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  اخلمسونَو اِمسر اخلفَتدَّال
  

٧/١٠/١٩٩١  

  رسالة عن الوحدة
  إنَّ انِقَساَمُهم قَد باعَد قَلبِي َعن قلوبِهم

  

لَيَس لديَّ الكَِثُري، يف الواِقع لَيَس لَـَديَّ َشـيٌء   . كلُّ ما لَديَّ، أُريُد أَنْ أُكرَِّسه ِلَمجِدَك ♦
ةٌ َواألكثُر ُبؤًسا، مع ذلك كلُّ ما ُيمكـُن أن  َتقرِيًبا، َألنَّنِي لَسُت أهالً، مسكيَنةٌ، َضِعيفَ

 .يكونَ لدّي، ُخذُْه، ربِّي
قَدِِّمي ِلي . أُريُد إِرادَتِك احلُرَّةَ. أَشَعلَ َناًرا ِفيِك َوَخلََّصِك، أنِت وآَخرين ١َتقرُّبِي منِك ♥

. عمـايل إىل النُّـور  أَحتاُج إِىل ِفقرٍ شديٍد ِلكَي أُبـرَِز أَ . َنفَْسِك َومنِك سأُفجُِّر أَْنهاًرا
فاسوال، ُمُدُنكم َمليئةٌ بِاألمواِت ونتـاَنُتهم  َتبلُـغُ   . سأُِقيُت َنفَْسِك بِما أَنَِّك َعروِسي

َصلِّي، صلِّي ألجلِ السَّالم، ألجلِ الُْحّب، ألجـلِ  . إِنَّهم َيتحلّلونَ بِالَْماليني. السََّماء

 .اإلمياِن َوالَوحدة
عليَّ أَنْ أََدَع َيِدي . ٌب ِممَّا َسيحُدثُ، َحزِيٌن فَوَق كُلِّ َوْصفأَلقُدُّوس األوَحُد ُمعذَّ

َيا ابَنِتي، ُحبا بِي، ُخِذي َصِليبِي، َصليَب الَوحَدِة، َواِمحِليِه . َتضرب هذا اجليلَ الشِّرِيَر
نِ الَوحَدة َوُهم ال إنَتِقِلي ِمن َبلٍَد إىل آَخَر َوقوِلي ِللَِّذيَن َيَتكَلَّمونَ َع. َعْبَر الَعالَمِ

نَّ انِقَساَمُهم قَد َيزالونَ، مع ذلَك، ُيفَكِّرونَ الَعكَس، وُيتابِعونَ أَنْ َيِعيُشوا الَعكَس، إ
  .باعَد قَلبِي َعن قلوبِهم

أَنا َمَعِك يف َهذا الَْخراب فال . أصرخي، فَفي النِّهاَيِة َسَيخرُِق َصوِتي َصَمَمُهم

ِك على َصِليبِي؛ َهذا الصَّليُب َسُيقَدُِّسِك َوُيخلُِّصِك، فَِلذَلَك لَقَِد ائَتَمنُت. َتخاِفي
                                                           

 .ِعالقَُتُه الَْحِميَمة َمِعي ١
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فَرِسالُتِك، يا طفلَِتي، أَنْ َتشهِدي . إِْسَتِغيِثي باْسِمي على الدَّوام. إِِمحِليه بُِحبٍّ َوَتواُضع
ُ تظهرِي قَداَسِتي يف َعَدمِ ُحبِّهم َوأَمانِتهم لٍ َوكوين َتقدَّمي بِال َوَج. ِللُْحبِّ وأَنْ

إَذَا ما طَعَنِك أَعداِئي، . "ِللُحّب"إِشَهدي بِفََرحٍ، بَِحِميٍَّة؛ إِشَهدي بُِحبٍّ . َصداَي
كُلّ َمرٍَّة َترفَعَني طَْرفَِك . َوقدِِّمي يل كُلَّ جِراِحِك فأَْشِفَيها َعلى الْفَور! إِبَتهِجِي

أَنِت طفلَِتي الَِّتي َتَبنَّيُتها، َونشَّأُتها . اوَمِكِلَتنُشدينِي، فقَلبِي الَغنِيُّ بالرََّمحِة، لَْن ُيق
. قَريًبا َسأُحرُِّرِك. َوغذَّيُتها، ِلذَا ال َتخاِفي الَْبَشَر، فَإِنَُّهم ال َيسَتِطيعونَ أنْ َيقضوا عليِك

  يف هذه األثناء، إنطَِلقي حاِملَةً َصِليَب وحَديت َوَمجِِّديين، كوين
  أَلُْمداِفَع

إِذَهيب إىل كلِّ أمٍَّة وعرِِّفيهم . وَعنِ الكنِيَسِة الوِحيَدِة الَِّتي قَْد أَقَمُتها بَِنفْسي َعنِ الْحقِّ

أَخبِريهم . أَخبِريهم أَنَّنِي أُرِيُد السَّالَم َوكَنِيَسةً واِحَدةً باْسمي القُدُّوس. َعن َنفِسِك
ِسًما، َسوَف َيأكلُ الثََّمَر الَّذي َزَرَع أنَّ َمْن يدَّعي بِأنَّه بارٌّ، غَري أنَّه ال َيزالُ ُمنقَ

؛ فَاحِتفاالهتم َوُخطاَباهتم ُت القُلوَب غَري الصَّاِدقةأَخبِريهم أَيًضا كَم أَْمقُ. َوسيهِلُك
هم وَعن َصالَبِتهم؛ يف الَْحقيقَة، َيبُدو ُحكمُهم ِتمِّيَّأَخبِريهم كَْم أَعرُِض َعن أَه. ُتتِعُبين

ال ُيمكُننِي أَنْ أَُهنِّئَ كَنِيَسةً ُمَنازَِعةً، ُتقارُِب . ًرا يف الَبشرِ لَِكْن لَيَس يفََّعِظيًما َوُمَؤثِّ
  :أَْخبِرِي أُولَئَك الَِّذيَن ُيريدونَ أَنْ َيسَمُعوا أَنَّه. الَتَعفُّن

  َما لَْم ُيْخِفُضوا أَصواَتهم،
  .لَْن َيسَمُعوا َصوِتي أبًدا

  .ٍذ َسَيبدأونَ بَِسماعِ َصوِتي وهكذا َسَيفَعلونَ َمِشيئَيتإِنْ أَخفُضوا أَصواَتهم عنَدئ
َجَسِدي، غََري أَنَّ كُلَّ " َرأُس"أََنا . ، غَري أَنَّ كُالًّ ِمنهم َصَنَع َمِسيًحا خاصا بِه"َوِحيٌد"أََنا 

. َرأِْسيفََيروا  قوِلي هلم أَنْ ُيخِفُضوا ُرُؤوَسُهم. ، َولَيَس َرأِْسيُرُؤوُسُهمَما أََرى ُهو 
ال َتَدِعيهم ُيَروِّعونِك، يِا . قوِلي لَهم أَنْ ُيخِفُضوا أَنفَُسُهم ِلكَي أسَتِطيَع أَنْ أَرفََعُهم إِلَّي
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َسَتحِمِلَني . كوين فَِطَنةً بِبقاِئِك إىل َجانِيب. طفلَيت؛ فكوين َصُبورةً كََما أََنا َصُبور
  .ذَكِّروَنِك َداِئًما يبِلكَي َتلبثي ُمخِلَصةً ِلي، فََسُي ٢"َجواِهرِي"

اآلالُم، : َمجِِّدينِي فأَقولُ لَِك. َصلِّي، يا َعروسي، َصلِّي ِلَعرِيِسِك ويف النِّهاَيِة َسأُكاِفئُِك

  قُوِلي ِللجميعِ أَنَّنِي سأُقيُم َملكويت يف وَسِط . الَتضِحَياُت، ال َشيَء َيذهُب َعبثًا
  .الـفَقـر

لَْوقُت ِلَيسَمعوا ُروحي، َويعبدوين، َويعملوا َمِشيئَيت، فَِفي هؤالء أُولَئَك الَّذيَن لََديهم ا
إِْسَمحي ِلي أَنْ أُتابَِع . يا ابَنِتي، أُحبُِّك بالّرغمِ ِمْن بؤِسِك! َنفِسهم َتبَتهُِج َنفِْسي

 َتوافقي َمعي كَما أَتوافُق َمَعِك، وِمن ِخالِلِك َسُيشَعُر بُِحضوري، وبِك. فيِك" أَعماِلي"
إنَّ َخْتمي َعلى جبَهِتِك . نَّةً ألنَّنِي َمَعِكئكُوين ُمطَم. َسأَجَتِذُب هذا الْجِيلَ إىل الَوحَدة

: َتذَكَّري. لَِك َسالِمي. َوبِهذا الَْخْتمِ َوبِنعَميت، َسُيقاُم َملكويت َعلى األرضِ كَما أُرِيُده
  . َتعالَي، أُدُخِلي يف جِراَحاِتي. أَنا مَعِك كلَّ الَْوقت

  
  

١٣/١٠/١٩٩١  

  رسالة عن الوحدة
  لَْن َتكونَ الوحَدةُ باحلَرِف بلْ بِالرُّوح

  

