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 الدَّفَتر الواِحد والستُّون

  ١٩٩٢تمُّوز،  ٢١
 يَا َرّب؟

 :أَنا هو؛ َأمَنُحِك َسالمي وأُبارُكِك؛ يَا َزهَرتي، لِنَـْعَمل؛ ُأكُتبي

ألحقَّ َأقوُل لِك، ها أَنَا ُأعطي العالَم عالماٍت كثيـرًة وَلِكـن َهـل ُهـم ُمسـَتِعدُّون أن يَتعرَّفـوا علـى 
ـــماوية؟   ـــا رََأوا، ولكـــنـَُّهم مـــع ذلـــَك، َيرفضـــون َعالمـــاتي السَّ كثيـــرون، الَيـــوم يـََتَكلَّمـــون فـََقـــط َعمَّ

ُروِحـي الُقـدُّوس، كمـا أَنَـا  ُوضوَح ُروِحي الُقدُّوس الَجِلّي ِللغايَة اآلن؛ بَِنفِس الطَّريَقة، سُيرشـدُكم
، "َيسـوع"ِللَجِميـع َأنَّ اسـِمي،  َأرَشدُت َتالميذي، ُمظَلًِّال ِإيَّاكم جميًعـا ِبُحبِّـي الشَّـفوق؛ َسـُأظِهرُ 

  ؛"ُيَخلِّص-الَّذي-هو"يَعني 
يَا ابَنِتي، َأِميِلي َنظـَرِك َنحـوي، وتـألَّقي، فأَنَـا ُكلِّـي السَّـخاء؛ َلَقـد َأوليتُـِك َمعرفَتِـي وْأَتَمنتُـِك علـى 

َأعـداَءِك الـَِّذيَن ُهـم، فـي َمصاِلِحي؛ خالُقِك قد طوََّقِك ِبِذراَعيه الَقِويـََّتين، َفال َتخاِفي؛ َسَأصَرُع 
، سأجَعُلِك قويًّة لَتْحِملي ِرسالَتي إلـى  الَحِقيَقة، َأعداِئي؛ أُمُِّك الِقدِّيَسة هي حصُنِك؛ أنَا، الرَّبَّ

ِإبتِـداًء ِمـَن . َزوايا األرض اَألربـََعة؛ لَيًال ونَهارًا َأسَهُر َعَليِك، َفال تَـَدِعي قلبَـِك الصَّـغيَر َيضـَطِرب
َلِك؛ ِإبِتداًء من الَيوم، َسَيبَتدُئ كهنٌة، وأساقفٌة وكرادلـٌة ِبفـتِح  ، سَأفَتُح الَمزِيَد ِمن األبوابِ الَيوم

آذانهم وسماِع َصوتي؛ َسَيبَتِدئون باإلصغاء وِبَواِبٍل ِمَن الِنَعم الُمغَدَقِة عليهم، آتيـًة مـن رَحَمتِـي 
ِنهم الَّتي كوَّنها ُغباُر الُجحود سـَتقُع، وِمـن َجِديـد الالُمَتناهية، سَيبدأون َأن يفَهموا؛ وُقشوُر عيو 

ــوَز َقلِبــي األقــَدس الَّتــي ال ُيســَبر  ــدُّوس، َســُيدركون ُكن ــِة أمجــاِد َعَظمــِة روحــَي الُق َســَيبدأون ِبُرؤي
  غورُها، تِلَك الكنوُز الَمحفوظُة أليَّاِمُكم؛

خاِلُقِك، إبَقي صغيرًة حتَّـى َأسـتطيَع أن َأرفعـِك  يَا ابَنتي، ِإعَتِبري نـَْفَسِك َرضيَعًة بالكاِد َفَطَمكِ 
  ِبسهولٍة إلى َصدري وَأضمَِّك على َخدِّي؛ ُكلُّ حكمِة الَبَشر سَتنهاُر وَدهاُء جيلِك سُيدَفن؛

ِإنَّ َقلِبي َمعِك؛ يَا ابَنتي، َسُتتاِبعيَن َشـهادَتِك فـََتكـوِني صـداَي لـَدى هـذا الجيـِل الجاحـِد الـَّذي 
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ى االنهيار، َسَتكونِين َسفيرًة ِلُشُؤوِني؛ سَأحِمُلِك، يا طفلتي، على َكِتَفيَّ في َقلِب أُمٍَّة ُيشِرُق عل
َفضَّــــَلت أْن َتعَتِمــــَد علــــى الخــــداِع واإلحتيــــاِل علــــى أن َتعَتِمــــَد علــــى نَفَحــــِة ُروِحــــَي الُقــــدُّوس؛ 

وس، َعـن َنظَـرِهم؛ ســَأْحِمُلهم علـى َتوبـٍة سُأرِسُلِك اآلَن إلى ُأولِئَك الَّذيَن َقد َأزاحوني، أَنَا الُقـدُّ 
ْبــُل، َولــم يـُــَرى أبــًدا مثُلهــا ِمــن قَبــل؛ ســأُنقُذ هــذه األُمَّــة،  وخــالٍص لَــم ُيســَمع قــطُّ ِبمثِلهمــا مــن قـَ
ســَأرحُمها وُأخلُِّصــها؛ فــي ذلــَك اليــوم ســيكوُن النَّشــيُد الَّــذي سُتنِشــُده لــي َكَنشــيِد ليلــِة العــرس؛ 

  بزيارِة َحجٍّ؛ ١سُأرِسُلِك إليهم
  َسُأسيـُِّر الُعميانَ "

  على طوِل الدرِب 
  وسأقوُدُهم على طوِل الطُُّرق؛

  سُأحوُِّل الظُّلمةَ 
  ِإلى نوٍر َأمامهم

  واَألراِضي الَحِجَرَة إلى دروٍب ُممهَّدٍة؛
  هِذه األموُر سأصنُعها،
  ٢."وَلن أترُُكها غير ُمنَجَزةٍ 
  سآتي ُألخلَِّصهم؛

  

  
  

  ١٩٩٢تمُّوز،  ٢٢
  

ـــُبطٍء َوَلِكـــْن ِبَطريقـــٍة يَـــا َرّب، طاملـــا َمل نـــَزْل غـــَري ُمتصـــاحلني َسَنســـتمرُّ يف تـــدنِيِس كنيســـتَك املقدَّســـ ة، َوِب
                                                           

 .ُت َقد ُدعيُت َأن أَذهَب ِإلَيها ِبزِيارِة َحجٍّ كن. آنَِئٍذ أَدركُت على الفوِر أنَّ املسيَح يـََتكلَُّم عن روسيَّا ١
  .٤٢/١٦أشعيا  ٢
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؟ "الَوحـدة"هـل حقًّـا نَبتغيـَك عنـدما نـَـَتكّلُم عـن . يف حتويـِل نفوِسـنا إىل كومـِة أنقـاضٍ  َسَنسـَتمرُّ َأكيَدٍة، 
مــىت ســَتَتَدخَّل لِتعيــَدنا إىل َوْعينــا فنلتِمَســَك عــن اقتنــاٍع؟ أَال َنســتعِمُل أَلِســَنَتنا لَكــذٍب َصــرِيٍح جتاهــَك، 

اِدنــا"عنــدما ال نَعَمــل إالَّ أن نَتظــاهَر بابِتغــاِء  اَك وأنــَت ال تـََتــدخَّل؟ حنــُن نتَحــدَّاك ؟ إىل"احتِّ  َمــىت َســَنَتَحدَّ
انا؟   على الدَّوام، َفَمىت سَتَتحدَّ

 :يَا تلِميَذتي، راِجِعي بَعِدي هذه الصَّالة

  يا اهللاُ، أَنَت الُمْمَتلئ َشَفَقًة،
  لَِيبَتِسْم لََنا َوجُهكَ 

  ليُـَوحَِّدنا،
  أُنظُْر ِمَن السَّماء،

  انِقساِمناأُنظُْر إلى 
  الَّذي َيسوُد اآلن في َكِنيَسِتَك،

 ،   خراُفَك، يا راعيَّ
  تهلُك بعدٍد هائلٍ 

  وهي تَبحُث عن مرعىً 
  لُتحافَظ على الحياِة فيها؛
  إسَتِمْع ألنّاِت الكِنيَسة؛

  فذلَك الجحوِد الَعِظيم الُمنبَّأ به
  يسلُبَك أوالَدَك،
  إمَنْح َكنيسَتكَ 
  تَنبأَت بهِ يوَم الَمجِد ذاَك الَّذي 

