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 اخلمسونَو بِعارَّر الفَتدَّال
  

١٥/٩/١٩٩١  

  طهريالتَّ
 :فاكُتبِي. َيا ُمباَركَةَ َنفِسي، أَْمَنُحِك َسالِمي. إِتَِّكِئي َعلَيَّ ♥

َوجِّهِي َعيَنيِك َنحَو الشَّرقِ َوَنحَو الَغرب؛ َوجِّهِي َعيَنيِك َنحَو الشَّمالِ ! ١يا أُوَرَشليم
قَّ أَقولُ لَِك إِنَّ ُروِحي، َمرَّةً أُخرى، َسُيْسكَُب َعليِك أَحل! َوَنحَو اجلَنوبِ فأَنا ُهناك

َما َخطَّطُْت لَُه َسَيحُدثُ َوَما . َوصوَرِتي َسُتنَشُر ِمن طََرٍف إِلَى الطََّرِف اآلِخرِ ِمَن الَعالَم
َحتَّى َعْتَبِة بابِك، راِفًعا  إِنِّي أَجِيُء الَيوَم: إِقَترِيب ِمنِّي َوأَْصِغي بِاْنِتباه. قُلتُه لَِك َسَيَتَحقَّق

أألِمُني : "َوعلى هذه الّراَيِة َمكُتوٌب. أَنا آٍت ُألَخلَِّصِك، َيا أُوَرَشليُم. راَيةَ السَّالم
  ".٣َمِلُك الُْملوِك َوَربُّ اَألْرَبابِ"، "٢الصَّاِدُق

، أَْم "جُِب أَنْ أَعُبَدَيا َمِلكي، أَنَت َمْن َي: "فََيا أُوَرَشليُم، َهلْ سأَْسَمُعِك َتقوِلَني
  ...َسَتْسَتِمّريَن يف َتجاُهِلِك َمْن ُيقدُِّم لَِك َسالَمُه اآلن؟

ىل ُروِحَي القُدُّوسِ الَِّذي إَهلْ َسَتَتعرَِّفَني، يف َهِذِه األيَّامِ اَألِخَريِة، قَبلَ َيومِ الُْمَجازاِة، 
  عنَدِك؟ َنزلَ ِمْن َعلُ، يف كلِّ َمجِده، ِلَيجعلَ ُمقَاَمُه

 َهلْ َسَتسَتِعدُّ. فَِطيلَةَ َحياِتَك، أيُّها الْجِيل، َهزِئَْت بَِشريَعيت َوَتَحوَّلَت َعنها، ُمَتمرًِّدا
َوَسَيكونُ هذا ! عمَّا قَرِيب ٤أَِخًريا ِلُمالقاِتي، أَنا إِهلَك؟ إنِّي أَسَتعدُّ ألجَتاَز َمديَنَتَك

  َتحذيراِتي اَألِخَرية؛فََسَتكونُ هذِه ! أَقَرَب ِممَّا َتظنُّ
                                                           

 .أَيُّها الْجِيل: ْعنِيَي ١
 .١٩/١١رؤ  ٢
 .١٩/١٦رؤ  ٣
 ..اهللا" ُمُدنُ"إنَّنا . أَْي حنن ٤
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  :أَلْحقَّ أَقولُ لَك
  !إِْسَتيِقظْ ِمْن ُسباِتَك الَْعِميق
  .إِنََّك َتتَّجُِه َنحَو َخرابَِك

  أُْنفُضِ الُْغباَر الَّذي ُيَغطِّيَك
  .َوقُْم ِمْن َبنيِ اَألْموات

  ٥فَآِخُر األْزِمَنِة
  .أَقَرُب ِممَّا َتظنُّ

 :)أَلَْمرَحلَة اُألولَى (
َوُهناِلَك، َوقَد ُرِفَع الِْحجاُب . ا، قَرِيًبا جِدا، َسأَفَتُح، فَجأَةً، َمقِْدسي يف السَّماِءقَرِيًب ♥

َربواٍت ِمَن املَالِئكَة، َوالُعروشِ والسَّالِطنيِ، : َعْن َعيَنيك، َسُتالِحظُ كََوْحيٍ ِسرِّّي
 والسِّياداِت، والقُوَّاِت، ساجِديَن َجميًعا َحولَ 

  ."َعهِدَتاُبوِت الْ"
ثُمَّ، َستُمرُّ رِيٌح َعلَى َوْجهَِك، فََتَتَزعَزع قُوَّاُت السَّماِء، َوُبُروُق الصَّاِعقَة َيْتَبُعها قَْصُف 

فَجأةً َيأِتي َعلَيَك َوقُْت ِضيقٍ َعِظيمٍ لَْم َيكُْن ُمنذُ كاَنْت أُمَّةٌ إِىل ذَِلَك . "الرَّْعِد
. َسأَكشفُها واِحًدا فَواِحًدا: ُتالِحظُ كلَّ أَْحَداِث َحياِتَك ألنَّنِي سأََدُع َنفَْسَك." ٦الزَّمان

. َوِلشدَّة ارِتَياعِ َنفِْسَك، َسُتدرُِك كَْم َخطاياَك قَْد َسفَكَْت ِمْن َدمٍ َبريٍء ِلُنفوسٍ َضحيٍَّة
رِقٍّ َينفِتُح، فَكَ. َشريَعِتي قطِعنَدئٍذ َسأُرِي َنفَْسَك وأَجَعلُها َتِعي كَْم أنََّك لَْم َتْتَبْع 

  .وأَجَعلَُك َتعي َعَدم احِتراِمَك ِللشَّريَعة" َتابوَت الَْعهِد"سأَفَتُح 
 :)أَلَْمرَحلة الثَّانَِية (

                                                           
 ".آخر عصر"، بل "آخر العامل"ليس " آخر األزمنة" ٥
 .١٢/١دانيال  ٦
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نوًرا  يانإِنْ كُنَت ال َتزالُ على قَيِد الَْحياِة َوَتِقُف َعلَى قََدَميَك، فََعينا َنفِْسَك َسَتر ♥
صاِفيٍة كالبِلَّور، نوًرا جِدَّ  ْحَصى، كَتَوهَُّجاِت َماَساٍتباِهًرا كََتأللُؤِ ِحجاَرٍة كرَمية ال ُت

إنََّك، حتَّى َولَو أنَّ رِبواٍت ِمَن املالِئكَة، يف َصْمٍت، حاِضرونَ . َساِطعٍ صاٍف َوجِّد
بِاِجلوار، لَْن َتراَها َتماًما، َألنَّ هذا النُّوَر َسَيْسُترهم كَغبارٍ ِمن ذََهب؛ فََنفُْسَك لَْن 

َوقَتِئٍذ، يف َوَسِط َهذا النُّورِ البَّاِهرِ، َسَتَرى . ِحظَ إِالّ َخياالِتهم َولَيَس ُوجوَهُهمُتال
َنفْسَك، يف هذا اجلزِء مَن الثانَية، ما قَد َرأَْتُه َسابِقًا، يف تلَك اللَّحظَِة الُْمَحدََّدِة ِمن 

 ...َخلِْقَك
  :َسَترياِن

  َيَدْيه؛ ذاَك الَّذي، اَألوَّل، َحَملََك على
  أَلَعيَنني اللََّتنيِ، أألوَّلَتني،

  رأتاَك؛
  :َسَتَرَيان

  ...َيَدْي ذاَك الَِّذي كَوََّنَك وباَركََك
  :َسَتَرَيان

  أََحنَّ أبٍ، َخاِلقََك،
  ُمرَتِدًيا بَِبَهاٍء َمهِيبٍ،
  أألوَّلَ واآلخَِِر،
  الكاِئَن، الَِّذي كانَ
  والَِّذي َسَيأيت،
  أَلقَديَر،

  :َوالَياَءأَألِلَف 
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  .أَلسُّلْطَانَ
 نيَِوقَْد ذُِهلَْت َبعَد اْسِتفاقِتَك، َسُتَشلُّ َعيناَك من اخلَوِف، عند رؤيِتَك َعيَنيَّ الْلََت

عنَدِئٍذ، َسَيَتذكَُّر قَلُبَك َخطاَياه الَْماِضَيةَ فََيْسَتوِلي َعلَيه . ٧كَلَهيَبني من َنارٍ َستكوَناِن
قٍ َشديٍد َونِزاعٍ أَِليمٍ َسَتَتوجَُّع ِمْن َعَدمِ احِتراِمَك ِللشَّريَعة، َويف ِضي. َتوبيُخ الضمريِ

... ُمْدرِكًا كَْم كُنَت، بِاستمرارٍ، ُتَدنُِّس اْسِمَي القُدُّوَس َوكَيَف كُْنَت َترفُضنِي أَنا أَباَك
جثٍَّة قَْد َدبَّ ِفيها َوقَْد أََخذََك الذُّعُر، َسَترَتِعُد َوَترَتجُِف ِعنَدَما َسَتَرى َنفَْسَك كَ

  .الفَساُد، وَنَهَشْتها الدِّيدانُ والنُّسوُر
 :)أَلَْمرَحلَة الثاِلثَة (
وإِذا كاَنْت َساقاَك َتحِمالنَِك َبعُد، فََسأُرِيَك ما كاَنْت َنفُْسَك، َهيكَِلي َوَمْسِكنِي،  ♥