 لَقَْد َربِحَت قَلبِي بِفَيِضـكَ . َشيئًا فََشيئًا أنَت ُتصلُحنِي. ربِّي، لَيَس يف قَلبِي أَحٌد ِسواَك ♦
لَِكن، هل أَعَملُ اآلنَ َمِشيئَتَك؟ َهل أنا بِقُربَِك َألتَبَعَك؟ َهل أنطَلق . عليَّ بركةً ِتلَو الربكِة

  ِلنجدة قَريبِي بِقَدرِ إِمكانِيَّيت؟ َهل أَتَبُع َوصاياَك؟ َهل ما زلُت أَحظى بِرِضاَك؟
َني يف ُمتاَبَعِة َحملِ الصَِّليبِ الَّذي َيا ابَنِتي، َهل ال زِلِت َترغَبِ. َتعلَِّمي أَنْ تتَِّكئي عليَّ ♥

                                                           
 .صِليَبُه، َمساِمَريُه َوإِكِليلَ الشَّوك ٢
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 أَعَددُتُه لَِك َسلفًا؟
 .إِنِّي أَرغَُب يف ذلَك َشرطَ أَالّ أَْخَسَرَك َوأَكونَ معَك، متَِّحَدين، ويف واِحٍد ♦
 َهلْ َتعلَِمني ماذا َيعنِي هذا َوماذا َيَتطلَّب؟ ♥
، إِنِقياًدا، إِنكاَر ذَاٍت، َصالةً، َصالةً، َرَجاًء، اًناإمي، ُحباَتْضِحَيةً، إِذْالالً، َتواُضًعا، إِمَِّحاًء،  ♦

 .َصالةً، َصْبًرا، َتوبةً، إماتةً، أَلًَما، َصوًما وِثقَةً بَِك؟ َوروَح ُمساَمَحٍة
أَحَسنِت يف ما قُلِت، لَِكْن ال َتكِفي معرفةُ َهِذه اَألْشَياء؛ َهلْ ُتريِديَن أَنْ تلبِثي يف  ♥

. فَملكوُت السَّماواِت هو كََغنيمٍة. هَتعَمِلي بِكُلِّ َما ذَكَرِت أَن حظوِتي؟ إِذًا َعلَيِك
أو أَيًضا، َملَكوُت السَّماواِت َسُيمَنُح ِللَّذيَن َيأُتوَنه َوأَيِديهم . َمن َيرَبُحُه  َيحرُص َعليه

نِيَسِتي على فََهكَذا يا فَاسولَِتي، أَنوي أَن أعيَد بَِناَء كَ .َمَألى بِالثِّمارِ الَْجيَِّدة
ال ُتَجرَّبِي بِالنَّظَرِ إىل َيسارِِك أَو . إِنْ ِسرِتي أمامي، لَْن َتهلكي. الفَضاِئلِ الَِّتي ذَكَرِتها

؛ هل ُتريديَن أَنْ ٣"ال ُتَسلِّمي على أحٍد يف الطَّريقِ: "إِىل َيِمينِِك؛ فكَما قلُت ِلَتالِميذي
َصليبِ السَّالمِ، واحلُبِّ : نْ َتتَبِعينِي َمَع َصليبِِكَتخِدِمينِي كَما َتقوِلني؟ إذًا َعلَيِك أَ

ال َتنظرِي بِذهولٍ إِىل الّصلباِن اُألخَرى الَِّتي أََضُعها يف طَريِقِك، . َوالَوحَدِة ِلُتَمجِِّدينِي
ةٌ، ِلذا ال فإِنَّ َماِئَدَتِك داِئًما َمألى َوكأَسِك طافح. َمجِِّدينِي. بَِما أَنَّها كُلَّها َتأِتي ِمنِّي
َعليَّ ِمن َوقٍت آلَخَر أَنْ أََتفحََّصِك َوأَمَتِحَن ُحبَِّك ِلي ِلُبنيانِِك . َتَتذَمَّرِي من أيِّ شيء

إِسَترحيي يفَّ ِعنَدما . َيِتي بَِنشاطْشري قَدَميِك َخلِفي، إِتَّبِعي مال ُتَجرجِ. روحيا
أَصِغي اآلن إِىل . ِعنَدما أكونُ تِعًبا مرَهقَةً َواْسَمحي ِلي أَنْ أَسَتريَح ِفيِك نيتكون

كُونِي ُمَتَجذِّرةً يفَّ فَلَْن ُتقَتلَعي، َيا . ال َتنجريف َمَع كُلِّ رِيحٍ َتهبُّ يف طَريِقِك: قُدُّوِسِك
جَّةُ الَِّتي َمَنحُتِك إِيَّاَها َوأَخبِريهم أَنَّ قَلَب الرَّبِّ لَ" املَعرِفَِة"أَغين كَنيَسِتي بِكلِّ . ابَنِتي

 .ُحبٍّ، غري أنَّ ال أحَد من الّناسِ ُيدرُِك َتَماًما ال أَعماقَُه َوال ِغَناه
                                                           

 .١٠/٤لوقا  ٣
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ِك شيٌء؟ ِثقي يب، ِثقي يب، َوكوين انِعكاَس َما َزَوأَعرِفُِك َضعيفَةً، َيا ابَنِتي، َولِكْن َهل أَْع
على التَّفرقِة باْسِمي ال َتكُوين ِمثلَ أُولَِئَك الَّذيَن ُيصّرونَ . َسَتكونُ علَيِه الوحَدةُ

ال َتكوين ِمثلَ أولئَك الَّذيَن يدَّعونَ أَنَّ الَْوحَدةَ جتذُبهم َويْبقُونَ أَمواًتا جتاَه . القُدُّوس
أنا واآلُب، ِكالنا، َنمقُُت . كَِلَمِتهم، ال يتوصَّلونَ إىل شيٍء ِسوى إىل إِغَاظَِة اآلب

  .ُحَجَجُهم، ِخالفًا ِلما يفكُِّرون
  :أَنَّه ال َشيَء َيمَنُعنِي ِمن أَنْ أَصرَخ إىل رِجال الّسلطَِة َهؤالءغََري 

إِْنزِلوا ِمن َعن َعروِشكم فَلََعلَّ تلَك القُشوَر َتسقطُ من عيونِكم لُتبصروا أيَّ ! إنزِلوا"
َصا لَقَْد َحطَّمُتم َع! لَقَْد َنَهبُتم َمقِدِسي َوكلَّ َما كانَ ِفيه! خرابٍ َجَعلُتم ِمن َبيِتي

َدعوا ! ُرواِصْبأَكُم َوَنُيأَمَّا الَيوم، فَافَتُحوا أَْع! الرَّاِعي لَيَس فَقَط إىل إثنني َبل إىل َشظَاَيا
؛ دُعوا ىل اَألقدامِ احلاِفيةإىل لبسِ اِملْسحِ َوإ الفَقر، إىلعيوَنكم َمفُتوَحةً فَتَتعرَّفوا 

  ."٤قَلبِي ىلإعُيوَنكُم َمفتوَحةً َوبَِنظَرٍة َتَتَعرَّفونَ 
. ُيمكُنين أَنْ أََتفَوََّه بِكَِلَمٍة فقط يف اجِتماعاِتهم َوبَِهِذِه الكَِلَمِة الواِحدِة أَُوحُِّد كَنِيَسِتي

َسأُعيُد . لَِكْن، َمجُد السََّماِء َسُيمَنُح ِلي بِالفقر، بِالبؤس َوبِالَِّذيَن يعتربوهنم ُمحتقَرين
ِعنَدِئٍذ َسُتمُأل . إِذْ َسأََضُع ِفيهم ُروَح غََريٍة، ُروَح أمانٍة بِناَء كَنِيَسِتي على يِد غُرباَء،

إذا كُنُتم َتقولونَ إنَّكُم ُتحبُّوَننِي . كم بَِنبِيِذي اجلَديِدكُم ُمجدًَّدا َوَتطفُح أَْدَناُنَمخازِن
  ، "بُِحبِّي"وَتطمحونَ أن ُتَسمَّوا باْسِمي، فإذًا، ُحبا باْسِمي القدُّوسِ، وُحبا 

  .َوحُِّدوا كَنِيَسِتي
يف  احلَقيقيَّةُ هي َوسَتكونُ" َوالوحَدةُ"، الدَّاِخلملَسيِحيُّ احلَِقيِقي هو املَِسيِحيُّ يف فا

  .لَْن َتكونَ الوحَدةُ باحلَرِف بلْ بِالرُّوح. القلوبِ

                                                           
 .اِملْسحِ، األقداُم احلاِفَيةُ ترمُز إىل قلبِ يسوع الفقُر، لبُس ٤
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 عندئٍذ لَْن. حُتِك إِيَّاهإِنْ كُنِت ُتحبِّيَنين، يا ابَنيت، كَما َتقوِلَني، عانِقِِي الصَّليَب الَّذي َمَن
فيا . نَّ َنظَُرِك َنظَرِي أبًداقَال ُيفارِ. ُيضاِهيِه يف هذا الَعالَم فال َشيَء. َتَتعثََّر قََدَماِك

  ...تلميذَِتي؟ َتعالَي، إِتَبِعينِي

  
  
  

١٣/١٠/١٩٩١   
  ، انكلترا)Strangeways Prison(سجن ستراينْجوايز 

  رسالة إىل املساجني
  

َركِّزِي على ما قَْد ُحدَِّد . هذا أََنا َيسوع. فاسوال، لَقَْد َصلَّيُت إىل اآلب ِمن أَجِلِك ♥
 :٥أُكُتبِي اآلن. لِك

