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 خمسونَوالْ  الدَّفَتر الثامن
 

١٨/٢/١٩٩٢ 
  

  َكَ فارقُ تَ  يَينَّ عَ  دَعَ ن أَ ّب، لَ يا ر،  
  .أرتدَّ عنَك من جديدن أَ  ةَ شيَ خَ 

  َقدَميَك. َموِطئَأعبَدَك عند  ْح ِيل َأنِإمسَْ 
  قدَرَتَك. يًعالناَ مجَ  آه! يا َرّب، َأظِهِر اآلن

  يًعا عاِصَفَتكَ َعَلينا مجَ  ثِرْ أَ 
  َخطايانا. وحُ متَ  الَِّيت 

  ناُرَك ( أَلّروُح الُقُدس)ُحلَّ علينا لِتَ 
َرنا.   لُتحِيَينا َوُتَطهِّ

  َفِمَن الّصعِب إجِتياُز هذه
   الظّلَمة.ِيف  غدَّارةِ الصَّحراء ال

  

  !عالَ اراناتا! تَ مَ 
  

 َسالم، يا َمحبوبِتي، ال َترَتِعِبي؛ ♥

 ؛متوقـَّعُمخطَِّطـي أَبَكـَر ِمـن الْ  فِّذُ َسـأُنوَ  مطهِّـرةِ األرَض بِنـاري الْ  دمِّرُ راري؛ َسأُ قد أخذُت قَ 
ُترِعْبـِك؛  ةحماقـال تَـَدِعي الْ في، بـُنَـّيتِ اإلنتظار َسَينَتهي َقريًبا؛ َأمَّا بِالّنسَبِة إليِك، يَا  َوقتُ ف

، فأنا قـُّوُتِك؛َعيَنيِك َن◌َ  وجِّهي   حوي واتَِّكِئي َعَليَّ
، مواهـــبَ الْ وا ِمنِّـــي: نهلـــيَّ َويِإلَـــ ّتجهـــواكـــي يَـ ي لَصـــلِّ ، ١أُنظُـــري! َصـــلِّي ألجـــِل َكَهَنتـــكِ  -

                                                           
 األُرثوذُكس. يونانأَلكَهَنة ال ١
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ــالَم والْ  ؛  ألسَّ وَن فــلِ تيُ  ٢؛ َصــلِّي ألجــِل الَّــذينَ ِبســرعٍة َشــديَدةٍ ى حّتــن و تالَشــو ي كثيــرونُحــبَّ
 لكَ ، فَـذءَ اون أحيـهم ال َيزالُـمـن الـبعضُ  كـان  ذا: إِ ٤؛ قـوِلي ِلَكهنتِـكِ ٣مـا تتفـّتححالَ َزهراِتي 
ألحفـَظ َهـذه البقيَّـَة َحيَّـًة،  ُمنازًعـاأَبِكي فـماَنهم بِـُدموعي، ي َأروي ِإيْ ى ُدموعي؛ ِإنِّ عائد إلَ 

  مُعُه ِمنهم هو:ما َأسْ  وَُكلَّ  مهترئٍ  شبٍ خَ ك تفّككُ ي تنيستِ كَ   نَّ إِ 
  

  "َهل ُهناك َجفاف؟"
  

َويسـمحوَن  الُقـّدوسِ  َمريـَرًة ضـدَّ َأعمـاِل روِحـيدِّدوَن اتِّهامـاٍت ِإنَّهم َيهَزُأوَن بـالتَّقوى، يـَُعـ
؛ بَـــل اَألســـَوأُ ِمـــن "الســـجودســـاعَة " بطلـــتْ أَ َألفـــواِههم بـــَأن يـــديُنوها! ِإنَّ ســـاعَة الظُّلمـــة 

  ؛عتداد بالنفسالتَّباِهي َواإلقاموا احتكارًا مبنًيا على َلَقد أَ َذِلك، 
والدي الَيــوَم ألَ  عطيهــاهــم، َأقــُف َأمــاَمهم وَأســأُلهم: "ِلمــاذا تــزدروَن التَّعزيَــَة الَِّتــي أُ أَنــا، رَبَّ 

ــماوات َســَتزوُل َقريًبــا وأنــتم ال َتزالــون  -ِمــن َكِنيَســِتي؟"  اَألصــَغرِ  بواســطِة الِقســم ِإنَّ السَّ
ي أيَّـــِة َســـاعٍة باٍت َعِميـــق؛ َســـآِتي ِإلَـــيكم كـــاللِّصِّ دوَن َأن أقـــوَل َلكـــم ِفـــي ُســـين وِفـــافلغـــ

  ؛٥أُباِغُتكم
ـــإنِّـــي أســـأُلكم اآلن والـــدُّموُع  ـــيَّ  يِف ـــَن َمراِعـــيَّ َعيَن ـــي: مـــاذا َجـــَرى ِلَقِطيعـــي؟ أَي ـــوا ِل ، قول

ُكنـُت قَـد مـاذا العطـُر الـَّذي  ِر؟ أَيـن َشـِبيبُة اليَـوم؟ لِ ْسـي األَ ماذا أَبناِئي َوبناِتي ِفـ؟ لِ ةُ دائمال
ـــــُتكم   ... ةكم اْلُمفِرطـــــعجـــــرفتِ أَبِكـــــي َعلـــــى  -أَبِكـــــي َعَلـــــيكم  - نتانـــــًة؟ أصـــــبحَ َأعطَي
، ِإنَّ ا؛ َلِكـْن أَنـُتم أَيًضـا َسـُتقَهرونفتوًحـَكِنيَسـِتي ُتشـبُه قَبـًرا م  تْ َجعلَـ ةُ م اْلُمفِرطَـفعجرفُتك

                                                           
 األرثوذكس. يونانال ألكهنة ٢
 َرسائل ربّنا. بواسطةَحديثًا  ارتّدوا ناب اليوناِينّ الَِّذيبألش ٣
 األرثوذكس. يونانأَلكهَنة ال ٤
 .٣/٣ رؤ. ٥
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ن َمجدِكم ... َوِعنَدما َسَتسـأَلون؛ "مـاذا َحـَدث؟" َسـَأقوُل عُكم طُّ حِ نَاِري َقريَبٌة اآلن؛ َسأُ 
 فـالرُّوحُ ؛ ٦ه"رَ ااآلن َثَمـ يُعطيى َشـعٍب َسـإلَـ ُدفـعَ ي ِمـنُكم وَ لكـوتٍ مَ  نُـزعَ : "َلَقـد عندئـذٍ َلُكم 

 ُروِحـي الُقـدُّوس؟ َفِلمـاذا ِإذنالكـاِفي لِ  ا عنـدكم اإلحتِـرامُ حقًّـحيـاَة، َهـل هو َمن يُعِطـي الْ 
  ؟كم لهُ ُتهينوَن ُروِحي الُقدُّوس بِاضِطهادِ 

َفًة لَِيتبعوا َفلَسـ أّمهم الَكِنيَسة ماذا يَنَفصُل َشباُبُكم َعنَما َأقول؛ لِ  يفِ ُأحُكُموا بِأَنُفِسُكم 
َوِبحفـِظ التَّقالِيـِد  بـالغٍ  استمرارٍ روِحي الُقدُّوِس بحسًنا َصنعُتم بَِتذَكُِّر ؟ يصنِف الثانِ ِمن ال

! يـرُتكمغَ  ُكمتْ َأعمـومع ذلك، فإنَّكم تـََتَكلَّموَن بال ُحبٍّ َوقَـد  ؛َتماًما َكما َأعطيُتكم ِإيَّاها
؛ َلــم َتقــرأوا: "هنــاك بَقيَّــٌة، ُمختــارٌَة بِالنِّعمــةم! أَ يــرتكغَ َأســراِري ِبَســَبِب  إدراكَ  َلَقــد فـََقــدُتم

ــاِلحة عمــالِ لأل إذن  عالقــةَفــال ،اظــو بالنعمــة، الحِ  ــُة نِ ، وَ الصَّ ــَق النِّعَم ــم تَب علــى  عَمــةً ِإالّ َل
، ألَنَُّكـم تُعاِرضـوَن مواهـَب ُروِحـي أََلمٍ  ؛ ُأِحبُُّكم َجميَعُكم َلِكن لَيَس ِمن ُدونِ ٧!"االطالق

  ؛بل تُعاِرضونَِني أَنَا ِإَلهكمِإنَّكم ال تُعاِرضوَن ُسلطًة َبَشريًَّة، الُقدُّوس؛ 
ــرُُكم بِــَأمٍر َأخيــٍر: َيوًمــا َمــا َســُتعايِنونَِني َوجًهــا ِلَوجــٍه َوَســأَ  ي لِــ ّدواتـُــؤَ  أن كمطلُب مــنِإنِّــي ُأذَكِّ

َمنُتُكم َعَليها؛ أَليَـوَم أَيًضـا َتجعلـوَن اعتَـَنيُتم بِالنُّفوِس الَِّتي ائتَ  َعِن الطَّريَقِة الَِّتي ِبهاِحسابًا 
ــي ــهاَدِة الَِّت ــوَن بِالشَّ ــم َتعــوُدوا ُتؤِمن ــا ألنَّكــم َل ــُتكم  ُكنــُت قــد  ِمنِّــي كاِذًب ــا اهــا إيّ َأعطَي َجميًع

  ِبَكِلَمِتي: ٨"كـِّرذَ مُ الْ ب" متعلِّقةِ الْ و 
  ي القدُّوس؛روحِ 

  

ــ ــ ُتشــِرقَ ف لتنظــفَ لوا قلــوَبكم َأغِس ــماواُت َعَل ــو، السَّ ــا لقــد  يُكم ِمــن َعُل ــِك، َي ُكنــُت ُأراِقُب
 َلِكـنِ ، ىَكنيسـِتي األولَـُمَمارسـاِت الصـحيحَة مـن شـريعِة  الْ َلَقد ماَرْسـِت ، "يدلقَة التَمدينَ "