ذَبيَحِتي "َسَترى أَنََّك، َبَدلَ َسَيعَتريَك ذعٌر هائلٌ ِعنَدما . ُتَغذِّي طوالَ كلِّ ِسنِي َحياِتَك
، الَِّتي َتكَلََّم َعْنها الَنبِيُّ "َرجاَسةَ الَْخرابِ"، كنَت َتعَشُق األفَعى َوقَْد أَقَْمَت "الدَّاِئَمِة
 :، يف أَْعَمقِ أَعَماقِ َنفِْسَك)٢٤/١٥متَّى (دانيالُ 

  !أَلتَّْجِديَف
ِقيُم ُهوَّةً َتشدَُّك إيلَّ، أَنا إلَهَِك، َوُيالسَّماويَِّة الَِّتي  أَلتَّجِديَف الَّذي َيقطَُع كُلَّ الرَّوابِِط

  .َبينِي، أَنا إلَهَِك، وَبيَنَك
فَُتْدرُِك كَْم ) ٩/١٨أعمال " (َسَتقَُع الْقُشوُر ِمْن َعيَنيَك"، "الَْيوُم"عندما َسيأِتي ذلَك 

أَيَّتها الَْخليقةُ التَِّعيَسةُ، إنَّ ... اٍفأَنَت عريان َوكَيَف أَنََّك، ِمْن ذاِتَك، أنَت َبلَُد َجف
  .َتَمرَُّدِك وإِنكاَرِك الثَّالوثَ اَألقَدَس َجَعال ِمنِك جاِحدةً َوُمضطهَِدةً ِلكَِلَمِتي

َسُتْعوِلني َوَسَتْبِكَني، : أَقولُ لَِك. عندِئذ، َعوِيلُِك وأَنِيُنِك لَْن َيْسَمَعهما إِالّ أنِت َوحَدِك
ال ُيمكُنين أَنْ أَْحكَُم إِالّ كََما ِقيلَ ِلي أَنْ . ِك لَْن َتْسَمَعُه إِالّ أُذناِك أَْنِتلَِكنَّ َعويلَ

                                                           
 .١٩/١٢رؤ  ٧
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َوكَما كانَ يف أَّيامِ ُنوَح، هكَذا َسَيكونُ ِعنَدما َسأَفَتُح . أَحكَُم، َوُحكِمي َسيكونُ عاِدالً
يف األيَّامِ الَِّتي َتقدَّمِت  فَكََما كانَ النَّاُس،". "َتابوَت الَعْهد"السَّمواِت وأُرِيكُم 

الطَّوفانَ، َيأكلونَ َويْشَربونَ َوَيَتزوَّجونَ َوُيَزوِّجونَ َبناِتهِم، إِىل َيوَم َدَخلَ ُنوُح السَّفيَنةَ، 
، فَكذَلَك سَيكونُ يف ٨"َوَما كاُنوا َيَتوقَُّعونَ َشيئًا، حتَّى جاَء الطَّوفانُ فََجَرفَُهم أَْجَمِعني

  .ومذَِلَك اليَّ
َوأَقولُ لَكُم، لَْو لَْم ُتقَصَّْر ِتلَك األيَّاُم بَِشفاَعِة أُمِّكُم القدِّيَسِة، والقدِّيسَني الشُّهداِء 

لََما  َوُبَرِك الدَّمِ الَْمْسفُوِك َعلى اَألْرض، ُمنذُ َدمِ َهابِيلَ الصدِّيق إِىل َدمِ َجِميعِ أَْنبِيائي،
  !لَْحياةَبِقَي أَحٌد ِمنكُم َعلى قَْيِد ا

كم، أُْرِسلُ َمالكًا َبعَد َمالٍك ِلُيعِلُنوا أَنَّ َزَمَن َرْحَمِتي َيقَترُب ِمَن النِّهاَية، وأَنَّ أََنا، إِلََه
إِنَّنِي أُرِسلُ إِليكم َمالِئكَِتي كَي َتشَهَد ِلُحبِّي . َزَمَن َملَكوِتي على األرضِ أَصَبَح َوِشيكًا

اَألْرض، إِلَى كُلِّ أُمٍَّة، َوكلِّ َشعبٍ، َوكلِّ ِلساٍن، َوكلِّ  إِىل كُلِّ َمْن َيِعيُش َعلى"
َملَكوَت العالَمِ : "ِلُيْعِلُنوا أَنَّ" اَألْزِمَنِة األِخَريِة"إِنَّنِي أُْرِسلُُهم إِلَيكم كَُرُسلِ  ٩."قَبِيلَة

  .ِفيما َبينكم" ١٠هورَسَيِصُري ِمثلَ َملَكوِتي الُْعلْوِي وأَنَّ ُروِحي َسَيملُُك أََبَد الْدُّ
  :أُرِسلُ إِلَيكُم ُخدَّاِمَي األْنبِياَء ِلُينادوا ِفي هذه البَّريَِّة، بأَنَّ َعلَيكُم

  أَنْ َتتَّقُوين َوُتَسبُِّحوين"
  ألنَّ َساَعيت أََتْت
  "١١!َألجلَس ِللْدَّينوَنة

                                                           
 .٣٩-٢٤/٣٨متَّى  ٨
 .١٤/٦رؤ  ٩

 .١١/١٥رؤ  ١٠
 .١٤/٧رؤ  ١١
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َيا . بتوا َوُتؤِمنوا حتَّى النِّهاَيةَعلَيكم أَنْ َتث َيجُِبفََملَكوِتي َسيأِتي  فَجأَةً َعلَيكم، ِلذَِلَك 
َصلِّي ِلَتْسأَِلي اآلَب أَنْ َيصفََح َعنِ . طفلَِتي، َصلِّي َألجلِ اخلاِطِئ الَّذي ال َيِعي َدَماَره

َصلِّي َألجلِ . اجلَراِئمِ الَِّتي َيرَتِكُبها العالَُم بِال انِقطاع؛ َصلِّي َألجلِ ارِتَداِد النُّفُوس

                      .    السَّالم
  

١٩/٩/١٩٩١  

  َيوَم الرَّبِّ قَريٌب - "َحَياةً َحِقيِقيَّةً يف اهللا"َسَتَتَعلَُّمونَ كَيَف َتِعيُشونَ 
  

الَْعِظيُم َيعُضُدنِي ِلُعبورِ هذه الصَّحراء، َجْنًبا  َحناُنَك. ربِّي، أَْنَت كَأِْسي َوَنفِْسي َتبَتهُِج بَِك ♦
 .إِلَى َجْنبٍ َوَيِدي ِفي َيِدَك

  .َوغَطَّى الَْخَجلُ َوْجهِي    فَإنِّي َتَحمَّلُْت الْعاَر ِمْن أَْجِلَك
  َوِلَبنِي أُمِّي أَجَنبيا،    صرُت ألخوِتي غريًبا

  "!َك أَكَلَْتنِيَبيِت َألنَّ غََريةَ"
  )١٠-٦٩/٨مز (

ال ُتْصِغي، يا َحَمِلي، . فاسوال، َدِعينِي أَِمهْس كَِلماِتي يف أُذُنِِك، لَتسَتطيعي َتمجِيِدي ♥
َمْن ُهَو أَبوِك،  أَناإِىل َما َيقولُ العالَُم، ألنَّه ال َيخُرُج ِمنُه َشيٌء صاِلٌح؛ أَْصِغي إِلَيَّ، 

إِعَتِمِدي عليَّ، َيا طفلَِتي، . ئَتَمنُتِك َعلَيها فَبِإصغاِئِك باْنِتَباٍه، َتنَجِحَني بالَعَملِ الَّذي
َتعالَي إيلَّ ِعنَدما ُتهاجُِمِك ُحمَّى َهذا الْعالَم . َوَتعالَي فاْسَتشريينِي، َتعالَي إيلَّ فَُتَعزَّي

ثَرِ َحناٍن أَنا َمْن ُيِحبُِّك بِأَك. فأَشِفَي ُحروقَِك" أَبيِك"َوُتْحرِقُِك، َتعالَْي بُِسرَعٍة إِلَيَّ أَنا 
َسأَُضمِّدُّ الْجِراَح الَِّتي ُيلِْحقُها بِِك العالَُم ِمْن . فََسأَعَتنِي بِِك داِئًما ُألِعيَدِك إِىل الصَِّحة

فَِمْن أَعلَى السَّماِء، : َتذَكَّرِي. أَجلِ ُحبِّ اْسِمَي القدُّوسِ َوِمْن أَجلِ َشهاَدتِك ِلُحبِّي
نِي بِكلِّ َمشاكِلِك، َتذَكَّرِي أَيًضا أَنَّ كُلَّ ما َتعَمِليَنُه لَيَس َيسَهُر َعليِك َوَيعَت" أَنا هو"
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ُيشرُِق َعلَيِك ُروِحي،  .ِلَمصاِلِحِك َوال ِلَمجِدِك َبلْ ِلَمصاِلحِ َوَمجِد الَّذي أَرَسلَِك
يِقي، إِذْ َيْبُدو روُح الَْحّق، حتَّى، بَِدورِِك، َتعكِسي ُصوَرِتي، ُمذكِّرةً الَعالََم بَِوجهِي الَْحِق

 .أنَّ العالََم قَْد َنِسَي ُصوَرِتي الَْحِقيقيَّة
  كَيَف َتِعيُشونَ  َجِميًعاِفي َوقٍْت قَرِيبٍ َسَتَتَعلَُّمونَ 

  "َحَياةً َحِقيِقيَّةً يف اهللا"

