُحكم ْنكُلَي؛ فَُمْسَتمرَّة
أقولُ دائًما، َسغًدا َووم، َوالَي َكلذِل. أَلشَّيطانُ َيهرُب كلَّ مرٍَّة َتسَتْدعون اهللا بُِحّب

جرَِّبكُم أَنْ ُيب ْيطاِنلشَّوا ِلُحسَمظيٌم؛ ال َتم َعكُبِّي لَُح. والُّوا، َصلُّوا، َصلَُّص: كْملَ
  .، أَُباركُكم َجميًعاكم القّديسةَنا أُمَّأَ. رينِذكونوا َح. عن َبَصرِكم بَِتغيييب

 .)ناداين يسوُع (
 وعي؟ُسنعم، َي ♦

نَّ إِذْ إِ" ناألقَدَسْي ْينلَبقَال الِةَجَماعةُ َص: "الِةلصَّلُتَسمَّ َجماعاُتِك ِلفاسوال، فَ ♥
 .ٌدبِّ وُهما واِحِن باحلُاتَِّحدا ُمْيَنلَبقَ

  .ِكبقُْربِ" بُُّحأَلْ"، ِكجانبِأنا بِ
ِفيَما َبعُد، ِفي َساَعٍة ُمَتأَخِّرٍة ِمَن املَساء، سأَلُْت َيسوَع أنْ ُيفَسَِّر يل َما َيْحُدثُ يل ِعنَدَما  (

 .)أَعيُش آالَمه
يت، خاصَّ ، بِما أَّنِككُلِّيا مِسكُِكأَُو أُعانِقُِك،... ثُمٍَّد، واِح ٍدَسِفي َج نِْيتَِّحَدُم َنكونُ ♥

ِمُج َدْنَتفَ .ٍة ُمماِثلٍةريقَطَلبِّ ثََمرِها، أَنا كذلك أُغَلِّفُِك بِلَّفٍَة بَِغنواٍة ُمكَ. ِكروَحَوأَمَتِلُك 

لُ ا ال أَْنفَِصَنأَفَ. لِّيَصَو بِّيين، أْعُبديينِحأَ .سيِحكا َمَنأَيفَّ وحي، ُرووُحِك ئٍذ ُرنَدِع
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 .نِكَع
دي يب قَْتإِ. فوسالنُّ ُقفأنا ناٌر ال َتْنفَد ُتحرِ! ناًرا ال َتْنفَد ْن حبُِّككَُيعالَي، ِلالَي، َتَعآه، َت

    .عِكالمي َمَس. منكُلٍّ ِمكُيت ِلغَبَر ِهِذَهفَ .ِكإذًا، أنا إلَهِ
  
  

  رودس ٤/٨/١٩٩١

  ُيمارِسوَنها ذيَنلَّكًا ِلَرَش كنَّهم َيْنِصبونَة، لََدْحالَو نَِع ُمونَلَّكََتَي ذيَنوا ألجلِ الَّلَُّص
  
  

َد يعرُِف األشياَء ال أَح ؟يَندِِّعَتْسُم نُكوَنل َسَه ١٤َكافِتقاِديت زمُن أَْيا َسَم، ِعْنَدبُّرَّأيُّها ال ♦
؟ سالِتَكرِ ضدَّهاداِتهم اضِطدونَ ُيَصعِّ ال َيزالون ُهم الَّذين مك، كَِلذَ معيَك، َولَد خفيَّةَاملَ
لعالَمِ أنَّ هذه الرَّسائلَ ِل ُيَبْرِهنونَ يَفو كَُه ِهفي رونَكِّفَما ُي كُلُّفَ: ولُ قُا َتهم ُيَحرِّفونَ َمنَّإِ

 ،، أَنويذي أَْعبُدالَّ َربِّيْن، يا ِكيرٍ؛ لَرِّوحٍ ِشن ُرأو ِم "صرِ اجلديِدالَع"آِتَيةٌ من بِْدَعِة  ،شيطانِيَّةٌ
" ...َكَرِتْضَحسَري بِتَّى أَسي َحفَْت َنذْنقَوِت أاملَ َنِم ، ألنََّكمِ َحمٍد لَكِدأَقوَم بَتقا"أنْ  ،ِتَكوَّبِقُ
 .)١٤ - ٥٦/١٣مز (
! توبوا :وٍفال َخُألَممِ بِِل أُصُرخي! أُصُرخي: عيينَمْسإِ. يَّلَئي َعِكتَّاصَّ، إَِي اخلَرِيا عطْ ♥

حُّوا وأَْصِلحوا ة، َضداَسقَعيشوا بِغَيِّروا َحياَتكم َو. هينَتِة َيكاُد َيَمْحالرَّ َنَمَز نَّفإ
وا ألجلِ لَُّص ؛وحيُر ُيطْفئونَ لِ الَّذيَنوا ألْجلُّوا، َصلَُّص. بِّالرَّ ِءجيَم بلَكم قَحياَت
هم لُسأَأَوَف ؛ سسوَنهاُيمارِ ذيَنلَّكًا ِلَرَش كنَّهم َيْنِصبونَة، لََدْحالَو نَِع ُمونَلَّكََتَي ذيَنالَّ
غِ يْص لَْم ْنِكلَ، َوعالنِيَّةًُت كلََّْمَت. ُيجِْب أحٌد ْمين َدَعْوُت ولَألنَّ ،ِةينوَندَّال يوَم ساَباِحل
وا لَُّص. هوا َيْهِدموَنالُا َزيسني، َمهدائي القدِّمِ ُشَد ِلقاَءه َءنابِأُعيُد ذي يُت الَّالَبفَ. ٌدأَح
عِ واُضالتَّلوب، َودقِ يف القُاإلخوِة، والصِّ َنيالم َبلِ السَّييت، ألْجَبيف الم سَّال لِألْج
، ليُمَشَرو، أُةَُسدَّقَُميت الْديَنَمَو... بٍلْقَ يف كلِّ ةُحَدَسُتْزِهُر الَو... َبعَدِئٍذبِّ، َواحلَُو

                                                           
 .٢٤/٤٤مَتى  ١٤
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  .َتَوحََّدْت دقَين، َوُدجَِّمُتَس
 مَنٍة َرتأخٍِّة ُماَعَسِل ْبقيِكسَتذي َيلي الََّمَعَو .ُب ُسًدىذَهَي َشيَء ا فاسوال، الَي !آه
 سوُعنا َيأَفَ. يتا طفلََي ،ةًنَِّئوين ُمطَْمكُ. مالَالَع اِصَيقَأَ بلُغَُتيت َسَمِلكَفَ. َيضيَع ْنيل، لَاللَّ
 وَُّتِكقُ" افاألّب"ايف، ال َتَخ. قُربِِكلُّنا بِ، كُُساحلارِ الكُِكَمونَ َويُسالقدَِّو مُِّكأَُو سيُحَمالْ
  .يا طفليتعليَّ، دا جِغاِلَيةٌ أَْنِت . ُؤِكلَجَمَو

