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  أَلَدفَتر الثَّالث والستُّون
  ١٩٩٢تشرِيَن اَألوَّل،  ٢٠

  َّوسكومُ  –ا روسي(  
ــا. هــافقرِ بِ  اروســيَّ  كَ ُمــســوف تكرِّ  ــ رمبَّ ــ ِبواِســطِتها الَوحــَدة تأِيت َس ــإِ  تقــولُ  كَ نَّــا أَ ِمب  ِيت الـَّـتلــَك  كونُ تَ ا َســَّ

  آلب؟ة لِ الكهنوتيَّ  كَ صالتِ  دَف تـَنَـهُّداِتَك يفهذلَك  نْ كُ يَ  ملَ أَ . األكَثر كَ دُ جِّ مَ تُ سَ 
  :يي، واكتبِ تعالَ 

  عِطيِك؛َسالمي أُ 
  أَنَا الِقياَمة،

ـــقريًبـــا فـــي ابنَ تمُّ َوالِقياَمـــة ســـتَ  رَغـــَم علـــى ى ال أُ تَّـــهـــا حَ بناتِ هـــا وَ بنائِ أَ ديَّـــاِني وا كونُـــا؛ ال تَ ي روســـيَّ ِت
ي؛ قريبًــا مــالِ كَ بالنِّســِبة ِإلــى   شــيءال تحســبونَه داِئًمــا َكــ، يــنكم كامــلٌ بَ  دٍ َحــأَ َهــل ِمــن ؛ ِإدانــِتكم

  ؛يوالدِ أَ من  ةِ يَّ قِ بَ على ال ةِ داسَ القَ بِ ا روسيَّ تفوَُّق ستو  هِ ملئِ الَمجُد بِ ي ى لِ عطَ يُ س
شـياء ه األَ ذِ َهـ لُّ ُكـ  كم ِلَكـييـراتِ كفِ كم وتَ ضـحياتِ كم، وتَ لواتِ نكم َصـِمـ طلـبُ ّب، أَ لرَّ اأَنا،   

ي وســلطاني، وفــي تِ ها، قــدر عفِ تــي، وفــي ُضــحمَ رَ  بؤِســها ســُأظِهرُ ي ِفــفَ ي؛ نِّــمِ  اًبــيقر  ِتيروســيَّ  قــودُ تَ 
                             هاعدمِ 

  "نا هوأَ "ا مَ  كلَّ 
ــ كــلَّ سَتْأِصــُل  نهــارًا، وسأَ أَ جري منهــا هــا ســأُ وفــي جفافِ  ــأَ  ا لــيسَ َم  ســاحاتِ المَ تلــَك وفــي ِفيهــا ا َن

  الم،والسَّ  بِّ الحُ  بذورَ  زرعُ نِعمي؛ وسأَ غرُس ، سأيةِ الخالِ 
ــٍل، طَ  زمــنٍ يَس مــن ا، لــروســيَّ "   ــِك عــي، و ك مَ ســخِت َعهــدَ فَ وي لــن ": لــتِ قُ وَ حَرقــِت رُبَُط

مبــارٌك الــذي أعــاد لنــا ": ويقولــون أوالًدا يجــاهرون باســمي بقداســةٍ  اآلن ســأعطيكِ  "!كَ خــدمَ أَ 
  ،فيَّ  وأنتِ  فيكِ  أناِبَكونِنا حينئٍذ،  "نا؛ئشفاسلوكنا بِ نا؛ مبارٌك الذي غّير قلبَ  ولمسَ  بصرَ ال

  ينستحيَ 
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  "ه؛بِ  أَ بَّ نَ المُ  جدَ ي المَ ينِ عطِ ستُ  ،كِ ينا في قلبِ قلبَ ِبَكوِن و 
  ا؛روسيَّ لتاّم لِ اإلرِتداد ا جلِ ي ألَ لِّ صَ  ُحبًّا ِبي،ي، وسِ رُ ا عَ فاسوال، يَ 
ي لبِ قَ  نَّ ؛ إِ اَألكَثر حّبكِ يُ  ا َمننَ ي أَ نِ نَّ بًدا أَ ي أَ نسَ ي، ال تَ طفَلتِ ا ، يَ كِ باركُ ّب، أُ ا، الرَّ نَ أَ   

  ...سن  يُلمَ أَ  نُ مكِ يُ 
    

  

 حَدة، َمع صديٍق ِيل، الوَ  ألجلِ  لُ عمَ يَ  روسيٌّ   كاهٌن أورثوذكسيٌّ عاِين دَ  ،املساء كَ يف ذلِ  ،فيما بعد
وا َعن رأيهم أَثناَء  نَمن كانُوا يَرَغبوَن أَ  ةُ ئيسَ الرَّ  َدَعتِ . "يدقلِ التَّ "ِمبوضوِع  حماضرةً  حضرَ لنَ  يـَُعربِّ

وا عنه، خمصَِّصًة َهلُم َمثاِين َدقائق ُحاَضَرة، لُِيعربِّ
  .امل

ـا  .فيـه مَ تكلَّ َوقًتا أليها، فِ طلُب ة يَ يسَ ئِ ىل الرَّ إِ  ةً ورق الرُّوسي يكسِ رثوذُ ألُ ا نُ الكاهِ  رسلَ وأَ    َّ علـى األرَجـِح أ
ا ردَّت   ."كال: "ُجميبةً  ِمبُالحظٍة، عرَِفْت َمن َأكون، ألَّ

بَـــدا ِيل . يفِ النَّ بِـــَفكـــاَن َنصـــيُبها نـَْفـــَس اجلـــواِب ، ِإليهـــاها رســـلَ جمـــّدًدا مالحظـــًة ثانيـــًة، وأَ  الكـــاهنُ  بَ َتـــَفك  
ــه كــلَّ  نأَ  هُ الكــي، وســألتُ اســَتنَجدُت مبِ ف. املالئكــةاملوقــُف أنَّــه يَقَتضــي تــدخُّل  ــ َيُضــمَّ ِإلَي الَّــذيَن ة املالئَك

  .هارأيَ  رَ يـِّ غَ تُـ ويَنطَِلقوا لُِيداِفعوا َلدى َمالك الرَّئِيَسة، ِلَكي  َجيُدُهم َحوَله،
 أُرِســـــــلُ " "؟!لـــــــنيفعَ تَ ذا مـــــــا": ينلَ ســـــــأَ يَ لِ  لُ دخَّ َتـــــــيَـ  ســـــــوعَ يَ اللحظـــــــة، َشـــــــَعرُت بِ  لـــــــكِ تِ يف َمتاًمـــــــا     

ـــكـــن كنـــُت لَ " :فَأجـــاَبِين  "...ِيت َكـــالئِ مَ  ـــ د قلـــتُ َق  ، هـــذه املـــرََّة،كِ نَّـــأَ  ،اإىل روســـيَّ  كِ ن أرســـلَ أَ  قبـــلَ  ،كِ َل
ن ، لَ ِإن َمسَحتَ ! بّ رَ يا أَ " :ُمدلٍَّلن قُلتُ  دٍ لَ وَ كَ   نكِ لَ و . رتُ تذكَّ  ورًافَ  !"ةٍ حاجَّ  صفةِ بِ  قطفَ  ِإلَيها بنيَ ذهَ تَ سَ 
ــب أَ . َغــري، ال كَ رســالتَ  َمتاًمــا ألُقــدِّمَ قــائق، دَ  ثــالثَ ط َقــفَـ إمَنحــين ؛ خطابًــا طــويالً  عمــلَ أَ  ن ال ُنضــيَِّع جيَِ

 اِين  َمثـًة ِيل َصـصِّ خمَُ ًة الحظَـمُ  ةُ يَسـئِ الرَّ ِت لَ وَصـ أَ حـىتَّ  مـاتِ لِ كَ ه الذِ َهـلفـظ أَ  دْ ُكـ أَ ملَ  !"بّ ا رَ يَـَكَهـذه  ةً فرصَ 
  ...)ةً لَ ق كامِ قائِ دَ  رَ شْ  عَ عطاِين أَ  بَ الطيِّ  الربَّ  لكنَّ . الملكَ ق لِ قائِ دَ 

  

  ١٩٩٢تشرِيَن اَألوَّل،  ٢١
  

َمـن يُـؤخِّر نُمـوَّ اَألشـجار ، اآلبا، نَـي أَ نـِّقـل أَ شـجار الحَ أَ َجميـُع  مُ علَ تَ َسـ" ...  ١:يبِ كتُ فاسوال، أُ 
                                                           

 ).٢٤، ١٧حز (هذا املقطع من النَِّيب حزقيال  أكتبَ هو الرَّبُّ الَّذي طلَب مينِّ َأن  ١
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ــَجيراِت، َمــن ُيَصــفِّر اَألشــجار الَخضــراء، وَيجَعــل َخضــراء تِلــَك الَّتــي هــي  ــي الشُّ الَكِبيــرة، ويُنمِّ
  "ل؛فعَ أَ ُت وسَ اآلب، َتَكلَّما، نَ أَ َهزيلة؛ 

َــ   ــِتــيا ابنَ ي ــ، قَ َأحــدٌ  كِ ُحــجرَ ٍة يَ رَّ ، كــّل َم ــي، لُ لِب ــ كِ وعبَ ســتَ يَ لِ واِســًعا  حُ فــتِ ن، يَ بِّ الُحــ ةُ جَّ ي ِف
 نأَ ُتريـديَن ل ، َهـتِـيا ابنَ يَـ... يِمـفَ  التِ بُ قـُـوَ َحنـاِن البِ  كِ ِحـاجر ِمـن  كـلٍّ ِإنِّي ُأعوُِّض َعـن  ه؛ قِ اعمأَ 
  ؟يكِ تي أعطِ الَّ  لبانَ الصُّ  قَبِليتَ 

  ...ؤاالً سُ  يكِ لَ عَ  حتُ رَ د طَ قَ لَ ...   
  ي،ومِ ي اليَ بزِ خُ  األملُ  د باتَ قَ لَ 
  رٍف ّي شَ ن أَ كِ لَ     
  .كَ عَ مَ  هُ قامسَ تَ ن أَ أَ 
  َخمدعيإىل  كلَّ يومٍ تأيت      
  .عي، جنًبا إىل جنٍب مَ عامين الطَّ قاِمسَ تُ لِ 
  يعِ ى مَ تتعشَّ     
  .َيوميًّا يف خبزيشارًكا مُ 
  ُمقدِِّمي َذبيحًة، أنتَ     
  كَ وسَ قَ وتُِر تُ  قةٍ فَ ال شَ بِ 
  ُمتِطرُ  كَ سهامُ و     