  ".أبَّا"ونِي ُعلَقَْد َسِمعُتكم َتْد. أَلسَّالُم َمَعكُم
  .هنا" أَنا هَو"

كما أَنِّي لَْن . َهلْ َتَتَمّنونَ أَنْ َتعودوا؟ فَلَْن أَرفَضكم البتَّةَ بَِما أَنِّي َرْحَمةٌ ال ُمَتَناِهَيةٌ

. أَحتاُج إىل احلُّب، أعطَُش إىل احلُّب. كم هو َما أبَتغيقَلُبأُصِدَر ُحكًما ضدَّكم؛ ف
أَالّ أَنظَُر إِىل َماِضيكُم، َبلْ فَقَط إِىل  لَقَْد قرَّرُت. لَقَْد َجفَّْت َشفَتاَي ِمن فقداِن احلُّب

بِجانِيب َوِمن َبنيِ َجميعِ النِّساِء، هي اليت، بإصرارٍ، قَد َصلَّْت  ٦فََمِلكَةُ السَّماِء. احلَاِضر
َألجِلكم، أَكثَر ِمن كلِّ السِّياداِت، َوالسَّالطنيِ، والُعروشِ، والقوَّاِت والَْمالِئكِة، أَكثَر 

لَقَد . ِلذا َرحِّبوا هبا يف َصلَواِتكم، كَرِّموها كََما أََنا أُكرُِّمها. شيٍء َمخلُوقٍِمْن أيِّ 
  .َتَعمَّدُتم يب َجميًعا فََيجُِب أَالّ َيكونَ لديكم أَيُّ َتمييزٍ َبَني األخوة

                                                           
 .رسالة إىل املساجني ٥
 .َسيِّدُتنا ٦
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وا ِلَي قَلَبكم لَو كُنُتم فَقَط َتعرفونَ ما أُقَدُِّم لَكم الَيوَم، لَََما َتَردَّْدُتم يف أَنْ ُتقَدِّم
القدُّوس، " َرفيقكم"فََمن ُيكلُِّمكم اآلنَ هو . ُعودوا إِيلَّ وال َتخافوا. َواسِتسالَمكُم

قَدِّموا ِلي قَلَبكم . آالميآِمُنوا بُِحبِّي، تبصَّروا َوَتأَمَّلوا يف . الَّذي ُيحبُّكم اَألكثََر

؛ إِْسَمحوا يل كم أَنْ أَسَتريَحأَنا َمِلكُ أَسَتِطيُعفَأَُحوِّلَُه إِىل جنٍَّة بِأَلطَِف الُعطُورِ، َحيثُ 
كلِّمونِي . ؛ ال ُتحوِّلوا قلَبكم َعنِّي، ال ُتبقُونِي َبعيًداافََتحَيو" ُملكيَِّتي"بأَنْ أَجعلَ ِمنه 

  :أَدعوكُم َجميًعا ِلَتَتأَمَّلوا يف هذه الكَِلمات. أُصغي فأَنا :بُِحرَِّيٍة
  ،إفَتدوا الَشرَّ بِاحلُّب

  إِقَتدوا بِي
  .فَأَبًدا، داِئًما ال َتنَسوا ذَِلك". أَنا َمَعكم كُلَّ األّيام: "َوَتذَكَروا

  .ُحبِّي َعلى جِباِهكم" َنفحةَ"أُبارُك كُالًّ ِمنكم، َتارِكًا 
  َيسوُع املَِسيُح، إِبُن اِهللا احلَبِيُب َواملَُخلِّص 

  
  

١٤/١٠/١٩٩١  

  رسالة عن الوحدة
  ، ُحبا يب"الِفصح ِعيد"دوا وحِّ

 يا َرّب؟ ♦
َسلِِّمي كلَّ شيٍء . كونِي ُمَتأصِّلَةً يفَّ، يا طفلَِتي ."احلُّب"َبشِّري بُِحبٍّ ألجلِ . أَنا هو ♥

دِك َوأَمَنحِك َتوجِيهاِتي ِلَتوِحيِد ، أَقو"ُمرشدِك الرُّوِحي"ِلي واَمسِحي ِلي بأَنْ أَكونَ 
واِحٌد، أَنُتم أَيًضا " أََنا هو"َعلَيِك أَنْ َتكونِي َعالَمةً لَُهم فَيَتعلَّمونَ أنَّه بَِما أَنَّ . كََناِئِسي

َسَتِتمُّ الكتُب ألنَّ َصالِتَي الكََهنوِتيَّةَ ِلآلب . َسَتكونونَ َواِحًدا كََما َنحُن َواِحد

 .أََنا ِفيِك، لذا ال َتَخاِفي. قَسَتَتَحقَّ
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 !.إِنَّ هذا ُمَبشٌِّر بَِخريٍ َعميم، يا رّب ♦
، وأَنْ َتكِسُروا "ْسِميإِ"قودي َشعيب حتَت اسمٍ واِحٍد، ِك، يا َصِغَرييت، هي أَنْ َترِسالُت ♥

أَحتاُج إىل . ِقيأُْبذُِلي قُصاَرى ُجهِدِك َوأََنا َسأَقوُم بالَبا: َعليِك أَالّ َتقلَقي. الُْخبَز مًعا
 .ِفيِك وُألخرَج َهكَذا كُلَّ َشيٍء إىل النُّور" أَعَماِلي"التَّواُضعِ ُألَتمَِّم 

إنَّ جِيلَِك الكاِفَر، الَّذي أراَق منِّي كَثًريا ِمَن الدَّم، َسُيعنِّفُِك، لَِكْن، َيا فاسولِتي، 
. ي َسَتَتلَقِّيَنها ِمن هذا اِجليلِ الشِّرِّيرسأُثَبُِّتِك على قَدَميِك َرغَم اجلُروحاِت املُثرية الَِّت

ال َتَتوقَِّفي هنا، أَعلنِي، . لَقَد بشَّرُتِك كما بشَّرُت آَخرين. َسُتمنُح لِك املَعوَنةُ ِمن فَوق

أَعلَُم كَم أنِت َسريعةُ . على السُّطوحِ كَما يف الُبيوِت، التَّعاِليَم الَِّتي َمَنحُتِك إِيَّاها

  .ِكنَّنِي أَعلَُم أَيًضا َمنِ اخَتْرُتالعطَبِ، لَ
أَملَشاِكلُ . َيا َرّب، أَشعُر بَِسعاَدٍة ِلعلِمي أَنَّنا َسَنتوحَّد، َرغَم أَنَّ ال أََحَد َبعُد َيعلَُم َحقًّا كَيف ♦

قَط إىل لَقَْد َحطَّمُتم َعَصا الرَّاِعي لَيَس فَ: "كَما قُلَت. َتبُدو كَبِريةً َواِإلنِشقاُق أيًضا أََكَرب
. َننَحينَتطْلُب منَّا َجِميًعا أَنْ . َوقُلَْت إِنَّ َجَسَدَك قَد ُشوَِّه َوَتمزََّق َوُشلَّ." إثَنني، َبل إىل َشظَاَيا

 َولَِكن كَيَف؟ ماذا َيجُِب أن ُيعَملَ؟ َما ِهَي الْخطَوةُ اُألولَى؟
، َوال أُفرُِّق "لرُّومان الكاثُوِليكا"َوأُشارُِك يف كلِّ شيٍء، َمَع إِخَوِتي " روم أُرثوذكس"أنا 

  .َنفِْسي باْسِمَك ِعندَما أَكونُ َمَعهم؛ َوال ُهم ُيعاِملُوَننِي بَِشكلٍ ُمخَتِلف َعن خاصَِّتهِم
َوأعلَُم أَيًضا أَنَّ كَِثرييَن ِمن َبينِهم يتردَّدونَ على الكَنِيَسِة اُألرثُوذُكِسيَِّة الروِميَِّة أَو 

  ...الرُّوِسيَّة
 !تابِعي، يا ابَنيت ♥
 .أَعِطين الْكَِلمات الْدَّقيقةَ، يا َرّب ♦
 .َوال ُيْسَمُح لَُهْم أَنْ ُيشارِكُوا يف َجَسِدَك:... قُويل ♥
ومع ذلَك، حنُن . كَالّ، ال َيْسَمُح لَُهم األرثوذكُس بِذلك، َرغَم أَنَّ أَسراَرَنا هي َنفُْسها ♦



      ٥٥م ة َسالم َوُحّب دفتر رقرِسالَ                                                             
  
٦٢

وحتَّى قَد ِقيلَ ِلي إنِّي َمحرومةٌ . ُمشاَركَِة يف َجَسِدَكاألرثُوذكس، َيْسَمُح لنا الكاثُوِليُك بالْ
فضالً عن ذلَك أنا . ألنَّنِي أَتردَُّد على الكاثُوِليِك - ِلكَي ال أَقولَ أَكثََر -ِمن ِقَبلِ كَنِيَسِتي 

لى كُلِّ ذَلَك َربِّي َوأَنَت شاِهٌد َع! ُمضطََهَدةٌ ِمَن اِجلهََّتنيِ ألنَّ ُمَعرِِّفي ُهو كاثُوِليِكيٌّ رومانِيٌّ
 !َيسوع