                                                           
٦ .  ٢١/٤٣مىتَّ
 ٦-١١/٥روم.  ٧
 مرتجمسالْ  -  ُمَؤيِّد...)ُمحامي، الْ (الْ  ١٤/٢٦يو. ٨
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قليًال أو أبـًدا علـى اإلطـالق لألمـوِر  من االنتباه إالّ عيريَن تُ فال  ،َقد َأعماِك التباهي الَيومَ 
! الَتواُضِع!مِة ! الْ حْ الرَّ  - يي شريعتِ فِ  األهمّ    ُحبِّ

 ... ةفر مغالْ  َوروحِ 

ِإنِّـــي  ؛" العظمــىيُروِحــلتمســوا مواهـــَب "َأن تَ  ينمــا أنتظــرُ بيًّـــا داخلَكبيــٌر َوأَئِــنُّ   ُحزنِــيِإنَّ 
الرُّوِحيَّــة؛ لَــو أَنـَُّهــم َفِهُمــوا اليَــوَم  دون روحانيّــٍة عــن األمــوروَن بِــُمرَهــٌق ِمــن ُرؤيــِتُكم َتِعظــ

ي تِـلَّ الكبريـاء ا ُروِحـي، َلِكـنَّ  َلكانُوا قَِبُلوا أَيًضا مواهـبَ  اَألهمَّ  روحي وأُمورَ ِحي رو أعماَق 
  مزِّقُِني بِاسِتمرار؛تُ  ي داخلكمفِ  اهبِ  تقبلون

 ىإلَـ ُمجتـذبين إيّـاهم، بُِلطـفٍ َلَقِد ائَتَمنُتكم علـى آالِف النُّفـوِس لُِتعلِّمـوُهم َوُتسـاِعدوُهم 
َعلَـيهم روَن ي الَعِظيم إلَيهم، َلِكـنَّكم ُتصـدِ ، َوِبَعَطشِ َوِبُحّبي، يحنانِ بِ  همُمذّكرين إيّاَقلِبي، 
لـــوَنهم أَ ُحْكًمـــا   إصـــبًعاأَنـــُتم بـــذاِتكم ال ُتحرِّكـــوَن  مـــاالً حْ ال ُتطـــاق، أَ  مـــاالً حْ ُمســـبًقا َوُتَحمِّ

  ،من جديدٍ ، َوالَيوم ُروِحي الُقدُّوُس هو َرةٍ َعثْـ ي أَيَّاِمي ُكنُت َحَجَر ها! فِ ْملِ حَ لِ 
  -  َرةٍ َعثْـ  َحَجرُ الْ  -

  َعديد ِمن نُفوِسي الكهنوتيَّة؛للِ 
 َعيَنــايَ  بــل ؛حــو البــارِّ والفاِضــلفـََقــط نَ  ا ُمّتجهَتــينَأقــوُل َلُكــم، لَيَســت ،ِي الــرَّبِّ ِإنَّ َعيَنــ -

  حو الَّذيَن ُتسّموَنهم َغيَر َجديرين؛أيًضا َنحو البؤساء ونَ  تـَتَِّجهان
مــع النُّجـوُم ِمـَن السَّـماِء علــى األرِض َوتتزْعـزع قـُـّواُت السَّـماوات َوأَنـُتم  قطُ اسـتقريبًـا َستَ 
ــــك ــــتَ  ذل ــــتَ  غــــاِفلين؛ هــــذه اَألرضُ  لبثونَ َس ــــماواُت الْ  زولُ َس ــــا َوالسَّ ــــَدُة َواَألرُض َقريًب جدي

ــَدُة َســتالْ  ــُتم يأتِ جدي ــيكم َوأَن ــ مــع ذلــك َعَل ــو ؛َتهربــون ِمــن روِحــي َتظَلُّونَ َس  َرغــَم ذلــك، َل
 ُروحَ  لَبَـدَّْدتُ ٌة َوغيـُر َجـديرين، أأَنَّكـم َخطـ ِبصـدقٍ تَتواضـعوَن وتُقـرُّون  ، َحّتى اليَّـوم،نَّكمأ
  أُمَِّتكم! خمول الَّذي ُيخيِّم علىالْ 
َمُع " هـي الَكِلمـة الَوِحيـَدة الَّتِـي َأْسـاْلمجاعـةُ ف؛ "، َأرونِـي غنـاُكم ِإذندَّعون أنَُّكـم َأغنيـاءُ تَ 
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، ُكــم َأغنيــاءُ أَنَّ  عوندَّ ؛ ِإن ُكنــُتم تَــعلــيكم ي كــلِّ مكــانٍ مطبوعــٌة ِفــ" مجاعــةُ الْ " دِكم؛لــِمــن بَ 
ــَدة؟ لِ َمــراِعيكم الْ إذن أَيَن هــي فــ ــَدة؟ َكيــفَ مجي ــُر ِبُجثــٍث فاِس ال  حــدث أنّــييَ  مــاذا أََتعثـَّ

  َأْسَمُع َأيَّ َصوٍت ِمنُكم؟
ِميًعــا َولِــَيمَأل ُروَحُكــم ُكم جَ ُل اآلن لَِيقــوتَ الالُمتناهَيــة، يَنــز  مِتــهِ ِإنَّ ُروِحــَي الُقــدُّوَس، ِبَرحْ  -

ــن َمنِّــي السَّــماِوي؛ ــأَبْ  ِم ــَل راٍع َس ــي الِمث َحهم ِبُحــبٍّ ار ضــاّلة، َســُأداِوي ِجــحُث َعــن ِخراِف
ــــعفاَء َوالْ  ؛أَبــــِديٍّ  ؛ َســــُأعزِّي مهايتِ عــــرَ عــــن فُتم تــــوقَّ مــــرَهِقين َوُأولَئــــَك الَّــــذيَن سَأســــنُد الضُّ

ال تُناِقضوا ما تُعلِّموَن َعن َمِة َهِذه؛ ي أَيَّاِم الرَّحْ ًقا فِ ئوِني َوال َتصيروا عافقِ َأوالِدي؛ َفال ُتو 
! يـا اهللا اآلن قَبـَل َأن يَـأِت يَـوِمي؛ َهـل َسَأْسـَمُع: "َهاَءنَـذا ذاهَ  لَّ م كُ كُ لَ  لتُ د قُ قَ ؛ لَ ُروِحي

، ذلــك فَعلــتُ أعــرف انّــي إذا  يِنــألنّ أَنــا آٍت ألَتُــوَب! َســأََتوقَُّف َعــن ِإهانَــِة ُروح نعمِتــَك ف
  م فَِبَسببِ كُ َوبِّخُ ألجِل َخالصُكم أََتكّلُم وِإن كنُت أُ ف ؟َسُأعاَقُب ِبَقسوٍة"

  

  ؛حّب الَّذي أكنُّه َلُكمَعَظَمة الْ 
  
 

     
  

  

 ؛التَّواضَع الحِقيِقيَّ  فاّسوال، َصلِّي ِمن َأجِل َكهَنتِك لَِيتَـَعّلموا ِمّني
  
 

  ١٩٩٢آذار 
  

 َبيَنما كنُت أُنـَفُِّض الغبار عن َرفٍّ ُزجاجيٍّ َعليه فَأن يَقتُـَلِين.  ا الصباح أَوَشَك الشيطانُ هذ
ًة حادّ أيًضا. رأيُت شفراٍت كبريًة  سفلَ األ الرَّفَّ  بسقوطه أَيقوناٌت وَأغراٌض دينيٌَّة، َسَقَط كاِسرًا

انتَظرُت ِبَصمٍت  ذلك َتوّقفَ ل. عندما مدخَ الْ   صالةِ  ِيف ّىت  وح غرفِيت تنتشر ِيف تَتساَقُط حوِيل و 
ُمفتَـَرِض َأن كاَن ِمَن الْ ا  طبيعيًّ . ْدشٍ ِخبَ ؛ وال َحّىت بَشيءٍ  ُأَصبْ . َمل يمدَ  ِسيلُ أَين َسيَ من ألرى 

 .)القدَمنيحّىت  معدةِ الْ ِمن  قطَّعَ أَت
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 الحًقا:(  
ـــَوةً  ♥ ـــْدِك ُخطـــوًة ُخْط ـــي َأُق ـــولَِتي، َدِعيِن ـــا فاّس ـــي َصـــغيرةً َي َق ـــي، واتَِّكئـــي علـــى ؛ ِإبـْ ـــا زهَرِت ، ي

 ُمَخلِِّصِك؛

 يس فقـط؛ لـ٩كِ ن َيضـَع اليَـَد َعليـِك َويشـلَّ ُيحـاوُل يائًسـا أَ  بلـيسإِإنَّ  ؛يتِـفلَ طا يـُأِحبُِّك، 
ي َغَضـــِبه، َسَيْســـَتخدُم حتَّـــى ، ِفـــبـــلَيســـَتخِدُم أناًســـا لَِيجَمعـــوا اتِّهامـــاٍت خاِطَئـــًة ضـــدَِّك، 

َوَملَجـُأِك، لِـذا ال َتخـاِفي، فـََعينـاَي  وَِّلها ضدَِّك؛ َلِكنِّـي َحاِميـِك األِمـينُ َقوانِيَن الطَِّبيَعة لُِيحَ 
ي َقلِبي األقَدس؛ َتعاَلي، َسُنتاِبُع ُمالَحَقَة النُّفوِس ألجِل ِك بِاستمرار؛ ِإخَتِبِئي داِئًما فِ علي

  ؛اَخالِصه
 ورائــي أَثَــراً  ، َســأَتُركُ جتــازيثمــا أَ ي كــلِّ َمكــاٍن َعلــى األرض، َوحَ َســَأقتاُدِك، يــا َمحبــوبِتي، ِفــ

قُلــوَبهم؛ أَْبهِجــي  فــُتنَ ى ُأخــرى ألَ ِمــن نـَْفــٍس ِإلَــ يُمــرِّ  طيــبَ ؛ َسأَنشــُر روائحِ الــ زَْكــىأَ مــن 
َولَــن أَنَتــزَِع  مــكِ حطّ ُمَخلَِّصــِك، يَــا َزهرتِــي، َواْســَمِحي لِــي بــَأن َأســَتخِدَمِك تَــدرِْيِجيًّا؛ لَــن أَ 