  .هذي اخرتتَ الَّ  املرَمىعلى 
  ار،ا على النَّ مَ كَ قفُز  ي تسِ فْ نَـ  تَ لجعَ ِبسهاِمَك،     
  على هذا اخلبز، ال أحصلُ ِعندما ك، لِ ع ذَ مَ وَ 
  اخلبزُ  هو ينأَ ": أسأل    
  "لب؟القَ  شعلُ ذي يُ الَّ   
ي بِّـــحُ  ألنَّ د، دَّ جَ تَ هـــا ســـتَ بِ  كِ صـــتُ تـــي خصَّ الَّ نعامـــاُت عـــد؛ واألا بَ دنفي لـــم ُيســـتَ لطِفـــودي وَ ُجـــ نَّ إِ 
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 ين ُتحَرِمـي؛ لَـمِ عطَشـى، وَسـكرى مـن سـها كِ فَسـنَ  جعلُ ، وسـأَ يُرمَِّدكِ ى ُيحرقِك حتَّ حِرق سَ المُ 
ُم ينِّ ي ألَ لِ لَّ هَ ي وتَـ حِ ذا افرَ لِ ... منها   ...يأسِ لِك كَ ، ِبَدورِك، َسأُقدِّ

ــدعــَو ن أَ ا عــازم أَ نَــأَ    ــَد ًة أمَّ ــبَع : ١٧يــو ( ينِ لَ رَســأَ  اآلبَ ن َّ أَ  نَ تــؤمِ لِ ي، وَ ظلِّــ حيــا فــيتَ لِ  ةٍ أمَّ
ـــأتِ يَ ل، َســـَجـــأَ  ؛)٢١ ـــى الرض، وَ األَ  الَّـــذي فيـــِه كـــلُّ زَُعمـــاءِ  ومُ ي الَي ـــام، والرؤســـاء، أهـــُل الغَن حكَّ

ن  ِمــّي؛ وَ الَحــ اهللاِ  ، ابــنُ يحُ ِســالمَ أَنِّي بِــ فونَ رِ عتَ يَ َســ) ١٥: ٦رؤ (قاطبــة نَّــاِس ، والوَأصــحاِب النُّفــوذ
ــهُ يــديَـ أَ  اسُ النَّــ عُ رفَ يَ ، َســكــانٍ مَ  لِّ ُكــ ــبِ  ،جاللٍ إِ م ِب لــٍب قَ و  وٍت واحــدٍ َصــهــم بِ لُّ كُ وَ ة، بــادَ العِ وَ  الةِ الصَّ

  ؛دٍ واحِ 
ي افِ خـذا ال تَ عـاونين؛ لِـمُ إلـى  حتاجُ أَ  ِلكَ ذ ، ألجلِ ةٍ ضِحيَّ  فوسٍ نُ إلى  حتاجُ أَ ذلَك  جلِ ألَ   

رون مــا اآلَخـــينَ بَ  ،يـــتبالزَّ اســمي ا ماســحً  ،شـــخصٌ ا َأحــبَّ ذَ ؛ إِ يــكِ لَ ســـهراِن عَ تَ  عينــايَ ، فَ نَّــاسال
ــا ابنَ ؟ يَــهُ يراثَــمِ  دُ يِّ الَســ مُ قدِّ يُ واحــٍد َســ لى أيِّ إِ ، فــايَ ، ُمَتَحــدِّين إيَّــةُ هم المحبَّــتَنقُصــ ي فــي ي، كــونِ ِت

ي فـي هزئون بِـسـتَ يَ ي وَ نِّـرون مِ سـخَ يَ م ُهـتـي وَ مَ كلِ دون لِ شـهَ ذين يَ الَّ  ولئكَ من أُ  ستاءٌ مُ ي نِّ الم؛ إِ سَ 
  عي؛هم مَ سالمَ دوا جِ ليَ فَ ؛ همريبِ قَ 

وُل دون ُحـتَ تـي قـائَص الَّ نَّ النـزَع ن أي لـي أَ حِ ، اسـمَ يَّ دَ في يَـشبِِّقي ا ابنتي، ال تُ ، يَ نتِ أَ وَ   
نقوشــٍة مَ  راتٍ كِّ ذَ ؛ لســِت بحاجــٍة إلــى ُمــاعتــراضٍ  دونِ بِــ ذلكَ قُــْم بِــينــي أَ عِ ، دَ كِ ِســفْ نَـ بــوري إلــى عُ 

 حتُ وتي؛ وســمَ َصــد ســاَعدُتِك ِبجعِلــِك َتســَمعيَن َقــكمــا قلــِت، فَ ي حــرًّا؛ رِّ َمــمَ  ريــدُ ، أُ بكتابــاتٍ 
؟  أَبِبَـَتالِت ورودٍ ي؟ لبِـقَ  ولَ َحـ كِ صـابعُ أَ  تْ رَ عَ ما شَ بِ رِت؟ عَ ما شَ بِ فَ ي؛ نِ لمسَ وتَ  مطَّىتَ تَـ ن أَ  كِ سِ فْ نَـ لِ 

ــالَّــ ئــكَ أولَ  !، كــاله؟ أُ مختــارةٍ زهــوٍر  باقــاتِ ِبمختلــِف  ت؟رَ عَ َشــ مــابِ كــال؟ إًذا   باقــاتِ  ونَ ذين يتلقُّ
: وكٍ يـِل َشـإكلِ بكثيـٍر مـن  أكثرَ بـ؟ أجـل، و أشـواكٍ أَبِ ؟ يـداكِ شـعَرْت مـا بِ  ،إًذاحبوبـون؛ زهوٍر هم مَ 

  حوني؛جرَ ي ويَ يهينونِ ذين الَّ  ري عن كلِّ فِّ كَ ن تُ أَ  كِ ريدُ أُ ... ربةالحَ  عَرت ِبرأسِ شَ لقد 
ًة يَعــــطِ مُ  كِ جعلَــــألَ  كِ خضــــاعِ يــــك، بإِ لَ هامي عَ ِســــ ســــديدِ تَ بِ  كِ لَــــمِّ كَ ن أُ ٌم أَ مِّ َصــــنــــي مُ إنَّ   

، ُيسـَتهزَأ بِـِك صـراَحًة وعالنيـةً و  رى عليـكِ ن يُفتَـأَ كابِـَد عـذاَب ن تُ أَ  كِ ُسـفْ نَـ  مُ تعلَّ تَ ة؛ سَ واضعَ تَ مُ وَ 
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١٠٥

بـدي ن تَ أَ  ريـدُ روري؛ ال أُ خُّلي إًذا َضـدَ تَ ، فَـ انحناًء عميًقانحني تَ فَـ نازلي تَ ن تَـ أَ  ةٍ رَ قادِ  غيرُ  كِ نَّ ما أَ بِ 
كَّكي أبًدا تشتَ ذا ال لِ  ،كِ كمالِ إلى   توقُ أَ  كياِني،  ميمِ صَ من مقبولٍة؛ غيرَ  ،ةيرَ األخِ  ةِ قيقَ ي في الدَّ لِ 

ـــمَ تُ  كِ آالُمـــلًنـــا؛ كتابـــًة وعَ   فتـــرون عليـــكِ الّـــذين يَ مـــن  هكـــذا إلـــى  كِ ُســـفْ نَـ  شْ عطَ لـــتَ ا فَ ذَ ني ِلـــدُ جِّ
ا عـن الكَ  تْ ٍس مـا زالَـفْ نَـ لِـ مَ قدِّ ن أُ ي أَ إمكانِ بِ  م كانَ عظَ أَ  هبةٍ  ، أيّةَ ساءات إليكِ إِ  مـال؟ بعيـدًة جـدًّ

  ؛عتمِدي على غفراِنيربي واقُ َتعاَلي بِ 
  

    

 فيما بعد: (  
  ٌإىل نـَْفسٍ  من اآلبِ  رسالة:(  
ــأُ  ــلَ تَـ ي ال أَ نِّــي، إِ رِ نُظ ــَر ى القَّ ــَكثي ــاا والالهــدايَ  نَ ِم ــُه لُيرشــَدِك و دماُت ، تقــعطاَي ســخاُء الَّــذي اخَترُت

ي تِـهجَ بَ  دُ ِجـأَ ِلكي َتسيري في الحـّق؛ ة همَّ في هذه المُ  كِ خطواتِ  أقودَ ن أَ  أطُلِبي منِّي" تُعجُبني؛
،  نَّ هـم إِ لَ  يلِ و ي، وقـوالدِ أَ  مامَ يماتي أَ علِ ن تَ عَ  يمني؛ تكلَّ يسمعينما تَ حِ   بَ بـاكم األزلـي، أَ أَ الـرَّبَّ

  "...من َوقٍت آلَخر هُ سوا وجهَ مِ لتَ يَ طلُب منهم أن ميع، يالجَ 
  

  
  ُاآلبُ تابع ي( :  
ـــي فقـــط ِبمصـــي وَ لِّ ي، فاســـوال، َصـــينِ حِ بِّ َســـ ـــ كِ بارُكـــ، أُ اآلبا، نَـــي؛ أَ حِ الِ اهتمِّ ـــقَ  ميمِ ن َصـــِم ي؛ لِب
  !كِ بُّ حِ أُ 

  ١٩٩٢تشرِيَن اَألوَّل،  ٢٥
 روما(  
  :يعي واكتبِ سمَ إِ ي؛ ماتِ لِ كَ   ليكِ عَ  عُ ضَ أَ س! حذبَ ها المَ يُّ أَ 

ـَم سـَتطيَع ي أَكـوٍم لِ يَـ لَّ ُكـاسَتسِلمي لِـي  ذا ي، لِ تِ خيمَ  حتَ تَ  نتِ أَ    ؛ يـكِ ي فِ تِ يئَ ِشـمَ َأن أُتمِّ
ًة َتماًماكوني فَ  ،ٌة يَ غالِ  نتِ ؛ أَ طيـَِّعًة َوُمسَتعدَّ   ؛طفَلِتييا  عليَّ
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 كِ َمـيعلتَ تابُع سـتُ  ،كِ تَـيَ بـِّ رَ ى اآلن مُ تَّـحَ  تْ تـي كانَـالَّ  ةَ الحكَمـ نَّ ي، إِ تِ مـامَ ا حَ فاسوال، يَـ -  
ــو  ــ كِ القــوَل َل ــَم مــن  إليهــاُأرســُلِك ا؛ س، روســيَّ مــن أجــِل أختــكِ  بَّــكِ حُ  ناشــدُ أُ س: كِ ا هــي واجباُت