؛ َولَْن َيمنَع أَحٌد أَوالدَي لَكن، َسَيأْيت َيوٌم فيِه َيكِسرونَ الُْخبَز َمًعا على َمذَبحٍ واِحٍد ♥
؟ فَتلَك القَلَعةُ الَِّتي َبَنوها "٧َهلْ أَنَت أُرثُوذُكِسيٌّ: "لَن َيسأَلَهم أََحٌد. ِمَن الَْمجِيِء إِلَيَّ

قَْد َحكَمُت َعلَيها؛ أَنُتم َجميًعا إخَوةٌ يفَّ؛ فََهذا َما َعليِك أَنْ ُتَعلِّميهم  ِلُيقَسُِّموكُم
وكما للَّذيَن ال َيزالونَ ُمنقَِسِمَني بالَْجَسِد َوبِالرُّوحِ، . ِلُيؤِمُنوا بِه َوأن ُتقنِِعيهم ِلَيعَملُوه

ُيطلَُق َعلَيَك : "٨لُته ِلكَنيَسِة َسْرِديَسُمفَرِِّقَني أَنفَُسُهم باْسِمي القدُّوس، أَقولُ لَُهم َما قُ
القَليلَ الَّذي َبِقَي  ولَيَس يف َنظَرِ خاِلقَك؛ أَحيِاسٌم َمعناُه أَنََّك َحيٌّ يف َنظَرِ العالَمِ 

 ".َحيثُ َتكونُ اجلثَّةُ، فهناك َتَتَجمَُّع النُّسوُر"َو" فَقَد أَشَرَف على املَوِت السَّريع: لديك
ال َتضطَهِدوا ! قدِّسوا مًعا َجَسِدي وَدِمي! َتضرَّعوا مًعا إىل اْسِمي! َتَجمَّعوا !إِتَِّحُدوا
َتَتكلَّمونَ َعنِ . ِلَتَتمكَُّنوا من أَنْ َتتَِّحدوا وأن ُتَمجِّدونِي" احنَُنوا"َتواَضُعوا و! الطَّريَق

ريقِ َولَِكنَّكُم َتتنافَسونَ َتَتكلَّمونَ َعنِ الطَّ. ولكنَّكم ال َتَتصرَّفونَ يف الرُّوح" الرُّوح"
لونَ أَوالِدي ونَ باْسِمي، غري أَنَّكُم َتقتإنَّكم َتدُع... كَم َمعرِفَُتكم بِي قليلَة! يف َسدِّها

. كُلُّ ذَِلَك َسوَف ُتذكَّرونَ به َيوَم الدِّين: بَني الَْمقِدسِ والَْمذَبح؛ أَلْحقَّ أَقولُ لَكُم
هل حقًّا َتسَتطيعونَ ." أنا ُمتصاِلٌح مع إخوِتي: "ي قائِلَني بِِصدقٍَهل تسَتِطيعونَ ُمواَجَهِت

                                                           
 على َما َيبُدو، َيحقُّ ِللكهنِة األرثوذكس الّرومِ والّروسِ، أَنْ َيسأَلُوا الَِّذيَن َيأتونَ ِللُمناولَِة الُْمقَدََّسِة إِنْ ٧

نَ إِعطاَء الُْمناولَِة الُْمقَدََّسِة ِللرُّوماِن الكاثُوِليِك َرغَم أَنَّ هذا السِّرَّ هو فَُهم َيرفضو. إلَيهم" َينَتُمونَ"كاُنوا 
 .َنفُْسه ِعنَد املَذَْهَبني

 .٢- ٣/١رؤيا  ٨
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." لَم أُفرِّْق بينِي وبَني إخَويت باْسِمَك القدُّوس؛ لَقَد عاَملُتُهم كَُمتساوين يل: "أَنْ َتقولوا
  : ِعنَدما تعرُضونَ َحالَتكُم لَدّي حينئٍذ أَقولُ لَكُم يف َوجهِكُم

م لَم ُتعاِملوا إخَوتكم كَُمتساوين؛ لَقَْد هشَّمُتم كلَّ َيومٍ َجَسِدي؛ فأَيَن إذَهبوا عنِّي، ألنَّك"
  َنْصُركم؟

  ؛َبيَنَما كنُت أَْجَمُع كُنُتم ُتفَرِّقونََبيَنَما كنُت أَبنِي، كُنُتم َتهِدُمون؛ 
  !"سِّمونَبيَنما كُنُت أًَُوحُِّد كُنُتم ُتقَ

يُع أَنْ يلَّ كَما أَنُتم، أَسَتِطيُع أَنْ أَشِفَيكُم، أَْسَتِطَمع ذَِلَك، حتَّى الَيوم، إِنْ جِئُتم إِ
  . أُجلِّيكم فَُتَمجِّدوين

ألَويلُ ِللَّذيَن أَجُِدُهم : ٩أُكُتبِي!" ألَويلُ للَحواِملِ والُْمرِضعاِت، ِعنَدما َيأِتي َيوِمي"
قَد نّشأوهم ُهم َوعلى  واخلَِطيئَةُ ُملَتفَّةٌ فيهم كَما حيِملُون الطِّفل، أَو َمَع أَتباعٍ

إنَّه َيقوُم ِمن َبينِكم أنفُِسكم أُناٌس يَتكَلَّمونَ بِالضَّاللِ : "لَِكْن قَد ِقيلَ. َنهجِهم
إِنِّي أَِصيُح َوأُحاوِلُ َخرَق ). ٢٠/٣٠أعمال الرسل " (ِلَيحِملوا التَّالميذَ َعلى اتِّباِعهِم

  ُبكم فَذِلَك ِمن جرَّاءنِّؤكم كَي أََخلَِّصكم، َوإِنْ كُنُت أَُصَمِم
  . الَّذي أكنُّه لكم" احلُبِّ"ال نِهاَية 

يف مجاعٍة  مًعاَسوَف أَمجُع يوًما مجيَع أجزاِء َجَسِدي الُْمنفَِصلَِة : لَِكنِ الَْحقَّ أَقولُ لَكُم
  .وحيدٍة

. آِمْن بِيي َو، أَنَت َمْن ُتِحبُّنِي، َتحمَّل ما أََتَحمَّل، ولكن، َعزِّن١٠ِال َتبِكي يا َصِديِقي
  .كُْن ُمَتساِمًحا كَما أََنا ُمَتساِمح. ُتَتمُِّم أَعماالً َعظيمةً باْسِميَس

                                                           
 .٢١/٢٣ُيفسُِّر لنا يسوع آَيةَ لوقا  ٩

 .يِد الكَناِئس؛ أَصِدقائهَيتوجَُّه يسوع إىل الَّذيَن ُيِحبُّوَنه حقًّا َوَيعَملونَ َحقًّا َوبِصدقٍ على َتوِح ١٠
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٦٤

َتابِْع أَعمالََك احلََسَنةَ . لَقَد ُجْعُت، َعِطْشُت وغاِلًبا َما اشَتدَّْت حاَجِتي فَأََتْيَت ِلَنجَدِتي
  .فَأَنا معَكأَحلَقَّ أَقولُ لََك، لَسَت َوحَدَك، . َوَسوَف أُكاِفئَُك

أَخبِْرهم أَنَّ . إنَّكم ذُرَِّيةُ َدِمي َوَورثةُ َملكوِتي. كُونوا ُمتَّحدين يب وِعيشوا يف َسالم
َشعبِي إنِّي ال أُريُد قُلْ ِل. قَلَب الرَّبِّ ُحبٌّ وأَنَّ لُبَّ الشَّريَعِة قائٌم على أَساسِ احلُّب

، َألنَّهم، ُهم َنفُْس أولئَك الَّذين قَْد َحوَّلُوا َبيِتي إِىل يف َيوِمي ُمَدراَء يف َبيِتي، فَلَْن ُيربَّروا

لَقَْد أَرَسلُت لَكُم روِحي ِلَيعيَش يف قُلوبِكم؛ فَِلذَِلَك َسُيريكُُم الرُّوُح . بيِت ِصناعٍة
َبعضٍ، يف الَّذي َيِعيُش ِفيكم أَنَّ كَنِيَسِتي َسُيعاُد بِناُؤَها يف قُلوبِكُم َوَستعَترِفُون َبعُضكم بِ

  .قلوبِكم، كأُخوٍة لَكُم
  هلْ َيجُِب عليَّ، يا أَِخي،
  أَنْ أَحتمَّلَ َمرَّة أُخَرى

  اَأللََم الَّذي َعرفُته َسَنةً َبعَد َسَنة؟
  أَم إِنََّك َسَتمَنُحين الرَّاَحةَ

  هذه املرَّة؟
  َهل َيجُِب َعلَيَّ أَن أَشَرَب
  َمرَّةً أُخَرى كَأَْس انِقساِمكم؟

  ْسَمُح ِلَجَسِديأَم َسَت
  أنْ َيسَتريَح،

   ١١؟"ِعيِد الِفصح"بَِتوحيِد 

                                                           
. لَقَد اتَّخذَ َيسوِعي، َوهو َيقولُ كلَّ ذَِلك، َصوَت َضِحيٍَّة، ُمرَهقًا، ُمْسَتْجِدًيا، كما لَو كانَ ُمَتَعلِّقًا بِنا ١١

دوُم َبعُد ِعقاُبه، قَبلَ َيومِ ِمثلَ َسجِنيٍ َيَتَوجَُّه إِىل َبابِ َزنزاَنِتِه وَيسأَلُ احلارَس، ِمَن النَّاِفذَِة الصَِّغَرية، كَم َسَي
 .َتحرِيرِه
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٦٥