  ِفقُونَوكَيَف َتكونونَ َمِعي كَما الثَّالوثُ اَألقَدُس ُهَو َواِحٌد َوهو ذاُته، ألنَّ ثالثَتَنا ُمتَّ
إنِّي أُخبُِركُم بِذَِلَك قَبلَ ". َعوَدِتي"َيا أَوالِدي الصِّغار، لَْن أُطيلَ َمجِيِئي، فَإِنِّي يف طَرِيقِ 

ُحُدوِثِه، ِلكَي ُتْؤِمُنوا لََدى ُحُدوِثه، أَنَّ َهذَا الصَّوت الَِّذي كُنُتم َتْسَمعوَنُه طوالَ َهِذِه 
بُِركُم بِذَِلَك ِلكَي َتبَتهُِجوا، ألين أََنا أَيًضا، أَبَتهُِج بِذَِلَك الَيومِ إِين أُْخ. السِّنِني، كانَ ِمنِّي

  ".َعِقُب أُمِّي َسَيسَحُق َرأَْس الشَّيطاِن"الَِّذي ِفيِه 
سأَْسكُب ُروِحي َعلى َهذا الْجِيلِ الشِّريرِ َألجَتِذَب القُلُوَب َوأُِعيَد الَْجِميَع : إِْسَمُعونِي
  قَِة الكَاِملَة، إِىل الَعيشِ إِىل الَْحِقي

  .َحَياةً كَاِملَةً يفَّ أََنا إِلَهِكُم
، لَِكن، ال َتخافُوا َوال َتحَزُنوا، "َيوِمي"لِكْن كوُنوا ُشَجَعاَء، فَال َيزالُ ُهناَك َناٌر قَبلَ 

، َسُيبيُِّن للَعالَمِ كَْم َوِعنَدَما َيأِْتي... فَبُِدوِن َهِذه الّنارِ، ال ميكُن َوْجُه األرضِ أَنْ َيَتغيََّر
كانَ َعلَى َخطٍَأ؛ َسُيرِيِه إِلَْحاَدُه، َعقْالنِيََّتُه، َمادَِّيَتُه، أََنانِيََّتُه، كربَِياَءُه، طََمَعُه َوَشرَُّه، 

  .بِاخِتَصار، كُلَّ تلَك الرَّذاِئلِ الَِّتي َيعبُدها العالَُم
ال َيسَتِطيُع أََحٌد . ْم أَكِشف لَكُم على بِداَيِة ُمَخطَّطاِتيال َيْسَتِطيُع أََحٌد أَنْ َيقولَ إِنَّنِي لَ

  .أَنْ َيقولَ إِنَّنِي أَْخفَيُت ُمَخطَّطاِتي َعنكُم
  "أََنا ُهَو الَْحقُّ"
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أَحلقُّ ... كََما ِهيَوالَْحقُّ َسَيفَْتُح َداِئًما قَلَبُه َوَيْعرُِض َعلَيكُم ُمَخطَّطاِتِه الُْمَتأَجَِّجِة 
لَْو لَْم أُكَلِّمكُم، لَو لَم أَفَتحِ . َنُحكُم َداِئًما الِْخياَر يف أَنْ ُتثبُِتوا مقَدرَتكم لَديهَسَيْم

أَْرَسلُْت إِلَيكُم . لَِكنَّنِي ناَديُتكُم َنهاًرا َولَيالً، بِال اْنِقطاعٍ. السََّمواِت لَكُم اآلن، لَُعِذرُتم
َعَدمِ ُنفُوًسا َباِئَسةً َونشَّأُتها تالميذَ ُمَتَحمِّسَني ِلَينطلقوا أَقَْمُت ِمَن ال. َمالِئكَِتي ِلُتكَلَِّمكم

كَال، لَم . َوَيقرعوا أَبواَبكُم َوُيَردِّدوا علَيكُُم الكَِلَماِت الَِّتي أََنا بِذَاِتي قَْد أَعطَيُتَها لَهم

. الَِّتي َعلَّمُتهم إِيَّاَها بَِنفِْسيَيَتكَلَُّموا ِمْن أَْنفُِسهم، َبلْ كاُنوا فَقَط ُيكَرِّرونَ الَْمعرِفَةَ 
لَقَْد أَُتوا إِلَيكُم يف ِفقرِِهم َوُحفَاةَ القََدَمني، كَي ُيْخبِروكُم َعّما َسيأيت، ُدونَ أَنْ يزيُدوا 

  .كُلَّ َما أخربوا قَْد أَخذوه ِمَن الِْحكَمِة َنفِْسها. أَو ُيْنِقُصوا أَيَّ َشيٍء ِممَّا قَْد أَعطَيُتُهم
َهذَا، كَِثريونَ َسَيْحَزُنونَ حتَّى " َيوُم التَّطهِريِ"ن، أَلَْحقَّ أَقولُ لَكُم، إنَُّه ِعنَدَما َيأِتي اآل

، َبلْ ١٢، بأَنْ َيْدُخلَ َبيَتُهم"ُروحِ الَْحقِّ"الَْموت ألنَُّهم لَْم َيْسَمُحوا ِلُروِحي القُدُّوس، 
، َوَتقاَسموا الطَّعاَم َجْنًبا إِىل َجْنبٍ َمَع "الَْخراب بَِرَجاَسِة"َرحَُّبوا َبَدالً ِمنُه بِاألفَعى، 

؛ لَقَْد َعَبُدوا الُْمَخاِدع، الَِّذي َعلََّمُهم "الَعِلي"لَقَْد َرحَُّبوا يف َبيِتهِم بِالَِّذي ُيقلُِّد . َعُدوِّي
  : أَنْ ُيِسيئُوا فَْهَم ُروِحي القُدُّوس

  ُروحي القُدُّوس، واِهبِ الَْحَياِة 
  .قُوَِّة َنفِْسهم الدَّاِخِليَِّةَو

َسَتنزلُ : أَلَْحقَّ أَقُولُ لَكُم. ذاك الَِّذي َنفََخ ِفيهِم َنفًْسا َناِشطَةً َوَبثَّ ِفيهم ُروًحا َحيا
 ُيْبِصرونَ َخطاَياُهم يسَتطيعواَنارِي على َهذا الَعالَمِ أَْسَرَع ِممَّا َتَتَوقَّعوَنه، حتَّى الَّذيَن ال 

فَِلي ُسلطانٌ أَنْ أَُسرَِّع َهذَا الَيوَم وِلي ُسلطانٌ أَيًضا أَنْ أُقَصَِّر . وا فَْجأَةً ذُُنوَبهمأن َير
تلَك السَّاَعةَ، ألنَّ تلَك السَّاَعةَ َستجلُب ِضيقًا هائالً حىت إِنَّ كَِثرييَن َسَيلَْعنونَ َساَعةَ 

                                                           
 .ُنفُوَسُهم: أَْي ١٢
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ُهم، سقط الْجِبالُ َعلَيهم َوَتطُْمُرَتِلعُهم، لَو َتَسَيَودُّونَ لَو َتنفَِتح الوِديانُ َوَتْب. وِالَدِتهم
  !َسَيودُّونَ أَنْ ُيمزَّقوا لَِكْن لَْن ُيفلَت أََحٌد ِمْن تلَك السَّاَعة. لَو ُتبيُدُهم النُّسوُر بُِسرَعٍة

ُهْم أَيًضا . َر ألجليفأُولَِئَك الَِّذيَن ُيِحبُّوَننِي حقًّا َسيتألَّمونَ فقَط ِمن أَنَُّهم لَْم َيفَْعلُوا أَكثَ
: فَلُهم َمن ُيدينُهم. َسُيطهَّرون؛ لَِكنِ الَويلُ ِللَِّذيَن َرفَضونِي َوأََبوا أَنْ َيعَترِفُوا بِي

  ".الَيوم"الَِّذي أُْعِطَي لَُهم َسَيكونُ ديَّاَنُهم يف ذَلَك " أَلَْحقُّ"
  النَّاِطِقَني بِِلَسانِي، إِنَّ لَقَْد َسِمعُتمونِي، َمرَّاٍت َعِديَدةً، أَقُولُ، بِواِسطِة

  "َيوَم الرَّبِّ قَريٌب"
إِنْ كُنُتم ُتِحبُّونِي َسُتَسرُّونَ ِلَمعرِفَِتكُم أَنَّ ُروِحَي القُدُّوَس . َوِشيكَةٌ" َعوَدِتي"َوإِنَّ 

الصَّالةَ َألْجلِ إِنْ كُنُتْم ُتِحبُّونِي َسُتَتابِعونَ . َسَيحلُّ َعلَيكُم بِكلِّ قُوَِّتِه َوبكُلِّ َمجِدِه
. ارِتداِد كُلِّ أَوالِدي غريِ املُدرِكني َوالَِّذيَن ال َيزالُونَ يعيشونَ َتحَت سلطاِن الشَّيطَان

  .َمْن ُيِحبُّنِي، كََما أُِحبُّكُم َجِميًعا، سُيْصِغي إِلَيَّ َوَسَيْبقَى أَميًنا َحتَّى نِهاَيِة رَِسالَِته
ْحَبْبُتُمونِي َسَتقومونَ بأَعَمالٍ َحتَّى أَعظََم ِمَن الَِّتي قمُت هبا َيا أَوالِدي الصَِّغاُر، إِنْ أَ
لَِكْن لَْم َيقُْم أََحٌد بأَيِّ َشيٍء أَعظََم ِمْنَها َحتَّى اآلن بَِسَببِ . ِعنَدَما كُْنُت َعلَى األرض