هــي  ا اليــومَ روســيَّ  ؛ فــي الحقيقــةِ بَِنــوٍع خــاصٍّ  لــيَّ ع ةٌ زيــزَ عَ ا روســيَّ ات؛ فَ الــذَّ ي بِ لِبــقَ  ومعــكِ  جديــد،
ِبواِسـَطِة  ،يتُ عطَ د أَ قَ ؛ وَ كان  بذارٍ  أيَّ  ية لتلقِّ دَّ عِ ستَ ها مُ تربتَ  نَّ ؛ إِ معدٍّ لُِيزرَعَ وَ حروٍث مَ  مثَل حقلٍ 

ـــزرعَ  يوِحـــرُ  ـــ إيحـــاءات لُت ا نَـــي أَ ساِســـأَ  غيـــرَ  فيهـــا أيَّ أســـاسٍ  ضـــعَ ن يَ ألحـــٍد أَ ْســـَمَح ن يُ فيهـــا؛ َل
  ات؛الذَّ بِ 

ــ   ــذا أَ َه ــاَر ذي ا، اهللا، الَّــَن ؛ ماتهــالُ ظُ  فــي ورُ النُّــ شــرقُ يُ سَ ِبواِســطَتها ي وَ جــدِ مَ ا لِ روســيَّ اخت
هـا لَ  يتـهُ عطَ ذي أَ الـَّ يتِ ي على البَ روحِ سكُب ي؛ سأَ جدِ مَ  عرفةِ مَ بِ  جيلكِ  بُ و قل ستنيرُ تَ ها سَ نورِ بِ وَ 

  ي؛ اسمِ  كريمِ تَ ي لِ ستِ ادقَ  فيها أبرزُ وسَ 
ذي هائهـا الـَّبَ  كـلُّ : لـكِ  أقـولُ  ٢غار؛ي الصِّـيـائِ نبِ أَ بِ  ،في الماضي متُ لَّ كَ د تَ كنُت قَ َفعنها    

فــي بــاعي و هــا فــي اتِّ قلبِ مــن جديــد كــلَّ  ضــعُ تَ هــا سَ مضــاَعًفا، ألنَّ  ا إيَّــاهســأعطيه قــديًما هــالَ  كــانَ 
أُمـٍم   ٣حتَّـى ُتصـِبَح فـي رأسِ ها رفعُ ي سـأَ منهـا ألنـَِّأكثـَر ٌد َحـأَ هلَّـَل تَ ن يَـ س؛ لَـقدَ ي األَ جهِ وَ  سِ التما

  !فـََقط فـَتَـَريني رِ ظِ نتَ إِ  !يا فاسوال! ؛ آهيكوتِ لَ مَ  بناءَ  عيدُ ها سأُ في فقرِ ؛ كثيَرةٍ 
  

  
  

  ١٩٩٢اني، الثَّ  تشرينَ  ١
  

ِين ت كَ يلَ عَ  ريةُ لغَ أَ    ،أكُل
؛ا رَ ، يَ كَ ا لَ نَ أَ    ّب
  ،رجوكأَ  يلَّ إِ  فتْ لتَ إِ 

                                                           
 .أوالُد فاِطيما ٢
 .روحيًّا ٣
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  .ِين ي لتحييَ مِ وامأل فَ 
ِة النَّاسن  مِ ِين أنقذْ و  َن لِس   ...َأ

  ؛ منُذ لحظةٍ  لكِ  ٤هُ متُ دَّ ذي قَ الَّ اإلكراَم ي لِ قبَّ تَ 
  . اجلنونىتَّ ّب، حَ ا رَ ، يَ كَ حبُّ أُ 
  ؛يكِ لَ عَ سهُر يَ  "ا هونَ أَ "الـي؛ ونِ حبُّ ذين ال يُ لَّ من أجِل اي ينِ بِّ حِ أَ 

االعَ فس ها النَّ تُ يـَّ ، أَ َنشَّأُتكِ يًئا شَ يًئا فَ شَ    ي هـذا ِمـعلِّ ن تُ أَ عَليـِك ؛ ِنيديمجِّ كي تُ لِ  ،زيزُة جدًّ
  ة؛حدَ ّب والوَ لحُ أَ : َتينالكلم يلَ الجِ 

ــا فاســولَ  ،يصــغِ أَ    ــقَ َة ي ــًة  كونينَ تَ ؛ َســخلُِّصــكِ يُ ي سَ بِّــحُ  نَّ س، إِ قــدَ ي األَ لِب ــرَ مُ وَ هزيل ، ةً حتَق
 كِ خبزَ  االضطهادُ  يكونُ سَ ؛ وَ بالذَّات ييتِ بَ  لِ ن داخِ مِ ُعرَضًة ِللُمناَقضِة وعدِم التَّصديق  ينَ كونِ تَ سَ 
ــ ِــ هُ وجِّ تُ شــياء َســهــذه األَ  كــلَّ   رض، ألنَّ علــى األَ َتعويضــاِتِك هــذه  كونُ تَ ي، َســومِ الَي إلــى  كِ خطوات
علـى انِتباَهِك زي ركِّ ا ، لذ.كثيَرةً ى  خرَ فوًسا أُ َيقوُد إليَّ نسَخلَفِك  آثارٍ ما سَتتركيَن من ي؛ كوتِ لَ مَ 

  ي؛ينِ عِ واتبَ  هاي ذاتِ آثارِ 
ــ كِ نَّــأَ بِ ســرور ا مَ نَــأَ    ــأُ ِإلــى حي ذا الــوَ َهــدِت بِ عَه ــ ي؛ أقــولُ مِّ ن أَ  كِ فــي وســعِ  ا كــانَ ، َمــكِ َل

تابـات، ه الكِ ذِ َهـبِ  ن يضـرَّ أَ  قدرُ يَ َسـ حـدٍ ن أَ مـا ِمـ، وَ نـكِ عَ  ةَ عـدافِ ي المُ مِّـأُ  كونُ تَ ل؛ َسـفضَ ختاري أَ تَ 
  ها؛كتُ د باَر قَ فَـ 

ا عليَّ  عزيزةُ أنِت ال     ي؛بِّ حُ بًدا بِ ي أَ شكِّ ال تَ فَ ، كِ حبُّ ، أُ جدًّ
  ؛بَهَجتي فيكِ  ؛ وأجدُ كِ عَ مَ أَنَا سوع، ا، يَ نَ أَ 
  

    
  

  
  

                                                           
  .عرفُت منُذ حلظٍة إىل أيِّ َحدٍّ َيضطِهُدِين َشخٌص َأعرفُهُ  ٤
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  ١٩٩٢، تشريَن الثَّاني ٥
  

ل،  جَ ؛ أَ على ظاِلميكِ  بينَ غلَّ تَ تَ س؛ سقدَ ي األَ لبِ قَ ِإلى ي لِ ُأدخُ ، نشَّأتُهاا َمن يرتي؛ يَ غِ ا صَ الم، يَ سَ 
  ط؛سقُ يَ نهم سَ واحٍد مِ  كلُّ 

  ... ةً ويَّ قَ  كونَ ن أَ ن أَ مِ  دُ بعَ وأَ  عيفةٌ  ضَ ينِّ إِ 
ها يُّ ؛ أَ "ةخرَ الصَّ " هِ ذِ ن هَ مِ نبُع ست كِ تَ وقوَّ  "ةخرَ الصَّ " وَ هُ  "ا هونَ أَ "الـ نَّ أَ  كِ ي ذهنِ فِ ِإحَفِظي 

تُثيُر ي وَ نِ نُ حزِ تُ  كِ سِ فْ في نَـ  يوبُ لعُ ؛ أَ كِ رَ طهِّ رًّا ألُ حُ َدِعيِني ن تَ أَ عليِك ؛ سَهُر َعَليكِ أَ ح؟ سذبَ المَ 
ا َمن نَ يني، أَ كِ اِر ؛ بَ لِبَسِك ثيابًا رائَعةً ن أُ أَ  ريدُ ا؛ أُ طاِهرً  هُ ريدُ يٍب، أُ ال عَ بِ  هُ ريدُ ي أُ حِ ذبَ ، مَ اشِمئزاِزي

  ؛رِشُدكِ هو مُ 
  .سوعيَ  بُّ ها الرَّ يُّ ، أَ كَ باركُ أُ 

ــا ُأحــبُّ ال ــَرًة؛ فأن ــٍة َأن َأســُلَبِك ُألصــيـَِّرِك فقي ــا ِبحاَج ــ، أَ اإلنســانَة األرضــيَّةهــا تيَّ ؛ أَ فقــرَ أَن يء ال َش
  ي؟لِ  يهِ قولِ تَ لِ  يكِ دَ لَ 

تُ نَ أَ    كَ ا ضحّي
  كَ عَ  مَ ينِّ إِ وَ 
  يكَ دَ يف يَ وَ 

  كون،ن أَ أَ  ريدُ أُ 
  حسَّ ن أَ أَ  ستطيعَ أل

ه  تَ سْ حسَ ا أَ مَ    .رضكنَت على األَ عندما   أنتَ ِب
  .كَ قَ ذوَّ تَ ن أَ أَ  ريدُ أُ 

ــــتَـ ن أَ  كِ منحُ أَ َســــ ــــه ا كــــانَ ذَ إِ  ،يينِ قِ ذوَّ َت ــــوقيَن ِإلَي ــــي، ... ذلــــَك مــــا تَت  كِ ُأخِضــــعُ سَ ِإَذا َســــَمحِت ِل
  ...ِبهذا الَتقاربِ َمن قاَم ٌل كامِ هَو  م ظيٌم وكَ ي عَ اسمِ  نَّ م أَ كَ   ينَ مِ علَ تَ فَـ .... تي؛ يئَ شِ مَ لِ 
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١٠٩

  ١٩٩٢، يانِ الثَّ  تشرينَ  ١٠
   

  ا؛نَ أَ  دايَ عَ  ، مايءشَ  يها كلُّ كليًّا ولدَ   تْ ثَ وَّ لَ تَـ رَّاِهنة ال بلدانَ ال نَّ ؛ إِ كِ عَ مَ  المُ السَّ  نِ كُ يَ لِ 
 مُ العــالَ  ا كــانَ ذَ ؛ وإِ َفَشــَجبُتهبق د َســري وقَــٌت فــي نظَــو مقــمَ م لعــالَ بــرًّا فــي َنظَــِر او بــدُ ا يَ َمــ  