  ُحبا بِي؟

وأُعيُد  ، َسُتَخفُِّف ألَِمي، يا أَِخي، فَُتَسرُّ بِي وأَنا بَِك،"عيِد الِفصحِ" بَِتوِحيِدَك تاريَخ
  .الَبَصَر إىل الكَِثريين

نا أَشياَء َتعَجُز َيُد إِنساٍن أنْ فََمن ُهو َزوجِي قَْد كََشَف لَ! يا َخاِلِقي! يا َمحبوبِي"

  .هذا ما َسُتنادونَ بِه، بِاْسِمي، ِعنَدما َتسَتِعيدون بصَركم!" ُتنجَِزها
  ١٢فسآِتي إلَيكُم

  :َتناَدوا َوَتَجمهروا كُلُّكُم واْسَتِمعوا هذه الَْمرَّة إىل راِعيكم: أَحلقَّ أَقولُ لَكُم
  َتْسِلكوه؛ َسأَقوُدكم يف الطَّريق الَّذي َعليكم أنْ

  .أَرِسلُوا رِسالَِتي إىل أَقاِصي األرض
  .َتَشجَِّعي، يا ابَنِتي، وابَتِسِمي عندما أَبَتِسُم؛ أنا مَعِك َألقوَد ُخطاِك إىل السَّماء

  
  
  

١٧/١٠/١٩٩١  

  أَطلُب احلُّب، ُألحطَِّم حواجَز انِقساِمكم - أََتيُتيف زمنِ املَجاَعِة 
  
  

الَّذيَن اختاَرهم اهللا يف الوِالياِت املُتَِّحَدة ِلَينشروا هذا " احلصَّاِديَن"رِسالَةٌ أُعِطَيْت إىل  (
 .)الِكتاب

أَنا َمَعكُم كَي أَُؤيَِّد َعَملَكُم باْسِمي، ألعملَ . أُعِطي َسالِمي لَكُم َجميًعا وأُبارِكُكُم ♥
 .الَّذي باَركُتُه، ألنَّه هو الَعَملُ املُحدَُّد ِلجميِعكم كي ُتَمجِّدونِي

  يف زمنِ املَجاَعِة

                                                           
 .قالَ َيسوُع ذلك كََمِلٍك، بَِجالل ١٢
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٦٦

  أََتيُت
" احلُبُّ"َسَيعوُد . ْن أَتُركَكُم أََبًدالَ. َألمَأل أَفواَهكُم من َمنِّي السَّماوي ِلكَي ال َتهلكوا

  ".كَُحبٍّ"

  
  

 :)وأُُمنا املُباَركةُ ُتْعِطيهم هي أَيًضا رَِسالَةً (
َصلُّوا ألجلِ . ِء، أُُمكم وأُبارِكُكُمأَنا َمِلكَةُ السَّما. أَملَجُد هللا. أَلكَنِيَسةُ َسَتسَتعيُد احلياةَ 

. َصلُّوا ألجلِ اهِتداِء كلِّ أَوالِدي. السَّالمِ، َصلُّوا َألجلِ اإلميان، واحلُّب، والَوحَدة
 .أُريُد أَنْ َيخلَُص اجلَِميُع

وا فَِلذلك اخَترُتكم ِلَتكون. إىل األبد ١٣إنَّ أَعمالَ ُنورِ اهللا ال ُيمكُن أَنْ َتبقَى َمخِفَيةً

  ِلَيكُن لَكُم. ١٤أُِحبُّكم َجِميًعا ُحبا َعِظيًما وأَشكُُركُم ِإلهداِئي كُُتَب اِهللا. َحصَّاِدي اهللا

  .َتعالَوا. ثقوا ألنِّي َمعكم. إِتَبعوُه. إميانٌ، يا ِصغاري، فالرَّبُّ َمَعكُم
  
 

٢٠/١٠/١٩٩١  
  

بُروكِْسيل يف قاَعِة  مار ميخائيل يف ثانويَّة قُرِئَت يف . رِسالةٌ ِمَن القَلبِ اَألقَدس إِىل َبلجِيكا  (
 .)٢٠/١٠/١٩٩١الَيُسوِعيَِّني، بتاريخ 

 .َربِّي، كُْن َمِعي ♦
 :يا فاسولَِتي قُوِلي لَُهم هذا. َمَعِك" أَنا هو"ثِقي َألنَّ  ♥

  .َولَو َنِسَي كَثريونَ قَلبِي اَألقَدس، فأَنا لَْم أَنَسُهم أََبًدا

                                                           
 .الَّيت أعدَّها إبليُس ِلَيمنَع انِتشاَر َرسائلِ القَلبِ األقَدس الكثريةَتلميح إىل العوائق  ١٣
 .الُْمباَركَةأجلماعةُ الَّيت نشرْت الكتَب باإلنكليزيَّة أَهَدْت أحَد اجمللَّداِت إىل أُمِّنا  ١٤
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٦٧

أَرغَُب أَنْ يكونَ أَوالِدي ُمتَِّحدين؛ . إِيَّاُهم الَيوَم هنا ِلُنَصلَِّي مًعا لَقَد َدعوُتهم، جاِمًعا
أَرغَُب أَنْ َتكونَ كَنِيَسِتي َجمَعاَء ُمتَِّحَدةً؛ فأُولَِئَك الَّذيَن ُيصرُّونَ على الَبقاِء ُمنفَِصِلَني 

  .لقَد فََصلوا قَلبِي َعن قلوبِهم
إِنِّي أَحتاُج إىل قلوبِكُم . اَح نِداِئي َوأََهمِّيةَ طَلَبِيأَدرِكُوا فظاعةَ انِقساِمكم، وإِحل

فكلَّ ما . قُلوبِكم داِخلَألَوحِّدكم، وأُِعيد بِناَء كنيسِتي ُمتَِّحَدةً يف كنيسٍة واِحَدٍة 
َصلُّوا، أَنُتُم الَّذيَن قدَّمُتم ِلي قلوَبكم . ، ُألحطَِّم حواجَز انِقساِمكماحلُّبأَطلُب هو 

أَنا الرَّّب، أُبارُِك كُألًّ ِمنكم . وا قَلَبكم مع قلبِي األقَدسِ ألجلِ وحَدِة كََناِئسيوَوحِّد
  !، أُِحبُّكمفأَنا، َيسوع. بِّي على جِباِهكمُح" َنفَحةَ"تارِكًا 

  
  
  

٢١/١٠/١٩٩١  
إِنَّها . يا َرّب، قَْد هبَّْت يفَّ، ونفَحْت روًحا َحيا يف أعمقِ أعماقي حيثُ ُيقيُم َرَمحُتَك، ♦

واُهللا غَُري املَنظورِ قَد أَْصَبَح فَجأَةً . ، يا َرّب، الَِّتي َتشِفي كلَّ شيٍء، الَِّتي َشفَْتنِي"كَِلَمُتَك"
. ، ِلَيقوَد ُخطاَي حتَّى السَّماِء"َنارٍ ُمبهِرٍة"ن َوَعَمى َعيَناَي أَْبَصَر نوًرا، عاموًدا ِم. َمنظوًرا لدّي

َنجَمةُ الصُّْبحِ، الَِّتي َمَنَحْت َنفِْسي "والظُّلَمةُ الَِّتي كانْت تسجُننِي وُتروُِّع َنفِْسي قَد غَلََبتها 
َرِفيِقَي "بِذاِتِه كانَ ، "الشَّفَقَةَ- احلُبَّ"َرجاًء، وُحبا َوَسالًما َوَعزاًء كَبًِريا ألنِّي كنُت أعلُم أَنَّ 

 .طوالَ َرحلِة َحياِتي" القُدُّوَس
يا طفلَِتي، أَحلُبُّ َمَعِك وال َتستطيُع أَيَّةُ قوٍَّة ِمن أَْسفَل أَن َتفِصلَِك َعنِّي ولَن تستطيَع  ♥

 .ِسريِي ِفي ُنورِي َوالبثي ُمتَِّحَدةً يب. أبًدا
  
  
  
  
  
  
 



      ٥٥م ة َسالم َوُحّب دفتر رقرِسالَ                                                             
  
٦٨

٢٢/١٠/١٩٩١  

  "َعشَّارِال"تعالَوا إِلَيَّ، ِمثْلَ 
  

 .اآلَبنَّ ذلك َسُيِسرُّ يَعِتَك، َألرَِش اتِّباَعأَلبِْسنِي التَّواُضَع، والنَّقاَوةَ و وُعُسَي ♦
 : أَلسَّالُم َمَعِك؛ هلذا أَقولُ لِك ♥

 ،"الَعشَّارِ"كُونِي ِمثْلَ 
م ُتْنكُ ،يًضام أَُتْنأَألنَّكم، بأَكثرِكم، َتدينون قريَبكم، ناسني كيف، حتَّى البارحِة، 

لَقَْد َرتَّْبُت َبيِتي َوهيَّأُتُه ِللرَّبِّ؛ َيسَتِطيُع اآلنَ أنْ : "ال َتقولُوا .السُّباِت َنفِْسهيف  ُسجناَء
َيأِْتي إِلَيَّ يف أَيِّ َوقٍْت؛ فأََنا ُمْسَتِعدٌّ ِلُمالقاِته؛ إِنِّي لَْسُت ِمثلَ جاري، الَّذي ال َيُصوم، 