ين أََحٌد َحتَّى اآلن بِقَْدرِ َما لَْم ُيِحبَّ. ِقلَِّة إِْيَمانِكُم يب، َوبَِسَببِ ضعِف الُْحبِّ ِفيَما َبيَنكُم
َسَتفَْهمونَ كَْم كانَ قَِليالً ما َصَنعُتم، َألنَّنِي، فيكم، " َيومِ التَّطْهِريِ"أُِحبُّكُم؛ لَِكْن يف 

  .َسأُظْهُِر لكم َوْجهَِي اَألقَدس
ي؟ إِنَّه َصوُت َهل َتْسَمُع َصوَت َنفَحِت. َهلْ َتْسَمُع ِتلَْك الُْخطَُواِت؟ إِنََّها ُخطُواِتي

َهلْ َشَعرَت بَِنفَْحٍة تَُالمُس . ُروِحي القُدُّوسِ الَعذْبِ الَِّذي يهبُّ على قَفْرِكُم َوَجفاِفكُم
َوْجَهَك؟ ال َتَخْف، فكَأَْجنَِحِة الَْحَماَمة، قَْد الَمَسَك بِرفقٍ ُروِحي القُدُّوس وهو َيرفُّ 

  .فَوقََك
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، كذلَك َسأَرفَُع َنفَْسكُم إِلَيَّ "َوكََما رفََع ُموَسى احليَّةَ يف الربِّيَِّة" َتعالَوا إِلَيَّ،! َتعالَوا! آه
كََما ُرِفْعُت إىل السَّماء، أَنُتم أَيًضا، َسُترفَعونَ مِعي ِلكَْي ُتَغذَّوا َعلَى ! وأُْحيِيكُم
  .َصْدرِي

ألزليَِّة، إِْعطَشوا أَنْ َتكوُنوا إِْعطَُشوا ِمْن َجِديٍد، إِْعطَُشوا إىل آباري ا! آه َتعالَوا إِيلَّ
َعنيِ ماٍء "إِىل " مائي"بِال َتَردٍُّد، َسأُقَدُِّم لَكُم لَتْشَرُبوا، َوفيكم َسأَُحوِّلُ ! َمِعي، أََنا إِلَهكم
  .، َينبوٌع ال َيْنَضب"أحشائي سَتجري أهناُر ماٍء َحّي"، ألنَّه ِمْن "١٣يتفجَُّر َحياةً أََبِديَّةً

أَلَيوَم، كََما يف األْمسِ، أَِقُف ! ُجوُعوا ِمْن جَِديٍد إىل ُخْبزِي فَلَْن َتموُتوا! إِلَيَّ آه َتَعالَوا
  : َوأَْرفَُع َصوِتي قاِئالً

  !إِنْ َعِطَش أََحٌد فَلُْيقْبِلْ إِلَيَّ"
  "١٤!وَمن آَمَن يب فَلَْيشَرْب

، إِنْ ١٥أةٌ َوقَْد دنَّسُتُم اَألرَض بَِدمٍ بريٍءإِنَّ َتَساُمِحي لََعِظيٌم، َوَمع أَين َعاِلٌم بِأَنَّكُم َخطَ
ال َتخافوا ... ال َتخافُوا. أََنا لَّجةُ نَِعمٍ. أََتيُتم إِيلَّ، تاِئبِني، سأَغفُر َخطاياكُم َوجراِئَمكم

  .، إِنْ َوَجَدْتكُم غاِفِلَني َوناِئِمني"السَّاعةَ"منِّي، خافُوا باألحرى، 
  هذا هو َصوُت أَبيكُم؛

  و َصوُت ينبوعِ الُْحّب السَّاِمي؛هذا ه
  :هذا هو َصوُت الَّذي قالَ َيوًما

  !"ِلَيكُنِ النُّوُر"
  . فَكانَ النُّوُر

                                                           
 .٤/١٤يو  ١٣
 .٧/٣٧يو  ١٤
 .فَْهَمنِي َيسوع أَنَُّه َيقِصُد خصوًصا اإلْجَهاضأَ ١٥
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وال َتكوُنوا ِمثلَ اجلنوِد الَّذيَن، عنَد أَقدامِ . َتعالَوا إِلَيَّ فأُْعِطيكُم ُروِحي بِال َتَحفٍُّظ
َتعالَوا إِيلَّ َتَعالَوا إِلَيَّ بِروحِ يوحنَّا، ". واإقَتَسموا ثيابِي وعلى لباسي اقَْتَرُع"َصِليبِي، 

إقَتربِت السَّاَعةُ الَّيت فيها لَْن َيجَِد . َتعالوا إِيلَّ ِلُتعزُّوين َوتكوُنوا َمعي. بِدافعِ الُْحّب
ويف . العالَُم َنفَْسُه إِالّ يف الِضيقٍ َوالظلَْمٍة، يف َسواِد القلقِ ولَْن َيرى ِسوى اللَّيلِ

وبِجنوٍن َسُيجدِّفونَ . ريهتم، َسَيسَتْنجِدونِي، فلَْن أُجِيَب، لَْن أُْصِغَي إِىل ُصراخهِمَح
  فالَعالَُم بِأَكَملِه َسَيْغمُرُه الّضيُق عنَد ُرؤَيِة". الَْحّق"َو" احلكمة"، على "َوحي"على 

  ،"َتاُبوِت الَعْهِد"
  ".َشريَعِتي"

  .َزعزعونَ وُيصَدمونَ بَِسَببِ ُروح فَوضاُهمَسَيْسقُطُ كَِثريونَ َويَتحطَُّمون، يَت
ِعنَدما َسَتنفَِتُح السَّمواُت، ِمثلَ ِحجابٍ قِد انشقَّ َشطَرين، َوُتريهِم كَيَف نبذُوا 

ُمقَلِِّديَن إّياه بِما ال قيمة له، كََما َتْسقُطُ النُّجوُم ِمَن السَّماِء َسَيْسقطُون،  ١٦َمجِدي
، وكَْم ُمحاَولَةُ التََّسلُّقِ حتَّى الِقمَِّة ِلُمنافََسِتي، "الَْحَماقَةُ"أَضلَّْتُهُم  ُمْدرِِكني، ِعندِئٍذ، كَْم
عنَدما َسيأِتي ذَِلك الَْيوم، سأُرِي الَعالََم كَْم كانَ شّريًرا، كَيَف ! كانت ُمَجرََّد َحماقٍَة

  ".القُدُّوس"مع َتَصاَدَق معِ الُْمَتَمرِِّد َوَتحاَوَر َمَعه َبَدالً من أن يتحاوَر 
لَقَد أََتِت السَّاَعةُ الَّيت فيها أضحى الثَّباُت َواإلميانُ، أَلصَّالةُ والتَّضِحَيةُ، أمًرا ضروريا، 

  !أَصَبُحوا حالَةً طارئةً
  .، َسوَف َتفَْرُحونَ عمَّا قريبَيا أَوالِدي الصِّغار، أَنُتُم الَْحزاَنى اآلنَ

  :َتعالَي، ِلُنَصلِّ
  ُب الكُلِّيُّ الرَّْحَمِةأَيَُّها اآل

  إِْرفَْعنِي إِىل حضنَِك؛
                                                           

 .)١٢-٨/١١إشارة إىل دانيال . (أَي الُْمناَولَةَ الُْمقَدََّسةَ ١٦
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  إِْسَمْح ِلي أَنْ أَْشَرَب
  ِمَن الَينابِيعِ املَُتفجِّرِة َحياةً أبِديَّةً،

  وهكذا سأعرُف
  أنِّي نِلُت حظوةً لَديَك؛
  آه َتعالَ َوَخلِّْصنِي،

  ؛"السَّاَعةُ"قَبلَ أَنْ َتدَهَمين 
  إِْشِفين

  ؛لَيَكألنِّي قَْد َخِطئُت إِ
  َيا أََبتاه،

  َشفََتاَك ُمندَّاةٌ بِالنِّْعَمِة،
  قَلُبَك أَتونٌ ُمتَِّقٌد باحلُبِّ،
  َعيناَك ُشْعلََتا َنارٍ آِكلٍَة؛

  

  أَيا أََبتاه،! آه
  َجمالَُك ُهو الكَمالُ بالذّات،

  َكؤَجاللَُك َوَبها
  َك األكثََر ضياًء،ُيبهِراِن َحتَّى َمالِئكََت

  لفَِضيلَِة َوالنِّعَمِة،َيا غَنِيا بِا
  عنِّي َوجَهَك القُدُّوس ْرال َتْسُت

  ؛"السَّاَعةُ"ِعنَدما َتأِْتي 
  َتعالَ َواْمَسْحنِي بَِزيِت الُْحبِّ،

  َيا أهللا، إِْسَمْع َصالِتي،
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  !أْصغِ إىل َصوِت َتَضرُِّعي
  َيجُِب أَنْ أُِتمَّ ُنذُوري إليك؛

  

  أَيَُّها اآلُب األَزِلي،
  نِي الَتيَّاُر،وإِن َعاكََس

  فأََنا أَِثُق،
  أَعلَُم،
  أُْؤِمُن،

  أَنَّ ِذراَعَك ُهَناَك،
  ِلتنشلَنِي َوُتْخرَِجنِي ِمْن هذا التَّيار؛
  آه كَْم أَُتوُق إىل ُمشاهدِة َمقِْدِسَك