ــ كِ ُضــبغِ يُ  ــينَ بِّ حِ تُ  كِ نَّــألَ  لكَ ذَ َف ــ: لــكِ  وأقــولُ  يَحًة فــي َنَظــريحَصــ كِ هادتُ َشــ نْ كُ تَ نــي؛ ِل  ن تكــونَ َل
ذل بَـبِ  كِ بَّـحُ ظَهـرِت وأَ  ،فـوسالص النُّ َخـا ألجـِل يًّـكلِّ بِـذاِتِك  يِت حَّ ّال إذا ضَ ًة إِ حيحص كِ شهادتُ 

  ل؛جَ خَ الي بشعرِ ي لن تَ ومِ يَ  ى جاءَ تَ ى مَ هم أعداًء، حتَّ ينَ مِّ سَ تُ َمن وَ  صدقائكِ أَ  بيلِ في سَ  كِ ياتِ حَ 
صــرِخي وا كِ يتُــعطَ ذي أَ الَّــ لَ َمــعي العَ تــابِ  لــكَ ذَ  ضــونِ ي؛ فــي غُ تِ وَّ ُقــبِ أَنــا بَِنفِســي  كِ دُ ســأزوِّ   

؛ كِ مــا قَــد ُأخِفــَي عنــ كــلَّ ســُأعرُِّض للنُّــوِر  هم و جــدارَ هدُم ســأدرَِتي ُقــي بِ ألنِّــِإبَتهجــي ؛ مــن الفــرحِ 
ــن خــافي مِ ال تَ  نْ ِكــ؛ لَ كِ ماَمــأَ  زحــفُ فــاعي، تَ يوانــات واألَ نــواع الحَ أَ  كــلَّ   ينــاكِ رى عَ تَ َســوَ   قتلــونَ يَ مَّ

ــ قــولُ د، أَ َســالجَ  ــن حرى مِ األَ ي ِبــ؛ خــافِ وا النُّفــوسقتلــَأن يَ  يعونَ طِ ســتَ هــم ال يَ نَّ إِ  كِ َل ن طيع أَ ســتَ يَ مَّ
  !ميهما في جهنَّ كلَ   فسَ والنَّ  دَ الجسَ  يُهلكَ 
  مديًحا؛ال تكريًما و لَتمِسي ال ال تَ وَ  ميَّ دَ قَ  آثارَ ِإتَبِعي 

ـــَبَض العـــالُم عليـــِك كَ ا ذَ إِ     العـــالمُ حســـبُه  نَمـــ لَ أوَّ  ، ألنَّ صـــادقةٌ  كِ نَّـــي أَ مِ فـــاعلَ  دّجالـــةٍ قـَ
ي وِحــضــّد رُ ال ُتصــدَّق  دَ دبِّروَن مكايــذين يُــالَّــ ي ألجــلِ لِّ َصــوَ ! يواغفــرِ ! يبِّــحِ ا؛ أَ نَــأَ  كــانَ دّجــاًال،  

هم، بْ دِّ ؤَ ي أُ ينِ عِ ؛ دَ ًكا لكِ هلِ هم، مُ لَ  ا هو مهِلكٌ مَ  ُيصِبحَ  نْ أَ  ةَ خشيَ  ،يهملَ ي عَ وال تحكمِ وس دُّ القُ 
 فـــي النِّهايـــة،  يـــات؛عزِ تَّ غمــُرِك بالوأَ  يـــكِ لَ ُم عَ أُنعِ ّب؛ ســـغروًســـا فـــي الُحــمَ  هُ ينَــلِ فعَ مـــا تَ  كـــلُّ   نْ كُ لــيَ وَ 
  ؛َسَينَتصرُ  بُّ والحُ  ،يدِ سَ جَ من  وكةٍ شَ  ُتنَزع كلُّ سَ 

  

  
  

  ١٩٩٢، تشريَن الثَّاِني ١٥
  

ولكنَّهـا أَثقـُل مـن َرمـِل ! يف ميـزان توضـع َمجيـُع آالِمـي َأنوَزن، و تُـن أَ و كاَن ُميكُن مصاِئِيب على األقـلِّ لَ "
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زَي   عجبُ َفما ال حار؛البِ  َ   ٥"؟اِيت كلمَأن 
  اهلولِ  نَ مِ  عدُ رتَ أَ 
  !َخندِعَ ن أأَ  ِين كنُ ميُ أنَُّه  التَّفكريدى ل    

  ةً لومَ ُأوَجُد مَ سل هَ 
  ؟ربُّ  ا، يَ كَ تِ ضر يف حَ     
  ،يكَ فِ  رتُ ذَّ  جتََ ينِّ ع أَ مَ 
  ًتا،، صامِ هنا واقًفا كَ رأيتُ     

  ممدودةٌ  كَ دُ ويَ 
  قًة،دَ صَ  عُ وقَّ تَ يَـ َكَمن     

  ٦وتًا،صَ  عتُ مسَ  مثَّ 
  ٧ِيل  ِشفَ كُ سٌم  إ    
  تْ مَ سلَ استَ ي سِ فْ نَـ و 
  .ِيب ي أَ راعَ بَني ذ    
  !كَ بُّ حِ م أُ كَ ! ا أهللاُ يَ 

إلى  االصغاءِ  نِ ي عَ كفِّ ... موعى الدُ ك حتَّ حبُّ أُ ! كِ حبُّ ّب، أُ ا، الرَّ نَ م أَ كَ ... طفَلِتي ايَ يَا طفَلِتي، 
  اها؛يَّ إِ  كِ يتُ عطَ تي أَ دة الَّ األشياء الجيِّ  كلَّ   رَ دمِّ ن يُ أَ  حاولُ ذي يُ ير الَّ رِّ لشِّ ا

ذلـَك السَّـالُم الـَّذي المي، َسـ كِ لَـ ،ذالِـ... ٩ًدابَـأَ .. .٨ًدابَـأَ  كِ خـذلَ ن أَ لَ  انَ أَ ي، بِّ حُ ي بِ نِ آمِ   

                                                           
  .٣-٢، ٦أي    ٥
  .صوُت اآلب ٦
  .الّربُّ اآلب ٧
  .َمهًسا تقريًباهذه الكلمات  قالَ  ٨
ِذه الَكِلَمة ٩   .مهَس ِ
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، طفَلتِــيآه، يــا ... يبِّــن حُ ِمــ مَ عظَــبًّــا أَ ًدا حُ بَــي أَ ن تلِقــلَــ كِ نـَّـ، أَ طفَلتِــيا ي، يَــاعلِمــوَ  ،كِ يتُــعطَ أَ 
  ؛ كِ عَ ا مَ نَ نا وأَ ا هُ نَ ي؛ أَ وبِ ثَ  حاشيةِ كي بِ مسَّ تَ 

  
  

  ١٩٩٢، يانِ الثَّ  تشرينَ  ١٩
  .كَ تِ خدمَ  يفَمُة األَ  كَ ساِعدتُ مُ 

ي لبِــقَ ُأدخِلــي إلــى  ينَ ضــطَهدعنــدما تُ ؛ يَّ لَــي إِ ي، تعــالَ ِســفْ نَـ  حبوبــةَ ا مَ س، يَــقــدَ ي األَ لبِــقَ  ةَ فاســولَ 
ة؛ حدَ ي إلى الوَ دِّ ؤَ ذي يُـ الَّ  ربِ يني في الدَ عِ تبَ تَ لِ  كِ رتُ ، اختَ كثيرين  ينِ بَ من ي، بِّ قي حُ وَّ ذَ س وتَ قدَ األَ 

 ~كن يعـوزِ عـي لِـ؛ مِ أيًضـا كِ وَجـل زَ بَـ كِ َمـعلِّ مُ وَ  يكِ ربِّ مُ  صرتُ ليَس فقط يذتي و تلمِ  منكِ  جعلتُ 
  ا محبوبتي؛، يَ شيءٌ 

  ّب؟، يا رَ لُِتمِلي عليَّ  ِين هل تريدُ 
ــ! يِعــي مَ ، كــونِ ن دقــائق حياتــكِ ِمــدقيقــٍة  كــلِّ فــي  ! كِ ن حياتِــِمــ قيقــةٍ دَ  كــلِّ فــي   أَثنــاَء الة، فــي الصَّ

ــ ــجودِ  ســاعاتِ فــي ، اَألقــَدسقُبــوِلي فــي القربــاِن ل، فــي اإلمــالء، فــي التأمُّ  ْعرِبــي ِلــي عــن، أَ السُّ
ي ي؛ كـونِ مع قلبِـ بِّ الحُ دًة بِ حِ تَّ مُ  كِ قائِ بَ بِ  كِ مانتِ أَ َأعربي عن ، ِإليَّ  كِ شِ طَ عَ عرِبي ِلي عن أ! كِ بِّ حُ 

ــةً  ــاانَتظــري ي و تِ قــوَّ ، معتمــدًة علــى ثابَِت ــي؛  دائًم ــبِر َأن ُتالقيِن ــتُ يـَّ آه، أَ ِبفــارغ الصَّ ــة، أَ غيرَ هــا الصَّ ا َم
  ...ي؟تِ ، وصداقَ لكِ  هُ كنُّ ذي أَ الَّ  بِّ الحُ  ةَ شدَّ  ظتِ ا الحَ مَ ؟ أَ متِ هِ فَ 

نـــي أنَّ  ريكَّ ين وتـــذَ يِســـالقدِّ  لـــى صـــلواتِ إِ  كِ لواتِ ي َصـــزالين هنـــا، ضـــمِّ مــا ال تَـــينَ ، بَ نَ اآلوَ   
تخصُّـوِني  جمـيعكمأَنـُتم ! يءَشـ ، كـلَّ كِ حاجاتِـ عرفُ ؛ أَ كِ في قلبِ تُكنِّيِه ا مَ  عرفةِ المَ  تمامَ  أعرفُ 
  .. .١٠!عنكم من جديد ِإذا كاَن ذلَك ضروريًّا ياتيحَ بذَل أَ  نلَ فَـ أَ  ،سواءالعلى 
يٍء يـه كـّل َشـذي فِ الـَّ مَ العـالَ عَتزلـوا ن تَ أَ  ألطلَب مـنكموَ  يبِّ حُ  َظمِ عِ كم بِ رَ ذكِّ يُ ي لِ وحِ رُ  ُأرسلُ ا، ها أنَ 

                                                           
  .لتَّعبري، إذ كاَنت تَنبُع من قلِبِه اِإلهلَِين اٍري مِ ِبكث ماتُ الكلِ ذه أُعِطَيْت ه ١٠
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ــ ا؛ لكــلٍّ نَــ أَ الَّ إِ  ــعــالَ س؛ تَ قــدَ األَ ي لِبــكــاٌن فــي قَ مَ لــديَّ نكم ِم يشــوا عِ ي وَ لِبــكم مــع قَ دوا قلــبَ وا، وحِّ
  !ًداوا واحِ كم؛ كونُ هِ اي على جببِّ حُ فحَة م، تارًكا نَ نكُ مِ  الًّ كُ   كُ بارِ نا؛ أُ لَ سائِ رَ 
  

  
  

  ١٩٩٢، يانِ الثَّ  تشرينَ  ٢٧
  

  :قائَلةً ي عِ ي مَ لِّ سوع؛ صَ ا، يَ نَ ؛ هذا أَ عكِ مَ  المُ السَّ  كنِ يَ لِ 
  اآلن كَ أسألُ ، كّل ما أيُّها اآلب

  ين؛يماني؛ آمِ ي إِ قوِّ ن تُ أَ 
  َّمع يسوع هذه الصَّالة دتُ رد( .  