ـــِك؛ أَبِقـــ ـــا رَِفيُقـــِك غـــم ذلـــكرَ  َتملِّـــي ِمنِّـــي ن أنو دي َقلَبـــِك َأســـيَر ُحبِّـــي، ِمنـــِك ُحرِّيَت ؛ أَن
ًزا: يبُ حبالْ    الَّذي َمَنَحِك َكنـْ

  َقدَّْمُت َلِك 
  ؛يبِّ حُ  ِهَبةَ 
إنَّ روِحــي َيســَتقرُّ َعليــِك لَِيقــوَدِك ويَــذكَِّرِك  ،َســوَف ُأعِطيــِك قـُــوَِّتي َوَصــْبِري؛ أيـَُّتهــا الزَّهــرة

داِئًمـا؛ أََلْسـُت  يمينِـكرِّ هـذِه اَألْرض؛   يبِ لُِتخِصـَلذا كوِني َكرْيَمًة وقَـدِِّمي َوقتَـِك بَِتعالِيِمي، 
اْلُمُلوك؟ ِإعَمِلي ِبَكدٍّ َمِعي، َوعلـى َعكـِس مـا َتظنِّـيَن، ُمعظَـُم  ُحبَِّك الَوِحيَد؟ أََلْسُت َمِلكَ 

ي اْلُمَجـرُِّب ِفـ َهَمـسَ ؛ ِإْن َهـَدفالْ  غهـالِّ بَـ تُـ  ةً فُقـدرَِتي َتمَنُحهـا أُلوَهـ ؛ةً باطلـُجهودِك لَيَسْت 
  ي، ال ُتْصِغي ِإلَيه؛تِ بُنيَّ َأقوُل َلِك، يَا فٍة، ُمجدينَّ َكِلماِتِك َغيُر إِ  قائًال لكِ  ،ُأُذِنكِ 

                                                           
 َفِهمُت َأنَّ ذلك روحيًّا. ٩
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جيـاَع، مـَن السَّـماِء ُألطِعـَم الْ  لدون َكلَـ لبِـي َعلَـيُكم َجِميًعـا َوأَنْـزلَ قَ ِمن فَيَض أن أُ َسأُتاِبُع 
ِني يـأكلَذوٍق؛ َسأُتاِبُع َعرَض َقلِبي اَألقَدس وِإظهاَر َحناِني ِلُكـلِّ فَـرٍد؛ ُكـلُّ َمـن  ُكلَّ كفًيا  مُ 
  شربِني َسَيَتَحوَُّل لَِيِعيَش يوَ 

  

، أنا ِإَلهكم؛    َحياًة َحِقيِقيًَّة ِفيَّ
  

  ُلكم؛يَّ سُأحوِّ ؛ ِبُمجرَِّد َنظَرٍة واِحَدٍة إلَ ١٠َسَيْخُلصُ  ُكلُّ َمن يـَْلَتِفُت إَليَّ 
ــَر َملحوَظــةٍ  - ــي، ِإبَقــي َغي ــا ابَنِت ــًة  ؛، َوال َشــيءَ ي  ،َعجــِزِك، وضــعِفكِ  بواســطةِإبَقــي َمْخِفي

لَـْم يَنتَـِه َوالعـاَلُم  فـأواُن البَـْذرِ َأكثـَـَر؛  بعـدُ  يَنَتِشـَرا سـخائي َوقـدرِتي أن اآلن يسـتطيعَ  ِلكي
ا لَـــَديَّ وُأحبُّـــِك َحتَّـــى ا مينـــةٌ ثَ  َأْجَمـــُع ســـيُـَردُِّد َقريبًـــا َصـــوِتي؛ يَـــا ابَنِتـــي، أنـــتِ  لـــدُّموع، جـــدًّ

ُكم َجميًعـا يلَـإبِالّنعَمِة َتحمُل  تانِ اْلُمبَـلَّلَ  ايَ تكم حتَّى الدُّموع؛ وِمَن السَّماِء شفُأحبُُّكم كلَّ 
مهــد َســِهرُت َعَلــيكم الْ  يمنــُذ ُكنــُتم ِفــِرســالِتي ِللسَّــالم؛ ُمنــُذ اَألَزِل َأحَببــُتكم وبــارَْكُتكم؛ وَ 

  داَفعُت َعنكم؛وَ 
؛ إِ  ــا َحتَّــى العَمــى الُكِلــيِّ ــُم َكــم َغلََّفكــُم الُبــؤُس َجميًع ــ يلتمســونِ َأعَل مــن النُّــوَر؛  كميَ أعطِ َف

لِـذا، يَــا ابَنِتــي،  ى ُكــلِّ َمـا هــو ُمَقــدَّس؛ِإلَــ تـوقُ تَ حيـاَة َوَأجَعــُل نـَْفَســُكم َســَأمنُحكُم الْ جديـٍد 
وََكماِلي؛ بَارِِكيِني َوَسبِِّحيِني؛ ِإزَرِعي ِعنـَدما َأزرَع؛ ِإزَرِعـي َقداَسِتي  ي طََلبِ فِ تَاِبِعي الَسْعَي 

 ى َســـالمٍ بِـــَوفْـَرٍة َحيُثمـــا آخـــُذِك لَِتزَرِعـــي؛ َقرِيًبـــا َســـَتجتازِيَن َعَتَبـــَة َهـــذا الَعْصـــِر لَِتـــدُخِلي ِإلَـــ
ُلــه  ى ذلــك الوقــت؛ َتحمَِّلــي حّتــأَبَــديّ  ي، بـُنَـيَِّتــِبري، يــا ثَــا ،َلْســِت َوحــَدكِ ف ،كــلَّ َمــا أََتَحمَّ

  ِبُقرِبِك، َويُبارُِكِك؛ َمنَوَتذَكَِّري 
  ُيِحبُِّك؛ "أَْلُحبُّ "

  

     
  
 

                                                           
 ٢١: ٢اعمال الرسل  ١٠
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٣/٣/١٩٩٢ 
  

  َزَمِن اضِطهاِدي)ِيف   
   

  اْخلُفَيِة،يَا َرّب، َمل أََتَكلَّْم ِيف  

   الصَّالِة ُكلُّ َما أَقولُُه َيكوُن ِيف 
  َمجاَعِتَك. تسبيحَك ِيف  َوِيف 

  ،قَلَبَك اَألقَدسَ  ن أُطيعَ أُأحاِوُل 
  الَِّيت تـََلقَّيُتها ِمنَك، اتُ َوالتَّعِليمَ 

  َأسَعى َجاِهَدًة لَِعرِضها
  َمتاًما َكَما أُعِطَيْت ِيل.
  بِالرُّغِم ِمن َأينِّ َضعيَفٌة،

  َك َأيَّ َشيٍء،أُعطيَ  وَيُشقُّ عليَّ أنْ 
  الَّذي َلَديَّ  الوحيدَ  فـََقد َأعطَيُتَك الشيءَ 

  ،َخيّصِين نَُّه  إلَت ِيل والذي قُ 
  َلَقد َقدَّمُت جلَِالِلَك:

    ُميكنَك أن تستعملهاالّيت  ،رادِيت إِ 
   ُب لكَ يَيطِإْن كاَن 

  َألجِل َمقاِصِدَك الرَِّحيَمِة.
  
َأعَلُم، يَا طفَلِتي، َلِكْن أََلْم يـُْبغضوِني أَنا أَيًضا بال َسَبب؟ ُكلُّ َمْن يَأِتي مـن ِقبِلـي لَِيشـَهَد  ♥

كـاَن لَ لَـيَس ِمـن َخـاِدٍم َأعظَـَم ِمـن َسـيِِّده...  -ُض، وُيْضَطَهُد ويُطاَرُد كَطريـدٍة َحقِّ َسُيبغَ ِلل
ــ بــال َلــومٍ  نَ اْلُمْضــَطِهُدو  ءِ َهــؤال َلكــن و  ي؛شــريعتِ فــوا رَ عَ كونــوا قــد اآلِب َلــو َلــم يَ  عيَنــيِ ي ِف
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 موسانـال َلمـاءَ عُ  همفَسـوَن أَنعي الظُّلَمـة؛ يَـدْ فـََقـط ِفـ وَولَـ ي،شـريعتِ  وارأَ نّهم قد أ َيصدفُ 
ــ ــوَن ُكــلَّ َشــيٍء َلِكــنـَُّهم ِف ــِة ال يَعرِفــوَن َشــيًئا؛ َيظُنُّــوني اْلحَ َويَعَتِقــدوَن أَنـَُّهــم يَعرُِف أَنـَُّهــم  ِقيَق

 ِلي، أنا إَلهكم؛ًسا جًدا واجًبا مقدّ ًنا يُؤدُّوَن ِإدانِتِك َعلَ بو  كِمِهم عليكِ ِبحُ 

ى ُحـبٍّ َلكـانوا َحِفظـوا  هـا َلمـا كـانوا َأدانـوا؛ لَـو كـاَن لـديهم َأدنَـَلو تَِبعـوا َوصـاياَي وَحِفظو 
 ن َأعمــاِليدينو إنَّهــم يَــ ،ندينو يَــ يس أنــِت َمــنلــ حقيَقــةي الْ ي؛ َلِكــنَّهم ِفــشــريعتِ كالِمــي و 
صـداَي  ِلَكونـكِ  ؛م َجميًعا؛ لَقد كلَّفُتِك فـََقط َأن تَـذَهِبي َوَتكـوِني صـدايعليك الصَّاِلحةَ 

ي، تـاِبِعي طفلتِـَلكـنـَُّهم لَـم يَفَهُمـوا... يَـا  -ُدوم... تَـرًا امـارًا، ثِ مـثِ ِمنِك َأن َتحمِلي  أََتوقَّعُ 
ي َقلبِـي األقـَدس؛ ِإنـِّي ِفـ هاسـتوعبَ النُّفـوَس فَأجلبِـي لِـي االقياَم بِالعمـِل الـَّذي َكلَّفتُـِك بِـه: 