  لكي َنسَتِطيَع جميًعا َأن نكوَن واحًدا،
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  يَا َرّب، ال تَبَق ساكًتا
  وال تنتِظْر بعُد،

  تعاَل، وامَنْحنا! تعالَ 
  الُمنبََّأ به قديًما،" الَيومَ "

  دَْع كلَّ واحٍد يسَمعْ 
  صوَتَك الَجليل؛

  أنَت معروٌف بأنََّك عطوٌف، يا ِإَلهي،
  ...ْبنيفتلطَِّف اسَتِمْعني واسَتجِ 
  أشُكُرَك ألنّني أعلمُ 
  أنََّك َسِمعَتني؛

  آمين؛
  ٣...؛ َضِعي ُكلَّ إيماِنِك بي، َلن أخُذلِك أبًداقلِبكِ ن كلِّ ي مِ ي بِ نعم، يا فاسولتي، ثقِ 

  !أعِلِني َما عليِك أن تُعلني
 يَا رّب، أين ميكُنين أن َأضَع إمياين وثقيت، إالَّ فيَك؟

  أنَت القدُّوُس َمن يُقّرر،
  أنَت القديُر، 

  فإىل أين أذهَب، إالَّ إليَك؟
ــا أمــين؛  ــا دائًم ــٍة، فأن ــَر أمين ــو تـََغيَّــرِت لُِتصــِبِحي غي ــاري؛ حتَّــى َوَل ــِت حــرٌَّة أن تخت ــَك، أن مــع ذل

إنِّي أرفُض اإلنسـاَن الـَّذي يتَصـرَُّف كغريـٍب تجـاهي؛ سـأقيُم عرشـي فـي قلـوِبكم : تعاَلي، أكتبي
فـآِتي  قريبًـا اآلن، الوقـتُ َسـَينَتهي ؛ وسُأشرُق َبهائي في قلـوِبكم الصَّـغيَرة ُألكرَِّم اسِمَي القّدوسَ 

                                                           
 .َنظَر إيلَّ يسوع مبظهٍر رزيٍن قبل أن يُتابع ٣
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؛ ســـَأدُخُل إلـــى َمـــِديَنتي فيهـــا، ســـَأعوديـــُت تَ تـــي أَ الَّ  ريقِ الطَّ بِـــلِنجـــدِتكم، آتـــي إلـــى الَمظلـــوِميَن، 
يَن السِتقبالي؛"بِالَمجد"  ؛ أَنا آٍت؛ َفكونوا ُمسَتِعدِّ

ُه إلـيكم جميًعـا وَأساسـاُت األرض تـََتزعـزُع لِنـداءاتي؛ ! مديكإنِّي أُنا! أيُّها األوالدُ  َصرخاتي تَتوجَّ
كم ِمَن الَوقـِت بعـُد سـتنامون؟ متـى سـتخرجوَن مـن ُسـباِتكم وُخمـوِلكم؟ الكارثـُة علـى أبـواِبكم 

روا َمـن بالَذاِت وسُتفاجُئكم في َنوِمكم، بَغتًة، َحتًما؛ وسَتبَقون بعُد غافلين؟ وَلِكْن أُنظُـروا، أُنظـ
يَنَحِني إليكم، قارًعا أبواَب قلوبكم نفَسها؛ إفَتحوا لي، يـا خاصَّـتي، ألنَّ َقلبِـَي األقـَدَس ُمَمـّزٌق 

  لقلِة الُحّب، وَشَفتيَّ جافـََّتاِن وُمشقَّقتاِن لقلَِّة الُحّب؛ 
إذا ... أن َتقَبلــونيِإفَتحــوا ِلُقدُّوِســكم َوعــزُّوه َكمــا هــو َســُيعزِّيكم؛ أَنــا علــى أبــواِبكم، ال َترفضــوا 

ُر يُنبوًعا ِفيكم ألنَّ نَفَسـكم َسـتكوُن قَـد اعترفَـْت بـي  َسَمحُتم لي بِالدُّخوِل إلى َقلِبكم، َفَسأَُفجِّ
  ُمخلًِّصا َلكم؛ سُأرِوي َخراَبكم الُمثيَر كثيًرا للشََّفَقة، وَكغصِن كرمٍة سُتزِهروَن وتُثِمروَن؛  

 ع، أُبارُكِك ألنَِّك َسَمحِت ِلي َأن َأسَتعِمَل يَدِك؛ تعاَلي، يا ابَنِتي؛ فَأَنَا، يسو 
  

    
  

  ١٩٩٢تمُّوز،  ٢٣
 َيسوع؟

 أَنَا هو؛ َأِحبِّيِني َأكَثر؛

فاسوال، هل أنِت مسـتعّدٌة؟ أَلَعـريُس حينئـٍذ َسَيسـَتمرُّ فـي طَبـِع عَمِلـِه ِفيـِك؛ أَنَـا وأنـِت ُمتَِّحـدان 
  في ُحبِّي، هل تَعيَن ذِلك؟

 ُتدرُكِين " نـَْفَحُتكَ "

  لِتقوَل يل إنَّين أَُعدُّ 
  كَأحِد َأوالِدَك،
  وَلو أنَّ ُروِحي،
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  الضَّعيَف دائًما والعاجَز عن الَفهم،
  .ما َيظلُّ حائرًا أماَم اختياركَ 

ـــدرِكي أيَّ شـــيٍء، ِإالَّ أنَـــا؛ أيـَّتُ  ـــال انِقطـــاع؛ ال َتْســـَعي َأن ُت ـــِك ِب ـــِك مَع هـــا أَيـَُّتهـــا الَمخلوقـــة، خالُق
، حياتُــِك بَــين يــَديَّ وَلســِت ســوى ذرّةِ  ُغبــاٍر؛  الَمخُلوَقــة؟ علــى َحياتِــِك كلِّهــا َأن تـََتَمحــَور علــيَّ

ــزُة ِللغايَــة،  بــيرغَ إِ  ــنـَّْفُس الَعزي ــي؛ أيـَُّتهــا ال ــذوَّقيَن عذوبَــَة ُحبِّــي َوِدفَء َقلِب ــِك تـََت ــوم جعلُت ؛ أَلَي فــيَّ
 ؛  يهفِ  مكِثياُأدُخلي هذا الَقْلب الَّذي ُيِحبُِّك و 

  

  ١٩٩٢تمُّوز،  ٢٧
  

فاسوال، يَا َعروِسي الَباِئَسة، َلَقد َتوقَّعـُت ُكـلَّ ِإخفاقاتِـِك وَكـلُّ ُضـُعفاِتِك قَبـَل َأن ُتولَـِدي ِبَكِثيـر؛ 
ِتي، َعِلمُت منُذ الِبدايَِة َأنَّ تِلَك الَِّتي َوَقَع اخِتياِري َعَليها ُألرسَلها في َفساِد العاَلِم لَِتكوَن شـَبك

َعِلْمُت أَنَّها سَتَتلوَّى وتَتعرجُّ بين يَديَّ؛ عِلمُت كم سَينصُب الشَّيطاُن ِفخاًخا بارَِعًة لُِيوِقَع فيهـا 
َهــل ال زِلــِت ... تلــَك الَّتــي ُيحبُّهــا َقلِبــي، لــذِلَك، ال تَنَدِهِشــي وال َتظُنِّــي أنَّنــي أنَــا أيًضــا أَنــَدِهشٌ 

ْمُتُه َلِك بُحبٍّ َكِبير؟تريديَن أن َتستمرِّي في َحْمِل صَ   ِليِبي الَّذي َقدَّ