  ١٩٩٢، تشريَن الثَّاِني ٢٩
  َّيّبنيالفل -  مانيال(  
عنـدما كم، خَ ار ُصـ ني إًذا أن أقاومَ نُ كيُم كيفَ فَ  ن العالءِ كم مِ نداءَ  معتُ الح؛ سَ يكم الصَّ ا راعِ نَ أَ 

ــــــــــــــــ  : ١١طلبيمَ كم بِ قلوبَ  رَ ذكِّ وأُ  كممَ كلِّ ريقة ألُ الطَّ هذه بِ  ئتُ كم؟ جِ ونزاعَ نحيَبكم  أسمعُ  ل َه
قــــط فَ ألــــبعُض مــــنكم ؟ شــــخصٍ  ع كــــلِّ كم، وَمـــخــــواتِ ع أَ كم وَمــــخــــوتِ ع إِ َمــــ كميعِمــــم جَ حتُ صـــالَ تَ 

  ... واحتصالَ 
ُه ِإلَـ، أُ َءَنذاها    ا كنـتُ عـد، وإذَ بَ  يسَ اٍض، لَـَقـكم كَ يال آتِـإنـِّي ؛ يكم الكـالَم مـن َجديـدوجِّ

صـلواٍت، صـلوات طلـُب وأ ا إلـٌه غيـورٌ نَـأَ ... لكـم هُ ذي أكنُّـّب الَّ عَظم الحُ  ن جراءِ مِ كم، فَ خُ بِّ وَ أُ 
  ع؛نقطِ تَ ال 

  إلى كم أحدُ  لُ قلبي كّل مّرٍة يؤجِّ ُق يتمزَّ م كوَن  عرفتَ  ُكنُتم  وين، لَ حبوبِ ي المَ والدِ ا أَ آه، يَ   

                                                           
  .يليّبني َيطلُب منهم َأن يـََتصاحلوالفإىل اعطى رسالًة أَ كاَن الرَّبُّ َقد  ،١٩٩١، لتشرين األوَّ  ٢٩يف  ١١
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 صرَ البَ  يَ عطألُ  مع روِحي القدوس ةالقوَّ  قريًبا بملءِ  أنزلُ كم، سَ لَ  أقولُ ... غباتيق رَ وقٍت الحِ 
  ...بصرونهم يُ نَّ دَّعون أذين يمن الَّ  البصرَ  للعميان وألنزعَ 

ــ حــومُ ذي يَ الَّــ وحَ الــرُّ  نَّ إِ    ــُه م علــى العــالَ ُمَســيطٌر ، َتَمــرُّدٍ  م هــو روحُ هــذا العــالَ  وقَ َف لَِيجعَل
ماء باكم في السَّـبهجوا أَ قدسي؟ أَ مَ َجميُعكم م ستُ لَ ي؛ أَ قدسِ هكذا مَ ُمَدنًِّسا إلحاٍد،  يش حياةَ عِ يَ 
ــفــاِعِلي لِ طُــوَبى م؛ ة هــذا العــالَ حَ صــالَ ألجــل مُ تكم صــالبِ  ــجــِل األ عملــونَ يَ عنــدما الم السَّ ! الملسَّ

  لّي؛العَ  والدَ دَعون أَ يُ ِفنـَُّهم 
 يــل؛ َكمــاثِ مَ  هُ ق لَــســبِ يَ الَيــوَم انِقســاٌم لَــم  يتِ يَســنِ تي واحــدًة؛ فــي كَ يَســنِ كَ   ي تكــونَ وا َكــلُّ َصــ  

ـــعـــن اآلخـــر؛ دٌم واِحـــ فـــان الواحـــدُ لِ ختَ مُ لـــك ، ومـــع ذَ خـــوةٌ أ ُهـــم يـــل،قـــاين وهابِ  ع ذلـــك د، وَم
َء ، واآلخـر حسـَن اإلسـتعداد كـانَ   واحـدُ َلم َيُكْن؛ ال صادقًا، واآلخرُ  كانَ   واحدُ الفان، مختلِ  سـيِّ

 ومَ م اليَـــُهــكـــذا ؛ هُمتمــرًِّداارًا وَ ، واآلخــر غـــدَّ متفانيًـــاكـــان أمينًــا و   واحــدُ ال؛ اإلســتعداد وُيكـــدِّرُِني
ي تِ كنيســ  ؛ إنَّ الــبعُض ُمتفــانون، والــبعُض اآلخــُر متمــرِّدون :مــنهم نوعــان تي؛ لــديَّ يَســنِ كَ   أعضــاءُ 

  ة؛مَ قسَّ مُ 
يًعـا مِ لـيكم جَ عَ هـبُّ وس يَ دُّ ي الُقـوِحـرُ  أليَـومَ كم؛ يـنَ بَ  فيَمـا كـوتيلَ مَ  نَّ كـم إِ لَ  أقـولُ  ألحقَّ   

 ُحكمنفوس يَــدُّ الُقــِتــي منع روحو هم؛ لــى رشــدِ إِ ُمتمــرِّديَن ال عيــدَ يُ لِ فــيكم، وَ بــاِقي ال ليــلَ يحيــي القَ لِ 
ـــي المُ حُ بِ  ـــدّب ـــِني تـــي تَ الَّ  الخـــرافَ  نَّ ؛ إِ تَِّق ـــوتِ َصـــ تعـــرفُ خصُّ ـــا ســـأَ يـــد؛ وَ عِ ن بَ ي ِم  الميـــذَ بعُث تقريًب

  ؛ُمميَّزين
  !ًداواحِ وا ي؛ كونُ لبِ قَ  يمِ مِ من صَ منكم  كالًّ   باركُ كم، أُ لكَ نا، مَ أَ   

  

    

 الحًقا( :  
  ينيبِّ يليإىل الف ةِ نا املباركَ مِّ أُ رساَلُة( .  

  لوا؛عمَ ن تَ م أَ نكُ مِ  ا يطلبُ مَ لوا ه واعمَ ا لَ عو سمَ يكم؛ إِ بِ أَ إلى وا ن تصغُ كم أَ مٍّ، آتي ألسألَ أُ كَ 
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 لوقــٍت قصــيرٍ ة ريَقــه الطَّ ذِ كــم بَهــعَ ى مَ بقَ نــا؛ ســأَ يلبَ قَ  راحــاتِ كم جِ يــتُ رَ أَ  ةٍ خاصَّــ بطريقـةٍ   
ــنِّــكِ اآلن، لَ ط َقــفَـ  ــاِعــالرَّ  م خــرافُ نــتُ كم، أَ تــركَ ن أَ ي َل ــَد أنَّ  ن دونِ ي، ِم ــأن أتَأكَّ ــيكم دَ َل  أوىَم

  رًعى؛ومَ 
علـى  فَ تعـرَّ أن يَ  أيًضـا عْ طِ سـتَ يَ  ملـوَ  األزمنـةِ في حكمـِه علـى  مُ العالَ خطََأ أَ  ن جديدٍ مِ   

ــ لكــنَّ ... انرفُضــه يَ همــا، إنَّــفهمُ يَ  ، والينــالبَ صــغي إلــى قَ ال يُ  العــالمُ فَ ؛ هــاعالماتِ  ــٌة قَ  اعةَ السَّ ريب
اآلخــر،  قــربَ  عَّين الواحــدُ ِشــين مُ ، مثــل مصــباحَ ِء وقلبانــانــوٌر مــن العــال يشــرقُ سَ الَّتــي فيهــا 

كـاَن العـالُم ور؛ هـذان القلبـان اللـذان  إلـى النُّـ لمـةِ الظُّ ُمعيداِن إيَّاه مـن م، سُيحييان هذا العالَ 
كلُّ ... يابنِ  ملكوتُ مكانها  يحلَّ َستزوُل لِ  العالم مالكُ ومَ ! هايةفي النِّ صران ُيحاربُهما َسَينتَ 

ا منكمذِلَك اآلن    !قريًبا جدًّ
  المي؛سَ بِ و  بِّ الرَّ  سالمِ بِ  غادروه ١٢،هذا المكانتغادرون عندما سَ   

  

  ١٩٩٢، لكانون األوَّ   ١
  يت،جَ َ  كَ متُ لِ كَ 
  .يجائِ رَ  وَ ياِيت حَ     
   الشرّيرلِيب يف قَ  دتَ جَ وَ ذا ما
  ؟كَ رشَ عَ  حّىت تُقيَم فيهِ     

  وليالً  ارًاَ 
  .كَ  إحساناتِ ريِين تُ     

َأَقمــُت ؛ يـكِ لَ عَ  ألملـكَ  كِ ي فـي قلبِـرِشـعَ َأقمـُت ؛ حـرَِّركِ وأُ  كِ َصـلِّ خَ ألُ  كِ رشـي فـي قلبِـعَ َأَقمـُت 
ــــرِشــــعَ  ــــ كِ ي فــــي قلِب مثــــُل َهــــِذه  ذا كــــانَ ؛ إِ ينِ بَ ذَ َجــــبؤُســــِك ، و َســــَحَرِني كِ ي؛ فقــــرُ وِحــــرُ  كِ ألهَب

، أيُّهـا النَّـاُس يـرٍ ثِ كَ ر بِ كثَـأَ فـَلَـن ُأحِسـُن إلـى الصـدِّيقين أيًضـا شـرار، أَ لألَ  تد ُأظِهـرَ قَ اإلحسانات 
                                                           

  .ألكنيسُة اليت فيها أُعِلَنت هذه الرسالة ١٢
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  اإليمان؟ ويللِ قَ ال
  ة؛هايَ والنِّ  دايةُ ، البِ رُ واآلخِ  لُ ا األوَّ نَ أَ   

  
  