  
  

  رودس ٥/٨/١٩٩١

  بُِحبِِّك الِطفيين
  

 !ْدنِياِعوِحَك، َسن ُرَع وحي بعيٌدُرفَ! اذيفَجال َمبِ ٌبكَْرَموكأنَّين ُر ُعّب، أَْشَريا  ♦
 ِك؟اجاِتَح ِكمِّن لََؤُيالَّذي  نِِك؟ َمين بِعَتَي الَّذي نِة، َمَسي الباِئيا َعروِس ♥
 .أْنَت ربِّي ♦
 .َعريسيأنَت، : ويلقُ ♥

ةَ، يت نِلِْت هذه الّنعَمأنِت الَّ ،ِكسعاَدِتلََيا  .عريُسِكا َنأَف، ِفِكمِ ُمَعرِّفَُت بِلَّْمكََت ْدقَلَ

 َنحُن؟  .ِكُنِكسماُء َمفالسَّ
 .جُد هللاأَلَْم! ُمَكَسبَّحِ اْسلُيفَ .كَُكلَهي، أُبارِإِّبي َوَر. ألبِدِل ،ّبرَّأيُّها النعم،  ♦
ماِء السَّري بِشُعأُُ. ِكلَ كنُُّهذي أَبِّ الَّأُشُعري بِهذا احلُ .ليبلى قََع َسِكأَْر يالَي، أَرحيَعَت ♥

 َوُهَو وُدِكي َيقُِذالَّ َوُهِك َوَعَمهو لَِّصِك غرييت، ألنَّ ُمَخجِي؛ إِْبَتهجِي، يا َصهِفيِك واْبَت

ياِة احلَ اِءن ميب ِمَتْشَر اْرغَيب يف أنْلَيَّ َوشي إِعطَإِ!... آه ...على ِمثاِلهَيصَنُعِك ي ِذالَّ
 ...!ًداَبةً، أَحيَدِت َوْسِت لَْنأَفَ. ِدألَبِلء االَْم اذبَِه َسِكفْوُِّد َن، سأَُزبَّا الرَّأَن. احليِّ
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وسي، َعُريت َويا ابَنفَ. ةَحاِلالصَّ اِلِكعَمأَوبِ ِكلبِقَِك، بِفكارِأَبِبُِحبِِّك،  الِطفيين
  .َسأَُساعُدِك

 
  

٦/٨/١٩٩١  

  وى؟يَنكَّريَن نِأََتَتذَ
   

 قريًبا َسَيْنزلُ! وُمَكأِتَي َيَي أنْ بلَكلُّ أَوالِدَك قَرتدَّ َي بِّي أنْْر، َرِظإنَت! سوُعيًعا، َيَخلِّْصنا َجِم ♦
الُْمدنَ  ُب َمَجاريِهطَِّرذي ُتالَّ ،ن؟ َدْع َنهَرَكوّدِعَتْسلُّنا ُملْ كُكْن َها، لَفيما َبينَن رُشَكَع
لْن َتسَتطيَع ، ايَنِفُح بِْصما ُتنَدِع، اْجَتْحنا، َحاِصْرنا، َوغمْرَناّب، اَرَيا . ايَنُق ِففََّدَتاِحلةَ، َيالقَ
 .َمْسِكَنَك، ألِّْهنا دِّْسقَ! أَبًدا  ن َتْسقطَأَ َكُنُمُد

ا ِت َمقْالَو َنيكم ِمي أُْعِطنِّإِ ؛١٥سيأَْيال َت. الِةلى الصَّثُُِّك َعَيُحَو كُِكبارِسيُح ُيَملْأَ ♥
َعلَيِك م؟ ياِتهَِح ْغيريَِتَسريغَبونَ يف  لْم؟ َهجيلُكُ ُمَهفَْيَس لْْن َهِكم، لَالِحكُْصفي ِإلكَْي
ِت قْالَو َنِم كَْم. يضدِّيوميا هاناِت الُْمرَتكََبةَ يت، اِإللَا طفْبارِ، َينيِ االعِتَعذي بُِخأَْت نْأَ
 ...ان؟ُيَه أنْ سيِحِكى َملَُب َععُد َيجَِب
  .يئًاَش نِكِم ُعَمْسأَ يت؟ الا ابَنوليَنُه يل، َيقُا َتْيِك َمَدلَأَ
 نُتكُ ال كَْمنَك َوئًا َعْيعرُِف َشْن أَكُأَ لَْم. ثْلياًما ِمَتَميَك، لَوَد إُِعَنٍة ِلَمَنحتاُج إلَى نْع! لنِّعمةُأَ ♦

 .ٍةَمْعنِبِلَيَّ َت إِْيَتأَ نْىل أَي، إِبِّأُهيُنَك، َر
أشدَّ قساوةً دوَم لى َسُم َعكونَ احلكَْي ْنلَ: لَقَْد قُلُْت . ِتِكخَوإِ لِْجالة َألي الصَّابِِعَت اذًإِ ♥

ٍة، يَمِظثٍة َعى َوَشِك كارِلَوا َعاُنكَ ْدقَوى؟ لَيَنكَّريَن نِأََتَتذَ .ا اجليلِذَلى َههو َعِممَّا 
 ،َجميُعهم... أَْصَغرِهمإلَى  كَبرِهمن أَِماْسمي، َولِّمِ بِكََتم أَْصَغوا إلَى يونانَ، الُْمنَُّهِكلَ

                                                           
ا نَّا كَُننَّ، ألونَلَُّصُي ذيَنالَّ ريَناآلَخ واُتلَال َص، َوةًَياِفر، كَآَخبِ ْوأَ وعٍَنوايت، بِلَكونَ َصَتكنُت أخاُف أالّ   ١٥
  ...جدا ليلَنيقَ
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امِ يَّقِ األُرطُِقفوا يف . "ةداَسالقَعيشوا بَِياَتهم َوَيُيغيِّروا َح نْروا أَذََنتابوا َووصاموا 
وىب يت، طُا ابَنَي. قَّسوا احلَِملَتإِ ،١٦"ِةديَِمِك القَساِلالَْم نِلوا َعأَْساْنظُروا َواِة َوَرالغابِ

 :عُدَبَشيئًا  ِكلَ لْعيين أَقَُد. يتَيْتَبُع َمشوَرَسذي الَّ إلنساِنِل
ى ِلي قَْبَي. ةًديَداةً َجيم َحَسكُفَْن هَبْم َألكُقُأُْحرِاري َوَنْضرُِمكم َجميًعا بِأُسيُح، َسا الَْمأََن
ي ال أُْخفي نِّإِ. هاِءِتشِك االْنلى َوه َعِذَه ِةعَمالنِِّة َوَمْحالرَّاُم أيَّفَ: ليلٌ اآلن ٌت قَقَْو