فـََوجُهــَك اَألقــَدُس، بَِنظَرتِــِه إيلَّ، َســُيعِطيِين الُقــوََّة الَّــيت . ال َحتْجــْب وجَهــَك عــينِّ َوال صــليبكَ . نعــم، أُريــد
امللـوِك ِحبُـبٍّ كبِـٍري ِإيلَّ  ال أسـَتِحقُّ َأن يَنظُـَر َملـكُ . هـذا كـلُّ مـا َأحتـاُج ِإلَيـه. أحتاُج ِإليها َألمحَل َصِليَبكَ 

 .من السَّماء

ـــُر رأيِـــي فـــي ثبـــاِت قلبـــكِ  ـــِة الَّتـــي ٤فاســـوال، ال تَـــَدِعيني ُأغيـِّ بيـــر كرضـــًى  ب، فلكـــي تقـــوِمي بِالُمهمَّ
ا ِبُروِحــي، وقلبــِك ُمتَِّحــًدا ِبَقلِبــي، َوِبهــذا االتِّحــاد دً ِحــتِّ مُ َأوكلُتهــا ِإليــِك، علــى ُروِحــِك أن يكــوَن 

َفمحبوبُــِك آٍت قريًبــا، لَِيضــَع ! َتَشــجَّعي، يــا ابَنِتــي! تأهَّلين لِتكــوِني صــداي؛ أُنظُــريالكاِمــل ســت
ا آلالِم َونواِح هذه األرض؛ إسَمعي، يَا ابَنِتي، َهل َحرمُتِك َشيًئا َما؟  حدًّ

 ال، يَا َرّب، 
                                                           

 .كان ذلَك َلوًما ِمن ِقَبِل يسوع ٤
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  :َفَما فـََعلَت كاَن َمتاًما الَعكسَ 
  لَقد َمألَت َفِمي ِمبَنٍّ َمساِويٍّ،

  َغذَّيَت نـَْفِسي،
 .لقد َصَنعَت عظائَم ِمن َأجِلي

َلَقــد َقــدَّْمُت َلــِك مائِــَدًة َمــَألى؛ َقــدَّمُت َلــِك بَيِتــي، وَقلِبــي َوذاتِــي؛ َقــدَّمُت لــِك َأن َتحَيــْي ! نـََعــم
 َمِعــي، فــي نُــوِري؛ قَــدَّمُت لَــِك، ِبراحــِة يَــدي، َمنِّــَي السَّــماوي؛ قــدَّمُت لــِك، فيَمــا كنــِت َتجتــازين

 ؛يمِ ي دَ بِ شرَ دي وتَ سَ ي جَ أكلِ ن تَ ِك أَ لَ قدَّْمُت ألبقيِك حّيًة هذه الصَّحراء، ِقسًما ِمن ردائي؛ 

لقد َدرَّبـُت خطواتِـِك علـى اتِّبـاِع ُخطُـواِتي؛ ورسَّـخُت ِفيـِك إنعامـاِتي وَُكنـوَز َقلبِـي األقـَدس؛ َلَقـد 
ًة  لِتُـَعنـَِّفِك؛ َكُمحارٍب قاتـَْلُت وداَفعـُت َعـن َقضـيَِّتِك َأوقـَْفُت جيوًشا ِمن الشَّياِطيِن كاَنْت ُمسَتِعدَّ

ـــاَء بَيتـــكِ  ـــْدُت بِن ـــِك َبركـــاِتي؛ َأَع مـــن الـــدَّماِر  ٥ضـــدَّ الُمخـــادِع؛ ســـكبُت عَليـــِك َوعلـــى َأهـــِل بَيِت
 َوالَموت؛ َوِبُحبٍّ عظيٍم َشَدْدُت َشفَتيِك على ِجراِحـي َوَتقاَسـمُت كأِسـي َمَعـِك؛ وََكَعـرِيٍس يُقـدِّمُ 
َسـِك؛ مـا كـاَن يُمِكُننـي  سريَرُه الزَّوِجي َقدَّمُت لَـِك َصـِليِبي، وِإكِليلـي الشَّـوكي، َوَمسـاِميِري ألقدِّ

  ...َأن َأفَعَل َلِك َأكثـََر ممَّا فـََعلُت؟
ـــِت َكَشـــَجَرٍة يَاِبَســـة؛ َلَقـــد ٦فاِســـيِليِكي ـــزواِت طَِبيعتـــِك وإالَّ َخِســـرِت ثمـــاَرِك َولَِبْث ، ال تَنقـــاِدي لَن

َودَّْدُت ِإلَيـِك، فَاِسـيِليِكي، ِمـن كـلِّ نـَْفِسـي َوِمـن ُكـلِّ نـَْفِسـي أَْبغـي َأن َأحَفظَـِك خاصَّـِتي ِلألَبَـد، تَـ 
َلكنِّي ِمَن اآلن َفصاِعًدا َسأََتطلَُّب منِك َأكَثر ِبَكِثيٍر ِممَّا قَبل؛ ِإذا َلم تـََتجاوِبي مع مطاِلِب َقلِبي 

ــل باِن َأكثَــر ِبضــعَفين؛ تَــذَكَِّري، أنــِت تِــدينيَن  ِبَحياتِــِك ِلــي وَكــذِلَك األقــَدس َســُتواِجهيَن ِمــن الصُّ
  ِبَخالِصِك؛ ِإبَتِعِدي َعِن العاَلِم الَّذي ِفيِه ُكّل شيٍء إالَّ أَنَا؛

ُة الَّتِـي َسـَتنالِيَنها منِّـي أْن َتفـتَح َفَمـِك لُِتعِلنِـي بَـدائِعي؛ َعَسـى كـلُّ ُشـعوِب األرِض َأن  َعَسى القـوَّ

                                                           
 ". كِ سَ فْ أعدُت بناَء نَـ : "يعين ذلكَ  ٥
 .ّدةٍ ي ِحب مسِ امسي الرَّ سوع بِ ى يَ نادَ  ٦
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َتسَمَع ِرسالَِتي؛ َسَأزرَُع في كلِّ َمكاٍن َوِفي كلِّ بـََلٍد، َسَأحرُث َصحارِيكم َوَسَتسَمُع َوْقَع َأقداِمي  
  كلُّ سكَّاِن األرض، حتَّى أَبَعِد الَمسكونَة؛

ُم لِنَـْفِسِك المَسرَّات والتَّعزِيات ُألسـكَِّن َعطَشـِك؛ إنهِضـي ِمـن  يَا ابَنِتي، عاِمِليِني ِبَحناٍن َفسأَُقدِّ
فراِشـــِك، فـــي ُمنَتَصـــِف اللَّيـــِل، بَـــيَن الِحـــيِن َواآلَخـــر، لُِتَســـبِّيحيِني َوَتشـــُكريني علـــى اإلنعامـــات 

  َوالَبركاِت التِّي ِبَسخاٍء كبيٍر َسَكْبُتها َعَليِك؛ 
اميَـًة ِإيـَّاِك ِمـَن نَعـم َنصـيَرُتِك وأُمُّـِك، ح... أنِت عزيزٌة َعَلّي، تطَلَِّعي ِإلى َيِميِني َوانظِري َمن معي

َســة نــارةمصــباٍح يُشــعُّ علــى المَ ؛ كَ الَخطَــِر والتَّهديــدات المَؤديــَة " الطَّريــقَ "ُتريــِك " هــي"، ٧الُمَقدَّ
؛   إليَّ

  ١٩٩٢تمُّوز،  ٢٨
 يف طريقي إىل رودس، اليونان( 

 ضّد احلصار، ٨يَا َرّب، َحصِّْن مدينَتكَ 

  حصِّْن َمقدَسَك،
  َمبا أينِّ أَماَم َشعبٍ 

  ،"ال تـََروا ُروئً : "قوُل للرؤاةيَ 
  :َوِلألنبياء

  "ال تـََتنبَُّأوا بِاحلقِّ لََنا"
ُفضََّلة

  :ولنفوِسَك امل
  ".أنتم َتسَعون إىل اهلالك"

  َأملَْ يَقَرأوا،
  كلُّ َمملكٍة تَنقسُم على نـَْفِسها"
                                                           