  ١٩٩٢، لكانون األوَّ   ٢
  نورَ  أرِين 

  ّدوس،القُ  وجهكَ 
  األعايلي إىل سِ فْ نَـ  عْ إرفَ 
  !كَ رَ  أَ عِين دَ وَ 

وس، ي القــدَّ اســمِ  جـدِ مَ هــا لِ بِ  نطقينَ تَ َسـ ةٍ كلَمــ  ؛ كــلُّ "بّ الُحـ" بٍّ ألجــلِ ُحـبِ َتبشــيِرِك ًذا بِ إِ كـاِفئيني 
ــَغ المكــاَن اتوَ َكحمامــٍة،  ،كــي ترفــرفَ لِ مباركــًة  كونُ ســتَ  ــبل ــه ذي ل ــفي  ١٣،icها؛ مســكنَ  جعلُ تَ َس

  يسوع؛
أُنظري  جدي؛ حينئذٍ مَ ها لِ ألستعملَ  كِ وقلبَ  كِ دَ ، يَ كِ عقلَ ، كِ ي وقتَ لِ  كاِفئيِني بَِتقديِمكِ   

  !ييابِ ثِ  بًدا حاشيةَ ي أَ ارقِ في؛ ال تُ ي واكتبِ لبِ ي قَ سِ ، المِ فتيَّ شَ إلى 
 

  
  

  َ١٤فوايرَ سَ ": ِبصوٍت ُمنَخِفضٍ  ِيل  ، قالَ ِخبامتهِ  ةَ سالَ هذه الرِّ َميَْهُر  سوعُ فيما كاَن ي Sarajevo 
 )"َسَتزولُ 

                                                           
١٣ "ic" هي األحرف األوىل من كلمة يونانيٍة ةاليونانيَّ أليقونات الَّيت تُوجُد  على بعض ا ، :‘ICTHUS’ 

  ."يسوع"وتعين 
كانون   ٥ثالثة أيّام، يف بِ  ،بُّ الرَّ تنبََّأ عنها ن عد أَ بَ هامجها العدوُّ . ابقةمدينة يف يوغوسالفيا السَّ  "فوايرَ سَ " ١٤

 .١٩٩٢ل، األوَّ 
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  ١٩٩٢، لكانون األوَّ   ٣
  َّميت يف أسرتالياهِ مُ ِبدايَة  قبل(  
  

ــا حَ ! األكثــر ّبــكِ حِ يُ َمــن ي واســتقبلِ ! نظــري إلــيَّ أُ  ــَملــي، أَ ي ــا مَ َن ــ لُ ي ســُتجعَ لمِتــكَ وَ  كِ َع  كِ فــي فِم
تــي الَّ  مــين المعرفــةَ علِّ وتُ  بّشــرينَ تُ سَ حون؛ حون والطــالِ الصــالِ  كِ ؛ سيســمعُ خرقهــاهم وتقلــوبَ  فــَتحفت
  ؟إليه، يا طفَلِتي حتاجينتَ ذا ما هأَ ثابرة؟ ؛ ألمُ ينهذه السنِطواَل  كِ عطيتُ أَ د قَ بَِنفِسي ا نَ أَ 
  !عم، رّيب نَ 

يس  لَـــ، أَ نكاير حـــن َشـــ؛ نَ نَ ثـــابريتُ فَـ  كِ قلبَـــ عُ شـــجِّ ي سيُ ضـــورِ حُ  ؛ إنَّ كِ َســـفْ نَـ  ألنعـــشَ  كِ رافقُ ســـأُ 
  لك؟ذَ كَ 

  !أَجل
ـــ؛ أَ خـــاِفيًذا ال تَ إِ  ـــأَ وَ  نـــتِ ، أَ نـــتِ أَ ا وَ َن ـــي وِحـــرُ  قـــدرةُ و ا، َن ـــُيذكُِّرِك ترفعك و َســـوس دُّ الُق ِبَهمـــٍس، َس
ـــ ـــحيح  يمِ لِ عالتَّ ِب  مُ كـــرِّ الغـــًة تُ بَ  كِ ّط؛ ســـأمنحُ لتك َقـــذَ خـــافي، مـــا َخـــاه؛ ال تَ يَّـــإِ لقَّنُتـــِك ي ذالَّـــالصَّ
  ؛كِ كَ لِ مَ 

    
  

 الِحًقا(:  
  وضوعُ مَ  يح، أنتَ ها املسِ يُّ أَ 
  .ناعاتِ امتِ جايحي يف سبِ تَ     
  يماتعلِ التَّ ادََّخرُت د قَ لَ 
  .يكَ تَ فَ شَ بِ  لقَّنَتِين ِإيَّاها ِيت الَّ     
  سقدَ لب األَ ها القَ أيُّ دعوَك أَ  ،اآلنوَ 
  رضِ عَ على  ِين ساعدَ تُ لِ     

  ،سَرب ي ال يُ ذالَّ احلناِن 
  ،يردِ القَ َوحبِّ اِهللا     
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  ،اينَ بِ أَ 
  سقدَ األَ  كَ قلبِ رِقَِّة و     

  .تناهيمُ الالَّ روِحَك  وغىن
ن ي ِمـِلـتِّ ورَ  ينَ يِسـالقدِّ  وقـةِ ي إلـى جَ مِّ انَضـاآلن ا ذَ ؛ لِـمخـدِعكِ إلى ألَنِزَل  واتِ مَ السَّ  قتُ قَ د شَ قَ لَ 

ــ كــلِّ   قــراء الّــذينَ ، والفُ بريئــةفــوُس الجــدي النُّ مَ فــي  شــاركُ تَ لــب؛ ستَ القَ  ميمِ م، مــن َصــَعــ، نَـ كِ قلِب
ــوَ  ي؛ بِّــن حُ ِمــ مَ بًّــا أعظَــالقــوا حُ كــم لــن تُ نَّ أَ ي وُأظهــُر ِللَجميــِع بِّــحُ  ي؛ ســأعرضُ لِبــقَ هم بِ دوا قلــوبَ حَّ
  جٍه؛وَ جًها لِ ي وَ يتنِ د رأَ قَ ؛ لَ كِ عَ مَ  مَ كلَّ تَ يَ لِ مخدعِك يأتي إلى نَـْفِسِه بِ  بُّ لحُ ديك؟ أَ رين ما لَ تَ أَ 

يح، ِسـسـوع المَ ا، يَ نَ أَ  –ة حبوبَ مَ  كِ نَّ أَ بِ ي رِ شعُ أُ  -لبي؛ قَ  يمِ مِ ن صَ مِ  كِ باركُ سوع، أُ ا، يَ نَ أَ   
  ؛ic... اآلن، كِ ربِ قُ بِ  انَ أَ يٌّ و حَ وأَنَا  تُ مقُ َقد 

  

  ١٩٩٢، لكانون األوَّ   ٧
 أوسرتاليا(  
  التالَِية ةسالَ أبونا الرِّ  عطاين اهللاُ ماع، أَ االجتِ  يلَ بَ قُـ َمتاًما( .  
  ؛اآلنيهم، لَ إِ  غَ لي ألبنِ نحَ أَ م يهم كَ رِ خبِ ؛ أَ َأحنُّ اآلباء بُ أَنا اآلني نَّ يهم أَ رِ خبِ أَ : يبِ كتُ أُ 

يُفيِّقــاكم و  يُنِعشــاكم،كم، و ا دَ جــدِّ يُ ، و جميًعــاكم ا عانقــيُ ليَنــزالن اآلن  خــالصُ واإل بُّ لُحــأَ   
كم بؤِســبِ ال ُمبــاٍل ن أن ُأطــال، ِمــ بعــدُ نــي أَ نَّ قولــوا إِ ذه األرض؛ ال تَ َهــُســباِت الُمخــيِّم علــى مــن ال

  ؛صامٍّ عن نداءاِتكمتَ مُ و 
ــ رض فكــلُّ األَ  بَ و شــع همُ لــتَ تَ رائــُق حَ كــم والأكــُل بالدَ تنيــراُن ال تِ ذا كانَــإِ  حــود َســبِب الجُ بِ  كَ ذِل

َفهـذا الجحـوُد اضـطرَّكم ريعتي؛ َشـ ميمِ إلـى َصـسـرِّبًا مت ،ةمَّـأُ  ٍة بعـدَ مَّـعلى أُ  ىولستَ اذي الَّ بير الكَ 
  !ليكمق عَ شفِ كم أَ ... كم بال أبٍ قدون أنَّ عتَ تَ  ،لِ إلى التسوُّ 

 نَّ ع أَ َمـرض، وَ األَ  كلِّ   في وِّيدي تُ داءاتِ نِ يراتي وَ حذِ تَ  نَّ ر؟ إِ ظِ نتَ أن أَ  جبُ ى متى يَ يل، حتَّ ها الجِ أيُّ 
  ي؛لِ  همقدِّ ذي تُ الَّ كراَم اإل  لَ قبَّ تَ وأَ  ينَ لِ ن أَ ي أَ نِ نُ كيُمحٌة، تي اآلن طافِ دالَ عَ يٌد وَ دِ ي شَ زنِ حُ 
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ا ذا َأولَيـــَت اهتماًمـــإِ  ه،ِبذبيحتِـــي وَ ابنِـــ هُ راقَـــذي أَ الـَّــ مِ الـــدَ بِ  كَ لَـــ غفـــرَ ن أَ عٌد أَ ســـتَ ي مُ نِّـــإِ   
  ...؟ةٍ وبَ تَ رخَة صَ  نكَ مِ  عُ سمَ أَ ل سَ هَ : كَ لُ سأَ أَ  ا،بًّ حُ  كَ لقَ خَ الَّذي ا نَ أَ فَ ي؛ اتِ مكلِ بِ 

 لَّ كما ك كِ باركُ أُ ! يعمِ لجَ وس لِ دُّ ي القُ جهِ ن وَ بٍّ عَ حُ ي بِ ي واكشفِ دينِ جِّ ، مَ ِتييا ابن  
  ؛ كِ ونَ رافقيُ واحٍد من الَّذيَن 

  
  

  ١٩٩٢ل، كانون األوَّ   ٩
  

  !ي صدايي، كونِ بِ أَ  حظوًة عندَ  تْ ا َمن نالَ ؛ يَ كِ عَ مَ  المُ السَّ  نِ كُ يَ لِ 
جاهـات؛ اإلتِّ  كـان وفـي كـلِّ مَ  فـي كـلِّ  يبِّـحُ بـذار وستراليا، ازرعـي لكوتي في أُ مَ أَنِشئي   