ْم، أَنُتَو. لْبقَ ْنطُّ ِملْ قَأَفَع ا لَْمهي كََمْجكِْشُف َوا أََنأَفَ. هيْجُب َوا ال أَحُجَمكَ يخطط
لُِّمه َعا ُيَمَوَهِذه ِة َيِة الثَّانَِرَصْنلَعاسائلَ َتْنُشروا َرقوا َوِلطَْنَت نْكُم أََدوُرائي، فَبَِّحا أََي

  .وُحالرُّ
  

  
  
  
  

  سرود ٦/٨/١٩٩١

  َدْرُب َصلييب ُملَطٌَّخ بَِدمي
  
  

ًما ذَكَّري داِئس، َتليب األقَدولةَ قَاُسا فَآه، َي. ِكُألْمَمْن َي أَنافَ. وِحِكُر َعوِحي َمُرإِنَّ  ♥
 :اِتَمِله  الكَِذَه

  ميَدٌخ بِطَّلَلييب ُمُب َصْرَد
  .همأَْمَسُحم َوكُُهريق، أُبارِه الطَِّذَه يرغَبونَ يف ُسلوِك ذيَنلُّ الَّكَُو

 ْنِكةٌ، لَِت ُمداَنْنأَ. جَِّعِكِك ُألَشبِىل جانِإِِك َوربِقُا بَِنَخايف، أَال َتفَ .يبَبَسةٌ بَِدأَنِت ُمطاَر
هم ألنَّ! اْبَتهجيفَ، يَّةرَِشَب ٍهِقَبلِ ِشفا ْنِم يِكلَوٌب َعغُضيب َمَبَسبِ. ِقَبلِ العالَم ْنِم طْقَفَ

                                                           
  .٦/١٦ار   ١٦
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 ْنِكلََو ،١٧أُضحوكةُ َشْعبِِك؟ أَنِت "هُمَعلِِّم ْنِم ُمعظَأَ َدال أَح": أَقُلْ  ْملَأ! يبهكذا فََعلوا 
طُ دُمِك ِلَتْخَيِة، َسلَريق اجلُلُْجِك علَى طََيْجِلدوَنَسا َمنَدِع. كُِكِلا، َمَنهكذا كُْنُت أَ

يا َر َحلوًبا آَخْصَم نِكلَ ِمَعْجأَ نْأَ ْنِم ِكلَ دَِّمُهقَأُ نْأَ كُنُر ُيْمَبكْنعامٍ أَيُّ إِأَ. ميَدبِ
 ،فَيَِّتى كَلَُعِك َعأََضَو ُعِكَتْعثُرا، أَرفَ نْأَ ِكْشْيِك علَى َوى قََدَمما أََرنَدِع دي؟ْجِلَم

   .اٍنَمًما يف أَاِئَد تلبثَنيعي َسَمفَعالَي، َت. لٍَمكََح
  .سلبَِك األقَدًما يف قَاِئأَْحتمي َدَسفَ. فََرحي وَنشيدييت َووَّقَُت َرَجائي َووُع، أْنُسَي ♦

  
  

  رودس ١٠/٨/١٩٩١
  

 مأُمُّكا َوَنأَ. ينوجدَتين فَوسِمإِلَْت. ومٍَي لَّكُ يِهإِلَ وامِلْسَتْسَت نْأَ منكطلُب ِمَي" وأَنا ُه" ♥
أيت الشَّيطانُ َيفَ. الةالصَّثابِروا على ، َووالَُّص ،والُّ، َصوالَُّص: م كقولُ لَةُ َنيَسدِّالِق
 مالُحكِس َيِهالةَ الصَّ ، ألنَّوالَُّص. منكيطانَ ِمالشَّ واال ُتَمكِّن َكِلذَ، ِلونامَنا َتَمنَدِع

 .مبُّكُيِح" بُُّحلْأَ. "يطاِنالشَّ ضدَّ

  
  
  

١١/٨/١٩٩١  
 :)إِلَى َجَماَعة َصالِة َشباب أَثيَنا َورودس (
. ليب األقدُسوَمْسِكُنكم هو قَ...: َكِلىل ذَأُضيُف إَِسورِ َواُء النُّبَنم أَْنُتُت، أَلْقُ ْدقَلَ ♥

 .أَبًدا، أبًدا َكِلْنَسوا ذَال َتظيٌم، فََعم َجميًعا لَكُي لَبُِّحإنََّ : تذكَََّروا
 .)١٧- ٣/٥حيَنِئٍذ طَلََب َيسوُع أنْ َنقْرأَ قُْول  (

  
 

 
  
  

                                                           
  .ينِّرونَ ِمكس َيْسَخوم األرثوذُالرُّ َنييِّالالهوِتَو هباِنالّر َنكثٌري ِم  ١٧
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١٦

  رودس ١٢/٨/١٩٩١

  حنَّنَتليب َيَدُع قَأَ
  

 .)ِللَجماعِة (
 لَهي؟إِّبي َوَر ♦
 :ٍةيَّرُِّح لِّكُرايف بِلَُّم إِلى ِخكَأََتَس. وا ُهأََن ♥

عالَوا َت. بِّ السَّاميا ُيْنبوُع احلَُنأَ. فٍُّظَحَت وِنُدبُّوين بِِحأَبُّ؛ فو احلُم ُهنكُِم ا أَطلُبُهَم لُّكُ
أَيَنَما . ريَنآلَخبَّ ِلذا احلُُتعطوا َه ي َتقِْدروا أنْكم كَوَبلُامألوا قُي َونِّاْستقُوا ِملَيَّ َوإِ
، بَّا الرََّنأَ. اأََن كونُكونونَ أَيثما َتَح ُهًدا أنَّال َتْنَسوا أََب َكِلذٌَر، ِلاِضنا َحأَفكونونَ َت

 .َسدَّقَيًضا َوْجهي الُْمأَأَروهم . لَيَّهم إِوقُودم َوواِتكَخأَْخوِتكم َوإِنوا بِعَتإِ .مارِكُكُأَُب

  .بِّحوينُتَسُتحبُّوين وُتعزُّوين َوبِّ ِلاحلُ بِداِفعَِخلَقُْتكم  ْدار، قََغي الصِّوالِدا أَا، َيَنأَ
 الَّيت و َصلََواُتكمماء ُهاُب السََّبفَ. اْعبدوينبُّوين َوذًا أَِحجِّدوين؟ إِريدونَ أَنْ ُتَمأَُت

  .؛ َصلُّوالُّواَص ؛لُّواَص: مكُأَقولُ لَ َكِلذَِل. مكُلبِقَ ْنواٍت ِملَيُد َصأُرِ. إِلَّي َترفعوَنها
ليب، قَ هبُُّيِح يذالَّ نَت، أَنَتأَ َكِلذَِل. ّبيف احلُ داِنليب ُموحَّقَم َولَْب أُمِّكُقَ نَّأَتذَكَّروا 