 .٢٦/٢٢سرياخ  ٧
 .نـَْفسيحصِّْن : يعين ٨
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  َخترُب،
  وكلُّ مدينٍة أو بيتٍ 

  ٩"؛ينقسُم على نَفِسه ال يثُبت
  وِإن كاَن بواِسَطِة الشَّيطاِن 
  أالفاُت النَّاس قد اهَتَدتْ 

  ِمن ِخالِل رساَلة
  "احلياة احلقيِقيَّة يف اهللا؛"

  ،"روُحكَ "رِساَلٌة َأعطاها 
  رساَلٌة َمَسَحها َفُمَك،

  إًذافَِبواِسَطِة َمن 
  اهَتدى كَهَنُتهم القدِّيُسون؟

طايـا َوَتجـاديِف النَّـاس تُغَفـر، َوَأمَّـا التَّجـِديُف علـى روِحـي وَكما َأقوُل َلُكم ِمـرارًا َوتكـرارًا، كـلُّ خ
َفلن يُغَفر؛ ُكلُّ َمـن يـَـَتَكلَّم علـى ُروِحـي الُقـدُّوس لَـن يُغَفـر لَـه، ال فـي هـذا العـاَلم وال فـي العـاَلم 

ــ ١٠اآلتِــي؛ َــا َمَعــِك؛ تعــاَلي، يَــا فاســولتي، أنَــا َوأَن ِت، أَنــِت وأَنــِت، ال َتــَدعي قلَبــِك يضــَطرُب، فأَن
 َوأَنَا، مًعا، أتَرين؟

  لَِيُكْن َلِك َسالِمي؛ َنحُن؟ َتعاَلي؛
    

  

  ١٩٩٢آب،  ٢
 ُروُدس، اليونان( 

 مبارٌك الرَّّب، َصخَريت،

                                                           
 .١٢/٢٥مىت  ٩

 .٣٢-١٢/٣١مىت  ١٠
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  .الّذي يـَُهذُِّبين كتلِميذتِه اخلَّاصَّة
 تحبِّيُنُه؛ فاسوال، َأِحبِّيِني وانشري ُحبِّي؛ هَو ربُِّك يَتَكلَّم، الَّذي تقولِين ِإنَّكِ 

  أُبارُكِك، يَا طفلتي؛
    

  

  ١٩٩٢آب،  ٦
 روُدس، اليونان( 

 طُِلَب مينِّ َأن أشهَد على التلفزيون( 

أألنَـا هـو َمَعـِك؛ "يَا َصِديَقِتي، يَا َصِديَقِتي الصَّـِغيَرة، ال تـَتَــَردَِّدي؛ أعلنِـي رسـالَِتي وَكـوِني واثَِقـًة؛ 
، لِــَيُكْن لَــِك َســالِمي َوُخــِذي أطلبِــي كنــوَز َقلبِــي األقــَدس  ــُة ُحــبٍّ وانُشــِري َعِبيــِري؛ فـََقلبِــي ُلجَّ
 ُروِحي؛ َكرِِّميِني َوَمجِّديِني؛

    
  

  ١٩٩٢آب،  ٩
 رودس، اليونان( 

   واِبل افرتاءاٍت وَعرقالٍت َعِقَب البثُّ التلفزيوين الَّذي ِفيه َشِهدُت، والَّذي أَدَّى إىل ارتداداٍت وتوباٍت
 .)هجوًما َلِكن بعد ذِلَك، شنَّ راِهًبا كاَن ُحيارُب رساَلَة الرَّبّ . كثريَةٍ 

 فاسوال، ِندائي أَيقَظ قُلوبًا كثيرًة كاَنْت َميَتًة؛

ـَر ِمـن َأيِّ َوقـٍت َمَضـى َوال َتخـافوا؛ : سأَتَكلَُّم ُحبًّا بُكلِّ الَّذيَن يقفون إلـى جانِبِـكِ  إْلَبثـوا فـيَّ َأكثـَ
َلُكم الَكِثَير َعن ُحبِّي؛ َمن يَبَقى َأِميًنا ِلي َلن َتقتلَعُه العواِصُف، َلِكـْن َمـن يَـدَِع العـاَلم  َلَقد َكَتبتُ 

يـَتَـَغلَّــُب َعَليــه َسَيخَســُر َقلِبــي؛ أَلــروُح َقــد َمَســَح هــذه الرَّســاِئل، َفــالرُّوُح هــو الَحــّق، ِلــذِلَك، َلــن 
ــ ْدُت َطريًقــا لَــِك، لِــَذِلَك َصــلِّي لَِتســَتِطيِعي ِإعــالَن ِرســالَِتي َيســَتطيَع َأَحــٌد َأن يُعيــَق الَحــّق؛ قَــد َمهَّ

  بِالُوضوِح الواِجِب َعليِك؛
رَفيُقـِك الُقـدُّوس؛ كـلُّ مـا لَـَديَّ " أألنَـا هـو"ُخِذي َيِدي َوِسيِري َمِعي؛ فَيـا أَيـُّتهـا الـنـَّْفُس الَعزيـَزة، 
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ونوا ُمتَّحدين؛ َصلُّوا في َشدائدِكم؛ َفكلُّ القدِّيسـيَن َتشجَّعوا، كونُوا ُمبارَكين، وَك: َأن أقوَلُه اآلن
  معكم؛ نحُن؟ تعاَلي؛

    
  

 الحًقا(: 

 ،الِيت صَ  عْ مِ ستَ إِ ! بّ ا رَ يَ 

  ،إىل اسِتغاَثِيت  صغِ أَ 
  .١١يراخِ ن صُ عَ َتصاَمْم ال تَـ 

َوثِِقـي بِـي؛ َيِجـُب َأن ال َتحَزنِـي أَبَـًدا ِعنـَدما ُتضـَطَهِدين؛ َكـم يلزمـِك  يي بِـنِ ي، آمِ تِ ا طفلَ ي، يَ نِ آمِ 
يَقوُدِك وأنَا معـروٌف بِـأَنَِّني َخَلعـُت ُملوًكـا وَأَطحـُت " أنَا هو"ِمَن الَوقِت لَِتفَهمي عليَّ؟ أُنظري، أَلـ

ــــا علــــى َطريِقــــي؛ َلَقــــد رََفعــــُت ا لمتواِضــــِعين وَصــــَرعُت َمماِلــــَك بأكمِلهــــا عنــــدما َأصــــَبحوا عائًِق
 الُمتَـَغطِرسيَن؛ َتعاَلي، ال تَلوِمي الُمَتكبِّرين، َصلِّي َألجِلهم؛

  

    
  

  ١٩٩٢آب،  ١٠
 املعارضات يف رودس( 

َقامـاِت الرَّفيَعـَة ال َمتـَنِح احلكمـة؛ 
يَا َرّب، ملاذا كلُّ هذا الَقَدر مَن الَتصلُِّب؟ يا َرّب، بَـدأُت َأعـرُف َأنَّ امل

ــــذه الَكِلمــــات " ألَوحــــَدة: "جــــاَء َوقــــٌت فيــــه ُكنــــُت أَأَمــــُل الَكثــــَري ِمــــن أَفــــواِهِهم عنــــدما كــــانوا ُجيــــاهرون ِ
 ...، وَلِكنَّين ال أَرى حىتَّ الَفجَر ال ِهلذه وال لِتلك"املصاحلة"وَ 

 ي َسأتَخلَّى َعنِك؟لَِيُكِن السَّالُم َمَعِك؛ َصوُت َمرارَتِك لم يـَُفْتِني؛ َهل قُلُت َلِك َيوًما ِإنَّنِ 

 .كال، يَا َربّ 

 لماذا َتقَلِقين؟ لَقد َخَلقُتِك ِلَهذه الُمِهمَّة؛ إًذا

ـــأكِلي ومائـــَدُتِك ســـتكوُن دائًمـــا َمـــَألى، عنـــَدما  ـــا طَيِّبـــاٍت لَِت َتعـــاَيل، أُنظُـــرِي ِإيلَّ؛ َمِعـــي، َســـَتِجِديَن َدوًم
                                                           