ــ ــة طالــب المُ المَ  لِّ ُكــجــاوِبي مــع  تَ َؤجِِّلي إلــى مــا بَعــد و ال تـُ  شــرِ نَ لِ  ًة كافيــةٌ قــوَّ  عطيكِ أُ ؛ َســكِ َلــقدمَّ
  ....تيسالَ رِ 

 عمـاقَ ف أَ ويكِشـثـَقِّـف ، يُـ بـِّيرَ ي يُـ وِحـرُ م كـوَأظهـري  ؛ روِحي على اِالقنـاع قدرةَ َأظِهري   
ي وح واكشـفِ عطاهـا الـرُّ تـي أَ وحيّـة الَّ الرُّ  األمـورِ  يقةَ قِ حَ لجهَّاِل لَأظهري ؛ األَزل اهللاِ  عماقَ وأَ  قِّ الحَ 
ــنَ يُـ م ي، كــوِحــة رُ قــدرَ َأظِهــري كامــَل ي؛ وِحــعطاهــا رُ تــي أَ الَّ  عرفــةَ المَ  طاء، َســســاكين، والبُ ي المَ مِّ

ذين ن الَّـــو ر كبَّـــتَ ، والمُ كمـــاءُ ، والحُ يـــاءُ األغنِ هـــم وُيكـــافئهم، لكـــن يُرهبُـــُه لَ  هدُ َشـــعين ويَ واِضـــتَ والمُ 
 كِ مـوَّ ني رِ ؛ فاسـوال، قـدِّ على َأسـاِس َعقلهـميء شَ  مون كلَّ يِّ ي ويقيعِ بِ هم الطَ همِ فَ ي بِ وحِ رُ دِّرون قَ يُـ 

  تي؛نعمَ ي بِ شكِّ ي، وال تَ وحِ الرُّ 
  المي؛سَ  ، لكِ icي أبًدا؛ شكِّ ؛ ال تَ كِ دُ يِّ سَ وَ  كِ مُ لِّ عَ مُ  أَنَا سوع،ا، يَ نَ أَ   

  

    
  

  ١٩٩٢، كانون األوَّل  ١٠
  َد يدياليأ"Adelaide" ،أوسرتاليا(  
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  َماعجتِ االِ  بلَ ق( .  
مــوا فهَ يَ ي لِ والدِ أَ قُــوِدي ي؛ جــدِ مَ لِ  كِ عملَ ســتَ ن أَ ي لــي اآلن أَ حِ ســمَ ؛ إِ كِ ذتُ نَقــكــوِني ســعيَدًة بِــأنِّ أَ 

عـــات امتِ جهـــا فـــي اإلتـــي انتهجتِ الطريقـــة ذاتهـــا الَّ بِ اِبِعي َتصـــرَُّفِك ؛ تـــبلَّغتُـــِك ِإيَّاهـــاتـــي الَّ  ةَ المعرفَـــ
ـــبِّـــحُ ي، فَ ي ِلـــمِ ِســـبتَ ى؛ إِ خـــرَ األُ  ـــعظَـــأَ  كِ ي َل ـــأُتِك كمـــا  ،نعمـــةٍ ي، بِ عـــالَ تَ ! ينظنِّـــا تَ م ممَّ ماليـــين نشَّ

  ؛ic؛ كِ اطخُ  قودَ ن أَ ي لي أَ حِ سمَ آخرين، إِ 
  !سوعيَ 
  ا هو؛نَ أَ 

  !عدبَ  بْ ذهَ ال تَ 
  ....، أََترين؟ أبًدا َلن أفرَض ذاِتي َعليكِ آه ١٥ى؟بقَ ن أَ أَ  حقًّا ريدينَ تُ أَ ماذا؟ لِ 
  سوع؟يَ 
  ا هو؛نَ أَ 

  . إن َمسَحتَ مِين لِّ كَ 
الطفينِـي مـن َوقـٍت آلخـَر ِبسـماِحِك ؛ كِ يـلإِ  شُ عطـَّتَ ا أَ َمـك لـيَ إِ ي شِ عطَّ يني وتبِّ حِ ؛ أَ كِ حبُّ يُ  بُّ لحُ أَ 

ــفــي قَ لــي أن أَتكلَّــم  ــنـَّ يَّ مــي، أَ فهَ ؛ إِ كِ لِب ــ كِ نَّــس، أَ فْ تهــا ال ــخلَ م تُ َل ــذا العــالَ َهــي لِ ِق لكــوتي مَ ل لِ م َب
  ة؛يَّ ماوِ السَّ  مورَ ي األُ لَتِمسوا مِ العالَ بِ  كِ قُ علِّ ا يُ مَ  ن كلِّ ي عَ لِّ خَ ذا تَ ماء، لِ في السَّ  الخاصِّ 

  ؟حنُ ي؛ نَ عالَ تَ   
  !بّ ا رَ م، يَ عَ نَـ 

  ١٩٩٢ل، كانون األوَّ   ١٣
  واتماذي يف السَّ ا، الَّ انَ بَ أَ 
  ....كَ س امسُ دَّ قَ يتَـ لِ     

                                                           
يف ذلَك . ماعاجتِ كلِّ  قبلَ  ساعةٍ  نصفِ  ةَ دَّ مُ خَتِلي ِبِه ن أأَ  كاَن َوَضَع يل قاعدةً   سوعيَ فَـ  .َمل َأعرْف ِمبا أِجيُبه١٥

  ...)أيًضا أن أستعدَّ لإلجتماع أريدُ فَنَتَج عن ذلَك أينِّ كنُت مستعِجلًة ألينِّ كنُت  رًة،متأخِّ ، كنُت وماليَ 
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  حبُّهُكِشَف ذي  بانا، الَّ أَ 
  ،َألصاِغِر بيَننالِ     
  !كَ تَ قَ يلْم خَ رحَ إِ 
  :ةً انيَّ َجمَّ  هبةً َلَقد َمنحتنا     

  ،َنشاءَ ها كما لَ عمِ ستَ نَ نا، لِ تَ يرِّ حُ 
ناا نَ لكنـَّ        ردَّيَنا ُحرِّيتنا ضدَّ
  طفٍل، دِ ة يف يَ حالقَ  شفرةِ  مثلَ   
 حىتَّ ِلَشْطِب ذواتنا ها، عملُ ستَ نَ     

َ
  ...وت امل

  ناباهَ انتِ  لِ وِّ حَ وَ ! عالَ ه تَ أُ   
  وس، دُّ القُ  إىل امسكَ     
  !ِإربًا ربًانا إِ ذواتَ  قطِّعُ الّ سنُ وإِ   
  دير،القَ أيُّها اإلله ، دعوكَ أَ     
  ينا،جِّ نَ تُـ سَ  ل، هَ عوباتِنايف ص  
  ؟هرَُّب من َمطلِيب تَ تَ م سأَ     
وبـة لـى التَّ ي إِ عِ دْ تَـلِ  ةٍ مَّ إلى أُ  ةٍ مَّ من أُ  العالمِ َأرَسلُتِك إلى د ي، وقَ تِ سؤولة عن رسالَ مَ  نتِ ، أَ ِتيا ابنيَ 
 "ا هـونَـأَ "الــ نَّ أَ ِإلـى َمسـاِمعهم  لـغَ د بَ َقـ؛ فَـ ولـكِ حَ  الجمـوعُ  شـدُ حتَ الفعـل، تَ فر؛ بِ هذا القَ ُتحوِِّلي و 
 "؛اهللاُ  قـولُ مـا يَ  عْ سـمَ ونَ  ذهبْ نَـلِ ": لِـَبعضٍ  همبعُضـ قـولُ يَ ؛ وَ عنـكِ  ثُ ًة تلو أّمـٍة تتحـدَّ مَّ أُ م، وَ لَّ كَ تَ يَـ 
هم، يلـإِ  ؟ بالنسـبةِ فَعـْل فـيهمن يَ ن َمـِكـ، لَ كِ كلماتِـإلـى   اصـغو َأمامـِك لِيجلسون ويَ  اآلالفِ بِ  أتونَ يَ 
عَمل نهم يَ ن َمن مِ كِ ، لَ َتسحُرهم كِ ماتُ لِ كَ فَ ؛ على وجٍه رائعٍ  يقىالموسِ بِ أُنِشَد بٍّ حُ كنشيِد  نتِ أَ 
  ة؟حدَ وَ الو  بّ حُ الالم، سَّ الة، صالحَ مُ ال: ماتلِ الكَ هذه موا هِ سائلي؟ هل فَ رَ بِ 

ا مــنكم  قريبــةٌ  اآلن وهــي – اُر اآلكلــةُ والنَّــ الكبريــتُ  حدثُ يَ َســعنــدما    علمون يَ َســ –جــدًّ
  ؛نبيًّا بينهم ني أرسلتُ أنَّ 
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ـــ ذُ منـــ    لـــبكم، وكـــلِّ قَ  كـــلِّ رّبكـــم، بِ  انَـــوني أَ بُّـــحِ ن تُ م أَ كُ لتُ صـــاياي؛ ســـأَ كم وَ يـــتُ عطَ دء أَ الَب
كم لـبُ قَ  نُ مكَّ تَ يمـا يـَـكَ لِ كم سَ فْ نَـ  ن ألمسَ حوا لي أَ سمَ كم أن تَ وم أسألُ ليَ كم؛ أَ ذهنكل ِّ سكم، و فْ نَـ 
حاِضـٌر وال ، ال َأصـحاُب رئاسـةِ ، وال ةٌ كـئال، ال مَ يـاةٌ وال حَ  ال مـوتٌ : نأَ ي لِ  ني ويقولُ حَ بِّ سَ ن يُ أَ 

  لي؛ كَ بّ وبين حُ  أبدا بينكَ  يفصلَ لن ، ٌة ُأخرىقي، وال خلمقٌ عُ وَّاٌت أو علوٌّ أو وال قُـ ُمسَتقبٌل، 
كم الِصـن خَ بحثـوا َعـكم؛ ال تَ نَ يـب ى لَألصـاِغرَ تَّـحَ  ِشفَ ي كُ بِّ حُ  موا أنَّ ا حصنكم؛ إعلَ نَ أَ   

  ياة؛يكم الحَ ن يعطِ م أَ العالَ  يس باستطاعةِ ن لَ أَ  عرفونَ تَ  كمنَّ ما أَ م، بِ العالَ  رِ انو أَ في 
كم نـوري الفـائق، ألنّـي َسـد نفْ دِّ جَ يُ وَسـ هِ الحَمـل فـي مكانِـ رشُ ي وَعـرِشـعَ  كونُ ريًبا سيَ قَ   