. َكمِّبِ أُلْةُ ِفي قَماَياِحلسُتقدَُّم لَك سِ َوليب األقَديف قَ ةَّراَحال َكلَ َمدِّقَأُىل ِكلَينا، فَالَ إَِعَت
يت َرْحَمبَِو، ةَُمْحا الرََّنأَ. كُما أَقَْمُتَمكَ أَكَرب منكًُدا ِمَدَسأُقيُم أَيًضا َعَوةُ، اَمَيا الِقَنأَ

  !اآلنم، كُلى أَبوابَِع ماِئقَةُ َمْحالرَّبُّ َواحلُ َوُه ْنَمفَ. حنَّنَتليب َيَدُع قَِة أََيناِهَتالالَُّم

  
  

  رودس ١٣/٨/١٩٩١

  ِةَمْحالرَّ َنوٌد ِمحُدا ُمحيطٌ ال َمَنأَ
  

 .اَنْم لَِسأَيب، اْبَتلَهي َو، إِبُّأيُّها الرَّ ♦
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١٧

  ربِّ؟
 ."وِكأُب"هذا أنا اآلُب،. أنا ُهَو ♥
 .يا اهللا، إِْرَحْم ُبْؤَسنا ♦
ِة َمْحالرَّ َنوٌد ِمحُدا ُمحيطٌ ال َمَنأَفَ. ةًَمْحُر َرإِلَُهِك، األكثَ ُبا اآل، أَنةْهرزَّأيَُّتها ال ♥

م َتْعرِفونَ كُنَّولُ أَكفي القَال َي ْنِكلََو ،يتريَعكُم َشطَيُتأَْع ْدقَلَ .اِنَناحلَِة َوقَفَالشََّو
أََنا "ي نِّأَبِ نونَم ُتؤِمكُنَّولُ أَكفي القَكَما ال َي. يتُتمارِسوا َشريَع أنْيكم لََعيت، فَريَعَش
م ُهنَِّك، لَ"أََنا ُهو"ي نِّأَنونَ بِؤِمةُ ُيَسى األباِلتََّح. ُتحبُّوين وَتْعبدوين أنْغَُب ِمنكُم رأَف. "ُهو
ونوا كفَ. ينَنبُّوم ال ُيِحُهنَِّكويت لَهم ُيْصغونَ إلَى َصنَّإِ. ينَنين وال َيْعُبدوَنحبُّوال ُي

ا َميَنَب ،بَعْتُم" ُهوا َنأَ". َعّزوينَو" يكُمأبِ"أََنا لَيَّ عالَوا إِا ذرِّييت، َتم، َيأَنُتَو ،ُمْخِلصَني إلَيَّ
. يكملَيوين َعُعَوطيعي قَ ْنُر ِمةُ األصَغصَّاِحل ُمين، أَنُتُتَعزَِّي ها أنُْيمكُن ةًيلَِلقَ ةًيَِّقَب الّم إِسُتلَ
 .كنيباَروا ُمكوُن. ابديأَ ابم َجميًعا ُحأُِحبُّكُ: مكُه، يقولُ لَرِش، ِمْن َعْن َع"كموفأُب"

   
  

١٣/٨/١٩٩١  
  

لَْم َنعرِْف أنْ ُنقَدَِّر . ُحبََّك الَعظيم َرأيُّها الرَّبُّ، أُغْفُْر لََنا، ألنََّنا، يف احلقيقَة، لَْم َنعرِْف أنْ ُنقَدِّ ♦
ُنِصرُّ على تكرارِ أَخطاِئنا على . لَْم َنعرِْف أَنْ ُنِحبَّ َوال أَنْ َنْبقَى ُمَوحَّديَن. الُعظْمى ذَبيَحَتَك
َتعالَ . فََيا أيُّها الرَّبُّ َيسوع، َنحُن بِأََمسِّ احلاَجِة إلَى ُمساَعَدِتَك ِلَنسَتعيَد ُرْشَدنا. الدَّوام
أُْنظُْر إلَينا، َوشاِهْد ُبؤَسَنا، واْنِحطاطَنا الُْمثَري . طَ َعْن ُرُؤوِسَنافَإِكليلُ اُأللوهيَِّة قَْد َسقَ. وأَْنِقذْنا

فَكََما ُزْرَتين زْر َباِقي . أَِعْدنا إِلَيَك بَِمجيِئَك ِلزياَرِة كُلٍّ منَّا. الشَّفَقَِة َوُضموَرنا ِلما هو ُمقدٌَّس
 .أَوالِدك وأَرِِهْم قلَبَك

 :ن كلِّ َشفٍَةَع ِمَمأَنْ أْس أَودُّ يت،ولَيا فاُس ♥



      ٥٣رِسالَة َسالم َوُحّب دفتر رقم                                                              
  
١٨

  لِّْصَخسي َوفْلِّْص َنَخَيسوع، أُحبَُّك؛ فَ"

  " .ريَنفوَس اآلَخُنأَيًضا 
 أنْ يتَعاستطفبِا. صغيأُفَساٍت يَّي تساِعلَِّص. ِةيَنِكْسِمفوسِ الْه النُِّذداِد َهالرِت إذًا لِّيَص

   .الباقيأَقوُم بَِسَو سِإلَى قليب األقَد الِّي إذًَص .أُحوِّلَ الِعناَد إلَى قُُبولٍ
  

١٨/٨/١٩٩١  

  روحالشِّي َغُت قالنيَّةُالَع - سليب األقَدلجأَِك هو قَإِنَّ َم
  

إنَّها، الَيوَم، لََجتِسمانيَِّتي؛ فََنفْسي ُمَعذَّبةٌ . ، إِنِّي جدٌّ ُمضطَرَِبٍة، َحتَّى الَْموِتآه َيا َرّب ♦
وبِال َشفَقٍَة، َيخَترِقُين ِمْن . سَتْهِدفَين وُيَمزِّقَين إِرًبا إِرًباأَلشَّيطانُ َعَزَم َجهًرا أنْ َي. َوَمْغُمومةٌ

 إنَّين َهَدٌف ِلُمْضطَهِديَّ، فَأَيَن َرجائي إِذًا؟. جَِهٍة إِلَى جَِهٍة
لَيَّ َوُروحي حوَّيل إَِتفَ .ُسليب األقَدلجأَِك هو قَإِنَّ َم. يتا َحَماَمسِ، َييب األقَدلْيف قَ ♥