 .٣٩/١٢مز  ١١
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خلوقَـــةُ 
َ
ريـــِق الَّـــذي َجيـــُب َأن َتســـلِكيه؛ ِإعَتـــِزِيل يف قَلـــِيب ِعنـــدما َســـَأقوُدِك يف الطَّ ! تكـــونَني معـــي؛ أيـَُّتهـــا امل

َحتتـــاجني َأن َترتـــاحي؛ ال َتفقـــِدي َشـــجاعَتِك؛ َأحلكَمـــُة ســـتُـَعلُِّمِك؛ كرِِّســـي َوقَتـــِك ِيل َوأَنَـــا َسَأســـَتعمُلِك 
ِبكِلمــايت؛ أقصــُد َأن  ِلَمقاِصــِدي؛ َسَأســَتعمُل فَمــِك لَِيكــوَن قاِطًعــا َكَســيٍف ذي َحــدَّين، ِعنــَدما تَنطقــنيَ 

ــائَب لِلَجَهَلــة؛ ِإذا َمسَحــِت ِيل ِبــَأن َأســَتعمَلِك ســَأَجنُح ِخبُطَّــيت؛ َحــىتَّ يـَــّتم ويــنجَح كــلُّ  أُعلِّــمَ  اُحلْكــَم الصَّ
تـنقَص؛ َلَقـد دوَّنـُت علـى الـَورِق ِمـن خاللِـِك   لَـنشيٍء، َرغَبيت احلارَّة يف الَوحَدة واملصاحلََِة بَينكم َمجيًعا 

  َف أرغُب ِمنكم َأن تـَتَـَوحَُّدوا؛ منُذ الِبدايَة، َتَكلَّمُت ِبُوُضوٍح؛كي
 ؟١٢هلِّـجـيِن كُ خميـِر العَ تَ ي لِ كِفـتَ  يـرِ مِ الخَ فقط من  مّيًة صغيرةً كَ فاسوال، يَا طفلتي، أََلم َتقَرأي َأنَّ  

  لذلَك، ال تعِطيِني َأيَّ ُحكًما ُمسبَـًقا؛
  ١٩٩٢آب،  ٢٠

 روُدس، اليونان( 

؛ َهــا أَنَــا ُأرِســُلِك إلــى خاّصــِتِك "َمِلــكٌ "طفَلِتــي الَعزيــَزة واَألِميَنــة، فــي حــيِن أنَّــِك َضــِعيَفة، أَنَــا يَــا 
لُِتذكِّريهم ِبَمبادِئي؛ أَلَبعُض ِمنُكم َقد َأصَبحوا باِرِدين وفاِترِين ألنَّكم َتقبَّلـُتم َكِلمـاِتي بِـدوِن ثقـٍة، 

 عندما اجتَمعُتم بِاسِمي؛

أَلَويــُل ِللَّــِذيَن هــم راضــوَن اآلن ويُوجِّهــون َحيــاَتهم ! ِذيَن يَبيعــوَن َدِمــي لُِيكرِّمــوا اســَمهمأَلَويــُل للَّــ
أَلَويـُل للَّـذين َسـَيكونون مانًِعـا ِللبـاِب الّـذي َشـرَّعُته ! ِبَحَسِب ُميوِل طَِبيَعـتهم ويـََتجـاهلون ُروِحـي
ــَن ِرســالَِتي؛ أَلَويــل ِللَّــذينَ  ــا بِنَـْفِســي ُألعِل يظنُّــون أَنَّهــم ِبَعَمِلهــم مــَع العــاَلِم، يعَملــوَن ِبحكمــٍة،  أََن

اُم العـاَلِم، ولَـيَس خـدَّامي؛ ِإنـَُّهـم عبيـُد العـاَلم وقـِد اقترنـوا بالنِّفـاِق، والفسـاِد وكـلِّ مـا  فإنَّهم ُخـدَّ
  َيمقُته َقلِبي؛

ألنَّ يَـوِمي َسـَيطلُع َقريبًـا ! ي، ابَتِهُجـواأنُتم الَّذيَن َتقولوَن ِإنَّكم تُعانوَن ِمَن الظُّلـِم ِمـن جـرَّاِء اسـم
َعَليكم َجِميًعا بِالنَّـار؛ ِإبَتِهُجـوا َوتهلَّلـوا ِعنـدما يـَـتَّهُمكم النَّـاُس َوُيَشـنِّعوَن بكـم عالنيّـًة، ُمظِهـريَن 

                                                           
 .املرتجم - ٥/٩غال  ١٢
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 ِإيَّاكم َكَمشهٍد ِللخزي، ِمن َأجِلي َوِمن َأجـِل ِرسـالَِتي؛ َفكـّل مـا هـو األعظـم سـيكوُن مكافـأَتكم
  في السَّماء ألنَُّكم َتَحمَّلُتم ِبُحبٍّ ِإهاناِت الَعاَلم؛ 

َصــلُّوا حتَّــى َأفُــكَّ قُيــودَكم الَّتــي مــا زالَــْت تَــربُطكم بِالعــاَلم؛ َصــلُّوا ألولِئــَك الَّــذيَن ال يَعرفــوَن َأن 
رين؛ أَلنعمـُة اآلن َعلَـيكم يُميِّزوا َيميَنهم ِمن َشماِلهم؛ ال َأحَد َيسَتحقُّ ِندائي، َفال تَلوموا الُمَتَكبِّ 

َم َلُكـم َقلبَـُه مـن كـلِّ قلبِـه، وَلِكـْن الَحظـُت َأنَّ الجميـَع لَـم يُقـدِّموا  والرَّحمُة تُلفُّكم؛ َمِلُكُكـم قَـدَّ
ـــُع َيســـيروَن  ـــادئي؛ ال، لَـــيَس الجمي ـــوَن َأن َيمَتثلـــوا ِلَمب ـــيَس الَجميـــُع يتوق ـــَبهم ِبكلِّيتِـــه؛ َل ـــي َقل ِل

ـــلوا َأن ُيصـــغوا إلـــى َصـــوِتهم الخـــاّص، الَّـــذي هـــو َصـــوت ِبَحَســـِب َرَغبـــاِت  َقلِبـــي، وَلِكـــن، َفضَّ
ــة، ِلقلَّــِة إيمــانهم؛ ِلهــؤالء أقــول صــلُّوا، لكــي ال ُتحَرمــوا مــن ُحظــَوِتي؛ صــلُّوا : َشــرِيعتهم الخاصَّ

  َشريَّ؛لكي َتفَعلوا َمِشيَئِتي؛ َفلَتنَتِشِر اآلَن كِلماتي َوال َتُكونوا خاضعين َألفكارُِكم البَ 
  :ما زاَل َلَديَّ َثالثُة َأسِئَلٍة َأطَرُحها

  لماذا كمَّيُتم َصوتي؟
  ماذا فـََعلُتم بِالَرساِئل الَِّتي اخَترتُها لُِتقَرَأ؟

ا لُِيرِضيني؟   أَيَن َتوارى الرَُّجُل الَّذي كاَن قبًال متحمًِّسا جدًّ
م ال َيدرون ماذا يَفَعلون! يَا أَبتاه  ..!.ِإغفْر َهلم، ألّ

 ُأخدِميِني، أَلُحبُّ ِبقرِبِك؛... لَِيُكن َفُمِك ِبكلماِتي، َكَسيفٍ ! يَا طفَلِتي، تـََنّبئي

 يَا َرّب، َماذا َسَيحُدُث ِإذا َمل يَفعلوا مشيئَتَك؟

 ِعنَدئٍذ َسَأستردُّ َقلِبي، ِهباِتي ونِعمي، َولكنَّ َصِليِبي َسَيبَقى؛

 َلَقد َدفـََعِت . َن أَقاموا حواجَز على الطَّريِق اّلذي شقَُّه الرَّبأُعِطَيت هذه الرِّسالُة ألولِئَك اّلذي
خاوُف والشُّكوُك البعَض إىل َعَدِم الثـَِّقِة واالعِتماِد على املشروِع الَّذي كاَن الّربُّ َقد 