لكـم،  قـولُ أَ ! يـا أبَتِـي، لي كلمـةَ  نشدُ كم يُ لبَ قَ  جعلَ سكم وأَ فْ نَـ  ذاكرةَ  ن أُنِعشَ نوي أَ باكم، أَ ا، أَ نَ أَ 
  ؟ُتخدَع دائًماإًذا َدعوَن أنفَسكم لماذا تفَ م، لعالَ خصُّون اال ت ّنكمأَ 

 ، السـالمَ المَ سَّـعندما َعرضُت عليُكم الكن كم لَ اسمِ كم بِ ناديتُ  يس األرضَ أسِ تَ  نذٌ مٌ  -  
ــرُتم ، الشــاملَ  ــا اجمــيعاخَت كم رَ ذكِّ ُيــوس اآلن لدُّ ي الُقــوِحــرُ ســكُب أَ  لــكَ ع ذَ َمــ؛ وَ لحــربَ كم تقريًب

هـو ا نَـأَ ... ةٍ يتَـمَ  كلمـاتٍ بِ  ممتلئـةٌ  اليـومَ ُذرِّيَتِـي  ؛ لكـنَّ جميعكم ذرِّيَِتيكم أنَّ بِ و  الحقيِقيصِلكم أَ بِ 
م أّوًال؟ وإلـى كُ تْ رَ بَصـتـي أَ يـون الَّ م تلـك العُ فسـكُ نَ  قاومُ تُ كم أّوًال؛ إلى متى سَ لَ مَ ذي حَ وس الَّ القدُّ 
  ؟مؤِلمةنداءاتي اللِ كم سُ فْ نَـ  رُ نكَّ تَ تَـ متى 

كم؛ ِسـفْ األكثـر عمًقـا مـن نَـ  فـي المجـالِ  رابِ الخَ  رجاسةَ  نكم يالطفُ ديد مِ العَ  ما زالَ   
ــأَ  ــدَّوام األفعــى  َرون كيــف َتخــدُعكمال تـَ ــِبهــا تــي ريقــة ذاتهــا الَّ الطَّ بِ علــة ال اء؟ حــوَّ وَ  آدمَ  تْ عَ دَ َخ

ــيطان  ــاتكم طــارب كــلَّ   واقطعــَأن تَ راعــٍة، بَ ال كلــٍل وبِ كــم، بِــلَ َوســِوُس يُـ فالشَّ شــدَّكم تــي تة الَّ ماويَّ السَّ
بِـال أٍب، كـم نَّ قـدون أَ عتَ كم تَ جعلَ يَ كم لِـِسـفْ نَـ  ذاكـرةِ َسيطَر على د قَ ؛ لَ ماءبيكم في السَّ أَ ا، نَ أَ ِإليَّ 

 حبــلَ  ي ويقطــعَ نِّــكم عَ فصــلَ ن يَ أَ  يريــدُ إنَّ الشَّــيطاَن لهكــم؛ ا، إِ ينــي أنَــبَ بيــَنكم و  هــّوةً خاِلًقــا هكــذا 
  ؛حياةٍ  رُ اأنهالَّذي بِه َتجري ِفيكم و  يبم صُلكذي يَ الَّ  الُسرَّة

إلـّي؟ صـّمُم إًذا علـى العـودِة متـى ستُ فَ ؛ صـمِّْم علـى اخِتيـاريم تُ لَـ ها الجيـل، مـا زلـتَ أيُّ   
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ـــِع هـــذا الَعصـــر، النِّيـــران نأَ أَتريـــُد  ؟ كيـــف النـــار اآلكلـــةكبريـــت و القـــدة، و متَّ ال َتجتـــاَز فـــي مطَل
إلــيَّ طلبــوا ير يوميًّــا؛ أُ كــم الشــرِّ لَ  هُ ُمــقدِّ يُ يــٍد بــال قيمــٍة تقلجــدي بِ مَ  كم أن تبــادلَ نفُســ تْ اســتطاعَ 

أّن  نعـرفُ وأَنـتم  انَـفعى؟ أَ األَ كم أن ُتصغوا إلى ميعجَ تَتوقوَن ماذا لِ ! لكم فأعطيهِ  وميكم اليَ خبزَ 
دعـــوكم كم وأَ و أبـــأَنـــا ا، خـــالقكم، نَـــأَ فَ ؟ دائًمـــا لمـــاذا إًذا تصـــغون إليـــهفَ ذب، الَكـــ أبُ الشـــيطاَن 

أم  ُمتمــــرِّد،ال مصــــادقةِ فــــي كم نفُســــ ة؛ هــــل ستســــتمرُّ نــــوا بنــــداءاتي المؤِلمــــلــــّي؛ آمِ عــــودوا إِ تَ لِ 
  ؛قتوَ م يَبَق بَعُد كثيٌر من الل -رواقرِّ تُ أنُتم أن  لكمفَ وبون؟ تُ كم وتَـ من عرشِ فون بُِنزوِلكم طَّ لَ تَـ تَ سَ 

ــذَ أُ    ــةَ المُ وا ن تحــذر أَ ِبــكم رُ كِّ ــالكذَ  واألنبيــاءَ  علِّمــين الكَذَب ين يُوقعــون الخــراَب فــي ذِ الَّــ ةَ َب
صـــلكم كم بأرَ كِّ ذَ يُــكــم لِ عَ يس مَ لَـــ دسَ الُقــ وحَ الــرُّ  نَّ كــم إِ ين لَ لِ يــل، قـــائِ جِ بِتحــريفهم اإلنكم ِســو فنُ 

بيـنكم احقًة روا هـّوًة سـَفـكم خرابًـا وحَ ِسـفْ ن نَـ لـوا ِمـعَ جَ سـبَق و د قَ ؛ لَ تـََتحدَّرون كم من أينَ رَ وليذكِّ 
ِبجعلكـم َتعَتقـدون وكم كم ويضـلُّ ِسـهـذا الخـراب فـي نفْ نشـروا عوهم يتـدَ بيكم؛ ال ا، أَ نَ أَ  ،وبيني
ن األناجيــل ِمــابًا، وَ ذَّ ، َكــســوعَ ي، يَ علــوا مــن ابنِــجَ  ةُ بَــالكذَ  يــاءُ هــؤالء األنبِ فَ ى؛ كم يتــامَ ركتُ ي تَــأنـِّـ

  ؛مفتوًحابًرا تي قَ مَ لِ ن كَ علوا مِ جَ الفراغ؛ وَ كلَّ ، فارًغا  صنًجا يرنُّ 
وس ال دُّ ي الُقــوِحــرُ  نَّ كــم إِ لَ  قولــونَ ذين يَ ، الَّــكذبــةّلمــين العَ المُ  كَ ِئــولَ ن أُ ِمــتحــذَّروا ذا لِــ  

ي وِحـذين يـدينون رُ الَّ  ُهم نهممِ ِإحترسوا ب؛ جائِ والعَ  فيكم المعجزاتِ  لُيجريَ  ن ينزلَ يع أَ طِ يستَ 
 هــم مــنهماحترســوا كم؛ صــلِ كم بأَ ذّكرُ ، يُــآخــرَ  قــتوَ  مــن أيِّ  كم أكثــرَ امِ يَّــفــي أَ  ،ذيّدوس الَّــالُقــ
قـــدرَتها الداخليَّـــة، القـــدرُة  رفضـــونَ هم يَ كـــنَّ لَ  الخـــارِجي يانـــةلدِ ا علـــى مظهـــرِ  حـــافظونَ ذين يُ الـَّــ
  وس؛دُّ ي القُ وحِ تي هي رُ الَّ خليَُّة االد

كم نجدوا بـــأمِّ ، اســـتَ لحـــقّ لِ  شـــهدونَ كـــم تَ ألنَّ َمنبـــوًذا ى عليـــه وَ مفتـــرً حـــدُكم أَ  ذا كـــانَ إِ وَ   
كم نجدوا بـأمِّ ًحـا بليغـًة، اسـتَ ايكم جر ِفـ العـالمُ  نزلَ ذا أَ وإِ شجُِّعكم؛ كم وتُ سَ فْ نَـ  عزِّيتُ ة؛ فَـ يسَ القدِّ 

ب، يـــي الحبابنِ بِـــ تْ َنـــاعتَـ فـــأُمُّكم القدِّيســـُة، كمـــا ؛ مـــوميوُحبِّهـــا األُ  هـــاطفِ عَ بِ جـــراَحكم ضـــمَِّد تُ فَـ 
لـب القَ  هـا، ذلـكَ قلبِ  حمُلكـم فـييكم وتلَـإِ طيـُر كم تَ يقِ كم وفـي ِضـكم أيًضا؛ فـي بؤِسـبِ ني عتَ ستَ 
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ـــِتـــكـــم الَّ كم أمُّ مُ علِّ كم؛ ســـتُ َصـــلِّ ذي حمـــل مخَ ذاتـــه الَّـــ لكـــوتي علـــى مَ نشـــروا ن تَ أَ  ماءِ ي فـــي السَّ
  وني؛بُّ حِ ن تُ كم أَ عليمِ تَ بِ  األرضِ 

ن يكم، أَ بِـا، أَ نَـي أَ حوا لِـكم؛ إسـمَ َر مصـد بُّ الُحـ نِ كُ ليَ ياتكم؛ وَ حَ  بدأَ مَ  بُّ ن الحُ كُ يَ ذا لِ لِ   
ٍة  ؛ أيُّ يَّ َعـاذر  ينَ بَـارَتمـوا وَ  يَّ لَ وا إِ كم؛ تعالَ سَ فْ نَـ  مسَّ ن أَ ي أَ حوا لِ سمَ ي؛ إِ بِ ربَطكم أ مـن  أعظـمُ لـذَّ

 خَ َفـذي نَـ الـَّ الفـمُ ذلـَك ي، ِمـكـم علـى فَ ُذنَ عوا أُ تكم؟ َضـَقـلَ ي خَ تِـاأليدي الَّ  لكَ تِ على حَملوا أن تُ 
كم تُ ْســـسَ مَ َقـــد ؛ لاألرض كم للتغلُّـــِب علـــىحييـــتُ أَ  األرضِ  ن تـــرابِ ، وِمـــالحيـــاة: يكممنخـــرَ  فـــي

ُكفُّــوا َعــِن األعمــال ،  ِللَخيــر كملــبَ قَ ُيصــمَِّم ن أَ عَلــيكم وا، ؛ تعــالَ متــيلِ كَ إلــى  صــغوا ن تُ كم أَ وســألتُ 
  كمقلبِ  ن كلِّ مِ وَ  ،كمسَ فْ نَـ  خُ لطِّ تي تُ الَّ الجائرة 

  يوا اسمِ سُ دِّ قَ 
  

  
  

  
  
  