  "!َتاُبوِت الَعْهد"يف " َمجِدَك"َورؤَيِة 
  آه كَْم َتتوُق َنفِْسي إىل ُمشاهَدِة

  "فارس السََّموات"
  :احلاِمل اْسَم

  اَألِمُني الصَّاِدُق،
  الَِّذي َسَيكَْتِسُح
  الظّلَْم يف الَعالَمِ،

  ؛"َعاِدلٌ"َمْن هو 
  آه َتعالَ واسُتْرنِي بِرِدائَِِك،
  .ألنَّ ُحبََّك َمعروٌف بِكََرِمه
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  ال َتْصرِفْنِي! آه َيا أََبَتاه
  كََما أَْسَتِحقُّ بَِسَببِ َخطاَياي،

  أَعِطنِي"َبلْ َساِعْدنِي، 
  ،"ُخْبزِي كَفاََف َيوِمي
  واحفَظْنِي يف مأَمنٍ،

  َبِعيًدا َعْن أَْنيابِ اَألفَْعى؛
  إِْجَعلْين َورِيثَ َبيِتَك،
  إِْجَعلْين ابَن نورَِك،
  إِْجَعلْين ُنسخةً كاِملةً

  ، ُألَمجَِّدَك،"الشَّهِيِد اَألْسَمى"َعن 

   إِلَى َدْهرِ الدُُّهور؛

  .نيآم
 :)لَقَْد َخفََق فُؤاُد اهللا، َبعَد أَنْ َتلَوُت الصَّالةَ الَِّتي قْد أَْمالَها َعلَيَّ، َوبَِصوٍت ُمتأَثِّرٍ قالَ ِلي (
ِعيِشي ألْجلي، َتَنفَّسي َألْجلي، َضِعيين يف الَْمرَتَبِة األولَى، . أَلسََّمواُت لِك، َيا طفْلَِتي ♥

بُِحبِِّك وأَمانِتِك، َبيِتي أَيًضا َسَيكونُ  . لَِك هوما هو ِلي أَِحبِّيين، يا ِطفَِليت، َوكُلُّ 

  .إِقَْترِيب ِمنِّي َوأَِقيمي يف قَليب األقَدس". أَبيِك"إِعَتِمدي َعليَّ أَنا . َبيَتِك
  
  

٢٣/٩/١٩٩١  

  عواُضّب والتَُّحلْأ: مها ِةحَدالَو اَحافتُم - وتى املَتََّح احلقِّ نِا َعًمعي داِئداِف
  

. لَةَ النَّهارِ، أَِحنُّ إِلَيَك أَيُّها الرَّبُّ إهلي، فَُحبَُّك الَّذي أَظَْهرَتُه ِلي ال ُيمكُن أَنْ أَْنَساه أَبًداِطي ♦
َوال أَْرغَُب . أَذوُب بُِحبَِّك ربِّي، َيوًما َبعَد يومٍ. سأذكُر لُطْفََك، ربِّي، َسأََتذَكَُّرُه َما دْمُت حيَّةً
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ذلَك، مع َهذا الَعالَم الَِّذي يسيُء إليَك، َوأَنْ أَعلََم أَنَّنِي ِمن أُولََياِت  أن أتشارَك، أكثََر من
َنفِْسي َتبِغي أَنْ ُتْعِلَن ِللَعالَمِ َعجاِئَبَك كلَّها، َوقََدَماَي ُتريداِن أَنْ َتْسَعيا ... الَّذين ُيسيئونَ إليَك

 :إِىل أعايل التِّاللِ ألصُرَخ ِللعالَم
  !َزوُجِكخاِلقُِك هو "

  ؛"ربُّ القوَّاِت: "اْسُمُه
  أجل، كََزوجٍة َمْهجورٍة،

  كَئيَبِة الرُّوح،
  ؛ألرَّبُّ َيدعوِك

  )٥٤/٦أش ."(وهل ُيطلُِّق رجلٌ َزوَجةَ ِصباه؟ َيقولُ إِلَُهِك
 بيِتَك إىل وُق وَتِحنُّ نَّ َنفِْسي َتُتإِ ."أَبَّاَي" يا ،رّباها أََخاُف، َي َكِلذَ َمرغْ ♦

  ؛َكَعَم أكونَ اآلن هو أنْمَن  يِهِف ُبرغَما أَ كُلَُّو
  ماذاي ِلنِلْذا ال َتْسأَِل

  ،َمنهوكةٌي وِحُر
  :١٧َكلَدي عروٌفَملَ يِهلَإِ وُقُتا أََم كُلََّو ،َكليَع ٍةيَِّفَخغَُري داِتي هَُّنَت نَّا أََمبِ

  ،ربِّي، ُرَكِظي َتنَتوِحنَّ ُرإِ
  ،جَتْحنِياَو عالََت
  .نِيأَضرِْمَو عالََت

 ٍةكثري مٍَمُألخَتبِرٍ ُمكَاخَترُتِك د قَ، لَمصَر ابْنةَيا  ...١٨يلَِتفْا ِطَي ،يِئبَِتخَتال ... فاسوال ♥

                                                           
 .٣٨/١٠مز  ١٧
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كما أنَّه ُيمكُن أنْ  يِك،لَإِا اًجتحُملَسُت : همييئي فَِسال ُت. ّيلَعا دجَِعزِيَزةٌ  نِتأَفَ
كلُّ ما  ،مَّثَ. يِكقَِّنُيي َوُدنِجِّ، ُيَميِءَشالِّك، الياري لَاخِت نِِكلَأستغَين عنِك ِلهذا الَعَملِ، 

 َسَيْمُألِك وُسدُّي القُروِحفَ ،سائِليَرِعنَدما ُتعِلنَني  ال ختايف. ِك فيهكَشارِأُ نْأَأمِلُك، أََودُّ 

 .ةرأَُجي بِِتَمِلني كَنُِتعِلمن كالمي فَ
لَن أدَعِك َمهجورةً، فَروِحي القُدُّوُس ِلذَا اذَهبِي اآلن إِىل َمن أُرِسلُِك، فَلَْن أخذُلَِك، و

... فاحصِدي َمِعي... ُهو ُمرِشُدِك َوُمسَتشاُرِك؛ وما زلُت يف بِداَية َجمعِ َحصاِدي
هذا أََنا، َمن قاَم بِالزَّرعِ كُلِِّه فيِك، واآلن أُرِيُده يف . َلَْسِت أَنِت َمْن زَرَع هذا احلصاد

صاُد، فكُلُّ َما أَطلُبُه ِمنِك هو أَنْ َتحصِديِه َمعي، َيا اآلن، َوقَد َبلَغَ احل. كلِّ َمكان
 ...فَأََنا ال أَطلُُب ِمنِك الكَِثَري. قَدِّمي ُمساعدَتِك كََتْضِحَيٍة. ابَنيت
  ماذا َتَريَن، َيا ابَنِتي؟...

 ."سِدَّقَُمنِ الْفَالكَ"لى ا َعَمكَهيئُتُه هي  ؛مِاأللَب شوًَّها، ُمَسقدََّك املبنِاِ َهْجَو ♦
ي رِظُْن؟ أُِكِتاقَطََو قِتِكَو ْنيل ِمِلالقَي بِحَِّضُتا َوًمُدي قُريِِسَتا ِلًيا كاِفًبَبهذا َس أَلَيَس ♥

 ا فاسوال؟اآلن، َي ماذا َتَريَن. . . يِتا ابَنا، َيًددََّجُم
اآلن كضبابٍ، متُأل  لُقََّنَتَتا َوَنوقَفَسبُح ماَء، َتَتْمُأل السَّ خِفيفٍة اَءَرْمَح ٍةامَملَ غَثِْم شيئًا ىأََر ♦

 .تقدُّمبِ ْنِكلَو ُهُدوٍءبِ نقَّلَُتَت فَأَكثََر؛ َركثَأَ ءماالسَّ
كََما الفَجُر، َينَتِشُر على الْجِبالِ َشعٌب كثٌري ُمقَتِدر، لَم َيكُْن لَُه َشبيٌه ُمنذُ : "أُكُْتبِِي ♥

... نَعم، هذا قَرِيب). ٢/٢يوئيل ( "األَزل، ولَْن َيكونَ لَُه ِمن َبعُد إىل ِسنِي جِيلٍ وجيل
 واآلن، ماذا َتَرين، َيا فاسوال؟

                                                                                                                                                             
كنُت أَرجو لَو ُيواِفُق أََبِتي َعلى . كنُت أَرُجو أالّ أَحتاَج أَنْ أَذَهَب إِىل اُألَممِ، وأن أكونَ حاضرةً َألْشَهد ١٨

 أَنْ أَبقَى يف الَبيِت، أََتأَمَّلُ، أُِحبُُّه، أَلَتِقيِه يف الِكتاَبة، أَنْ أَلَتِقي َيسوع يف األفخارِستيَّا الُْمقَدََّسِة: َرغَباِتي
 .وأجتنََّب الُْجُموع
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 .مشاِعلَ بشريَّةً َحيَّةً ♦
فَهذه لَن َتبلغَ أََبًدا اِخلدَر الَِّذي ... أُنظُرِي بِانِتباٍه إىل ِتلَك النُّفوسِ، الَِّتي َخلَقُْتها ♥

ن ُتشارَك يف ملَكوِتي وال يف أَعَدْدُته لَها؛ هذه النُّفوُس هي َتحَت سلطِة الشَّيطان، ولَ
قُوِلي ِلي، َهل هناَك َنفٌس حَرْمُتها ِمن ُحبِّي، ... َمجِدي؛ إِنَّها َتتَّجُِه إىل َهالِكَها األَبِدّي