َ
       التَّجارُب وامل

ُه ِلُروُدس  .)فـََيسوع َحذََّرهم. َأعدَّ

  ١٩٩٢آب،  ٢٢
  ُرودسرساَلٌة ِجلماَعِة(. 
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 يَا َرّب؟

 أَنَا هو؛ كلُّ ما َأطلُبُه ِمنُكم هو السَّالم؛

؛ َحيــُث ُتوَجــُد البلبلــُة ُأطلبــوا نُــوري؛ ُأطُلبــوا ُأطُلبــوا ! َحيــُث يُوجــُد النِّــزاُع أعطُــوا السَّــالَم والُحــبَّ
نـــوا ال! فَــأعِطيكم شَّــيطاَن مـــنكم؛  ِإحَترُِمـــوا بَعضــكم الـــَبعض َوال تَــَدعوا قُلـــوَبكم تـَْقُســو؛ ال ُتمكِّ

ــلوات َأســَمع؟ َصــلُّوا َوُصــوُموا ِلَكــي َيهــرَب  ُموا ِلــي َصــلواِتكم؛ َكــم ِمــن الصَّ كونــوا هــادئيَن وَقــدِّ
  الشرِّير؛

؛ كَأوالٍد، ِإخَضعوا لي؛ َصلُّوا، َصلُّوا ِمن َقلِبكم؛   َصلُّوا َأكَثر؛ إلبُثوا ِفيَّ
َألفكارِكم؛ إنَّكم َتعرفون الَقليَل َعن َطريَقِة َعَمِلي؛ طُرِقي لَيَسْت طُُرَقكم، َفال تَنقاُدوا 

ِإزَرعوا في كلِّ َمكاٍن َحيُث َتسَتِطيعون؛ َأعرُف َمْقِدرََتكم وَأعرُف ِإلى َأين ُأرسُلُكم؛ 
ُطوبى َلُكم، أَنُتم الُمفَترى َعَليكم َوالُمسَتهزأ ِبكم ِمن َأجِلي؛ أقوُل َلكم، َلن َتلبثوا غيَر 

؛َمسُموِعي   َن عندما َسُتنادون بِاسمي؛ سالم، َصلُّوا واتَّكُئوا عَليَّ
  !أَلَكِنيَسُة َسَتحيا

  

    
  

  ١٩٩٢آب،  ٢٣
  أَنَا َسعيٌد أّنِك :"َمسعُت َيسوُع يَقوُل ِيل بَعد َأن َصّليُت َله. باكرًا هذا الصباح" َكلمةً "تـََلقَّيُت

؛ قوِيل َهلم أَنَّه  ١٣َكلَِّمي َمِعي؛ قوِيل َهلمتأخذيَن من وقِتِك يف الصَّباِح الباكِر لَِتتَ   أنَّ قَلِيب جلٌَّة ِمَن اُحلبِّ

  "َجيُب َأْن ال َميَتِحنونين؛
  )٣٢-١٤/٢٦. كورنتوس١وأَنَُّه َجيُب َأن يَقرأوا 

 الحًقا(: 

ذه النـِّيَّة  :أَيُّها الّربُّ َيسوُع املِسيح، إىل قَلِبك األقَدِس َأعهُد ِ

                                                           
 .ِجلماعِة ُرودس ١٣
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  واْرَعنا،ساِعدنا 
  أعطَنا َسالَمَك،

  يَا ابَن اآلب األزيل، وَأِضْعنا،
  حىتَّ تستطيَع عيناَك،
  يَا َمِلَك السَّماوات،

  أن تنظَر إلينا ِمن العالِء،
  آه يا ابن اآلب احلِبيب،

  ال َتسَمح بَِأن ُتسَحَق اجلماهُري،
  أَلنَّاُس ميوتون ِمن الَفساد،

  ،"َعَمَلكَ "َسرِّْع 
  اهللا،يَا ُقدُّوس 

َل    ؛"َعودَتكَ "َوَعساَك أْن تُعجِّ
  

َجَة اآلب،   أنَت يا َ
  ال تسَمْح لِلعاَمل من بَعد
  َأن يـََتَحدَّى ُحضوَر 
  روِحَك الُقدُّوِس اجمليَد؛

  عيناَي ُمتَِّجهتاِن 
  حنوَك، يَا َرّب،
  َوقَلِيب َجيُد َملجأً 
  يف قلِبَك األقَدس

،   لَِيناَل السالَم َواحلبَّ
  ! ِبدوِن ِمحايَةَفال َترتكين

  .آمني
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سـُأجيُب ُأولئَك الَّذين يَتهكَّمـون علـيَّ " َيومي"َلَقد َجَعلُتِك جريئًة لدى النَّاس؛ َهذا َعَمِلي؛ في 
 اآلن؛ َأمَّا أَنِت، يَا ابَنِتي، فَأِجُد َبهَجِتي في َعَدِمِك؛

  إبُن أَبيكِ 
  َوُيسَحقون؛" ِبَحَجِر الزَّاِويَة"َسَيصَطِدمون سأكمُل َنْشَر رسائِلي، َفمن يُعارضونني : يقوُل لكِ 

  َبهَجُة اآلب
أَنَا أُنِجُز َعَمًال َعظيًما ال َأحَد َيسَتِطيُع َأن َيمنَـَعـه، وأمَّـا بِالّنسـبِة إلـى الـَّذين يُثقلونـِك : يقوُل لكِ 

ـــِديهم ســـَتقُع وُمخطَّطـــاُتهم َستفُشـــل؛ ِإنَّ : بِاتِّهامـــاٍت الذَعـــة، فـــَأقوُل لـــكِ  ـــن أَي َقلبـــي يحتـــرُق ِم
الشَّوق إلى ُحبَِّك، أَيُّها الجيُل، وَيضطرُم كأَتُّوٍن متأجٍِّج؛ ُأحـبُّكم جميًعـا ِمـن ُكـلِّ َقلبِـي، ِمـن كـلِّ 

  أُنظُروا، سَأسكُب ُحبِّي عَليكم جميًعا ُألزيَِّن بُؤَسكم؛! َقلِبي ُأِحبُّكم
 ذا احلّد؟يَا َرّب، كيَف ُميكُن أن ُيصِبَح العاملُ فاِسًدا إىل ه

الـَّذيَن  ة، ولكـنِ الحكَمـبِ  نطـقُ  يَ ُفسَّاِق ال؛ َفُم ال"١٤ِبفقداِن السِّياسِة َيسُقُط الشَّعب: "أَلم َتقرأي
ي دِ يَـ تْ ذه، مـا زالَـَهـ ةِ حَمـام الرَّ يـَّفـي أَ  نْ ِكـّي؛ ولَ ينَـعَ  ُيخَفى شيٌء َعـن؛ ال يـُْفِسدوَن َسُيفَضحونَ 

 ؛ة، فإنَّهم َسُينَجدونوبتن سُيجاهروَن بالمَ جميِع ًة لِ مدودَ مَ 

 يُبارُكِك، تعاَلي واعبِديِني؛ أَنَا هو؛ " اآلمين"لُحبُّ بقرِبِك، يا صديقِتي الصَّغيرة الوفّية؛ أَ 
  

  ١٩٩٢آب،  ٢٦
  بَانُوْرِميت -جزيرة ِسيِمي  -أليونان( 

 بانورمييت حيُث سان ميشال(. 