  ."حياةً َسيِّئةًوال ُيَصلِّي، إنَّما ُيتابُِع 
أَبصروا؛ فها إِنَّ ِشفاَهكُم قَد أَداَنْتكُم؛ إِْشفُوا أَْنفَُسكُم أوَّالً َوال َتِديُنوا : أَقولُ لَكُم

  .اآلَخريَن الَّذيَن ال َيعرفونَ أن ُيميِّزوا َيَدهم الُيمىن ِمن الُيسرى
، ألنَّكم "١٥أيُّها أَلَْخطَأَة"يًما َمَعكم، َواسأَلونِي أَن أَكونَ رح" الَعشَّارِ"َتعالَوا إِلَيَّ، ِمثْلَ 

  .َجميًعا ُمَعرَّضونَ ِللَخِطيئَة
. ، أََنا َمْن ُتساِعِديَن١٦إِْنَهِضي واخِدمينِي، أنا إلََهَك؛ فَبُِمساعَدِتِك اَألرَملَة! أيُّها اهلَيكَلُ

   إِذَْهبِي اآلن بَِسالم، أََنا َمَعِك؛
 .أجملُد هللا ♦

  

                                                           
 .تلميح إىل املسبحِة األرثوذكسيَِّة ١٥
ألنَّ " أما"عن قَصٍد، لَم َيدُعها اهللا .تلميح إىل أُمِّي الَِّتي َعليَّ أنْ أحلقَها اآلن ُألساِعدها يف ِشراِء حاَجاِتها ١٦

 .أمَّنا احلقيقيَّة هي أُّمنا الُْمَباَركَة
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٢٤/١٠/١٩٩١  

  املْصَباحان - فِْسي أَتأَثَّرأََدُع َن
  

إِنََّك َمعروٌف بَِرْحَمِتَك . فََهذا اآلن واجِبِي جتاَهَك. يا َرّب، إِْسَمْح ِلي بأَنْ أَخدَمَك ♦
 .أَعلَُم أنََّك َسُتَخلُِّصنِي. وأعرُف أنِّي، إذا َتمسَّكُْت بَِك، فلَْن َترذُلَنِي

  ).٨١/١١مز " (ُهَألْمَتَح فَِمي لَك فََتفْليس عليَّ إالّ أنْ أَ"
  .١٧أرجوَك أَطِعْمنِي من َمنَِّك

إنَّ قَلبِي مليٌء بِالشَّفَقَِة وأََدُع َنفِْسي . إلبِِثي يف نعَمِتي؛ لَْسُت إلًَها ال َتهتزُّ مشاعُره ♥
 أَتأَثَّر؛ َتعالَي، فأَنا ِدرُعِك يف أزمَنِة املعركِة هذه؛ 

َك َما داَم يف َشعُبَك أَن َيفهَم َعجائَب ُيمكُن كيَف. يا رّب، الشَّيطانُ ُيهاجُِمنِي بِعنفٍٍ ♦
إَىل مَتى َسَتبقَى استقامُتَك َمطروَحةً يف ! الظُّلَمة؟ فَالشَّيطان َيبغي أَن َيِشلَّ كلَّ ُمَخطَِّطَك

 . أرضِ النِّْسَيان؟ أَرِنا اآلن، يا َربَّ الرَّْحَمِة َوالَعْدلِ أَنََّك أنَت َعوُننا َوَتعزَِيُتنا
َسأُري اجلَِميَع كيَف أَسَتطيُع أَنْ . ْخَشي َشيئًا؛ فَِفي النِّهاَيِة َسَينَتِصُر قَلباَناال َت ♥

 .أَُخلَِّص
إنَّ الَوحَش الصَّاِعَد ِمن اهلاوَِيِة َيسَتعدُّ  ١٨َتريَن إِنَُّه َمكتوٌب. َيجُب أنْ تتمَّ الكُتُب

الَِمني، هذَين الشَّاِهَدينِ اللَذَينِ ُيمثِّالن َجَسدي ِلُمقاتلِة املْصَباَحنيِ املاِكثَنيِ أَماَم َربِّ الع
، بِعزِمهما القويِّ يف أوقاِت األلَمِ، ين أَثَْبَتا أَنَُّهما خاِدمايهذَين اللَذَ: وُهما َجَسدي

َواِملَحنِ، َواِإلْضِطهاِد، هذَين اللَذَينِ َينشراِن كَِلَمِتي َويزيعاهنا، وهذَين اللَذَينِ أُعِطَيا 

                                                           
 .أَلروُح القُُدس ١٧
 .١١/٧رؤ  ١٨
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ِليكونا ِمثلَ الْمالئكِة َوَصًدى ِللكَِلَمة، بَِما أَنَُّهما َسَمحا ِلُروِحي أَن َيكونَ  احلقَّ

  .  ُمرِشَدمها مانًِحا كُالًّ ِمنهما ُمهِمَّةَ إِيليَّا
فالنِّداء الَّذي ُيطِلقانِه بِاْسِمي هو يف احلقيقَِة نِداِئي ِمن ِخالِلهِما؛ إنَّهما َيرفعاِن َصوَتُهما 

كِّراكُم بَِشريَعِتي، ِمثلَ ُموَسى على جَبلِ ُحورِيَب، لَِكْن هذا أَنا، َمن يَتكلَُّم، من ِلُيذ
َسَيبُدواِن ِلَمْن ُهم ِمَن العالَمِ، َوكأنَّ العُدوَّ  ١٩ِخالِلهِما، َوبالرَّغم من أَنَّ هذَينِ النَّبِيَّني

  !قَد َتَغلََّب َعلَيهما، سأَبعثُ احلياةَ ِفيهِما فَينهضان
فَكََما أَنَّ األرَض ُتخرُِج َنباَتها، واجلنَّةَ ُتنبُِت َمزُروعاِتها، كَذِلَك أَنا الرَّّب َسأُنبُِت البِرَّ "

  ).٦١/١١أشعيا "(َوالتَّسبَِحةَ أَماَم َجِميعِ اُألَمم

اًء َجِديَدةً فِحيَنها َترونَ َسم. إِىل ُنسخٍة ِلَجَسِدي املَُمجَّد َسأَُحوِّلُ أَْجَساَدكُُم الَباِئَسةَ
أَملَدينةُ القَِدْيَمةُ : فَاألرُض اُألولَى َوالسَّماُء األولَى َسَتزوالن، أَي. َوأَرًضا َجِديَدةً َتنشآن

، ٢٠الَِّتي ُتْدَعى، على َسبيلِ الرَّمزِ، َسدوَم َوِمصَر، ألنَّ كَِلَمِتي قَْد ُصِلَب ِفيها ِمن َجِديٍد
لَيَّ؛ مع أَنِّي قَْد أَتيُت إىل َخاصَِّتي َنفِْسها، َوِمن عرَّفوا إيَت ألنًَّه من جديد، أَهلُ العالَمِ لَْم

َشعيب اخلاصُّ لَْم َيقَْبلْنِي َبل عاَملَ ُروِحَي القُدُّوَس على َهواه، َساِمًحا ِللَوحشِ  َجديٍد
 رَّذلَ الَّذي أصاَبِليَّ؛ هاَتاِن املَديَنَتان املوحَّدتان، ُتمثِّالِن الأَنْ ُيعِلَن الَْحرَب َعلى ُمرَس
هاَتاِن املَديَنَتان . َوَصَمُمهم الّتام َشبيٌه بِتصلُّب ِفرَعونَ. ِليََّسدوَم َوِمصَر من ِقَبلِ ُمرَس

  َسُتسَتبَدالِن بِأُوَرَشِليَم َجِديَدٍة؛ وَبَدلَ َسُدوَم َوِمْصر سوَف ُتدَعون
  أورشليَم اجلديدةَ

  .َمِديَنةَ بِرٍّ، َمِديَنةَ قَداَسٍة

                                                           
 .روح النبوءة: يَّا وموسىروح إيل ١٩
 .١١/٨رؤ  ٢٠
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ِعنَدما َسَيحدثُ ذلَك، فاألحياُء الباقون، َوقَْد اسَتولَى علَيهم الذُّعُر، َسُيَسبُِّحوَنين و
  ).١١/١٣رؤ (

لَِكنَّ . واآلن، يا طفلِتي، أألرُض َحاِملٌ َويف عزِّ املََخاضِ، َتِصيُح َعاِلًيا ِمن ِشدَِّة اَأللَم
ُتها اخلليقَة، ُمحيًِيا إّياكم الواِحَد ِتلَو اآلَخرِ، إنِّي أَنفُخ فيِك، أَيَّ. اإلنِتظاَر َسَينَتهِي قريًبا

ِلذا، إن اعترَض عليكم أحٌد، فَليَس عليكم َيعَترُض، بل عليَّ أَنا، أنا . كم مجيًعاوُمطهَِّر
روَح احلَقِّ؛ َوإِنْ َصلَُبوا أحًدا ِمن َجِديد داِخلَ املَِديَنَتني : َمن َوهَبكم ُروِحَي القُدُّوَس

لَِكْن َبعَد الثَّالثَِة . ُتْدَعيان، على َسبيلِ الرَّمزِ، َسدوَم َوِمصَر، فَكلمِتي قَد َصلَُبوا اللََّتني
نوًرا َساِطًعا جدا، ألنَّه صادٌر عن اللَّمعاِن  اي، سَيبَعثُ ِمصباَح٢١األّيامِ ونِصِف الَيومِ