 َنًسا ِموفُن رُِّرأَُح، فَعمالَهااسِت ْحِسُنأُس .ليبعوباِتِك فأَْدفَُنها يف قَدِّمي يل ُصقَ. عزِّيِكُيَس
ا ُمحيطُ َنأَفَ ؛ا إلَهِِكَني ِفيَّ، أَحيرسَتامِ واه األيَِّك يف هِذعوباِتي ُصإِنَس َكِلذَِل... رطَهاملَ
 اَنأَلي، ِك، يا َحَمالمي َمَعَس. هاالمي ُيالشيَسَو ،ِدِكداِئَش يت، كلَّا ابَن، َييينأْعط. المٍَس
 .بَِسالم يب اآلنَهذإِ. رحيي ِفيَّسَتإِ. الَمالسَّهُب أَ اَنأَ؛ بُِّكأُِح

 

   
  
  

١٩/٨/١٩٩١  
  

بِالرُّوحِ القُُدسِ، َيعَملُونَ َألجلِ السَّالمِ، َزارِِعَني  ، الُْمْنقادون١٨ََيا َرّب، ِعنَدَما فَاِعلُو السَّالمِ ♦
ُبذُوًرا ُتثِْمُر ِثماًرا َجيِّدةً، ِلَماذا َعلَيهم أنْ َيْسَمُعوا قَْوالً بِأَنْ َيْصُمتوا؟ ِلماذا ُيطاَردونَ؟ ِلماذا ال 

                                                           
  .لو الّسالم ُهم الذين ُيبشِّرونَ، ناشرين كلمةَ اهللا ِلَيأتوا بالعاملِ إلَى اهللا وُيَصاحلوه معهفاِع  ١٨
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١٩

 ُيَصدِّقوَنهم؟
 فِْسُدُتوَحهم، َوشِّي ُرَغُت قالنيَّةُالَعفَ. َمنباِهظَِة الثَّم ُتجَّاٌر كِسلَعٍ راُهاْشَت ِدقَ ١٩مألنَُّه ♥

 ْنأيت ِما َيكلَّ َم َسدوَم وِمْصَر، َيْرفُُضونَكَو. همواُضَعَت قُتلَُتيز، َوم ِحسَّ الَتْميُِّهنَدِع
 :َيِتي ِهةَ الَّيَِّلةَ الداِخدَرلقأَة، نيَسلِ الكَداِخ

  وُسدُّوحي القُُر
  .َمشيئَيته ِذَه عي، ألنَّتابُِتِلوَّيت أُعطيِك قُي َسنَِّري أَغَ

 

٢٠/٨/١٩٩١  

  سليب األقَدِغىن قَ
  
  

َم َمجُدَك أَعظَ يكونُسكَم َو! ًعا كإخوٍة َم اعيشوأَنْ َي ،َنييِّسيِحالَْم ميعَِجِلًعا اِئَر كونَُيس كَْم ♦
ٍد قلٍ واِحَعٍد َوبٍ واِحلقٍَد، ُنسبُِّحَك بِحٍ واِحذَبَميِت قرباٍن واحٍد َوولَ َبعني، َحواِضَتُمِلُرؤَيِتنا 

 .ينَنموفَهين وال َيَنقودَِّصال ُي ،ِةحَدلَوأَشهُد ِلأَواِمَرَك َو طيُعا أَُمنَد، ِعَكِلع ذََمَو... ٍدوٍت واِحَصَو
 .على األرضَِوكَِحجارِة رًِحى َيسَحقوَنين 

كََسوُتِك  ْدوقَ. امِكَمالطّريَق أَ ِحِهْتفَيِك بِلَسهُر َعسيُح راعيِك وَييت، أَلَْملَا طفَْي ♥
حي إِْسَم. ْيُتِكذي أَعطَبَّ الَّي إلَى اُألَممِ احلُنقلنِك هو أَنْ َتلُّ ما أَطلُبه  ِمكُكايت، فََرَببِ

" أنا هو. "َيُضمُِّك بني ذراعْيِه" أّبا"ـف .الّصغريةَس فْنَِّك، أيَُّتها الَمخِدأَنْ أَْسَتبيل 
يَء ُيْمِكُنِك أَنْ َتقُويل الشَّوأنِت، أَ... ِك؟جِلن أَِمأُْنظُري إلَيَّ، فَما ال أَفعلُ . ِكمَع

 نفسه؟
                                                           

  .لُْمشكِّكونأَ  ١٩
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٢٠

 .ّبا َرم، َيَعَن ♦
 ا بقُْربِِكَنأَْن ال َتْجُبين، فَِك، لَُدْعَب ِهنَتَي ِك لَْمَشوطُ. َتِكهاَدعي َشابَِتذًا َوإِْنَهضي إِ ♥

ِلُتسرَّا ِك تاِن بأُذُنِقَِصلَتُم فتاَيَش، َويَّلَكاِحطان بِبِرَتالِك ُماِحكَ. غَريِك الصَّلَبُألشجَِّع قَ
 .ُمَعلِِّمِك اإللَهّي ْنسِت أَعظَم ِمبأنَِّك لَ ُتذكِّراِكَوإلَيِك 

، ِكلِِّمَعُمكَبَُّدوها ِليت ها الَّماِت ذاَتالسِّنزِلونَ فيِك ال ُيأَ ،ط ِتلميذيتقَهي فَ الَّيتِت ْنأَ
هذا لَّ س، كُليب األقَديِك ِغىن قَلَأَنْ أَْسكَُب َعرَّ بِِمسَتأَيين فَبِّيت، أَِحا ابَنهداء؟ َيالشُّ لِأَوَّ

، أَقوُمسِ، َسليب األقَدقَ يِْحَوبِه نَّرَّةً، أََم ،مكُقُلُْت لَ ْدقَلَ .ُحِفظَ أليَّاِمكُم ذيالِغىن الَّ
ليب ظْهَر َمجَد قَلَها، ُأل ُشونََهْدَت عمالٍأَبِ ،ثيلٌَيْسبِْق لَها َم أَعمالٍ لَْمِة، بَِناَألزِم رِيف آِخ
َس اَألقَد بَِيلْ، قَطيَبِة خاطرٍبِ، كُلًِّيا َوين َسأَكِشُفنَّأَُت بِْدَعَو ْدقَلَ. ّعِشُمسِ الْاألقَد

، ِثقي أَوانِِهمُّ ِفي ِتَيَس يٍءكلُّ َشفَ .الَعَسلِ َنى ِملَمايت أَْحِلألنَّ كَ ،لوَبألجِذَب القُ
 .كُِكأُبارِ. رَتهاقَدَم ْتَتثَبأَ فََموِهبيت قْد :فليتا ِطال َتَدِعي أَحًدا َيْخَدُعِك، ي. يب

   .ِكَعَمصَّاِلَحةَ ها الأَعمالََسُتتابُِع  ةُكَمالِْحفَ

 

٣٠/٨/١٩٩١  

  ُروِسيَّا سُتْعلُن َجهًرا اْسِمَي قُدُّوًسا –الة أَلصَّمُت أَفَضلُ ِسالحٍ َبعَد الصَّ
 .يايتَحَو يبَِّر ♦