 ِمن َمجِدي، َوِمن َملَكوِتي؟
 .كال، ربِّي ♦
إِرادِتها احلُرَّة، روابِطَ لَِكنَّها اخَتاَرْت أَالّ ُتحبَّين وَتبَِعْت الشَّيطانَ طَوًعا؛ لَقَد قَطََعْت، بِ ♥

 واآلن، أْنظُرِي ُمجدًَّدا، يا فاسوال، ماذا َتَرين؟. اتِّحاِدنا
َيا َرّب، إِمرأَةً، جاِلَسةً على َصخَرٍة َبيضاَء؛ أَراها ِمن اخلَلْف؛ إنَّها َترَتِدي ثَوًبا طَويالً ! آه ♦

. مِلَمن األ ةًَينَِحْنُمَويف ضيقٍ َشديٍد  َتْبدوأَسوًدا َورأسها أيًضا ُمَغطًّى بِمنديلٍ طويلٍ أَسَود؛ 
 ؛نامُّ، أُسوَعمُّ َيا أَُهنَّإِ. هاا َمَعيًضأَ الُبكاِءبِ أَْبدأَُهها َوْجفََتْرفُع َو ؛ُب ِمْنهارِي أَقَتِسفْى َنأََر
على  اشدَّْتهسرى َوها الُيَدْت َيَمدَّي ِتى ُرؤَيَدلَ. موعالدُّبِسبٌَّح ُما َودجِ ٌباِحها َشجُهَو
 .راِعيِذ
يب، َعِقب، أَنا الَِّتي ؛جاَءالرَّ :مكُيلَعيُد إِأَنا الَّيت َسأُ. البؤسِ أَليفةُ، حزاِنأَنا إمرأةُ األ 
، هذه األّياَم، وبال عزاٍء؛ َعيَناَي طاعٍال انِقبِ ياِنَي َتبِكايَنَع. "يَّةاحل َسأَْر طأَُسأَْسحُق وأَ"

 .أملًا َعلى مجيعِ أَوالِدي انتزداد
فاسوال، َيا ابَنيت، ال ُتَسكِّري أُذَُنِك َعلى اهللا، ال ُتَسكِّري أُذَُنِك َعلى طَلَيب؛ لَقَد 

، ِهبِ بُّالرَّ ِكُيعلِّقُا َمنَدِع. اًماِئَد فعلُسأََو، ِكِتيَِّضن قَُت َعْعد دافَقَلََسِمعِتين أَبكي؛ 
 ،ُهُسأكُتسلَّم إليِك ، َسَدورِِكب، ١٩وَملَيأَ. لبِِكيف قَ ُهلَبقَ سكَبَيل ،بِّذلك بِدافعِ احلُفَ

                                                           
 .األيَّام الُْمقبِلَة: أَلَْمقصود ١٩
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ا قلباَنيء، َورَِب مٍَدبِ مدنََّسةٌ مكُعوارَِشفَ .يددََّرَتت الَّيجُِب أَ ؛يبشَرَت نْال َتْرفضي أَف
  .ِكَعَم ُهكأَس بُّلرَّتقاسُم اَسَي ببِهذا السَِّلموِعي، َوُب ُدَبهذا َس ؛ناريَضَم

وا مزَّقد قَلَ .َس اهللالبِ يزيُد كأْالقَ صدقِ ُمَدة؛ َعَوْخاِإل ةَ بنيحَدَعرِقلُ الَوُتأَلِْخياَنةُ 
  .وهَشلَُّو وُهَبَتر، وُهُمسََّد ابنِي، قََسَج
ىل وا إُِتأَْتم ِلكُريقُطَ ،ِداألوَح وحِيف الرُّ، َجِميعكم كُملَ، به، ُهميًعا أنَّم َجكُّركُي أُذَنِّإِ

المِ حدِة والسَّالَو نَِتتكلُّمون َع. بنِيااسمِ  حَتَت مَنيِسنقَُم ونَثبلَت َكِلذَ رغَم ؛اآلب
وال  ،أنْ ُيْخَدَع اهللا ال ُيْمكُن... امُيمارسوَنه يَنِذالَّ َكِئألولََشَركًا  ونَنصبَتغري أنَّكم 

 بٌّاهللا ُح لكوُتَم. فاهعلى الشِّ لماٍتكَ َدجرَُّم اهللا لَيَس لكوُتَمفَ. مجِكَجُحُع بِيقَتنِ
. مبِكُوقل داخلَ ٍةيف واحَد ةٌَدِحتَُّم بِّيسةُ الرَّنِه كَإنَّ :بوليف القُ ميانٌإَِو ةٌحَدوَو الٌمَسَو
هذا ف؛ واسمقَْنَتعلى أن  اكم يسوع أبًدحثَّم َيلَ. عواُضّب والتَُّحلْأ: مها ِةحَدالَو اَحافتُم

  .لَْم َيكُْن رغبَته ِتِهيَسنِيف كَ اُمَساإلنِق
 ُيعيُدوا بِناَء كَنِيَسِة ابنِي اُألولَىأن و ،وِتصَّبالو قُلوبِبالتَِّحُدوا َي أنأَبناِئي  إىل أََتوسَّلُ

 ،كاَنْت َمبنيَّةً على الُْحبِّ تلك الكنيسةَ ألنَّ ،أَقولُ كنيسةَ ابين األوىل قلوبِهم؛ يف
صُد أَنْ َبل أَق ،َجِديًدا بِناًء ُتقيموا ذلك أنْال أَقِصُد بِ .والتَّواُضعِ واإلميان ،والَبساطَِة

 ،يف قلوبِكمالعتيقَةَ الكائَنةَ أَقصُد أنْ َتهِدُموا القَراِميَد  ؛قُلوبِكم داِخلَ بناًء،وا قيمت
وأَنْ ُتعيُدوا  ،ِن احلُبِّفقداو غِفرِةالتَّفرقِة والتَّعصُّبِ وَعَدمِ اإلخالصِ وَرفضِ امل قَراميَد

 مَِرالكَب ِغًىنىل وإِ شديٍد وحِالرُّب قرٍِف اجونَ إىلأَنُتم َتحَت. تصاحلكمِة ابين بِبِناَء كنيَس
أَنْ  اوَتَتَمكَُّنلوا ُنيكم أَنْ َتنَحلََعَوذلك ال يكون إالّ عندما تفهمون أنَّه ، طافحٍ

  .واَتتَِّحُد
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 ِكا َمَعأََن. منذُ قليلٍي لَِّصي أُنَِرأيِت عندما ماي كَالِتمِّي إيلَّ يف َصَضْنا فاسوال، إَِي ،ِلذا
 ،بِِّكيف ُح. اًدَبنِك أََعلَْن َيَتخلَّى  سوعَيفَبِّ؛ ُحباِت الْغََرل إمتِثلي .يِتا طفلََي، بِعمقٍ

  :اتَّحدي به هلدٍف واحٍد

  .هيدجِّأنْ ُتم  
واِصِلي ، َهلْ َتفَهِمَني ِلماذا َيجِب أَالّ َتكُفِّي َعنِ الِْحصاِد َمِعي؟ ٢٠واآلن َيا ابَنِتي

طهدونِك؛ فَساَعُتِك لَْم َتأِت َبعد، َيا َحَماَمِتي؛ َسأَكونُ ، َوبارِِكي الَّذين يضالَصالةَ
ال ُتحاوِِلي أَنْ َتفَْهِمي ما َيفوُق قدرَتِك؛ . لَِطيفًا َمَعِك َوأُحبُِّك أَكثَر ِمْن أيِّ وقٍت َمضى

راِتِك إتبعينِي بُِمجاَوِك؛ طْري َخال ُتؤخِّ. ينجِللُ ِمعِمي أَنِيَنما َتَرلَ عنَدنَجِمِملي الْأَْع
ي والزِم إشارةً عطيِكأُ عنَدما بِجرأٍة كلّميَت. ي أيًضاِئبِطأَفُت، بطأْأَ إنْ. يُسرعِت
 النتقاٍدَسَتَتعرَّضني  .وتى املَتََّح احلقِّ نِا َعًمعي داِئداِف. يِكلَندما أَْنظُر إِع مَتالصَّ

 .ةًطَيَِّعَو ةًنقيَّوِحِك ُر إلْبقاِء به متاًما بالقَْدرِ الكايف َسأَْسمُح الذعٍ ِمن َوقٍت آلَخَر، لَكْن
َتعلَّمي أَنْ َتكوين َصبورةً كَما أَنا . إِحِصدي ِعنَدَما أَحِصد. إِعلَِمي أنِّي داِئًما بِجانِبِِك

ِلَتعملي َمعي إىل ٢١لَقَِد َعهِدُت إليِك بَِمصاِلحي. كُوين ُمَتواِضَعةً جدا َوَمْمِحيَّةً. َصبور

  .أَيًضا آَخرِيَن ِلَيُضمُّوا َخَدماِتهم إِىل هذا الَعَمل جانِيب، وقَْد َعيَّنُت
ال داعي ، ذاِل .إيلَّ ِكُسفَْسَتِطُري َن جِدا، ٍةيَزجِ، َوٍةيَزجَِو ٍةتَرفَ بعَدفاسوال، َيا طفلَِتي، 