فََوْعُد ُروِحي القدُّوس . ِلذا، ِلَيكُن لََديِك الرَّجاُء، يا طفلَِتي. "بالرُّوح" املُحيِط

  .أَلكَنِيَسةُ َسَتْحَيا من جديد .أَنُتم جِزٌء ِمن أهلِ َبييت. ِلَزَمنِكم

  
  

٢٤/١٠/١٩٩١  

  عالَوا؛ وال ُتَجرَّبوا بالُعْنفَت
  :)رَِسالَةٌ إِلَى الِفِليبِّني (
  :يبِكُتأُ. يِتيَعرِصَّروا يف َشَيَتَب نْي أَعبَِشقويل ِل. مكَُعَم الُمأَلسَّ ♥

  -مالعالَآِخذٌ يف ُمصالََحِة  إنِّي-
  :مُهي لَوِلقُفم، ُهلَِتي الََسرِ َيا ِهوا َمإِنْ َسألُ. سوعأنا هو، َي ،ينَّنِأَريهم بِخبِأَ

  عم َمكَُحُألصاِلآِتي نِّي إِ
                                                           

 .َرقٌم َرمزِيٌّ ١١/١١رؤ  ٢١
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   لبِي األقدسقَ
م كُعِضَب ا مَعحوصالََتَت نْأَ ،يمِظالَع ا بُِحبِّيبُح سأَطلُب إلَيكم،ي، ِعم َمكُُمَصالََحِتبَِو
 ةًَخليقَ" كميعِمَج نذا ِمكَع َهصَنأَفَ ،لبِي األقَدسِع قََم َمالعالَ بَِعزمي أن أُصاِلَح .عضالَب
  . ٢٢"ةًديَدَج

  .وِحيعُد ُرذا َوَه
ساِد الفَ صاَدَح َسيحصُدبذاَر التَّساهلِ مع الذّاِت ع زَرَي ْنإنَّ َم ،أَحلَقَّ أَقُولُ لَكُم

 واحلَقِْب ذَهإِ! ينِّا َعيًدِعَب! ْبذَهإِ" :هلَ قولُأََس ،ينِومِ الدِّيف َي يمثلُ أماميَسوعندما 
  ! "َدَكفَسي أَِذالَّ َدالفاِس

  ،ٍةوَبَت كاَءُب م أَْسمْعلَ اَم
وهذا ال . ماءالسَّ بلغََتحتَّى  هافاَعرِتاَسُتتابُِع  ،وِتي ُتؤّدي إىل املَِتالَّ ،وِتاملَ رائحةُف

  :هو نكمه ِمفي ما أَْرغُبف. أريُده
   ورُخالَب

 .ونحبوُباملَ ألوالُداها أيُّ. حلى مذَب، َعاوًرُخَب ٍةئَِلمَتُم ٍةَرَخْبِمكن َتكُونوا أَيف أَْرغُب 

ا َمبِ بِقداَسٍة أَنْ َتِعيشوا مأُريُدك. الُبخوَرراِفًعا إيلَّ  خمٍَض حٍذَبىل َمإِبالُدكم  لْحوََّتَتِل

  .وٌسدُّي قُنِنَّأَ
 وَمالَيَو عصورِال َرْبم َعي لَكُبُِّح رُتظَهد أَقَلَ. يَّلَم إِكُألرفَع إليكميَّ َدَي بسطُأَ ومٍَي كُلَّ

 غمِالّربِفَ .ىفَعاَأل م ِمَنكَُصذُ ِخرافَه ِمْن فَمِ األسَد، أَجيُء ألخلِّراعٍ ُينِق ثلَ، ِمأيًضا
ُمعوُِزوكم م أَعلَُم كَ. ةَوَرعاُمَو دوَمَسبِ ُتلَْعما فَم كَكُبِ يَحِطن أُلَ عِيم املُركُؤِسِمْن ُب

 رُفأَْع! آهَوأنتم ُبؤساء كَْم كثًريا أَْعلُم و. ؤكم ُيسحقون كلّ َيومٍكَْم فُقراَوُمضاَيقون 
 مِالَدسِ على َبنيكم، عظيٌم َسفُك املُماَرنِف الُع بَِبَسبِو .ةيَدِدَع َيِهَو... َمكمراِئَج

                                                           
 .٢١/١رؤ  ٢٢
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بِّي ُح جلَِألي َومتَِْحَرحدَّْت ، َتةُيئَِطها اخلَالَِّتي َسبََّبْت كم،َمصائُب! يف بالِدكم يِءرِالَب
 وَسدُّالقُ ِمَياْسمن َيحملُ  وا كُلَُّعْدأُ. إىل الَوحدة وَمكم الَيعَبو َشأَْدُعالالحمدوِد، 

ي نِّكم إِعبَِشوا ِلولُقُ. كمَدهدُِّألكما إنِّي لَْم آِت  ًدا،رُِّب أَحال أَُج إنِّيم ُهوا لَقولَُو
 ،ضَّبابِال مثلَالِدكم َوعلى بِ ستارٍ ثلَِم مدُّأ، َسلُن َعِم. يهملََع يبُِّح وَحُر سكُبَسأَ

م لَْن كُعُبَش. وافِذكمَنبوابِكم َوأَ لِصاى ِمْن مفحتَّي، وسَيدخلُ بُِّح وُحُرَسُيغطِّيكم 

ِلي نَجِمِملُ ْع، َسأُصَّاٍدكَحَو ساَدفَالُم هَِتلْأََس ِةَرهِّطَنارِي املُبِفَ. زيارِتيمن  ُهملَُب أَيَُّيخ
 أَزرُعبدالً منه، َسو. َقارِ ِلُيحَرالنَّلقيه يف أَُو اًمَزأْربطُه ُحو، هذا رِّشَّال َديصَح ُعأقطََو

  .بِّاحلُبِذاَر : بِذاَر السَّماِء
  .َيفْهَم أَنْ رٍَشَب يُّأَ طيُعسَتا َيمَِّم كثَرحبُّكم أَُيهذا َمن . م َيتكلُّمكُبُّهذا َر

  كم،ُصلَِّخسوع، ُمهذا أنا، َي
َتعالَوا إِلَيَّ، أيُّها الُْمتعُبون، ! َتعالَوا: من جديٍدم كُلَ وأقولُ .على أبوابِكمالواقف اآلن 

  .تعالَوا َوُخذُوا كُلَّ كنوزِ قَلبِي اَألقَدس! وأنا أرْيُحكُم َوأَُعزِّيكم؛ تعالَوا
لَقَْد . فَبيِتي هو َبيُتكم. َعلَيكم ِسوى أَنْ َتدُخلُوه، فليَس ٢٣إِنَّ َملَكوَت اِهللا َبينكم

  .بل اشَتروا الشَّرَّ بِاحلُّب. عالَوا؛ وال ُتَجرَّبوا بالُعْنفَت. لجميعفََتْحُت باَب َملكوِتي ِل
  !أُغفُُروا

ي رِثََمغفروا؟ كُلُوا ِمن ن َتأَيف  بونَرغَم ال َتنُت، إِنْ كُاآلُب مكُلَيَف َسَيْغفُر كَفَإِالّ َو
 ألنََّمن ُهم ِمن جنِسهم ع ى َمحتَّ شراٌرالظَّالمِ أَ َولَيَس ِمن ثََمرِ َعُدوِّي، َألنَّ أَبناَء

يف األشياِء الَصغريِة  كانَ غَري أَمنيٍمن َو. هثلَوا ِمن َيكُوُنم أَُمُهلِّيَعُمعلُِّمهم و الشرِّيَر

  .بريةيف األشياِء الكَغََري أَمنيٍ  أيًضا َسيكُونُ

                                                           
 .أَلكَنِيَسة ٢٣
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٧٤

  .الَتكمَص أَْسمَعللصَّالة، فكم َءقاصِدأَإَمجعوا 
  كلُّ خاِطٍئ َيتوُب َسُيسَمُع لَه

  يف السَّماِء

  .كمباِهلى جِبِّي َعُح "َنفَحةَ"ارِكًا َت ،سوع أُبارِكُكُم َجِميًعاأنا َي

  
  

٢٥/١٠/١٩٩١  

  رسالة عن الوحدة
  ال َتهمُّنِي أإلحِتفاالُت واخلُطاباُت -َهل َبيَنكم أَيُّ َرجلٍ َسِخّي؟ 

  

 َيا َرّب؟ ♦
 .أََنا هو ♥
 يُشِعي أَألنِّاملُوجَّهِة إيلَّ هاناِت اِإل َني ِمنِظْاحفََو أيًضا ر اآلنكثَيَك أَلَي إِدَّنُِشيا رّب،  ♦

أرقُد ما نَدِع. يدَِليل َكوُرُن كُْنلَيف ُريا أَِسَمنَدِعلبَِك َوىل قَي إِنِدَُّش. يَّةكونِْسَم ٍةريقَطَبِ
. "وَحَكُر" خاِطبوِحي ُيُر لْجَعإِ ظُيِقسَتا أََمنَدِعَوعليَّ،  "َكروُح" َيسَهْرلف، َحيرِسَتَأل
 ابِكُلِّ َم قوَمي أَِلكََيتلهَّْف إىل التماِسَك جَعلْ قَلبِي إِ. وأََتودَّْد إليَك َكثلَِم ْفرََّصي أََتنِلْجَعإِ