  ى النُّفوس؛عطشاٌن إلَ 
 فوضـوحُ هذه الظُّلَمة؛  لُِيبّددَ شِرُق َعليكم َجميًعا يُ سِة َأعماِلي اْلُمقدَّ  وضوحَ ِإْسَتِمعي، إنَّ 

ــا اْلَجيِّــَدةُ  وَأعمــاِلي اْلُمقدَّســِة هــ ــدوم؛ ِثمارُه ــُة  وَأعمــاِلي اْلُمقدَّســِة هــ وضــوحُ ، ِثمــاٌر َت ِهَب
و َأعمـــاِلي اْلُمقدَّســـِة هـــ وضـــوح؛ ِإنَّ أَبثُّـــه ِفـــيكم الَّـــذي ُحـــبُّ الْ َأمـــَنُحكم وَ  ذيالـــ َســـالمال
  ى لَ ِإ◌َ  خالصيَّةُ ءاِتي الْ ندا

  َحياة األفخارستيَّة؛الْ 
 فروِحـــي، روحُ نُريـــُد عابِـــديَن َحقيِقيِّـــيَن، عابِـــدين َســـَيعبدوَن بِـــالرُّوِح َواْلَحـــّق؛  اآلبُ أنـــا و 

  ي النِّهاِيةِ اْلَحقِّ، يـَْنِزُل َحتَّى َعَتَبِة بابكم لُِيذَكِّرَُكم أَنَُّه فِ 
  

  - َقلبانَا َسَينَتصران  -
  

ي الِكتـــاِب اْلُمقـــدَّس: "وبَعـــَد األَيَّـــاِم الثَّالثَـــِة وِنصـــِف ِفـــ مكتوبـــةُ الْ  الكلمـــاتُ  َك لَتـــِتمّ وذلـــ
ي كـــلِّ اْلَمجـــد، ِإْذ ، ِفـــَأجـــل؛ ١١، فـََوَقفـــا علـــى َأقـــداِمهما"حيـــاَة فيهمـــانفـــَخ اهللاُ الْ الَيـــوم، 

                                                           
 ١١: ١١رؤ  ١١
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جرَتي زيتــون، َشــكَ َنــا "ى َجنــب؛ ِإنَّ َقلَبيالواقفــان جنًبــا إلَــ ١٢ممســوحان""ِإنـَُّهمــا اِإلثنــان الْ 
َلدى َقلِبي اَألقـَدِس ُكنـوٌز ال ُيْسـبَـُر َغورُهـا  ١٣"؛على اليمين واألخرى على اليسار واحدةٍ 

  َيقوُلها َلُكم َجميًعا، يَا َأوالِدي الصِّغار؛لوَأشَياٌء َكِثيَرٌة 
  ،َواْلَحياةُ  أَنَا الِقياَمةُ 

  

َوِلَقلــِب أُمُِّكــم الطـَّـاِهر، لِــذا ال َتخــافوا، ِإبَقــوا  ِلَقلبِــي األقــَدسِ  ١٤ُكمتـََعبُّــدَ َأجــيُء ُألحيِــَي 
، لَِيخــــَدعوُكم تــــأثير الشــــرير حــــتتَ  َن َســــيأتوَن ُمْســــَتخِدمين اْســــِميكثيــــري ألنَّ  ؛َحــــِذرين

 ّلونِضـي ظُلَمٍة كاِملَـة؛ َكِثيـرون سيَ ُكم فِ تارِكيَن إيَّا َويُطِفئوا الشُّعَلَة الصَِّغيرَة اْلُمَتَبِقيََّة ِفيُكم 
؛ َصلُّوا ِلَكي ال ُيَجرَِّبكم الشَّرير؛ متأصِّلةً  ألنَّ ُجذوَرُهم َلم َتُكنْ    ِفيَّ

َلَما ُكنَّا َأَبًدا "ي اضِطهاِد اْلُمَبشِّريَن بِاْسِمي، قَائِِلين: م أَنُتم الَِّذيَن َتسَتمرُّوَن فِ كلَ  الويلُ 
ُكلُّ َهذا َسَيرَتدُّ على   ،ئِنا"؛ َأقوُل َلُكمي َزَمِن آباَدِم األَنِبياء، َلو ُكنَّا فِ  َسفكِ ي ا فِ شاركن

ِلذا ِإبَقوا ُمتَـيَـقِّظيَن  ١٥ُرُؤوِسكم َما َلْم تـَُتوبوا! يَا َأوالِدي اَألحبَّاء، ِإنَّ السَّاِرَق يَأِتي لَيالً 
  َمْنزَِلُكم؛ يَقَتِحم عوهدَ َوال تَ 

َن ِلُحضوري واعيْن َتكونوا يَعِني أ ِلي؛ أن ُتصلُّوا بِاسِتمرارٍ  دائمةي صالٍة ُكونُوا فِ 
َن ِلُحضوري يَعِني َأْن َتكونوا يَِقِظين، َأْن َتكونُوا يَِقظيَن يَعِني َأن واعيَأماَمكم؛ َأْن َتكونوا 

فاسهروا ِإذن على َأن ال يكون كم؛ ِإنَّ َمنزَِلكم هو نـَْفسُ  ؛ِلِميناي النُّوِر َوسَ َتكونُوا فِ 
  كم نِياًما؛ُمَجرَِّب َيِجدُ الْ وا عدَ تَ  َظالًما؛ ال فيكمالَِّذي  النُّورُ 
سـألُتم بِاْسـِمي ا مهمـ ؛أَنُتم َأصـِدقاِئي، أَتتَـذكَّرون؟ َأِحبُّـوا بَعُضـكم بَعًضـا َكمـا أنـا ُأِحـبُُّكمف

                                                           
 ١٤: ٤زكريا  ١٢
 ٣: ٤زكريا  ١٣
 devotionباالنكليزية  ١٤
 النَّفِس اْلُمظِلَمِة. إىل بسهولة أكثر تسّللهذا يَعِين أنَّ الشَّيطاَن ي ١٥
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ألنَّ العاَلَم َيحكُم ُمسبًقا على َقلِبي اَألقَدِس َوعلـى  ؛ بَعُضُكم َحزيٌن الَيومَ سُأعطيكم إيّاه
ِحـيَن  ،ي حكِمـهِ ِفـ َلِكْن َقريًبا َسُيِري َقلبانَا العاَلَم َكْم كاَن َعلـى َخطَـأٍ  ؛اِهرَقلِب أُمُِّكم الطَّ 

  ِفيهم؛  ١٦َوجِهي اَألقَدسَ  َسأكِشفُ 
  يَا ابَنِتي، ُأكُتِبي:

ــاِدسَ ا ُفــضُّ "ِعنــَدماَ أَ  ــْلخــتَم السَّ ــمُس  عنيــف  ي األرض زلــزالٌ ، َســَيحدث ِف وَسَتْســَودُّ الشَّ
ِم، َوسَتتَساقُط كواكُب السَّماِء إلَـ خضَّبٌ الَقَمُر كأنَُّه مُ  َسَيحمرُّ ، وَ من شعرٍ ٍح سْ َكمِ  ى بِالدَّ

 ىَرقٍّ يُطـوَ السَّـماُء َكـ زولُ ِعنـَدما َتهزُّهـا رِيـٌح َعاصـفة؛ َوَسـتَ  مـن تينـةٍ قُط استيَ  تينٍ األرِض كَ 
  ِمن َأماكِنها؛ جباِل َواْلُجُزرِ الْ  كلُّ َوتَتزعزع  

بَِأكَمِلـه،  الشـعبِ ، النفـوذ أصـحابِ و  ، َأَألغِنيـاءِ ةِ والَقاد حكامِ رِض، الْ األَ  سادةِ ِحيَنها كلُّ 
ي الُكهـوِف َوبَـين الصُّـخور؛ َسـَيقولوَن جباِل لَِيختبِـُأوا ِفـى الْ وُمواِطنين، َسيهربوَن ِإلَ  َعِبيًدا

ـــُخور  "ُأســـقطي علينـــا وغطِّينـــا عـــن اْلجـــاِلِس َعلـــى الَعـــرِش َوعـــن َغَضـــبِ  ،ِللِجبـــال َوالصُّ
ــيِم َســيَ ألَ ؛" ١٧حمــلالْ  ــِر الَعِظ ــوَم التَّطِهي ــيُكم َفَمــن  جئنَّ َي ــا َعَل  خــالصالْ  يقــوى علــىَقريًب

   "ِمنه؟
ــى، ُكــلُّ َشــخٍص َسَيْســَمُع َصــوِتي َويُــدِرُك " ُكــلُّ َشــخٍص َعلــى َهــِذه األرِض َيجــُب َأن يـُنَـقَّ

ياناِت َسـَترانِ  َسـيُـْعطى  ؛ي ظُلمِتهـا الدَّاخليَّـةي ِفـأَنَِّني اْلَحَمُل؛ َجميُع الشُّعوِب َوَجميـُع الـدِّ
 كـم داِخِليًـاذواتِ كشَف ظُلمَة نـَْفِسُكم؛ ِعنـَدما َسـَتروَن يَ لِ  وحٍي سرِّيَذِلَك ِلُكلِّ َشخٍص كَ 

م؛ اْلِجبــاَل َوالصُّــخوَر َأْن َتســُقَط َعلَــيكُ  بالفعــل َسَتســأَلونَ هــذه أكيــًدا  ي حالَــِة النِّعَمــةِ ِفــ
َأنَّ الشَّمَس َقد َفقَدْت نُوَرها َوَأنَّ الَقَمَر أَيًضـا فيها َتظنُّوَن  بطريقةٍ  ظُلمُة نـَْفِسُكم ظهرتَ س