 ي َمْنَتْنظرَِو ِكَسأْأَنْ َتْرفعي َرِسوى ِك لَليس . ينِِترخَبأَا َمكَبأنَِّك منهوكة  يشعرَِتل
اِك طاَيَخلِك  غفَرأَ نْيين أَِلأَْسإِ. هو راعيِكِك، َمن َعَم يتعشَّىِتِك، َمن رفَغُ حتَّىي أِتَي
ي وِحلُ ُرَسأُرِس ،ريبإنَّه عمَّا قَ: يوالِدَأل قوِلي. َحَرالفَ تستعيديالمي َوايل َسَنَتل
   فيها وايُشِعَتِل ِةيَّيِقِقاحلَ ِةَريِظىل احلَم إِكُيَدِعُيم َورعاكَُيِل ِهِتوَّقُ لِكاِموس بِدُّالقُ

                                                           
 .َيعوُد ُمجدًَّدا َصوُت اآلب ٢٠
 .الرسالة: َسِمعُت أيًضا ٢١
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  .هكملَا إَِنيفَّ أَ ةًيَّيِقِقَح ياةًَح
  

  
  

٢٦/٩/١٩٩١  

  يف َعيَنيِك ُنورَِي السَّاِمي َسأَسكب
  

  .َكتَّقوَنوَي وَنَكحبُُّي ذيَنلَّلى ُيعطَ ٢٢مناجاِتَكِسرُّ ف. هيلَا إِي داِئًما َعليَك، َياعين ♦
  ةاوياهل ي ِمَنِسفَْنانتشلَت د قَلَ

  ؛سِقَدلبَِك اَألقَ َزوكن ُفِشكَتَتْجعلَها َتِل
  ُتفَْشاكَت ِدقَلَ

  ،َكاُؤَينبِنها أَم َعلَّكَي َتِتالَّ ةََمحالرَّ
  ؛َكذُيالِمَتذَينِ َتذَوَّقاُهما لّالعذوبةَ وال بَُّحُت الْفَْشكَتإِ

  ُتفَْشكَتإِ
  .هعطيَتناد أَقَ َكِسفَْنبِأنَت ي ِذ، الَّالَمالسَّ

  يِسفَْنَت ِلْحس، َسَماألقَد لبَِكيف قَ
  لََم إِلَهيٌّنَّ األأَ َفِشكَتَت نْأَب
   .يَكَدلَأنَّ اِإلماَتةَ َمرضيَّةٌ و

  ِحيَنِئٍذ، أبرَق نوٌر يف َنفْسي،
  ُتحَسْسُت َوْعَسِم كهديلِ محامٍ َشجِيٍّ،َو

                                                           
 .ميمة مع اهللالعالقة احل: أي ٢٢
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  ينَِغَمْرَتهِي فََوْجُتالمُس ٍة َحَنفْب
   .رارَِكْسأَبِ

 أَكثََر فأكثََرأَخِفضي . أَكثَر أَسراري، يا طفلَِتي، بِطاعِتِك ِلَشريعِتيَتذَوَِّقي أَكثََر فَ ♥
. أَخِفضي رأَْسِك، ِليستطيَع رأِسي أنْ ُيَرى. َوحدهَصوَتِك اآلن، ِلكَي َتسَمِعي َصوِتي 

س َمرَّاٍت كثَريةً تتفحَّصَني أَسراَر قَلبِي األقَد. إتَّضعي ِلكَي أسَتطيَع أَنْ أَرفََعِك إيلَّ
بُِنورِِك الَْخاّص، فَما علَيِك إالَّ أَنْ َتسأَِليين، يا طفليت، فَأَسكَب يف َعيَنيِك ُنورَِي 

ذي يف الَّ النُّوُر يكونَ أَنْإسَهري على  ِتي،فلَيا ِط ،إِذًا. السَّاِمي ِليغمَر َنفَْسِك بِكاِمِلها
 َيعماِلأَ نَّنِي، أَاِهكَيا ستفهمني، ط، قَفَفَحينئٍذ، وحينئٍذ  ؛ِمنِّينابًعا داخِلِك 

 جليلةٌ؛َو ةٌيَدجَِمَوساِمَيةٌ 
َسَمَح ا اذََممي ِلأَنْ َتفَْهإليِك  ا أَْرغُبَمكَ، يا تلميذيت، َنيَسَتفْهِم حينئذ فقط،

لَقْد  .ينريِِثكَعن  ةًدَيِف ياَتُهَح ُيقدَِّمَو ،َنطَعُيَو ،حَتقَرُيَو ُيمتهَن، وُيشوَّه،أَنْ  "ُعواُضالتَّ"
يُت ُألحرَِّك ُحبَّكُم َوأُوِقظَُه، أََتَرين؟ ِلذَا ال َتحِمي َجَسَدِك ال ِمَن األلَمِ َوال ِمن أَيَِّة أََت

ِك وكَما َعلى َنفِْسِك فَُيجرى لِّصِك أَنْ ُيطَبَع َعلى َجَسِدإماَتٍة؛ إِْسَمحي ِلَخاَتمِ ُمَخ
  .َتحويِلٌ كاِملٌ فيِك

  .ِك وَتعترُض عليه َوتنظُر إِلَيِه بِازِدَراٍء، َسَيْبُدو لَِك إهلياما ترفضُه طَبيَعُت كُلُّ ِعنَدئٍذ، 
ال . أَخِفْض َرأِْسي، أَخِفْضين َوأَخِفْض َصوِتي. إمَنحنا، َيا َرّب، أَنْ يتحقََّق كُلُّ َما َتقولُُه ♦

ِسي يف َحْضَرِتَك فَارِغَةَ كال، ال أُرِيُد أَنْ أَجَِد َنفْ. أُرِيُد أَنْ أَمثلَ يف َحضرِتَك فَارِغَةَ الَيَدين
 .َوِتلَك اَألفكاُر الَبَشرِيَّةُ الَِّتي َتجُِدها ِطبيَعِتي طَبِيِعيَّةً، إستأِصلْها َوأَحرِْق كُالً ِمنها. الَيَدين

 ِكَحوَّلَْتال َتْنَسي كَْم . يِكلََع لَزِْني قَْبلَ أَنْ َتِتيَعرِي َشِساعِكليا َوَسِك كَُنفْ يل رِِّسيكَ ♥
 ِةيَّشرِالَب ِكفكارِأَ حرُِّرِك منسأُ ،يل ِتْحَمَس نْإِ. وخرابٍ ىل صحراٍءإِ ِكُتيَعبِطَ
 ْنين ِمكََّمَتا َصغرييت، ِلَتا، َيجاًعا ُشلًبقَ ِكمَنُحَسأَ. يينِدجَِّمُتِل ،"فكارِيأَبِ"ها لُبِدسَتوأَ
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٤٩

احِتماالً ، َويف الكالم ةًفصاَح ِكمَنُحسأَ. هماِتَضناقَم ِةَمقاَوُمَو يَِّضعارُِم ُمَواَجَهِة
ةَ جاَعالشَّ مَنُحِكأََس. يَِّدهِطَْضُمأَيًضا م  ُه يَنِذيِك، الَِّدهِضطَُم ِلتهديدات ةًَمقاَوُمَو
أَنِت َزرِعي، وألنَّ الَْحصاَد قَد بلغَ، َواحلَصاَد أصبَح جاهًزا ِلُتعملَ فيه  .ٍةقَِثبِحَتِمِلي َتِل

إنِّي أَحُصُد بِال انِقطاعٍ ُألطِعَم منه . لَوقَت، كما الَحظِْتاِملنَجلُ، فإنِّي ال أُضيُِّع ا
: أَعِملي، أنِت أيًضا، ِمنَجلَِك واحُصِدي"ِلذا َيا َمحبوَبيت، . كِثرييَن على َوَشِك املَوت

إِْسَمِحي ِلي أنْ أُوسَِّع َمجالَ ". ٢٣لَقَد حاَنْت ساَعةُ اِحلصاد، فقد َنِضَج َحصاُد األرض
 ". بِأَسرارِه"َو" بَِمعرِفَِتِه"اآلن، َسَيمُألِك فاتُنِك  قَلبِِك، ألنَّ

إنِّي ال أَنَتِظُر إالّ أن أكونَ لطيفًا مع مجيعكم َوأن أَكشَف ِلكلٍّ ِمنكُم كنوزي، 
أَقولُ لَكم كُلَّ ذلَك، الَيوَم، ِلكَي َتنَتِقلَ كَِلمِتي ِمن َهذا الْجِيل إِىل . َوَسَخاِئي َوُحبِّي

فإِنْ أَصَغوا . َوأَنُتُم الَّذيَن َتَتَعلَُّمونَ، فَبَِدورِكُم َسُتَعلِّمونَ أَوالَدكم. رالْجِيل اآلَخ
؛ "أَعماِلي"ِلذا، إِلَتِفتوا إِلَيَّ َوَسبِّحوا . َوَعِملوا بَِما أَقولُ، َسَتنَتهِي أَيَّاُمُهم يف السَّعاَدة

 .تأَمَّلوا يف َعجائبِي

  
  
  

  َخاِئيلِعيد القدِّيس ِمي ٢٩/٩/١٩٩١

  أََنا َربُّ السَّالمِ، َوال الشِّقاُق
  

 .أُحبُِّك يا طفلَةَ اهللا؛ ِثقي يب: ألقدِّيس ميخائيل 
 :أَلرَّبُّ َيَتكلَّم اآلن ♦
 .إِسَترِحيي يف قَلبِي؛ أَنا، الرَّبَّ، أُباركُِك؛ تعالَي، فَقلبِي مأواِك ♥
  
  
  