 ةًَسدَّقَُم ةًَدواِح ةًيَسنِا كَيَتَنعطَقَد أَلَ. ايَتَنعطَّب، بِما قَْد أَا َرذَكِّْرنا َجِميًعا، َي .عاَهدُتَك بِه
لَقَْد أعطَيَتنا َعًصا َرعائيَّةً واِحَدةً  .َخراًبا ُمقفًرالَيَس وس، َودُّروِحَك القُمن  ةًئَِلمَتُمناِشطَةً 

 فأين َتبخََّر كلُّ ذلك؟... وَصلَبةً، َولَيَس قطعَتني أو ثَالثًا، أو كَوَمة َشظايا
إِهاناُت الَّذيَن ُيهينوَنِك َتقَُع َعليَّ؛ ِلذا ال َتسَتسِلِمي، : وال، َدعينِي أَقُلْ لَِك أوَّالًفاس ♥

ِإلنعاشِ ذاِكَرِة َشعبِي، . بل إِِمحلي َصِليَب وْحَدِتي ِمن أمٍَّة إِىل أمٍَّة َوكُونِي َصداَي
 ى فَْهمٍلَإَِو المٍسَّالىل ي إِدُِّيَؤ الًباَدَتا ُمببنُّوا ُحَتَيأُرِسلُ ُروِحَي القدُّوَس ِلُيذَكَِّرُهم بِأَن 
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 .لٍباَدَتُم
، لَِكْن "َتنَحُنوا"يف َرَساِئلي التَّمهيديَّة َعن الَوحَدة، كنُت قَد طَلَبُت ِمنكُم َجميًعا أَنْ 

  ؟"ُروِحي"َهل من أحٍد الَيوَم ُمسَتِعدٌّ أن َيسمَع ما َيقولُ 
  رٍّ؟هل ال َيزالُ فيكم أيُّ َرجلٍ با
  َهل من أَحٍد َيلتمُسنِي َحقًّا؟

  َهل من أََحٍد، يف هذا الَيوم، قَد َخفََض َصوَتُه ِلَيسَمَع َصوِتي؟
  َوَيمَِّحي ِلكَي ُيَرى ُحُضورِي؟" فََينَحنِي"َمن منكم سيكونُ اَألوَّلَ، 

  َمْن ِمنكُم ُمسَتعدٌّ ِلَيحنِي َرأَسُه فََيسَمَح لَرأِْسي بأَنْ ُيرفَع؟
  :َنكم أَيُّ َرجلٍ َسِخيٍّ َسَيخِفُض َصوَتُه َوَيسمُع َصالةَ َتَضرُِّعي إىل اآلبَِهل َبي

  يَّ، يا أَبتاه،لَل َعَه
  مرَّةً أُخرى،

  َسأْكَ نْ أَشَرَبأَ
  هم؟انِقساِم

  ، أقلَُّه،دونَحَِّوُيَس ْمأَ
  "حِالفْص يَدِع"

  ِقسًما ُمَخفِّفَني
  عذايبن ِم

  ؟يِملَأَومن 
  

  ِة َهذههل ُحكُْم الظُّلم
  َسَيطولُ أَمُده؟

  لَقَد قَطَُّعوا َجَسِدي
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  َوَنَسوا أنَّ هذا
  َرأِْسي

  الَّذي ُيقَوِّي َوَيحفظُ
  واِحًدا

  .اجلسَد بِكامِلِه
  !يا أَبتاه

  صاِلْحُهم،
  وذكِّْرُهم
  أنَُّه، بَِمويت

  على الصَِّليبِ،
  .قَد أَعطَيُتُهم َسالِمي

  ُهم ُروَح الَْحقِّإِمَنْح
  بِِملِئِه

  لوبِهم،يف قُ
  َوِعنَدما َيَرونَ ُعرَيهم،

  .َسَيفَهُمون
  أُغفُْر لَُهم، َيا أَبَتاه،"

  ."ألنَُّهم ال َيعلَُمونَ َماذا َيفَعلُون
  قَلَْعةُ

  الُْمَتكَبِّرين
  َسَتنهاُر كَوَمةَ غُبارٍ
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  .٢٤َيا طفلَِتي

. فقط فََتَري؛ انَتِظري "ُروِحي"فِكربِياُؤهم َوَمجُدهم سَيسقطاِن ِعنَدما َسُيحاِصُرهم 
  :أُكُتبِي

  َهل ُتصغونَ فعالً؟ هل ُتصغونَ حقًّا إىل ما أقولُ؟
وا، ُمنذُ ي، إنَُّهم سَيفهمونَ إنْ َتخلَّإنَّ ما أقولُ، َيعنِي السَّالَم ألخّصاِئي وألصِدقاِئ

َخالِصيَّةُ ِهَي يف فللَّذيَن ُيحبُّوَنين بِال َتَحفُّظ َوَيتَّقوَنين، ُمساَعَديت الْ. الَيوم، َعن َحماقَِتهم
  .ُمَتَناولِ الَيد، َوالَْمجُد َسَيِعيُش حينئٍذ يف كلِّ واحٍد ِمنكم

َيسَتطيُع احلقُّ أَنْ . رُّ َوالسَّالُم ُيمِكُنُهما أَن َيَتعانقاأَلُْحبُّ َواحلقُّ ُيمكُنُهما أَن َيلَتِقيا، أَلبِ
لسَّماء؛ لَقَد َمَنحُتكم السَّعاَدةَ، فَأَيَّ غلٍَّة رَّ َينَحنِي داِئًما ِمَن اينبَت ِمن األرضِ ألنَّ البِ

أَعطَْت ُترَبُتكم؟ أَإلستقاَمةُ داِئًما َتقَدََّمتنِي َوالسَّالُم َتبَِع خطواِتي؛ هل أَسَتِطيُع أن أَقولَ 
انِقساِمكم؟ أإلحِتفاالُت واخلُطاباُت ال  نكُم؟ َمن َسُيعوُِّض َعن َسنواِتالشَّيَء َنفَْسه َع

  ال َتخدُعنِي؛ الكالم كَثرةُوكذلَك املظاهُر الكاِذَبةُ و. نِيَتهمُّ
  . ألَمي كَبٌِري آه َيا ابَنيت، ما أَْبِغي أَن َيفَهُموه، َخاصَّةً الَِّذين َيِعيشونَ يف جِراِحي، هو أنَّ 

َيْعطُوا ن ن أَم ِمُهَنكَِّمي أُكَِلهو ، بَِحزمٍ شياَءأَعدَِّة ن َع َألجِلِه عبَّرُتي ِذالَّ ُبَبالسََّو
ي َيروا كَِل "لعلويي اورُِنبِ"هم روَح مَألأُريُد أن أَ. فْرلَحل ام يَسلََوبعَض ما للّروحِ 

. همورُِنلَيَس بَِو "يِّهِلَي اِإلورُِنبِ" وا األشياَءَري َيكَ، ِلهميونُِعبِ يَسلََو يينََّعبِاألشياَء 
م أَماَنِته ِةقلَّ بَِبَسبِ، أنَّنِي أنا أيًضا، ذا ال َيْعينوه يٌمِقسَتُمَو أَِمٌنيي نِّأَي بِنَِّع عروٌفَم
َحتَّى . همِتنجَدِل يُءجِال أَأَنَّنِي َو ا أقلَّ،الًمَسَو ،ةًقاَماسِت، َوأُظهُر لَهم أَماَنةًهم، ِتقاَماسِتَو
  .٢٥"اَألمَني الّصادق"ى بقَأََسفأنا ي، ِلُبن ُسَعي َونِّدوا َعَعابَتَجِميُعهم و لََو

                                                           
 .هنا َشَعرُت بأنَّ هذا هو اآلب الَّذي جييٌب اإلبَن ٢٤
 .١٩/١١رؤ  ٢٥
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ُدكم َسأُوحِّ ،راِحيجِيبِي َوِلَصبِو ،ني اإلخوِةالم َبلى إِعاَدِة السََّعحي سَيبدأُ بالعملِ فرو
  ولَي َحُدونِجُِّتَمأَجَعلُكم َو ٍدِحاو سٍدا يف َجيًعِمَج

  َبيِت قرباٍن واحٍد
ي َسَيكُونُ بائِحذَّي الرِشوَع ٢٦ُعْرفَُتَس" فاللَّعنةُ" .َنيِمِسنقَيكم ُمِقْبي ُيِذالَّ َزاحلاجِأُحطُِّم َو

وِلتتمكَّنوا كم، ِسفْيونَ َنُع أَفْتَح َألَتمكََّن ِمن أَن، ِصغارٍ والٍديَّ كأَلَوا إِعالََت. كانِهيف َم
  يداِئدُّ نِأَيَّ َرجاٍء ُيِع َتَروا من أن

  .ـملَك

  .َتعالَي .َبارِكيين، َيا ابنيت

  
  

  .ّبا َر، َيَككُأُبارِ ♦
  ى ولَه َعينانأَخرِجِ الشَّعَب اَألعَم"

  .واألصمَّ ولَه أُذُنان
  ِلَتجَتِمْع كلُّ األَممِ َجِميًعا

  .ِشِد الشُّعوُبَتْحَتولْ
  ."هذا حقٌّ: ولَيسَمعِ الّناُس فََيقولوا

  )٩-٤٣/٨أشعيا (
  

                                                           
 .٢٢/٣رؤ  ٢٦