   .ريًباَحُق  َعُدوِّي قَْسأََس. الِةعَد الصََّب الحٍلُ ِسأَفَض لصَّمُتأَ. وا ُهَنأَ ♥
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٢١

ا يَّوِسُرفَ. ةًيلَبِأُمَّةً َن كونََتوِت ِلالَْم َنا ِميَّوِسُر ُيقيُم ِكوَسدُّنَّ قُإِ: فاسوال، إِْسَمعيين

  .ةًلَلُها كاِمجَعأَ، َسبَّا الرَّأََن .اَهَعريِسي راَعِذ َبَنيةً لَكاِم عوُدَتَس
ُح فَتَت وَمَي؟ ف٢٠َْبَعثَ فيه الدِّفَءدي على قلبِها البارِد ألأقُلْ لِك، يا طفليت، إنَّ َي أَلَم

؛ بِها داَيَترى وتفهُم ما َعِملَْت َيَس ،ها، واقفًا بقُْربِهاعريَسأَنا  ،راينها وَتْييَنعروسي َع
اَألرواحِ الّشريرِة  َجِميُعوًسا، َودُّقُ هًرا، اْسِمَيَج ا، َعُروسي، سُتْعلُنيَّوِس، ُرإِذَّاَكو
  .هرُبَتَسوَّالَِة فيها اجل
  .مكَيقوُد َمْن، ديَرا، القََنين أَبأنَّ واَتحُدثَ ِلُتْؤمن أنْ هذه اُألمورِ قبلَ كلَّ مرُتكخَبأَ ْدقَلَ
ي ِدَيا، بَِنأَف، ايتططََّخُمَب أُناٌس أَنْ َيحُجبوا رََّج نْإِ. ايتطخطَُّمِفَي أُْخ ْنلَ: ينوعْسَمإِ

 لَْمفَ ؛كمَرذَّوُس َحدُّلقُأَ .حُدثََت بلَ أَنْم َجميًعا قَكُيٍء لَلَّ َشكشُف كُأَاِتها، َسذَ

    .منكًُدا ِمَحأُهدِّْد أَ
 لقيويغيُِّر وجَه هذه اَألرضِ وُي ٢١ديَسأيت إلَى داخلِ َجَيماِء َسالسَّ َنورٍ ِمعاُع ُنُش
ياِتهم ِحْضَتكافأةً ِلَصلَواِت الّشهداِء الِقدِّيسَني َوكونُ ذلك ُمَيَسَو. ٢٢الَم بني اِإلخوِةالسَّ
  .ميانِهمإِباِتهم َوثَهم، َوقشُّفاِتَتَو

 ألنَّ ؛مياَنكمظونَ إَِتحفَتَني َوابِم ثَنُتكُ نْإِ "ظيمِالضِّيق الَع"ساعةُ أيت ندما َتِع واال َتخافُ
 "ةفاطَم"وهكذا كلُّ ما قيلَ يف  .األرضهذه جَه غيَِّر َونْ تأِتَي لُتأََيجُِب  الّساعةَتلَك 

عمالُ أَفَ  .لَمَعبِال أََدَبقَْد  اُدصَّاحلََها فَ. ًداأََح بُّكم َجميًعا وال َيديُناآلُب ُيِح. يتمَُّس
  .يًعاكُم َجِمُتْدهُشاآلبِ َس

                                                           
  .١٩٩٨آذار  ١١تاريخ يَّة عن روسيا، بِوَِبسالةَ الَنأنظْر الر  ٢٠
  .أَلكنيسة  ٢١
  .ساِئَنالكَ ِةحَدالربَّ يشُري إلَى َو مُت أَنَّهِنا فَُه  ٢٢
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٢٢

م كُلُْت لََعِم ْدبَّ، قَا، الرَّي أََننِّلْ إِقُلَم أَأَ. لياِئَسةَ َراَءَرعيدي ِقأَيت، فَا طفلَِت، َيْنا أَمَّأَ
  ؟٢٣ِةِتييف األيَّامِ اآل زيَدالَْم لُفَعأََسَوةً َريثَب كََعجاِئ

  أََتَرْيَن كَيَف َتنبُّؤايت َتَتَحقَّق؟
ناري فَ. طََوفاًنا عند َمجيئيَعلَيكُم  السَّماواُتَعمَّا قَريبٍ َستصبُّ  :ماآلن أقولُ لَكَُو

وُس دُّاْسمي القُفَ .ديَي مِسَكأُ ْنلَ .َمهااِئَرَق َجُتحرِِل لى هذه األرضَِع نَحِدُرَتَس
  .بُتا قيلَ يف الكُتمَّ َمَيا ِلذَعي ُتْحتقَُر؛ َهراِئَشَو كلَّ َيومٍ يِهلَُيَجدَُّف َع

يف  ماَتدينِة، َواْنهاَر ِعْشُر الَْم، فَديٌدالّساعِة، حدثَ زلْزالٌ َش لَكويف ِت: "أُكُتيب
  ٢٥"اءَمالسَّ لََهوا إِفََمجَُّدالذُّْعُر  النَّاجونَ أََخذَهُمَو. اسالنَّ َنِم ٢٤ةُ آالٍفبَعَس لزالِالّز
  .)١١/١٣رؤ (
. َبعدقُت م الَوكُلَداَم  ام َمكُقَريب ْنحوا َعاْصفَقِت؛ فَالَو َنليلٌ ِمالَّ قََق اآلن إِْبَي لَْم

با ُحُتْب؛ َوفقاِء، األصِد َنيَب ةََنْتُع الِفَرْزئًا َتاِطَت َخْنكُ نْإ. عويضاٍت َوُصومواَتقوموا بِ
فأَُحثَُّك  ،َت سيَِّد ُمَخططّايتْسلَ َكنَِّكلََت سيُِّد إِرادِتَك، َوْنأَ. وس ُعْد إلَيَّدُّاْسمي القُب
  .رعٍةُسبِ َمسِلَتْسَت أنْ

. ىَضقٍت َمَو يِّأَ ْنفاْحترِسوا أَكثَر ِم. م َجميًعايكُه إلَتباَعال كَلَلٍ أَلُ بُِيرِس إِنَّ الّشيطانَ
 خريِةاَأل ِةرََّمِللْ َمحَمه على هذه األرضِ قِذُفَي َكِلذَِل. لى الّنهايِةَف َعشاَر ْدقَ إِنَّ ُحكَْمُه

كم ، ألنََّتثبتوا وُتؤِمنواَيجُِب أنْ  َكِلذَِل.فوسِالنُّ َنطاَع ِما اسَتالً أَنْ َيجرَِف َمآِم