  بعُض بيوٍت فـََقط ُحتيُط ديرًا كبريًا . ُتدعى بانورمييتَذَهبُت ِلَقضاِء أَربـََعة أيَّاٍم على َجزيرٍة صغريٍة
ا أَيقونة عجائبيَّة. أَيقونُة سان ِميشال، ِحبَجِم ِإنساٍن وكلُّها ُملبَّسة بِالفضَّة". سان ميشال"وكِنيسَة  ّ . إ

  .َشعرُت بِأَنَّين َمدعوَّة إىل هناك، َفَذَهبُت ُألَصلِّي وَأطلُب ِمن مار ِميخائيل َشفاعَته
                                                           

 .١١/١٤مثال أ ١٤
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َمل َيسَمْح يل َأن . قَبَل الذَّهاب ِإىل بانوْرِميِيت ذلَك الصَّباح يف السَّاعِة الثَّامنِة، جاَء يسوُع ِإيلَّ يف احللم
. َوقف إىل جانيب، َعِن الَيمني، وَوَضَع يَدُه الُيسرى َحول َكتِفي. أرادين فقط َأن أشُعر ِحبُضورِه. أنظَُر ِإلَيه

ْمِسَكِة ! َفابتَـَهَجْت نـَْفِسي. اهللا احلارَّة واملعزِّيَة يف احلاِل َشَعرُت حبمايةِ 
ُ
َمسَح ِيل َأن أَملَس َيَدُه الُيسرى امل

قلَبه، َوحليَتُه وقسًما ِمن َوجِهِه  ُمثّ َمسََح ِيل بَِأن أَملَس بَِيِدي الُيسرى. َشَعرُت ِبكلٍّ ِمن َأصاِبِعه. ِبَكِتفي
مل . َعْت نـَْفِسي يف حاَلِة ال ُتوَصف من السَّالِم والفرِح والتَّعزيِة والصَّفاءِ اَألقَدس؛ كلٌّ من تلَك الثَّواين وضَ 

ا مّين، قاَل يل كلَّ شيء. َحيَتْج َأن يَقوَل يل أيَّ شيءٍ    .)معي" أنَا هو"ألـ. َفحضورُه الَقريُب جدًّ
 الحًقا، يف ذاِت الَيوم(. 

 سالِمي أعِطيِك؛

؛ اآلب ُيحبُِّك وقد َعَهَد ِإليِك ِبهِذِه الُمهمَّة؛ ال َتظنِّـي أَنَّنِـي ال َأِعـي كوِني َصُبورًَة كَما أَنَا َصبورٌ 
، ويـَُعزِّيـِك َويَبَقـى أمينًـا لَـِك؛ أنـِت َلوَحـُة اآلب ِللِكتابَـِة وعلـى ١٥ثَِقَلها؛ أنَا عريُسِك اّلذي يُزوُِّدكِ 

َتظُنِّـي َأنَّ الَعِلـيَّ ال َيسـَتِطيع َأن َيِجـَد  َهِذه اللَّوَحة، َنشيُد ُحبِّ اآلب، َنشيُد ُحبِّـي، َمكتُـوٌب؛ ال
َسَيعوُد إلى كرِمه بِناٍر، وَسُيهلُك الكرَّاميَن الّـذيَن َأعطـاهم  ١٦َوسيلًة لُينِجَح ُمخطََّطه بَيَن َشعِبِك؛

مجَّانًــا وأعطــوُه إلــى آَخــرِين، ألنَّهــم لَــم ُيحــافظوا َعَليــه بــل جعلــوُه خرابًــا؛ حاَولــُت علــى " كرَمــه"
َتلــوا كــلَّ واِحــٍد ِمــنهم؛مــدَ  أَليــوَم ألحــقَّ  ١٧ى ِســِنيٍن َأن ُأحــذَِّرهم بإرســاِلي إلــيهم خــّدامي لكــنـَُّهم قـَ

أَليَـوم، ُروَح نعَمتِـي الُقــدُّوس  ١٨؛"الحجـُر الّـذي رذلـه البنَّـاُؤوَن َأصـَبَح َحَجـَر الزَّاِويَـة: "َأقـوُل لَـكِ 

                                                           
 ".حضوره"ذّكرين يسوع بالرؤيا؛  ١٥
، َختيَّلُت َأنَّ "الَوحدة"بعَد ذهاِيب هذا الصَّيف إىل اليونان، ملالقاة الكِنيسة األرثوذكسيَّة ُألكلَِّمهم عن  ١٦
، َألمجَع اجلميَع "َوسيَطة"لَقد أعطاِين اهللاُ َدوَر . َفَشعرُت أينِّ فاقدُة الشَّجاعِة َمتاًما. َلن تَتمَّ أبًدا "ةَ حدَ الوَ "

 ".فذلَك لَيَس بالسَّهل. مًعا
) كهنة ورهبان من الكنيسة اليونانيَّة(أَرسَل نفوًسا ُخمتارًَة لَِيمنحوهم رسائَل،  َقدفهمُت من ذلَك أنَّ اهللا  ١٧

م لك  .الرُّوح" قَتل"نَّ َعَدَم إميا
 .٢٠/١٧؛ لوقا ١١٨/٢٢مز  ١٨
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الَحَجر َسَيتَـَهشَُّم؛ وَكّل َمن يـََقع هذا الَحَجر َعَليـه هو َحَجُر الزَّاِويَة، َفكّل َمن َيسقُط على هذا 
  ؛ )٢٠/١٨لوقا (َيسَحقه

فَــال ُتَجرِّبــوني بَعــَد اآلن؛ َوأَنــِت، يَــا ابَنِتــي، ال تـَتَـَعجَِّبــي ِمــن : لقــد أعطَيــُتكم جميًعــا َتحــذيًرا قويًّــا
ذِلَك ُممكًنا، َلَما َتَحوَّلوا الَيوَم َأعداًء لَـِك  نُفوِر َشعِبِك؛ ال يُقَبل أبًدا َأيُّ نَِبيٍّ في َوطَِنِه؛ َلو كانَ 

  فـََقط ألنَِّك َقْد قُلِت َلُهم الَحِقيَقَة؛
  تعاَلي، أُبارُكِك أنِت َورِفاقِك؛

  

    
  

  ١٩٩٢آب،  ٢٧
 :فاسوال، ِإسَتِمِعي إلى رَئِيس َمالِئَكِتي الَّذي ِجئِت لَِتزورِيه

ي، " َة اهللا، ال تخاِف َن لِِّمي يا اب ؛ َس سِت َوحدِك َل ؛ فـَ ِك دوَن ِه ضَط ي صلبًة عندما َي ِت أثُب
؛ ليِك دير َع ُد الَق ؛ وَي ِك ِك ويقوُد ِك وهو سيرشُد شاكَل ي كلَّ َم يِق ِق يِك الَح 	إلى راِع

يُّ َوال أحَد  هو اُهللا الَح ؛ َف ِك َع ٌة َم خَم شاريَع َض يه َم َد ِك ألنَّ َل كلُِّم ي عندما ُي فانصِت
ساعُد كلَّ  ُأ ؛ َس ُه اآلب،  فوَق رِّير؛ وفي اآلب، وِب رَغب في التغلُِّب على الشِّ ن َي َم

الرَّبّ  ر ِب ِخ فَت لَي ر، َف ِخ فَت ن َي راَد َأ ن َأ يس؛ َم ل إبِل َم قضي على َع ُكن الرَّبُّ ! سَأ لَي َف
ي في  ا؛ أمكِث بًَّح َس هِ "ُم ا؛ ميخائيل، رئيس مالئكة " قلِب ِك حقًّ َع د تكلََّم َم َق ري، َل َذكَّ وَت

  "اهللا؛
  ١٩٩٢لول، أَي ٧

 اَألمانَة هي َجوَهر َكلِمِتَك،

  .وَكِلَمُتَك هي االسِتقاَمُة بالذَّات
  حياتُنا بَني َيَديَك،

  .وَمع ذلَك ُحرِّيَتنا هي لَنا
  .َهِذه اهلَبُة الَّيت مَنحَتنا
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  َولِكن ماذا فـََعلنا
  ِحبُرِّيَِتنا؟

  لقد اسَتعَملناها لِنوِقَع أَنُفَسنا يف الفخِّ 
  اوجَعلَنا ِمنه

  .ِسالَح َتدمٍري لِنَـْفِسنا
  حنتاُج لَِتَدخُِّل ُروحَك الُقدُّوس،

  د ألبَ لِ  رِ جِّ فَ املتَـ  النَّهر بوُع ماءِ ين
  .َعَلينا فَلَيتدفَّق اآلن

إنَّ طُــُرَق هــذا الجيــِل فــي النِّهايــِة َسَتســَتقيُم وَســيُـَعلَُّم النَّــاُس األمانــَة واالســتقاَمَة؛ ... آه فاســوال
ظلُّ ُأرشــُدِك طالمــا تحَيــين ويَبقــى نـََفــٌس فــي ِجســِمِك، ســأحميِك؛ ســأَ ... َوَســتَرينفقــط انَتِظــِري 