                                                           
 اهللا. يَين ذِلَك يف َيوِم التَّطهري، ِعنَدما َسَنرى َخطايانا ِبع ١٦
اَلَة نَفِسِه وِم التَّطِهري، َسَيخَتِربُ ُكلُّ َشخٍص يف العاملَِ حهنا ُيشُري َيسوُع ِبوُضوح، أَنَّه يف يَ . ١٧- ١٢: ٦رؤ  ١٧

 ُكلُّ َشخٍص احلََْمل، َأي َيسوع.  َوِمن َجِديٍد َسيعرفُ 
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ــ ــد َتحــوََّل ِإَل ــَق ــْن ِف ــَتظهُر َلُكــم نـَْفُســُكم، َلِك ــِة َســى َدم؛ َهَكــذا َس ــون ي النِّهاَي وف ال َتعَمُل
  ؛"يبِّحونِ ُتسَ ِسوى َأن 

، رديءٌ ِإيـَّاه  أنـا الـَِّذي ُأعِطـيُكم ١٨طعـامَ ِإنَّ ال َطريِق َوقاَل َلُكـمالي فِ  بَغريبٍ  التَـَقْيُتمْن إِ  -
ِمـــن َجِديـــٍد  لُتزِهـــرْ ى لَُغـــِة َقلِبـــي اَألقـــَدس، لَُغـــِة َصـــليِبي؛ َأصـــُغوا ِإلَـــ بـــل ال ُتْصـــُغوا ِإلَيـــه،فـــ

ُفَسـُكم َجميًعـا ِلَقلبِـي اَألقـَدِس َوِلقلـِب أُمُِّكـم الطـَّاِهرأمانُتكم ِلَقلِبي اَألقـَدس ؛ ، َكرُِّسـوا أَنـْ
  ؛َسَأزورُكم ِمن َجِديد، يا َأوالِدي الصِّغار

ُتهانوَن َألجِلـي؟ ِلذا َتَشجَّعوا، يا َأصِدقاِئي؛ ِإنَُّكم ُتطاَردوَن، َلِكْن فـََقط ِمَن العاَلم؛ ِإنَُّكم 
ــا أَيًضــاِإبَتِهجــوا! ف ــاَملوَن كُأِهنــتُ  أَن  فأنــاهــذا العــاَلِم ألَنَُّكــم ُتِحبُّــونِني؟  يــاتِ انف؛ ِإنَُّكــم تُع
ُكـم؛ ي آالِمُكم؛ ِإنَُّكم ُسخرِيَُة َشعِبُكم؟ َلِكـْن َهكـذا ُكنـُت أَنـا، َمِلكُ ُكم فِ شاركأُبارُِكُكم َوأُ 

ــرِّيَُة قَــد ُكِشــَفِت  َســيِّدُكم؛ َنوايَــايَ  أنــا َلســُتم َأفَضــَل ِمنِّــي، ؛  ةخاِملــم الْ كُ أيّــامِ ي ، ِفــاآلنالسِّ
عيـدَُكم يُ وِقَظ قُلـوَبُكم وَ يُـي نِهايَِة األزِمنَـِة َهـذه لِ فِ  اُمجدَّدً  لِبي اَألقَدِس َقد ُكِشفَ قَ  َكْشفُ 

ـــ ـــذا َيِجـــُب َأالَّ َتكـــوَن ِفيَمـــا بَيـــنكم َأحكـــاٌم ُمســـبَـَقٌة؛ َجميًعـــا ِبحـــرارٍَة إَل ى هـــذه الِعبـــاَدة؛ ِل
ي ُكــلِّ ي َكشــِف ُكنــوِز َقلِبــي اَألقــَدِس ِفــداِئًمــا َمَعُكــم َوسَأســَتِمرُّ ِفــفأنــا َأِحبُّــوِني َوبــارِكوِني؛ 

  واِحٍد ِمنُكم؛
فاّســوال، يــا طفَلِتــي، َســأُقـَوِّي جــْذَعِك َوَأْســتبِدُل التُّوْيجــاِت الَِّتــي انتَـَزَعهــا ِمنــِك ُمتَِّهمــوِك 

  ؛ُيِحبُّكِ  "أَْلُحبُّ " ِإرادَتِك؛ يقّدمين لِ َألمَنَحِك َهذا الَفَرَح الَّذي َأشعُر ِبه ُكلَّ َمرٍَّة تُ 
  

     
  

٤/٣/١٩٩٢  
  َاآلن. ي لكَ غِ ُأصْ  أَناّب، يا ر  
 :يا طفَلِتي، َأْصِغي واكتِبي ♥

                                                           
 هذه الرَّساِئل. ١٨
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ــ ي َكِنيَســِتي ِخيانَــًة تلــَو اُألخــَرى، ِإنَِّنــي َحنــاٌن َوَشــَفَقٌة ال ُمتناهَيــان، َلكــنَّ َشــعِبي ُيَكــدُِّس ِف
ي ِنزاٍع فِ هو يُؤِلُمِني وَ  ،َجَسِدي، ِمن َأْخَمِص َقَدَميَّ َحتَّى رَأِسيفَأن أَلزَم الصَّمَت؟  يَّ َأَعلَ 

؛ هــالكي َطريــِق الْ ؛ لَــَديَّ ُجــروٌح ُمــَؤثـَِّرٌة وخاَصــِتي َتهــزأُ بِــي؛ َعــَدٌد ِكبيــٌر ال ُيحَصــى ِفــهائــلٍ 
  ؛َعديٌد ِمن نُفوِسي الَكَهنوتِيَِّة َتزَدِري التَّقوى

يُّها اْلِجيل، َأفَرْغُت َقلِبي َعليَك، أَ  ؛َلَقد تـََلفَّظُت بَِتحذيراٍت ِمن أَيَّاِم "فاطيما" َحتَّى الَيوم
فاّسـوال، أنـِت ال ُتصـِغيَن   ١٩...حريـركمَلكنَّ َكثيريَن ِمنكم َقد َنَسوا الِفديََة الَّتِـي ُدِفَعـْت لِتَ 

الشَّــجاَعَة،  ىإلَــ يتقــر ُحبِّــي، يَــا طفَلِتــي، َكلِِّميِنــي! ال َتفبِ  ُحبًّــا ٢٠َكمــا ُأريــُدِك َأن ُتْصــِغي...
  ُأِحبُِّك!

  َّدِّي.شيًئا ضعوَن اآلَن طبيَ يا َرّب، إنَّ ُمضَطِهدي  
ــِك ِإنـَُّهــم ِبُكــلِّ تَأكيــٍد ديَّ ُمضــَطهِ  أَيًضــا ِإنـَُّهــم ♥ ــيَس فـََقــط ُمضــَطِهِديِك؛ َلِكنِّــي َأقــوُل َل ، َل

َســــُيَدمِّروَن أَنُفَســــُهم ِبَوســــائِِلهم التَّدِميريَّــــِة نـَْفِســــها ِإن َلــــم ُتَصــــلِّي َألجِلهــــم، َوُمكافَــــأَُتهم 
ــــرِّ الَّــــذي يَ َســــَتكوُن الَشــــرَّ ِمــــن أَ  ونَــــه؛ ِإنَّ َقلِبــــي ُمحــــيٌط واِســــٌع ِمــــَن اْلُحــــبِّ عملجــــِل الشَّ

  َوالُغفران.
  َعلـى الوقـوع مـن  الـَّذيَن مـا لَِبثُـوا َأن أفَلتـوا ِمـن الشَّـيطان ئـكَ لأو وَن ثّـَأعَلُم، يـا َرّب، َلكـنـَُّهم حي

    جديد.
َهـِذه  ؛، َوَتكتِبي َوَتفَهِمي َرَغباِت اْلُحـبّ يا ابَنِتي، َلَقد َأعطَْتِك اْلحكَمُة هَبًة، َأْن َتْسَمِعي ♥

، يَا ابَنِتي، لَيَس ِمَن السَّـهِل َأن يَفهَمهـا األشـخاُص الّالروحـانِيُّون؛ لَـن يَقَبلـوا أَبَـًدا النِّقاطُ 
ِب تـَيّـاِر ؛ َسُيتابعوَن التَّعلـيَم ِبَحسـخاَفةً سَ  ي ُكلِّ ذلك إالّ ال َيروَن فِ  ،بَِأيِّ َشيٍء ِمن ُروحي

الرُّوِحيَّــَة الَِّتــي َيمنُحهــا روحــي  ِهــبَ ا، أََلــم َتقــرأي َأنَّ اْلمو ثُــمَّ  ؛ُم الَفلَســَفةُ لعــاَلم، َكمــا تـَُعلَّــا
                                                           

 توقََّف يسوُع فجَأًة. ١٩
 َغيـََّر َيسوُع نَغمَة صوته، وكأَنَُّه كاَن يَلَتِمس. ٢٠
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الُقدُّوس َسَيصعُب َعَليهم َفهُمها طاَلمـا أَنَّهـم يـَُفكِّـرون ويَـأتوَن ِإلَـيَّ َكَفالِسـَفة؟ أَلَـْم َتقرئـي 
ُهه ــي ُيشــوِّ ــَأنَّ َهــذه ِهــي النِّقــاُط الَِّت ــوا لَيُســوا ِف ــاُس مــا داُم ــَنفِس "الــرُّوح"ي ا هــؤالء الّن ، ِب

قَـــد َحـــذَّرَُكم مقـــّدس الْ  بُ الكتـــافمقـــّدس؟ الْ  الطَّريقـــِة الَِّتـــي ُيَشـــوِّهوَن ِفيهـــا بَقيَّـــَة الِكتـــاب
 َجميًعا من هؤالِء النَّاس؛ 

ـنـاِري اْلمُ فالّنعَمِة الَِّتي َمَنحتُـِك ِإيَّاهـا، ي فِ ي مِ نْ آِمِني َوا َعلَـيُكم َجِميًعـا َقريبًـا َسـَتأِتي َرُة َطهِّ
   ؛َجراِئَم هذا العاَلمِ لُتذيب باللهب 