                                                           
 .١٤/١٥رؤيا  ٢٣
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٣٠/٩/١٩٩١  
  

؛ َرغَم أَنِّي أَِعيُش يف مكاٍن فيه ُيحيطُ يب املُضطَهِدونَ، "َرَمحِتَك"َو" ُحبَِّك"أمحُد اَمسَك ألجلِ  ♦
َتمُأل ماِئَدِتي َوِمثلَ . وُشهوُد الّزورِ، واإلهانات، فإنََّك ُتبِقينِي حيَّةً، ُتبقينِي واِقفَةً َعلى رجليَّ

ي َمشاِكلُ فَوَق طَاقَِتي، َيا َرّب، إرَحمنِي، غاِلًبا ما ُتواجُِهنِ! آه. أََحنِّ اُألمَّهاِت ُتطِعُمنِي بِيِدَك
 .أَرغَُب يف السَّالمِ الكاِملِ َبَني األخَوة! َولوال أَنََّك بِجانِبِي، لَكُْنُت انَتَهيُت

أََنا َربُّ السَّالمِ، َوال الشِّقاُق، ! ٢٤إِْنَهِضي واْسَتْدِعي خاِدِمي! َمَعِك ألسَّالُم: أَقولُ ♥
ألَّذين َيَتشبَّثونَ طَويالً بِاألحقاِد، َسأنَتزُِع . َعنَّ أَحٌدفَال َينَخِد. َولَقَد قَدَّْمُت لَك قَلبِي

فَما لَم َيَتعاونْ . َوَجميَع اإلنعاماِت الَِّتي أَغَدقُتها علَيُهم بِكلِّ َسَخاٍء" قَلبِي"ِمنُهم 
يَع خاِدِمي بُِحبٍّ، وَيكفَّ َعن أَنْ َيحِضَن َهِذه الْخِطيئَةَ، أُقولُ لََك إِنِّي َسأَنتزُع مج

 .فال َتسلُكنَّ أبًدا على ِغرارِ َمْن ُيقَسِّم. إنعاماِتي
  .، َسريَع العطَبِ جدا جدا، فَتعلَّْم أَنْ َتصونَ َهذا الكَنز"كَنَز َوحَدٍة"إِنِّي أَسَتوِدُعَك 

  
  ) االحقً (
 يسوع؟ ♦
ا هو َوَسأَكون إىل جانبِِك أََن. أَنا هو؛ يا َصغَرييت، َوقَد أُْشبِْعِت منِّي، فلَْن ختذلينِي ♥

أعلنِيين بِال َخوٍف، بِال َشكٍّ، َواجلَِحيُم . َبارِكيين َعنِ الَِّذيَن ال ُيبارِكوَنين أبًدا. دائًما
 : الِطِفينِي، أََجل، أُنظُرِي إِىل َوجهِي َوقوِلي. لَْن َتقوى َعلَينا

  َيسوُع، أُِحبَُّك؛"
  أَنَت َحياِتي،

                                                           
 .رسالة إىل أحد األشخاص ٢٤
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  َبسَمِتي، َرجاِئي،
  .يء يلفََرِحي، كلُّ َش
  ."كُْن ُمباَركًا

  .َتعالَي، إِْسَترِحيي يف قلبِي واْسَمِحي ِلي أَنْ أَْسَتريَح يف قَلبِِك
  

٥/١٠/١٩٩١- ١  

  َرحِّبوا بِي كَما أَُرحُِّب بِكم
  

أتوا إىل النس، سويسرا، ِلقَضاِء " كََهَنٍة ٩علَمانِيا ُيرافقُهم  ١٤٠"إِىل الْحجَّاجِ الكََنِديَِّني،  (
 .)َمِعيأُسبوعٍ 

فَلَتنفِتْح كلُّ أُذٍُن َوَتسَمْع، . قُوِلي لَُهم إِنَّنِي الَيوَم كََما البارَِحة َوداِئًما، أُبارِكُُهم ♥
 :فَلَينفَِتْح كلُّ قَلبٍ ِلَيتلقَّى كِلَمِتي

  .الَواَسأَكونُ َمَعكم قَرِيًبا؛ َتع. كلَّ ما أَطلُب ِمنهم هو احلُبُّ، األمانة َوالصَّالةُ املَُتواِصلَةُ
 .)عنَد املَساء (
ربِّي، لَقَْد أََتيَت وأَحَييَت َنفِْسي َومنذئٍذ َحياةٌ َجديَدةٌ َتجرِي يفَّ، ألنَّ هذا الَينبوَع َيتفجَُّر ِمن  ♦

لَقَد افَتَديَتنِي، لَقَد ! أََترى ِطفلََتَك، َيا َرّب؟ إنَّها ِمن َجِديٍد َعلى قَيِد احلياِة. َنفِْسه" َمقِدِسَك"
 وَحناُنَك. فِعطُرَك فََتَننِي َوَجمالَُك لألبِد َبَهَرنِي وعلَّقَنِي بَِك. نِي، وأََريَتنِي أَعماَق ُحبَِّكأَهنَضَت

 !اْسُمَك إىل أََبِد اآلبِِدين ِلَيتباَرِك. َوعطفَُك فَجَّرا َينبوًعا يفَّ
ُمتَِّحَدةً يف أمٍَّة واِحَدة،  بَِك، َسيتباَرُك كلُّ عْرقٍ، وذاَت َيومٍ، يف النِّهاَيِة، َجميُع األَممِ،

  : َسَتصرُخ
  "ُمباَرٌك اآلِتي بِاسمِ الرَّّب"
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  . ٢٦َمقِدسَك َسُيروي ُمُدَنَك ٢٥ألنَّه كََما ُيمكُِّن املَطَُر اَألرَض أَنْ ُتْنبَِت، َهكَذا َنهُر
  

٢/١٠/١٩٩١  
 .)إىل احلُجَّاجِ الكََنِديِّني (
  .أَلسَّالُم َمَعكُم ♥
إىل . سِتقباِليعدِّيَن السَتُم اوا كوُنذَالِصي، ِلِتي َخأْريًبا َسَيقَ! فََرحٍ وَمَي وُمذا الَيِلَيكُْن َه ♥

ي مْن بِطلُأُ .عليَّ أنْ أمجعهم رونَناك آَخِمي، ُهاْس اآلنَ بنياملُجَتمع ُمنُتأَ جانبِكم،
 :هذه اآلَيةوا يف لُمَّأََتَي نْي أَوالِدأَ

  ألنَّ خاِلقَِك هو َزوُجِك،"

  !".اِت اْسُمهربُّ القُوَّ
  )٥٤/٥شعيا أَ(

  :فَلَْيدُعنِي كلٌّ ِمنكُم الَيوَم
  ."َعرِيًسا"

  .َصلُّوا ألجلِ َسالمِ الَعالَم، َصلُّوا ألجلِ َنوايانا

  
  

٣/١٠/١٩٩١  
 :أَثناء القدَّاس َمَع احلُجَّاجِ الكََنِديِّني، قالَ ِلي َيسوُع بِكَِلماٍت داِخِليٍَّة (

  ."أَصِدقاِئيلَقَد أَرَسلُت إِلَيِك "
  
  
  

                                                           
 .أَلروُح الْقُُدس ٢٥
 .ُنفوَسنا ٢٦
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٤/١٠/١٩٩١  
 .)إىل احلُجَّاجِ الكََنِديِّني (
ما ي كَكونِبارِ .يهاأُالشي فَلبِها يف قَوها كلَّأدفن .عطُونِي كلَّ ُهموِمكمإِتَِّكئوا علَيَّ، أَ ♥

 .كمبُِّحي كما أُونِبُِّحكم، أَكُبارِأُ
إِنِّي أَمَنُحكُم َبركاٍت  !ُحبٍّ ةُلَاَدبهو ُم منكِم ا أطلُبَم أنَّ كلَّ واكرِْدأَ! ةليقََخالْ هاُتيَّأَ

إِْسَتقُوا ِمن آبارِ قَلبِي فَأَمَألكم، ُملبًِسا  .يبِ مكَُتقَِث واُعَض ،ومٍَي لَّكَُو وَملَيأَ ،ِلذا. أََبِديَّةً
لَيَّ كما ِلذا، ال َتخافُوا أَنْ َتأُتوا إِ. إِنِّي َعاِلٌم بَِمشقَّاِتكم َوبِفقرِكم الشَّديِد. إِّياكم َبهاِئي

  .أَنُتم
  .أَلفقُر َيسَحُرنِي

لَّذي ُيِحبُّكُم كَما لَم إِنطَِلقوا بَِسالمٍ َوكوُنوا ُشهوًدا ل. َرحِّبوا بِي كَما أَُرحُِّب بِكم
  .كُوُنوا ُشهوًدا للَّذي قَدََّم لَكُم قَلَبُه األقَدس. كم آَخُرُيحبَّ

  
  

٥/١٠/١٩٩١  
 .)إِىل احلجَّاج الكَنِديِّني (
 .َرمُِّموا َبييت. ُم َمَعكمأَلسَّال ♥

َجمِّلُوا َبييت . ، َمَعكُم"أََنا هو: "إِنِّي أُرسلُكُم كِخراٍف َبَني الذِّئَابِ لَِكْن ال َتخافُوا"
 .بَِتعبُّدكم ِلقَليب األقَدس َوِلقَلبِ أُمِّكُم الطَّاِهر

 .ُحبِّي َعلى جَِباِهكُم" َنفَحةَ"أُبارِكُكُم َجِميًعا َتارِكًا 

  