ـــلُتِك؛ َفكـــوِني َســـعيدة، أيتُّهـــا  ، فضَّ ـــرات؛ أنَـــا، العلـــيَّ ـــي؛ ســـأحميِك مـــن العَث فـــي كمـــاِل حكمِت
التَّجــديِف َلــيَس ِمــن ُســمٍّ ِللــنَّفِس َأســوأ مــن ُســمِّ : أنصــِتي اآلَن وافَهِمــي! الــنَّفس، كــوِني َســعيَدة

ـــه؛ فَاحـــَذروا َأن ال  علـــى ُروِحـــي الُقـــدُّوس؛ كـــلُّ َمـــن ُيجـــدِّف علـــى ُروِحـــي القـــدُّوس َلـــن يُغفـــَر َل
 َتضطرُّوا فَتجدِّفوا على ُروِحي الُقدُّوس؛

ِلَذِلَك َتقوُل حكَمتي َلُكـم؛ ِإحـَذروا ِمـن َأن َتجَحـدوا وترفضـوا روَح الحـّق الُقـدُّوس الـَّذي يَنـزُل 
ع ب، وَمـبَ َسـال ني بـأبَغضـو  ي علـى األرضِ جـودِ وُ  أثنـاءَ هـذه األيـَّام ليُـوقَظ ُسـباَتكم؛ َعَليكم فـي 

تي وَح نعمَ ر  العالمُ رََفَض ذا إِ  ،ومليَ م؛ أَ هُ لَ  ن يغفرَ أَ  ماويَّ السَّ  سألُت اآلبَ  ،ليبِ على الصَّ  ،ذلك
ي نـدما يـأتِ بين عِ هم غيـر تـائِ نفَسـأَ  نَ يجدو َسـ، فَ اِصًفا ِإيَّاه َكَشرٍّ َأو َكَمجنـونٍ ، و هِزَئ ِبهوس و دُّ القُ 
ًة رَّ َمـ ن ُتَجـدَّدوالَـوَ  النِّعمـةَ  ونَ دقفتَ وًمـا، َسـوس يَ دُّ ي الُقـوِحـصيًبا مـن رُ تم نَ َتقبَّل ذينَ م، الَّ نتُ ومي؛ أَ يَ 
 ، وعنـدماكمن قلـبِ ِمـِبما أنَّكـم ُتصـِبحوَن عـاِجزيَن َعـِن التَّوبـِة  ُتريدوَن َأن تـََتجدَّدوا خرى؛ كيفَ أُ 
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         ١٩...رمَ ثَ  دونِ وبِ  جافٍّ  ،حجرٍ كم قاٍس كقلبُ بين، كم غير تائِ جدُ سآتي وسأَ 

  سأضطرُّ َأن َأْقَطَعكم
  وأُلِقَيكم لُِتحرقوا؛

  

ــَذِلك، الحــقَّ الحــقَّ، َأقــوُل َلُكــم،  ــوَبكمِل َوافَهُمــوا َكــم يـَُهــبُّ ُروِحــي الُقــدُّوس َحيثمــا  ِإفَتُحــوا قُل
؛ تعرَّفوا َعَليهم ِمن ِثمارِهم َوال َتكونُوا َعِبيًدا َألفكارِكم؛   َيشاء، َويَتدفَُّق ِبُحرِّيٍَة في ُمرَسِليَّ

ـــخريُة، والَحَســـُد، واالنِتقـــاُد الـــالذع، واإلدانَـــُة، واالفتـــراءُ  ، علـــى كـــلِّ نـَْفـــٍس َأن َتعـــرَف َكـــِم السُّ
تَتعارُض مع روِح الَحّق الُقدُّوس؛ َعَليكم َأن َتكونُوا ساِهرين وُتصـلُّوا لَـِئالَّ تَـدخلوا فـي التَّجرِبَـة؛ 

بَـدًال مـن  ٢٠شـفاَهكم إًذاإذا كاَنْت شفاُهُكم سَبَب خطيَئٍة َلكم، َفصوِّموا : َأقوُل َلُكم هذا الّيوم
عَلـــيكم َأن ُتِحبُّـــوا قَـــريَبكم َكنَـْفِســـكم؛  ٢١اًعـــا؛َأن تَـــروا شـــفاَهكم ُتهلُكُكـــم ونَفُســـُكم تحتـــرُق ِنز 

ــــَتقولون اآلن ــــل : َس ــــْن َه ــــيَّة؛ نعــــم، هــــذا صــــحيٌح، َوَلِك ــــا هــــذه الَوِص ــــبَـْقَت وَأعطَيَتن َلكنَّــــَك َس
  !اتـََّبعتُموها؟ َصلُّوا َواطلبوا ِمن ُروِحي الُقدُّوس َأن يَأِتي وَيسَتِقرَّ َعَليكم

ــَيُكِن اســِمي الُقــدُّو  ــا ُمربِّيــِك ونعَمِتــي َعَليــِك؛ فاســوال، ِل ــِك؛ أََن ــا علــى شــفَتيِك وفــي قلِب ُس داِئًم
لَيُكْن َقلُبِك َسَماِئي؛ ُأدركي َمـن أنَـا؛ َصـلِّي ِبفـرٍح وسـأَتـََودَُّد ِإليـِك؛ سـبِِّحيِني وَسـَأغمُرِك ي وَ ينِ زِّ عَ 

بـِك َعتبتِـي وُأدخلُـِك إلـى  بُنوِري الخاِلد؛ بَاركيني وارِضي َقلبِـي وأَنـا بِـذاتي سـآتي إلَيـِك َألجتـازَ 
بَيتي؛ نعم، تماًما كَما عريٌس َيجتـاُز الَعتبَـَة حـامًال َعروسـَته، أَنَـا أَيًضـا سـآتي ِبرقّـٍة، ِبحنـاٍن كثيـٍر، 

  وُحبٍّ كبيٍر وأحمُلِك ُألريِك عرَش َمجدي؛
ســَمِعي بِــه مــن قَبــل، َأرَســلُت ِإليــِك ُروِحــي الُقــدُّوس ِمــن العــالء، لَيســتقرَّ فيــِك ويُعلُِّمــِك مــا لَــم تَ 

لُِيَخلَِّصِك، أَنـِت َوَماليـين آَخـرين؛ إْلبثِـي ِبقربـي، يـا تلميـذتي الَعذبَـة، َسـفَرتُنا لـم تَنَتِهـي بَعـُد، ال 
                                                           

 . فجأًة توّقَف يسوُع هنا، مثّ قاَل الكلماِت التَّالية بصرامٍة كبرية ١٩
 .يقصُد يسوُع أن ننذَر الصَّمت ٢٠
 .يقصُد يسوُع يف املطَهر ٢١



      ٦١ رِساَلة َسالم َوُحّب دفرت رقم                                                             
  
٧١

  يزال َعلينا َأن نَقَطَع ميًال لُنعلَِّم بَِقيََّة َأوالِدي َمعرِفَة األُموِر الُمَقدََّسة؛
؛ سـَأمنُحِك "َمعرِفَتِـي"كرِِّمـي اسـِمَي القـدُّوَس َوَعَليـِك سـُتكَتُب سَأذهُب بِـِك ِإلـى أَُمـٍم َعديـدٍة لِتُ 

ـــه لـــِك، ال أَ  ـــَك ِبمـــا قلُت ـــِك ولَيَتمسَّ ـــَتِهِج اآلَن َقلُب ن تـََتكلَِّمـــي َكمـــا َأرَغـــُب فـــي َأن تـََتَكلَِّمـــي؛ لَِيب
  َتخذلِيِني أََبًدا؛ َأِحبِّيِني َوارَتِشِفيِني؛

؛أَ    نَا الُحبُّ
  

    
  

  
  