ــا وَ  يَســةُ أَن ــا ل قــد َســَكْبنا أُمُُّكــم القدِّ ــا مُ َقلَبيَن ــوِم "فاطيمــا"، َلِكــنْ ُكــم َجميًع ــُذ َي ــ ن ــذْ َل  م تـُنَـفَّ
وا انتهُكـدَُع نـَْفَسه، َلَقد جيَل َيخِإنَّ هذا الْ ؛ ُتْصِغي فبقّيٌة فقطِمنُكم بتغيها ي أَ شرائعي التّ 

ــَع َوصــاياي، َفَكيــَف َأســَتطيُع َأالَّ  ــرَ َجمي ــيُكم بِالنَّــاِر َوُأدّم ــر ُكم َكَمــا َأِجــيَء ِإَل ُت َســدوَم دّم
  َوعاُمورَة؟

 ألننا نكون أك ،   ثَر ِمن َعَشَرة؟رّمبا، يا ربُّ
 ْمتٌ صَ  فكان (.  
 ُد َأنَّ َشـفَتيِك لَـْن تـََتَجـرَّأاُكنُت َقد بَـدأُت َأعَتقـ  يألنّنِ  يَنِنيلهِ ذتُ ! ِإنَِّك يَنِنيلهِ ذتُ ... ِإنَِّك  ♥

هــاأَبَــًدا َأن تَ  ــاَعُة  قَبــَل َأن تَــأِتيَ  رَْحَمــةً  طُلبــواتَ اســتَـَفزَّيُتكم لِ  لقــد ؛هيمَ اِبُمســاوَمِة أَبــر  تَفوَّ السَّ
ُموااْلُمِميَتُة،    اِفَية...، َلِكنَّها لَيَسْت كَصَلواتٍ ِلَي  لقد استَـَفزَّيُتكم لِتُـَقدِّ

 ماذا َعَليَّ َأن أَفَعَل، يَا َرّب؟ 

 النَّهار، َأعَمُل ألجِلكَ  كلَّ إينِّ َمَعَك  

  َوَأخدُم َمصاحلََِك.
 

   هذا اْلَمنـَْفى. ِيف  نـََفِسيو أَنَت َحياِيت، 
 َأعَلُم َأينِّ بَاِئَسةٌ 

 أَتـَنَـفَّس، ِبَقْدر ماَوُأِخِطُئ 
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  َرغَم َذِلَك َلَقد أَتَيَت ِإَيلَّ 
  نـَْفِسي ِإلَيَك  فـَْعتَ َورَ 

 الَعذبَةَ  لَِتَتذوََّق َمعرِفـََتكَ 

  َكما َتَذوَّقها َتالميُذَك.
 

  َلَقد َأحيَـْيَت قَلِيب 
 أُُذِين  َوأََملتَ 

 َحنو قَلِبَك األقَدس.

  رَأِسي  َيُدَك الَقِديَرُة َقد داَعَبتْ 
  َوَجَعَلْت قَلِيب منذئٍذ 

  التَّسابِيَح.َلَك يُرمنُِّ 
  

  ةٍ حَ من آالٍم ُمبَـرِّ ِمَن الَوحَدِة، و  عاِين أُ ِإينِّ 
  ُمتَزُِّق الَقلبَ 

  َعينِّ  وِّلُ حتَُ  ِمن ِحٍني آلَخَر، ،ِعنَدما 
  َوجَهَك األقَدس،

  ،"اْلُمظِلم لِ اللَّي" ِيف  تَارًِكا نـَْفِسي َوِحيَدةً 
  ألنَِّين: ،رُ أُثابِ َلِكينِّ 

  ُأِحبَُّك َحىتَّ اْجلُنون.
  

 َلَقد َأَقمُتكِ  ِس،َقلِبي األقدَ  فاّسوَلةَ  ♥

  ؛َوحَدةى الي إلَ َألقوَد َكِنيَستِ 
 (.دوٍء َشديد   قاَل يسوُع َذِلك ِ
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 َعدَل اآلِب؛ َلَقد َأَقمُتِك ُألَهدِّئَ  -

  ؛َكِنيَسِتي َلَقد َأَقمُتِك ُألزَيِّنَ  -
  لُِتَمجِِّديِني؛  رواقيي دخلَلَقد َسَمحُت َلِك بَأن تَ  -
  ؛بِّيِنيَلَقد َتودَّْدُت ِإلَيِك ِلَكي ُتح -
 ؛َتصطاِدي ِلَي النـُُّفوسفَـ َشَبَكٌة  ىْلقَ تُـ  اَأرِض مصَر ألُلِقَيِك كم نَلَقد َأخَرجُتِك مِ  -

َأن بِـو ، بالتَّضِحَية، بالصَّوِم ، بالصَّالة، بالتَّوبةايّ ِك أيّ َعَليِك َأن تـَُهدِّئي َعدَل اآلِب ِبِعبادتِ 
  اآلَب؛ أن يَبلغَ ِك اْلُمَتواِضَع توسُّلَ يُمكن  َلكن اسِتحقاقٍ  ؛ لَيَس َلَديِك أيّ َتْصُغري

ي، لَـم َهل تُريديَن اآلن َأن َتشـرِبي ِمـن نـَْفـِس الكـأِس الَّتِـي َأعطـاِني ِإيَّاهـا اآلب؟ ال َتخـافِ 
ُكنــُت َلَقــد   ؛ِك َتشــربيَن ِمنهــا ِمــن َوقــٍت آلَخــر، يَــا ابَنِتــيَتركتُــَلَقــد  ،اآلن الكثيــرُ  يَبــَق فيهــا

؛ ال  ؛اسـتخفافٍ فَـال تَتراَجعـي اآلن بِ  بلطـٍف، ِسي،كأى  إلَ  رأَسكِ  تذبُ جأَ  َأِحبِّـي مـا ُأِحـبُّ
يَّ ِبدوِن َصـليِبي؛ إهَتمِّـي بِالـَّذي يُهمُّنِـي؛ ُأطُلبِـي أنَِّني َسَأقوُدِك ِإلَ  ابدً أَ ي حسبِ ي َوال تَ َتخافِ 

ى اآلِب َأن ُيسـّكن إلَ ي ؛ ُأطُلِبي نَِعمي؛ ُأطُلِبي بـَرَكاِتي... ُأطُلبِ منكم باقيَ الَأن َأشِفَي  يَّ إلَ 
  ؛َغضَبه

  ُُمَدمَِّرةٌ  أن تَنزَِل بنا نارٌ  على َوَشكِ  نحنَ بينما ... غضَبه ن اآلِب َأن ُيسكّ إَىل  طلبأ.  
؛ َفِلذِلَك ُأَشجُِّعِك بِاستمراٍر علـى الصَّـالة، ٢١يسّكن غضَبهاآلِب َأن  ىإلَ ... ُأطلِبي َصهْ  ♥

َسـالٍم وال تعِطـي ي ِك، ال َتخاِفي؛ كـوِني ِفـتـَُروَُّج ضدَّ  يالَّتِ  الشريرةِ اِإلتِّهاماِت وِبُخصوِص 
 ُأْصــُبري؛ ســتمرارابَلِك؛ َصــلِّي َوَلــن أخــذُ  ِللُحــزن؛ لَقــد َدعوتُــِك لَِتجديــِد َكِنيَســِتي الً َمجــا

ــ ــَرَب يَــوِمي َكِثيــًرا َوَســَأِجيُء كــاللصِّ ِف ي، ي اللَّيــل؛ َفِلــَذِلك، يَــا ابَنِتــحتَّــى النِّهايَــة؛ َلَقــِد اقتَـ
تـََوقُّــٍف ُكــلَّ َمــن يــأِتي ِمــن ِقَبِلــي َوَيُشــنَّان  ِبــاليُهاِجمــاِن  ٢٢مــَع "الــَوحِش"حــاِد باالتّ  بلــيسُ إ

                                                           
 الرَّجاء. الكثري من َن الُعذوبَِة ِممَّا َميَنحُ قاَل يسوُع هذه الكِلماِت ِبَكثٍري مِ  ٢١
 )١٣أي: أملاسونيَّة.(رؤ. ٢٢



      ٥٨ رِساَلة َسالم َوُحّب دفرت رقم                                                             
  
٧٤

ــ ، َلِكنَّهمــايالنــاطقين بلســانِ حــرَب علــى الْ  ــيطاُن انقــضَّ ؛ لَقــد ٢٣انَســُيهَزمَ  ي النِّهايَــةِ ِف الشَّ
  ر؛الشّ  غلبُ َسيَ  "ْلُحبَّ ا"مع اْلَوحِش، َلِكنَّ  ًداحِ تَّ مُ  َعَليكم ِبَغَضبٍ 

َصــوِتي  علــى يَ ُيغطِّــصــاخًبا لِ َأن ُيحــِدَث َضــِجيًجا  ٢٤؛ َيســَتطيُع الــَوحشُ لِــي "اَكَنــدَ "ِإنَّ  -
،  ؛ُيِحبُّـُه َقلبِـي اَألقـَدس الّـذي الشَّـعبُ  هـي اهـي هـذا البلَـِد، ألَنـَُّه يَعلَـُم أَنَّ فِ  أّمـا أنـا، الـرَّبَّ
مَِّة َقد َبدَأْت ي هذه األُ الَِّتي َتجوُل فِ  ةِ األرواِح الشِّرِّيرَ وَأقوُل َلِك، ِإنَّ ُكلَّ  ؛سأَبَقى هناكف

الـَوحَش لَـْن يـََتجنَّـَب ُروِحـي الُقـدُّوُس فَتخاُف ِمن َوْقِع خطـواِتي َوَصـوِت َقلبِـي اَألقـَدس؛ 
  ؛همقَنعأَوال الَّذيَن 

 يُّ َموجود، َوال ِممَّا َسيأِتيال َمالٌك، َوال َأميٌر، ال أَ  ألنّهاْلَمزيَد ِمن نَِعِمي، " غدقَسأُ اآلن 
ِبُوسِعها أَبًدا َأن َتُحوَل بيَنكم َوبـيَن  خليقةٍ  أيّةُ  الو  ،ُعْمقٌ  الُعُلوٌّ و  وال، ، وال أَيَُّة قـُوَّةٍ أيًضا
  " َلْن َيسَتطيَع َأحٌد َأْن يُوِقَف فَيَض ُروِحي القدُّوس؛؛٢٥ُحبِّي