                                                           
ّنها إِ. رأكثَ عجزاٍتُم عملَُيِة َسِتَياآل ِفي األّيامِإِّنُه  يهاِف قولُِتي َيالَّ ،٢٣/٧/١٩٩١ة اهللا إلَى رسالَ يشُري  ٢٣
  .وسّياِفي ُر ِةيوعيَّالُش إلَى سقوِط ةٌ تشُريوءبُن
  .يعين عدًدا كبًريا من كلِّ الفئاِت  ٢٤
  .٣٠-٢٤/٢٩ مىت و ٢٤/٢٢وا أيًضا مىت أإِقر  ٢٥
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٢٣

  َمَمه على هذهِذَف ُحقْيطانَ أَنْ َيعوا الشَّمَنَت ى أنْتََّحتَتجنَّبوا َو نْطيعونَ أَسَتَت

    .األرض 
  .دِتِكساَعرُّ يف ُمِمَتْسأََس. يَّلَئي َعاتَِّكَسِك َوأْعي َريت، إِرفَا ابَنجَّعي، َيَشَت

  

  
  

  يُّ الرَّْحَمِة،أيُّها الرَّبُّ، الكُلِّ ♦
  :ِلَيْرجِْع إِلَيَك َمْن َيقولُون

  ؛"َسَنعَملُ بَِحَسبِ َما َنرَتئي"
  َولَْيرجِْع إلَى طاَعِة الَباَبا

  :أُولَِئَك املَسيِحيُّونَ الَّذيَن َيقولونَ لَُه
  ".َسَنعَملُ بَِحَسبِ َما ُنريد"

  َولَْتْخِفْض ِكْبرَِياُؤُهم الَبَشرِيَّةُ َنظََرها
  .ذَلَّ غَطَْرَسُتُهمَولُْت

  .آمني
  

٩/٩/١٩٩١- ٣  

  َتمرََّدْت ِضدِّي ْدوسّيا قَُر
  

 ياِتنا،َح يَِّدَسَو َببُّ، أَأيُّها الرَّ ♦
  ا ال اآلننَّلَّ َعَخَتال َت

  .يقِوال يف ساعِة الضِّ
  حياِتنا، وسيَِّد بُّ، أََبأيُّها الرَّ
  ،َكنمَو ِفي روِحَتِلا يَّوِسساِعْد ُر
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  .حاَصَرها ْدقَ ذي كانَالتنَِّني اَألمحَر الَّ طعَن َمْن أَنَت
  اَألُب وسيُِّد حياِتنا،وبُّ أيُّها الرَّ

  .اَنيَنيقيُم َب زالُذي ال َيالُْمتمرِِّد الَّ َنِم أَنِقذْنا

عيين اآلنَ ْسَمإِ. فََتَري ريِظسأَُعلُِّمكم َجميًعا، إنَت" طَهِّرِةري املُابن"آه، يا طفليت،  ♥
 :يتفلَا طواكُتيب، َي

َيفِقُد  العالَمِ ِلُتَصدَِّق أَنَّ العُدوَّ، التَّنَني األمحَر، قْد ُم أَُممِْن ُمعظَكَُت ، لَْمقَصرينٍ َمَز نذُُم
  .فَجأَةً هكذاوِسيَّا ُر سلطاَنُه يف

مِ بِ َخطايا العالََبَسبِ َكذِلَتمرََّدْت ِضدِّي، فَ ْدوسّيا قَْت أُْخُتِك ُركاَن نْا فاسوال، إَِي
  .لأَْسفَ ْنأيت ِمَيسِتبداُد اإلفَ. َجراِئِمهو
 َك؟َنوذين َيخصُّقاسى أوالُدها، أولئك الّشهداُء الَّ ما ،ْنِكلَ ♦
يت؟ ُهم، يا ابَنَهطيُع أَنْ أَُشبِّسَتماذا أَبَِووالُدها، أَ اهعانقَْد  اأَِصَف َم يُع أنِْطسَتأَ يَفكَ ♥

َمْن فَ، َمغلوبَني على أمرِهمدوا جِأبناُؤها ُوفَ. هاوالِدداٍد على أَيف ِح ْتماِء كاَنلُّ السَّكُ
ِمن أَيَن َوقَد كفايةً ِلَيطْعَن التنَِّني؟  قويٌَّمن هو َبينهم  كانَ لْهم؟ َهَيِكْبَيقربِهم ِلبِ كانَ

ضايقِة ُمِشدَّة ، وِلابًزُخ والُدها َيْستعطونَفقَْد راَح أَ .اِمهمظَِعقًا بِِصلَتم ُمُدُهجلْكانَ 
بونَ وا ُيعاقَكاُنراعيَّ، فَبني ِذ نمورا َيحَتوا ِساُؤَجإِنْ َو. َرزحوا َتحَت ِحْمِلهم، وُِّدالَع
ن َع ِموا أَسَرفُمطارِدوهم كاُن. ليَّعسموًحا لَهم أَنْ ُيظْهروا غَريَتهم َم ْنكَُي ْملَ. قَْسَوةبِ
هم راِشِف نَّ َتحَتأَكٍّ بَِشَنى دحّتى إذا خاَمَرهم أ ،بونَ كلَّ ُخطْوٍة َيخطُوَنها، ُيراِقفاعٍأَ
ا آه، َي. يهملَُض َعونَ ثُّم ُيقَبطَوَّقاَيقُونَ وُيُيَضأَبنائي وَبنايت  كانَاحلياِة، فَ خبَّأٌ كتاَبُم
دِّ َحمِت بِلى الصَّةً َعَمُمْرغَ ه اُألمَِّةِذلُرؤييت َه ُدونَ انِقطاعٍا َتكَإِنَّ عيَنيَّ َب! يتابَن
 ْدم قَنُهثريونَ ِمكَِفي الظُّلْمِة، َو ِةلى اإلقاَمأُْرِغموا َعوا َوُناُء ُسجَِينبِأَكهنةٌ َو .يِفالسَّ

 .الذّاِتَنيَّ بِْياَم َعَمٍة أَْحَمال َرذُبِحوا بِ
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لعة كقَ، َوقوٍتياََعلًَنا، ُمِشعَّةً كَُتَسبُِّحين َوكاَنْت ُتكرُِّمين ، يف َزمانِهايت، الَّ ه اُألمَّةُِذَه
  !آثامِ العالَمطايا َون جرَّاِء َخِم ،بِالٍد قاِحلٍَةإلَى  ُحوِّلَْت ْد، قََنعيمٍ

  :  اْسميبَِحقِّقُه بعُد ما سُترِِك ُت نَّ روسّيا، أُْخَتِك، لَْميت، إِ، يا ابَنأقولُ لِكفَ
  يأيتجاِن َسهَروُم الَْمَيفَ
  !أتى ْدقَلَو أنَُّه ى َتمنَّم أَكََو

  . يِدجِومِ املَلَيا اذَلِ َهلِّي ألْجلِّي، َصَص
  

٩/٩/١٩٩١  
 سوعي؟َي ♦
يُت لََّص ْدقَلَ. يلذا الْجِى َهلَبِي َعغََضَب أَ ىُءبِّينِي، فاسوال، فَهذا ُيَهدِّأَِح. وا ُهَنأَ ♥