ــيهمِإنِّــي ُأرِســلُ  ــُتــذَكِّريل ٢٦ِك ِإَل  وســائلَظَمــِة ُحبِّــي؛ َســَأمنُحِك مــا َيكِفــي ِمــَن الْ ا ِبعَ هم َجميًع
  َمَعِك؛ "أَْلُحبُّ " ؛تصُمديكي ل

  

     
  
  
  

٢٧/٣/١٩٩٢  
    ،حدة.) الوَ إَىل  دعوةٌ رسالة 

 ي:كتبِ ي، أيا فاسولتِ  ♥

                                                           
 ألشَّيطان َوالَوحش. ٢٣
 ماسونيَّة.ألْ  ٢٤
 .٣٩-٨/٣٨ روما ٢٥
 ألكنديُّون. ٢٦
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ي؛ مــاذا فعلــتم حبِّــمثــَل عــزاء، لــيس حــٌب ي األعــزاء، إخــوتِ صــدقائي األعــزاء، رفــاقي األأ
ــ ي، كونــوا مّتحــدين باتّبــاعكم أحكــامَ خــوتِ يــا إ ؟يحبِّــبِ  ــقلِب  ؛والتواضــع حــبُّ الْ ي هــي ي الِّت
ال إنّهـا حـدة؛ ى الوَ م إلَـكوِصـلَ ولـن تُ  ةٌ أرضـيّ  حدوا هي أمورٌ ها لتتّ فيي تُفّكرون األُمور الّتِ ف

ـــدِّمَ  أن شـــيًئا وال تســـتطيع أن تفعـــلَ   ابيـــنكم أصـــبحوا عبيـــدً  العديـــدَ  لكـــنَّ  أيَّ شـــيٍء؛ تـَُق
  اعًضـبكم ُتحبّـون بعُضـال و  ا بتواضـعٍ كم بعًضـبعُضـ نحو صـالِ مـا أّنكـم ال تُ م؛ طالَ فكـاركأل
ــ يَ ؛ يــا أوالدي، هــل علــّي أن ُأعــانِ قائًمــا ىبقيســكم انفصــالُ أنــا ُأحــّبكم، ف اكمــ  مــّرةً  مَ األَل

  ٢٧ي زمن الفصح هذا؟ُأخرى فِ 
رون، ومـع ذلـك مشـون والعميـان يُبِصـمـون، والُعـرج يَ م يتكلّ ن بينكم قد رأوا الُبكْ و كثير 

أقـول لكـم كمـا قلـُت سـابًقا: "ُكـّل مـن  حقَّ الْ بشفاهكم فقط؛  إالّ  يُتسّبحوننِ  ال ما زلتم
أنـتم تُقّسـون  ؛ باضـطهادكم روحـي القـدوسِ ٢٨ر لـه"لـن يُغَفـ ُيجّدف على روحي القـدوسِ 

لـــن  مـــا هـــو شـــّرير خطيئـــة، فكـــلُّ بســـبب إغـــراء الْ  كم، وإن كانـــت قلـــوبكم قاســـيةً قلـــوبَ 
أّنكـم،  مابِ ، مةٍ بدون رحْ  قضاءنة والينو ، هكذا ستجلبون عليكم الد٢٩أن تـََروهتستطيعوا 

  ؛ماءَ حَ م تكونوا رُ لَ  ،أنتم أنفُسكم
ّــ ــا مــن فــوق،  ي أراقــبكم جَ إن مــنكم؛ أقــول لكــم، كــلُّ مــن يســتمر بالعمــل  واحــدٍ  كــلَّ ميًع
 يليسـت قناعـاتِ  ٣٠همي؛ إّن قناعـاتِ بِ قد َسَبَق وفقد قل خاصّ جِده الْ ومَ  خاصَّةالْ  اِلحهصَ مَ لِ 

علـى السـلطة االرضـّية يلتهمـان  والتنـافسُ  التزاحمُ ف؛ ي أفكارهم ُيشبهون إبليسَ ألنّهم فِ 
سـتجعلهم  ا علـيهم؛ كـلُّ هـذه األمـور األرضـّيةِ َقَضـيو  قـد َسـَبقا والتكبّــرُ  هم، األنانّيةُ عقولَ 

                                                           
 .َكون تواريخ عيد الفصح ُمنَفِصلةً لِ  ٢٧
 ١٢/١٠لوقا  ٢٨
 لينال املغفرة.  يتوبأن  يف هذه احلالة، ال يستطيع االنسان رؤية شرِّه وهكذا ال يستطيع ٢٩
 يسوع يكّلمين عن هؤالء الناس. ٣٠
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مين  معلّ يوم ُمحاطون بِ هم؛ إّنكم المع صلواتَ سْ ما أ قّلماها! هم لَ استعمالَ مجّرد هلكون بِ يَ 
علـى ِكْذبَـة؛ انّهـم  مبنِـيَّ الْ  بلـيسَ إ ْلـموينـادون بعِ  يقفون أمامي علًنا وبدون خـوفٍ  ٣١َكَذبَةٍ 

حتّـى ينجـوا  مـين الَكَذبـةِ معلّ ؛ صـلوا ألجـل هـؤالء الْ ٣٢ينكـارهم قيـامتِ ي بإينكرون ألـوهّيتِ 
  هالك! وأقول لُكلِّ واحٍد منكم اآلن:من الْ 

  

  ٣٣ي الظلمة؛"ي النور ولكّنه َيكره أخاه فهو ال يزال فِ ي أنُّه فِ " كلُّ َمن َيّدع
  

ي البـدء جـّرب مظلمة، فهو يؤمن بـذلك الّـذي ِفـي حالِته الْ ي فِ ُكّل َمن يؤمن أنّه يُمّجُدنِ 
  ؛٣٤امكُ يْ وَ بَـ أَ 

ي صـــوتِ  خنـــقُ ي ألّن أصـــواتكم تَ ، لكـــّنكم ال تؤمنـــون بعالمـــاتِ كم عالمـــاتٍ لقـــد أعطيـــتُ  -
ن سـيذوقون و وكثيـر  معكـم قريبًـا الليلُ  سيكونُ ؛ يالناطقين بلسانِ خالل  اّلذي يتكّلم من

 كمآتـي يإنّـ ؛علـى أكاذيـبَ  سـتمبـل تأسَّ حقيقـة ي الْ ِفـ ترّسـخوا مطلًقـام تالّنكم لَـ موتَ الْ 
 حقيقــةَ كم، لكــن عنــدما أقــول لكــم الْ شــفيَ كم وأعيــونَ  مــن خــالل هــذه العالمــات ألفــتحَ 

ْعِرضــون تُـ فَـ الّــذي يــتكّلم معكــم، هــو كــم" بُّ إنّــه ر نــه، "أنــا، مــن تقولــون ع ينّــإوأقــول لكــم 
 كم؛ يستعملَ  أن يستطيعَ  حّتى أذنكم إلبليسَ  نميلو وتُ ي عنّ 

ّضــلتم الشـــيطان؛ الّنكــم فَ  ،يعجــائبِ نكـــم ال تفهمــون أي كمــا غتِــال، انكــم ال تفهمــون لُ 
  ؛ يم إدراك لغة روحِ نكم فقدتُ ما أفيكم بِ  دخل شيءٌ ال يف تُ طلب وأ تُ ا قلهمم

 ى أنإلَـي، أنـا عطشـان ملكـوتِ  مركطأشـاى أن إلَـخالصكم، أنا عطشـان ى إلَ أنا عطشان 

                                                           
 the modernistsنكليزية: العصرانيون. باإل ٣١
 كثريًا.   "مقّدسالْ  الكفنُ "لذلك أيًضا يُزعجهم  ٣٢
 .٢/٩يوحنا  ١ ٣٣
 آدم وحواء. ٣٤
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حًقــا: أنــا متصــاِلٌح مــع  تقولــواأن  اتســتطيعو مــع بعضــكم الــبعض حّتــى  نحو تتصــالَ أراكــم 
 ُيَشــنِّعه َتيفبشــ بينمــا حٌ بأنّــه صــالِ  يســتطيع أن يــّدعيَ  وال أحــدَ  كم خطيئــةٌ اهللا؛ إن انقســامَ 

  ؛٣٥ميًعاهم جَ برئيسبل ته، إخو بفقط ليس 
 قســامَ هملــوا األه بــدون أن تُ و ســمارِ أن تُ  ! هــذا مــا كــان علــيكممانــةُ ، واألمــةُ ، والرحْ العــدلُ 

ــبانقســامكم وتَ  مّتعــونتنــتم اّلــذين تَ ؛ وأنــتم، أياُألخــرى مــن شــريعتِ  عرشــي، ي وبحلفــون ِب
  لكم كما قلُت سابًقا: عليه، أقولُ  جالسَ فأنا، الْ 

  

بعظام  ي الداخل مليئةٌ خارج، ولكّنها فِ من الْ  ميلةً تبدو جَ  ٣٦َكلَّسةٍ مُ ّنكم كُقبوٍر إ"
  نواع الفساد"ى وكّل أموتَ الْ 

  

ي خفقــون ِفــهــالك؟ انكــم تُ أنكــم تســتطيعون أن تنجــوا مــن الْ  تعتقــدواكيــف يُمكــنكم أن 
ــــثُ  ــــيكم تُ إرضــــائي وجث ــــ غّط خطيئــــة تكــــابكم الْ ر ي تعيشــــون فيهــــا؛ باهــــذه الصــــحراء الِّت

   ، أنا كم ضّدي، فإنّ البعض كمبعضِ  انقسامكم ضدَّ ب
  ،حملالْ 

  

، َمـن حمـلَ أنـا، الْ ف؛ كـلَّ يـومٍ   جسـدي تـذبحي الّتِـ هـي انقسامكم هذه خطيئةُ فون، خطأتَ 
ــالقوةِ  ــذي تَ هــو جســدي ف؛ مــن جديــدٍ  بَ صــلَ يُ ل خاّصــةِ الْ  وبشــريعتكم تقــودون ب بتــرون اّل

  ن، رّضو وتَ 
  ؛ أنا الضحّية

  

 يِفـــشـــاركون تـَتَ مـــع الشـــياطين؟ أال تـــرون مـــع مـــن  شـــركةٍ  يأال تـــرون؟ أال تـــرون أّنكـــم ِفـــ
مـا مائـدة معكـم؟ طالَ علـى الْ  شـياطينٌ وكلُّ ما أراه هو  بتهجَ أي أن مائدتكم؟ كيف يُمكننٍ 

                                                           
 البابا ٣٥
 املرتجم -أي: ُمبّيضٍة بالكلس  ٣٦
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 ِبِكْذبـــةٍ ِســـُم ، يَ الّـــذي، بـــدون توقّـــفٍ  حـــت ســـلطة ابلـــيسَ تبتهجـــون بانقســـامكم، فـــانتم تَ 
ى اآلخــر للموافقــة علــى رســائل ظــر إَلــ؛ كــلٌّ مــنكم ينأولئــك الّــذين يبتهجــون بانقســامهم

 ُمبَـرِّحـةً ُأخـرى أالًمـا  ي جسدي مـّرةً ي هذا الفصح، سيعانِ أنّه فِ ب َتهتّمونحدة هذه وال الوَ 
ــوا ٣٧انقســامكم بســبب ــا ينّ بــأ؛ آمن ــوا عبيــدَ هــو أن ــكم؛ تعــالَ فكــر  ، ال تكون  ّي مــا دامَ وا إَل

مــا ، وهــذا كــممَ كلِّ أل ٣٨أن أراكــم م؛ لقــد طلبــتُ هــذا العــالَ  ، قريبًــا َســيَـُلّف الليــلُ نهــارُ ال
  حدة؛رسائلي للوَ ب كمقد حثـّْيتُ ألجل توحيدكم  ، النّهفعلتُ 

 يـَْعُســرُ حكمــة! كــم ي أســرار الْ هم أن يــدخلوا ِفــفكــر  علــى مــن هــم عبيــدُ  يَعُســرُ لكــن كــم 
  ي! أقوُل لكم:ملكوتِ  وابالروح أن يدخل غنياءاأل ىعل

  

  ن،ير ن سيكونون آخِ يّولاأل من كثيرٌ 
  ن؛يأّولسيكونون ن ير خِ آلمن او 

  

  لي، أنا معِك؛ من أج فانيكِ ي بتمائسَ ي ي، كونِ يا طفلتِ 
  

     
  
  
  
  
  
  

٣٠/٣/١٩٩٢  
  

    َاليوم طيلة 

  ي،َك، يا إهلَ إلي شتاقُ أ
  توقُ أاليوم  طيلةَ 
  َك،إلي احبًّ 

                                                           
 . ةسرّيّ  بطريقة مسيح يتأملَ الْ  ٣٧
 .ڤ جنيمي يفَ لس الكنائس العالَ  جمَ ِيف  همرسائل الوحدة وأكّلم رض عليهم ألعلئك اّلذين دعوِين او  كلّ  ٣٨
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  بسبب حناِنكَ 
  ي؛ِتَك الالمتناهية، يا إهلَ ورمحْ 

  ظهرَته ِيل ُحبَُّك اّلذي أ
  َك يلإْفِسي تصرُخ عُل نَـ جيَ 

  .ِين من أيِّ وقٍت مضى لكي تنقذَ  أكثرَ 
  منزل" حيُث تُقيم.لْ ا" إَىل أتوُق 

  مقّدس.الطك الْ بَ  إَىل أتوُق 
  ي، ، يا رّيب وإهلَ ُقْل ِيل ذا، لِ فَ 

   أن أتوّقع؟ماذا ُميكنِين 
  ضعفي؟ اعيهل سرتُ 
   من كّل آثاميآه، حّررِين 
  .اعتباري وأِعدْ 

  ي.إهلَ   فيَك، ياآماِيل  كلُّ ف
  آمني.

ــا فاســولتِ  ♥ ــيتعز  ةَ داي أي، كــونِ آه ي ــا، يســوعَ يِت ــخــافِ ال تَ  ؛، أُباركــكِ ؛ أن ــا طفلِت ــا في، ي، ي أن
 وأنا ِبُقربِك؛" "األمينُ 

ــ ــا طفلِت ــإيْ حّبــي قــد امتحنــُت  حِ ِلصــالِ ي، ي ؛ لســُت بغريــٍب مجيــديتَ  فيــه ِك ووجــدتُ ماَن
جدي ي، سُأري مَ خافِ روحي؛ ال تَ ى داخل جإلَ  ُأخرى بعدُ  ذبِك مّرةً تأج يلذا دعينِ عنِك 

  ؛ تأّلمتُ  مك من خاللِك وسيعرف الناسُ 
ــتعــالَ  ــي، ي، اقترِب ــ نــارُ في مّن ــري تتحّب ــ فجَّ ي، ســأزورِك محِت ِلــي األقــدس وإذا َســمــن قلِب

ــا؛ هــذه الطريقــة وأجعــل منــِك مِ بِ  ــُتمّجــدينِ لِ  أنــِت ُمعــدَّةٌ شــعًال حًي ّي ي وتقــودي النفــوس إَل
وال  خُمـدُ ال تَ  ال تتوقـف أبـًدا، وأبـًدا ونـارًا ُمشـعَّةً ، نـورٍ  مـنهم آنيـةَ ها؛ سأصنع لتهمَ أحّتى 

السـالم! ى إلَ ! حبّ لْ ى انادي إلَ ي يُ قلبِ  منٍق رْ عِ  ي، كلُّ ها؛ آه يا صغيرتِ ءَ اطفاأبًدا يُمكن 
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  حدة!لوَ ى اإلَ 
ى اراً إلَــهـلــيًال ونَ  يـدعوكِ  الّــذي "مـينُ األ" كِ ، وصـديقُ خليقــةُ يتهـا الْ ، أالقــدوسُ  كِ أنـا رفيُقـ

ي نــاراً آلثــام هــذا ... لقــد اّدخــر أبِــ، ِلَكــي ُأخّلصــكِ فٍ توقّــ البــ كِ صــداقتَ  أُناِشــدُ ي؛ مائــدتِ 
هم قلـبُ  ولَـوحتّـى ؛ الناس يقولون: "سـننال السـالم" ي عليكم فجأةً ستأتِ  جيل وكعاصفةٍ الْ 
هــذا  علــى حكــمَ الْ  صــدرَ ي ألُ ، ســآتِ ريــحٍ  ةِ بَّــهَ الســماء؛ كَ  قــواتِ  ي وضــدَّ حــرب ضــدّ الْ  مــع
  ؛شُ القَ ما عليكم وأبّددكم ك هبُّ ، سأعصارٍ إجيل الكافر؛ كالْ 
  ّب أن يكـــونا َجيـــيـــدً أك؟ ايا"الضـــح كَ فوِســـ"نونـــك؟ مـــاذا عـــن يـــا رّب، مـــاذا عـــن الّـــذين ُحيب 

  ةً ليخــدموا آِهلــ وا عنــكَ تخلَّــ ي، يــا ملكــي، الّــذين ملَ هنالــك الــبعضُ  ونــَك؟ُحيبّ  هنــاك أشــخاصٌ 
 .أو الوحشَ  كاذبةً 

األثقـل؛ حتّـى هـذا اليـوم كثيـرون ال  جهتَـين هـيمـن الْ  أيّةً ... وانظري ميزانٍ  يفِ ضعيهم  ♥
ي وأنـا عـدلِ  ي قبـلَ متِـميًعـا رحَ كم جَ هـبَ أن أي فِ  راغبٌ أنا ؛ مخافةٍ وال بِ  ةٍ مايشعرون ال بند

"مليًئا من روِح "الْ  حًدااو كّل واحٍد قلًبا   عطيَ أن أُ  يفِ  راغبٌ   أكثـرَ ي أحتـاج ولكننِـ ،حبِّ
ــ وا أن ُيضــحُّ ن و مســتعدالْ  م؛ كــم هــيّ َذبــاِئحى ُحــبٍّ ، أنــا أحتــاج إلَــ"ضــحّيةٍ  نفــوسٍ "ى إَل

ى مصـلوبين؟ هـل هم إلَـهـم لكـي ُأحـّولَ ذواتِ  يأن يُقـّدموا لِـن و مسـتعدّ الْ  م؟ كـم هـهمبذواتِ 
ــل ُأذُن أَحــدهم نُ عِ ذْ َســتُ  ــ مي؟ كــم هــالتِ توسُّ وأن  أن ُيصــبحوا صــانعي ســالمٍ ي ِفــن و الراغب
 مُ العـالَ  لبـَث بـدوِن أْن يُفسـَدهأن ي يسـتطيعالطهارة؟ مـن ي فِ مارًا ستحمل ثِ وا بذورًا عر ز ي

 ى اإلصغاء؟إلَ  سارعُ ي؟ من سيُ ودتِ ى عَ حتّ 

ى عــن ي؛ مــن ســيتخلّ بِــ ُتريــد أن تـَتَِّحــدَ  قليلــةً  لكــّن قّلــةً  مليــٌئ بالشــفقةِ أنــا لطيــٌف ودائًمــا 
حي؟ مـن صـالِ حه ألجـل مَ صـالِ عـن مَ ي أن يتخلّـى ِفـ رغبعـي؟ مـن سـيوافِ دَ  ه ألجلِ عِ وافِ دَ 
  ؟حبّ حمله بِ م ويَ ي هذا العالَ ا فِ التماسً  ما هو األقلُ لتمس سي

  

  –ي صليبِ  -
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  ؟ حبَّ : الْ لتمسُ بينكم، من سي التماًسا ما هو األقلُ  لتمسَ ومن هو مستعد أن ي
  ؛ مهتداء العالَ ألجل اي، صلي تعالَ 

     