 .٢٦ينِّذِْتها ِمِتي أََخالَّ" الّشوكِة" َنِتي، ِلُيَحرَِّرِك ِمَريِغا َصِك، َيجِلأَ ْنآلبِ ِمِل
 .ابَتالِك َنًعا ِمطَقْاِئَك ِلي َمقانِتبِ، نَكِم لحالِِلي ما َسمعُت ِلرّبي، إنْ شئَت، فأَكِّْد  ♦
 .)٢٢/٤٢فََتْحُت الِكَتاَب الُْمقَدََّس بال َتحِديٍد فَوقََع إِصَبِعي َعلى َمقطَعٍ ِمن لُوقا  (

  :قولُيثُ َيَح
  ه ِذي َهنَِّع بِعْدئَْت، فأَاه، إِنْ ِشَتَبا أََي"
  لِْتي َبيئَِشَم ْنكُال َت ْنِكلََو!... أسالكَ

  !"يئَُتَكِشَم
 .ِكقوُدأَةً، َسكَاَرَبونِي ُمكُ ♥

  
                                                           

 سوَع أحُدَيا ِلَهَببََّس ة كانَوكَالشَّ هذِه. ١٨/٦/١٩٩١ة سالَُتشُري إلَى رِ وُعُسنها َيَع ُملَّكََتِتي َيالَّ" ةلّشوكَأَ"  ٢٦
بُت إلَى لَطَ ْدنُت قَكُ. ِهغاياِتِل مُهخِدسَتواآلن َي الّشيطانُ ُهقَلَقْأَ ْدلقَ. اطَشَنسالةَ بُِد الرِّهِضطَي َيِذالَّ بَّائِهِحأَ
  .سوعَيوكةً بالناقصِ ِلعنِي َشوهذا َي. َيحملُ ِتي كانَة الَّوكَلّي هذه الشََّع آخذَ سوع أنَْي
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٢٦

  

١١/٩/١٩٩١  

  ضساساُت األْرأَ هتزَُّتَس
  

َوجَهَك اَألقَدَس َألشُعَر بِالسَّالمِ َيا َرّب، أَْنظُر إِلَى السَّماواِت َوأَلَتِمُس الَسماوِيَّات؛ أَلَتِمُس  ♦
 .أَلَتِمُس َوْجَهَك اَألقَدَس َألسَتِطيَع أَنْ أََتأَمَّلَه. َوأَْسَتِطيع أَنْ أَبَتهَِج بِِه

سٍ فَْن َدعًسا َبفْحًِّصا َنفَأُمٍَّة، ُمَت عَدأُمَّةً َب ومِ،الَي عالََمَعيناَي تتأَمَّالِن  ِتي،جَِه ْنِم ،اَنأََو ♥
دا جِ يلونَِلقَ ،ْنِكلََو. بَّاحلُ َشيٍء ِمَنمِ َوَرالكَِمَن  َشيٍءَو ،الدِّْفِءِمَن  َشيٍء ْنَع ثًاَبْح
اُم اَأليَّفَ. ةَسدَّقَياةً ُمَح ايشوِعَيبِأَنْ ون مُّهَتدا املُيلونَ جِِلقَ. ّيَدوا ُحظَْوةً لَالَُن يَنِذدا الَّجِ

   .يمِِظالَع ِعقاببلَ الةً قَوَدعُدَم اآلنَ ِتَحْصَباُت أَاَعالسََّو َتْمِضي
! ّريرةعاِقلَ لألرواحِ الشِّْت َمَحصَبأَ ْدقَ! بِال َشفَقَة! ااَيَغْت ُمُدنَ َبَحصَبأَ ْدقَ ٢٧فَُمُدنِي
 أالَّنِي ف ُيمكُنيفكَ! بِقَرالَعى َوَعفَْألِل أًوىَم! انُيَدها الدِّلُأكُل، َتالّداِخ َنِم كلَّها ةًَدفاِس
  ...؟"رةَاملُطَهِّ َيارِعلى هؤالِء الكَفَرِة َن لَأُرِس

فَجأةً غيََّر َيسوُع لَهَجَتُه، َوَبعَد أَِن انَتظََر بِْضَعة ثَواٍن، َوبِلَهَجٍة َرِصيَنٍة جِدا أَرَعَبْتنِي،  (
 :)قَالَ

  !أَألرُض وَتَتَزْعَزُعَسَتَتَزلَزلُ 
يف َو! ِةيئَِطدفَُن ِفي ُترابِ اخلَُيَساضٍ َوقَةَ أَْنوَمكَ هاُريْنَس ٢٨ْبراًجايَِّد أََشرِّ الُْمشَّكلُّ الفَ

  !ضِساساُت األْرأَ هتزَُّتماواُت َوُع السََّزْعَزَتَت، َسالَعالِء
  .تاِءُد اآلبِ ِفي الشَِّع َيقَي ال َتوا كَلَُّص
  .اروالنََّسأُفاجِئُها بالصَّاِعقَِة  والقاّراُت حاُرالبَِو ُرُزجلُأ

                                                           
 ".فوسألُن"قصَد هبا اهللا هنا " املُُدن"كَِلَمة  ٢٧
  .كربجِ بابل  ٢٨
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  .أَصُغوا اآلن ما داَم هناك وقٌتالتَّحذيريَِّة،  يكلماِتآِخر ٍه إلَى انتباأَصغُوا بِ
  .كلَُّم السَّماُءَتا َتَمنَدو ُصما ِعريَن أَوا ُمْزَدكوُنوال َت ٢٩سائلَناإِقرأوا َر

  .انأَصواَت اعوَمْسَتكم فَوا أَصواَتُضخِفأَ
 وحِالَ الرُّوا أَعَمديُنَت أَنْ بلَنيِ قَرََّتَم نَر ِمكِّروا أَكثَوا، فََتحكُم بلَ أنْرَّتنيِ قَكِّروا َمفَ
. ٍةَوقاَحيه بِلَالرُّوَح القدَس، ُمجدِّفَني َع رونَزَدَي أحٍد ِمّمْن أُشفَق على ْنلَفَ. سُدالقُ

ماواِت السَّفَتِّشوا م َوكُجوَهيُعكم ُورفَُعوا َجِمإِ. يِلالسُّفْ مِالعالَ يف ُزجُّهملُ سَيْدالَعفَ
  !سقَداَأل َيجهَِوا لوأمََّتَتِل

  .رأََف بِكُمنْ َيأَ واسألُوا اآلَب! واُتوُب. كواَتْهِل ْنلَفَكم إلَى الّسماِء يوَنوا ُعُعإِرفَ
  ريكُمماواُت وأُالسَّ ُحنفِتاآلن، سَتِمَن ريًبا جدا ريًبا، قَقَ

  ".الديَّان"
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